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Sammanfattning

Syftet med denna uppsats är att studera om kundinvolvering förekommer vid 

tjänsteutvecklingen inom kollektivtrafiken, samt undersöka hur eventuella 

kundinvolveringsprocesser bedrivs och varför dessa ser ut som den gör. Undersökningen har 

gjorts i form av en kvalitativ studie med öppna telefonintervjuer med en representant från de

organisatorisk enhet som är ansvarig inom kollektivtrafikorganisationen, dvs samtliga aktörer 

som är involverade i den operativa processen, i en medelstor kommun i Sverige. I 

teoriavsnittet redogörs kort för tjänsteutvecklingsprocessen och dess fyra faser samt för 

kundinvolvering inom tjänsteutvecklingsprocessen. 

Undersökningen visar att det förekommer tecken på kundinvolvering inom kollektivtrafiken, 

om än i skiftande grad mellan de olika aktörerna. Den största kundinvolveringen bedrivs 

högst upp i kollektivtrafiksorganisationen som genom aktiv internkommunikation 

implementeras vidare till de övriga leden. Exempel på kundinvolveringsprocesser som 

förekommer är aktiv klagomålshantering, ”konsument-paneler”, månatliga insamlingar av 

kundåsikter med återkoppling i form av nöjd kundindex mm.

Att kundinvolveringen ser ut som den gör inom kollektivtrafiken idag tror vi dels kan bero på 

de olika operativa nivåerna, dvs kommunen, trafikhuvudmannen, operatörerna och dess unika 

relation dem emellan som fastslagits enligt lag. Detta i förhållande till den drivkraft och nytta 

som de olika operativa nivåerna erhåller genom kundinvolvering tror vi är grunden till varför 

kundinvolveringen ser ut som den gör idag inom kollektivtrafiken.



3

Innehållsförteckning

SAMMANFATTNING ......................................................................................................................................... 2

1 INLEDNING................................................................................................................................................ 4

1.1 BAKGRUND........................................................................................................................................... 4
1.2 PROBLEMFORMULERING ....................................................................................................................... 5
1.3 SYFTE ................................................................................................................................................... 5

2 METOD........................................................................................................................................................ 6

2.1 VAL AV METOD..................................................................................................................................... 6
2.2 FALLSTUDIE.......................................................................................................................................... 7
2.3 DATA INSAMLING ................................................................................................................................. 7
2.4 ANALYSMETOD..................................................................................................................................... 9

3 TEORI ........................................................................................................................................................ 10

3.1 KUNDINVOLVERINGENS MENING OCH BETYDELSE.............................................................................. 10
3.1.1 En samverkande målorienterad organisation; en förutsättning för en 
fungerande kundinvolvering ............................................................................................ 11
3.1.2 Kundinvolveringens kärna ............................................................................... 12

3.2 KUNDINVOLVERINGENS TILLÄMPNING INOM TJÄNSTEUTVECKLINGEN ............................................... 13
3.2.1 Kundinvolveringen inom Idéfasen ................................................................... 14
3.2.2 Kundinvolveringen inom projektbildningsfasen.............................................. 15
3.2.3 Kundinvolveringen inom utvecklingsfasen...................................................... 16
3.2.4 Kundinvolveringen inom implementeringsfasen ............................................. 18

4 EMPIRI OCH SAMMANSTÄLLNING ................................................................................................. 19

4.1 KOLLEKTIVTRAFIKENS ORGANISATORISKA UPPBYGGNAD.................................................................. 19
4.2 BESKRIVNING AV INTERVJUPERSONERNA ........................................................................................... 21

4.2.1 Representant för Trafikoperatören ................................................................... 21
4.2.2 Representant för Trafikhuvudmannen.............................................................. 22
4.2.3 Representant för Kommunens kollektivtrafiksansvar ...................................... 22

4.3 SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUERNA............................................................................................. 22
4.3.1 Representant för Trafikoperatören ................................................................... 23
4.3.2 Representant för Trafikhuvudmannen.............................................................. 25
4.3.3 Representant för kommunens kollektivtrafikansvar......................................... 29

5 ANALYS OCH SLUTSATS ..................................................................................................................... 31

5.1 KUNDINVOLVERINGENS UTSEENDE INOM KOLLEKTIVTRAFIKEN......................................................... 31
5.1.1 Trafikoperatörerna............................................................................................ 32
5.1.2 Trafikhuvudmannen ......................................................................................... 33
5.1.3 Kommunens kollektivtrafikansvar ................................................................... 35

5.2 ORSAKEN TILL KOLLEKTIVTRAFIKENS KUNDINVOLVERINGSPROCESS............................ 38

6 KONKLUSION.......................................................................................................................................... 42

7 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING.............................................................................................. 44

KÄLLFÖRTECKNING ..................................................................................................................................... 45

8 BILAGOR .................................................................................................................................................. 48



4

1 Inledning

I detta inledande kapitel ges en introduktion till ämnet och vad syftet med uppsatsen är. 

1.1 Bakgrund

Det moderna samhället förväntas serva oss med en rad olika tjänster som bidrar till att 

underlätta vår vardag. En av dessa grundläggande tjänster är möjligheten att transportera sig. 

Näringsdepartementet har i publikationen Kollektivtrafik med människan i centrum (SOU 

2003:67, s 215) framhållit att:

Kollektivtrafiken bidrar på flera sätt till att skapa välfärd och samhällsnytta.

Kollektivtrafiken har en viktig uppgift i att skapa en

grundläggande tillgänglighet för alla. Det gäller möjligheter att ta sig

till arbete, utbildning, service, vård, kultur och fritidsaktiviteter.

Kollektivtrafiken är också av väsentlig art då det framgår att det är så många som 1/3 av 

Sveriges befolkning (exklusive barn) som har kollektivtrafikens tjänster som enda färdmedel. 

Det sägs även att 50 % av befolkningen nyttjar kollektivtrafiken då de skall ut på en längre 

resa (SOU 2001:106). Det framstår därmed att en stor del av befolkningen kan sägas vara mer 

eller mindre beroende av kollektivtrafiken och dess tjänster för att klara sin vardag.

För att uppnå målet att allt fler resenärer skall nyttja kollektivtrafiken är det viktigt att dess 

tjänster uppfyller de krav som finns från dem som använder sig utav kollektivtrafiken, 

nämligen resenärerna. Matthing (2000) menar att en optimal kundtillfredsställelse förutsätter 

att tjänstens utformning står i överrensstämmelse med vad kunden önskar. Edvardsson et al 

(2000) beskriver i samma linje kundinvolvering som en oerhört viktig del i en organisations 

tjänsteutveckling eftersom tjänsteutövaren måste veta vart kunden står för att kunna möta 

denne på rätt sätt. Utifrån sådana forskarrön är det intressant att undersöka huruvida 

kollektivtrafiken som är en så viktig del av samhället använder sig av medborgarnas åsikter i 

utvecklandet av tjänsterna.

Styrningen och ansvarsrollerna inom organisationsstrukturen för kollektivtrafiken är relativt 

komplex och mångfacetterad. Det finns dels en strikt regulatorisk del att ta hänsyn till, till

följd av de lagar som staten ålagt i form av pålagor för landsting och kommun, men även en 
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vy som beskriver de värdeskapande aktiviteter som intressenterna utövar gentemot varandra 

(SOU 2001:106). Enqvist (2002) har beskrivit detta som ett värdeskapande intressentnätverk 

där det gäller att uppnå en balans mellan den samhällsekonomiska och samhällsnyttoinriktade 

processen och den mer företagsekonomiska och marknadsinriktade processen för att få ett 

lyckosamt utfall.  I vidare forskningslinje anser vi det intressant om detta värdeskapande

intressentnätverk kommer i konflikt med en adekvat kundinvolvering.

1.2 Problemformulering

Med bakgrund till kollektivtrafikens komplexa struktur samt de olika parterna inom det 

värdeskapande intressentnätverkets olika intressen, så vill vi undersöka hur kollektivtrafiken 

egentligen tillvaratar resenärernas önskemål, samt varför tillvaratagandet ser ut som det gör. 

Eftersom kollektivtrafiken är en sådan elementär samhällstjänst för medborgarna, samtidigt 

som forskning påvisar hur viktig kundinvolveringen inom tjänsteutvecklingen är för 

kundtillfredsställelsen, undrar vi om medborgaren får vara med och styra sin egen resa inom 

kollektivtrafiken.

Utifrån ovanstående resonemang har vi valt att ställa följande frågeställningar:

1. Förekommer kundinvolvering inom tjänsteutvecklingen i kollektivtrafiken, och i 

sådana fall på vilket sätt? 

2. Varför ser kundinvolveringen ut som den gör inom detta område?

1.3 Syfte

Syftet med denna undersökning är att få en insikt i hur kundinvolveringsprocesser inom 

kollektivtrafiken bedrivs genom att studera hur organisationen väljer att involvera resenärerna 

i tjänsteutvecklingen, samt försöka utröna varför de bedriver kundinvolveringen som de gör.
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2 Metod

Metodavsnittet beskriver de tillvägagångssätt som tillämpats i arbetet samt vilka 

överväganden som legat till grund för de val som gjorts.

2.1 Val av metod

Syftet med denna uppsats är primärt att studera hur resenärerna involveras i kollektivtrafikens 

tjänsteutveckling, samt varför kundinvolveringen bedrivs som den gör. Vi eftersträvar därför 

att genomföra en undersökning som ger oss en öppenhet och där våra egna uppfattningar inte 

begränsar vår informationssökning (Jacobsen 2002). För att få så helhetstäckande svar som 

möjligt anser vi därför att den bästa metoden är en kvalitativ undersökning (Holme & Solvang 

1997). För att få en tillförlitlig informationsbild över hur kundinvolveringen ser ut inom 

kollektivtrafiken har vi valt att göra en fallstudie på en medelstor kommuns 

kollektivtrafiksorganisation i Sverige. Med hjälp av fallstudier där vi intervjuar de olika 

ansvarsleden inom organisationen finns det möjlighet för oss att se helheter och få en ökad 

förståelse för den problembild vi argumenterat fram (Jacobsen 2002). 

Fördelen med en kvalitativ undersökning är att det kvalitativa tillvägagångssättet 

karaktäriseras av öppenhet och möjliggör få begränsningar i de svar som 

intervjurepresentanterna kan ge oss (Jacobsen, 2002) och som samtidigt ger oss möjlighet att 

ändra våra frågeställningar under arbetets gång om vi skulle anse det nödvändigt. Med hjälp 

av en semistrukturerad intervjumall utifrån den teorisammanställning som genomförts på 

ämnet, ställer vi huvudfrågor med följdfrågor utefter hur respondenterna svarar. Det är med 

andra ord möjligt att utveckla frågeställningar som uppstår under undersökningens gång. Ett 

exempel på detta är att vi ställt relevanta frågor på det som kommit upp eller å andra sidan 

begränsat oss och komprimerat området då detta varit lämpligt till följd av de svar som givits.

Nackdelar med en kvalitativ undersökning är att det ofta behöver göras ett begränsat urval för 

studien. Denna begränsning beror på att det är detaljerad information som efterfrågas samt att 

det även kräver omfattande resurser att efteråt tolka och analysera resultatet (Jacobsen, 2002). 

Vi har utifrån undersökningens tidsomfattning och möjligheten att göra en tillförlitlig 

fallstudie begränsat oss till att göra en fallstudie på en medelstor kommun och dess aktörer per 
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operativ nivå inom organisationen. Vi anser oss kunna ha tillföra undersökningen en skälig 

tillförlitlighetsnivå eftersom vi har valt ut representanter på kollektivtrafikens alla tre 

viktigaste operativa nivåer.

2.2 Fallstudie 

En fallstudie är ofta förknippad med en kvalitativ ansats och en orsak till detta kan vara att de 

båda används då fenomenet som studeras finns i sin naturliga miljö eller då gränserna mellan 

kontext och fenomen inte är givna. Fallstudier anses därför vara särskilt lämpad vid 

utvärdering av mycket komplexa studieobjekt som organisationer och system som inte enkelt 

låter sig undersökas med annan metodik (Backman, 1998). Med bakgrund till vårt område så 

fann vi det lämpligt att utgå från en fallstudie där vi studerade samtliga aktörer som var 

involverade i den operativa processen samt som kunde komma ifråga när kunderna involveras 

inom tjänsteutvecklingen. 

Efter inrådan samt tips från våra handledare så kontaktades en rad olika presumtiva 

studieobjekt. Kontakten skedde via information från SLTF’s hemsida (http://www.sltf.se). 

SLTF är läns- och lokaltrafikens branschorganisation som arbetar för att stärka 

kollektivtrafikens konkurrenskraft. Valet av kommun föll på den kollektivtrafiksnämnd vars 

ansvarliga visade störst villighet och intresse till undersökningen. Utifrån rekommendation 

från kommunrepresentanten valdes sedan övriga representanter från dels trafikhuvudmannens 

kontor, samt en av de operatörer som står som ansvariga för själva driften av bussarna inom 

kommunen. Totalt sett genomfördes 3 stycken intervjuer. Varje intervjuperson representerade 

sitt operativa ansvarsområde antingen som ensam eller delaktigt ansvarlig.

2.3 Data insamling

Vår undersökning bygger på primärdata insamlat från telefonintervjuer samt teori där vi utgått 

ifrån hur tjänsteutveckling kan beskrivas som företeelse. Vi har förutom själva 

tjänsteutvecklingsprocessen även inhämtat teori för kundinvolvering inom tjänsteutveckling. 

Teorin har haft till syfte att ge en inblick i hur kundinvolvering kan se ut för att på så sätt 

lättare känna igen de tecken på kundinvolvering som kan förekomma. Med hjälp av 

teorisammanställningen har vi sammanställt en intervjumall för att på detta vis ge mer 

relevanta frågor (Kvale 1997). 
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Vi räknande med att de intervjuer som skulle genomföras skulle skilja sig markant åt eftersom 

de olika intervjupersonerna representerade såpass olika ansvarsnivåer inom organisationen. Vi 

valde därför att strukturera upp en semistrukturerad intervjumall som hade i syfte att ge oss 

riktlinjer men ändå kunde lämna en så pass öppen tråd så att vi kunde fånga upp de 

mångfacetterade åsikter som kunde komma fram ifrån intervjupersonerna. Vi utförde 

följaktligen öppna telefonintervjuer vilka skulle vara semistrukturerade, det vill säga, vara 

utformade som ett samtal mellan oss och respondenterna. En öppen intervju lämpar sig också 

bäst när relativt få enheter ska undersökas (Jacobsen, 2002) vilket var fallet i vår 

undersökning. Vid en öppen intervju är det heller inte på förhand bestämt hur intervjun 

kommer att utveckla sig, det läggs få eller inga begränsningar på vad uppgiftslämnaren kan 

säga (Jacobsen, 2002) vilket vi ser som en fördel för att kunna få fram så mycket information 

som möjligt från de valda representanterna. 

Fördelar med telefonintervjuer jämfört med besöksintervjuer, är att de är något lättare att 

anordna och mindre kostnadskrävande än besöksintervjuer (Jacobsen, 2002) samt att de även 

kan ses som en ganska anonym form av intervju vilket kan minska den s k intervjuareffekten.1

Nackdelar med telefonintervjuer är att de kan ge stora datamängder och bandupptagningar 

som sedan ska analyseras vilket begränsar antalet uppgiftslämnare (Jacobsen, 2002).  Men 

eftersom vi har begränsat oss till en kommun och alla dess tre operativa nivåer inom 

kollektivtrafiken anser vi att en sådan begränsning blir mer skälig i detta fall.

Intervjumanualens sammanställning var strukturerad till en viss grad i enlighet med 

Edvardssons (1996) fyra huvudsakliga kundinvolverings faser men inte mer strukturerade och 

låsta än att det fanns möjlighet att upprätthålla en hög grad av öppenhet (Jacobsen, 2002) samt 

ett relativt stort utrymme för respondenterna att prata fritt. I en strävan att uppnå god kvalitet 

lät vi vår intervjumanual (se Bilaga kap 8) granskas av våra handledare vilka återkom med 

många bra synpunkter och hjälpande kommentarer inför våra telefonintervjuer. Kvaliteten i 

intervjuerna anser Kvale har starkt samband med intervjumanualen och långa svar från 

respondenten är tecken på god kvalitet (Kvale, 1997).

                                                
1 Intervjueffekten innebär att intervjuarens fysiska närvaro kan medverka till att intervjuobjektet uppträder mer 
onormalt (Jacobsen, 2002).
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Vi valde efter överenskommelse med våra intervjurepresentanter att spela in 

telefonintervjuerna för att efteråt lättare kunna transkribera och sammanställa dessa. Fördelen 

med att kunna spela in telefonintervjuerna var att vi istället för att anteckna allt för mycket 

istället kunde fokusera oss på samtalet och upprätthålla en mer flytande dialog, samtidigt som 

vi var försäkrade om att intervjuernas innehåll registrerades (Kvale, 1997).

”En intervjuare bör vara kunnig på det område som är föremål för undersökningen behärska konsten 

att samtala, ha språkkänsla och ett öra för intervjupersonens speciella sätt att uttrycka sig” (Kvale, 

1997, s 136).

Kvale (1997) menar vidare att kvaliteten kan förbättras genom att man ställer följdfrågor och 

regelbundet ger respondenten uttryck för hur man tolkar dennes svar så att denne kan 

dementera eller bekräfta om man uppfattat vad som verkligen avsetts.

2.4 Analysmetod

För att se om det finns tecken till möjligheter för kunderna att involveras i 

tjänsteutvecklingsprocessen inom kollektivtrafiken så har vi utifrån intervjuresultatet valt att 

återkoppla svaren till den teorisammanställning som utformats i syfte att igenkänna 

kundinvolveringstecken.  Genom tillämpning av ett återkopplande av den utförda 

teorisammanställningen valde vi att utreda om det förekommer spår av att kundens perspektiv 

tillgodoses i de tjänsteutvecklingsfaser Gottfridsson (2001) och Edvardsson (1996) har 

definierat, samt vilken attityd och hållning det finns gentemot ett tjänsteorienterat perspektiv 

med kunden i centrum. Det görs även en koppling till vilka möjligheter som råder för de olika 

parterna att utöva en styrande funktion med avseende gentemot varandra. Utifrån studier av 

de olika operativa nivåernas funktion och relation till varandra, samt i hänsyn till hur de aktivt 

arbetar med kundinvolveringen, skall vi sedan försöka utröna varför förfarandet ser ut som det 

gör.

I analys som utförs utifrån teorisammanställningen och resultatet har vi tagit i beaktande den 

risk Jacobsen (2002) beskriver med att omedvetet filtrera bort information. För att undvika en 

sådan reliabilitetsbristfällig studie har vi därför valt att skriva ut intervjuerna ord för ord. 

Därefter har vi tillsammans lagt utifrån teorin riktlinjer som är likadana för varje intervju så 

att varje resultatdel har samma premisser i analysen (Kvale 1997). Detta för att hela analysen 

vi genomför ska ha samma förutsättningar oavsett intervjuperson. Vi har följaktligen valt en 
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ad-hoc metod i analysen, vilket innebär att vi utifrån transkriberingen studerar resultatet och 

jämför likheter och olikheter (Ibid). Genom att göra en sådan analys blir det möjligt att sortera 

upp informationen i kategorier, med vilka vi kan studera delar och helheten. Detta öppnar upp 

en väg för att lättare utforma svar som följer en mer reflektiv återgivning av vad vi från syftet 

har haft i åtanke att undersöka. För att underlätta överkådligheten och bearbetningen har vi 

valt att sammanställda varje representant för sig, för att sedan i direkt återkoppling till våra 

frågeställningar besvara det vi undrar över.

3 Teori

Teoridelen kommer att struktureras upp på två huvudsakliga delar. Den första delen beskriver 

kundinvolveringens relation till tjänstutvecklingen och hur den kan se ut inom ett företag, för 

att på så sätt ge oss riktlinjer för att igenkänna kundinvolveringstecken inom kollektivtrafiken. 

Därefter följer en beskrivning av kollektivtrafikens uppbyggnad.

3.1 Kundinvolveringens mening och betydelse

Kundinvolveringens betydelse för tjänsteföretag står i jämbördig stil med kundens betydelse 

för tjänsters utförande (Matthing 2004). Eftersom tjänster i olikhet till produkter har en form 

av medverkan mellan tjänsteutövaren och kunden som inte bara sker samtidigt men där också 

kundens egna handlingar har en avgörande betydelse så blir kundens behov viktigt att 

fokusera på. Det nära samarbetet med kunden gör att kunden blir en s.k. interorganisatorisk 

produktionsenhet, dvs. likställd med en anställd (Edvardsson et al 2000). Eftersom ett företag 

existerar på grund av kunderna, innebär detta att kundens involvering i tjänstens utveckling 

blir lika viktig som att samordna de interna inom organisationen (Ibid).

För att möta kunden där denne står måste företag veta vad kunden vill ha. Därför krävs det 

metoder för att koordinera och administrera kundens medverkan i dels tjänstens utförande, 

men även vid utvecklingen av den. Inom produktutvecklingen så medverkar kunden oftast 

steget före produktion genom att ställa produktkrav, samt efter produktionen genom att 

utvärdera produkten. Inom tjänsteutvecklingen är istället kunden medverkande genom hela 

produktionen av tjänsten, vilket skapar ett behov av att ha kundinvolvering genom hela 

tjänsteutvecklingen, från idé till implementering. (Edvardsson 1996).
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Det blir därför viktigt för företagen att hitta metoder för att öka kommunikationen med 

kunden så att missförstånden emellan kund och producent minskas. En bättre kommunikation 

kan leda till att tjänstelösningarna kan tillgodose kundens behov bättre (Edvardsson et al 2000 

s, 209). Resultatet av ett minskat glapp emellan producentens och kundens paradigm i 

tjänsteutvecklingen visar sig genom studier vara bl.a. fler kreativa lösningar som svarar bättre 

i kvalitet till kundens begäran (von Hippel, 2005). Anledningen varför företag använder sig av 

kundinvolvering är också för att innovationen generellt ökar och idéerna får en större 

genomslagskraft eftersom tjänsten stämmer bättre överens med vad kunden egentligen vill ha. 

(Kristensson, 2003).

3.1.1 En samverkande målorienterad organisation; en förutsättning 

för en fungerande kundinvolvering

Inom företagens tjänsteutvecklingsmodeller tenderar kundinvolveringsprocessen vara en 

betydelsefull funktion som kan ske i olika moment (Edvardsson 1996). Momenten följer 

oftast en logisk ordning ifrån processen att ha en kundorienterad kultur. För att en 

organisation skall lyckas föra en kundinvolveringsprocess som på ett seriöst sätt tillvaratar 

kundernas önskemål fullvärdigt bör hela företaget verka mot en kundorienterad attityd (Ibid). 

I samma linje menar John och Storey (1998) att det mest rudimentära inom 

kundinvolveringens funktion är övergripande mål som hela organisationen kan verka emot. 

Tillsättandet av övergripande metoder för att arbeta mot samma mål blir därför en 

grundläggande start för en fungerande kundinvolvering (Edvardsson 1996). 

Ax, Johansson och Kullvén (2005) benämner samverkande målorienterad organisation som ett 

basalt fundament för all form av tjänsteutveckling. En användbar metod för att samordna 

verksamheten och följa upp arbetet är s.k. balanserade styrkort. Det balanserade styrkortet är 

en samordningsmodell för att implementera organisationens strategier i en enda 

samarbetsvänlig plan. Om målet i organisationen är kundtillfredsställelse bör följaktligen 

organisationens balanserade styrkort vara en kundorienterad plan. Om organisationen har mål 

som tillrättalägger kundorienterade värden i styrningen genom styrkortet ger det utslag 

igenom hela organisationen (Ibid). Det blir därför avgörande för ett företags 
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tjänstutvecklingsprocess att ha en kundinvolvering som genomsyrar organisationen ifrån 

toppen av hierarkin och nedåt med policies och riktlinjer (Grönros 2000). 

3.1.2 Kundinvolveringens kärna

När de grundläggande övergripande riktlinjerna är tillrättalagda så är det organisationens 

ansvarsleds handlingar som avgör kundinvolveringens utslag. Det viktigaste med dessa 

handlingar är att de bör kartlägga kundens tankekarta (Matthing 2004). Dock så brukar 

traditionella marknadsundersökningar om kunden oftast bara skrapa på ytan av kundens 

behov (Von Hippel 2005). Edvardsson et al (2001) understryker dock att de 

kundinvolveringsmetoder ansvarsleden behöver tänka på är egentligen ganska enkla i teorin. 

Kundinvolvering handlar i grund och botten om att finna tillvägagångssätt för att integrera 

kunden i tjänsteutvecklingsprocessen så att dennes idéer blir kongruent med företagets. Likaså 

tycker Cooper (2001) att det fundamentala med kundinvolvering torde vara att företaget måste 

försöka förstå kundens behov. Kan det göras finns det större möjligheter för att tjänsterna 

stämmer bättre överens med vad kunden vill ha, vilket gör att kunden upplever en högre 

tillfredsställelse. Detta kan i sin tur minska kvalitetsproblemen som kunden upplever. För att 

överleva på tjänstemarknaden bör företaget följaktligen utveckla en djup och bred förståelse 

för kunden (Edvardsson 1996).

För att göra detta bör företaget verka för att analysera flera områden kring kunden, så som:

 Kunders behov, prioriteringar, krav, förväntningar, och preferenser

 Kontexten kring vad, hur, när, varför, och var tjänsten utnyttjas

 Kunders kunskap och möjligheter att utnyttja tjänsten

 Kunders värderingar och kognitiva strukturer

 Kunders beteende vid användandet av tjänsten

När det väl finns en tillräcklig grund av kundinformation, blir nästa steg att finna 

kundinvolveringsmetoder för att implementera dessa i tjänsteutvecklingen. Detta betyder att 

tjänsteproducenten skall finna förfarande i varje steg av tjänsteutvecklingen så att det går att 

använda kartläggandet av kundens behov (Edvardsson et al, 2000). 
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3.2 Kundinvolveringens tillämpning inom tjänsteutvecklingen

Det finns flera mångfacetterade metoder som en kundinvolvering kan bedrivas på för att 

kartlägga kundens mentala behovskarta (Matthing 2000). Inom tjänsteutvecklingen kommer 

kundinvolveringen in som metoder för att tillvarata och analysera kundernas behov. 

Gottfridsson (2001) och Edvardsson (1996) har delat upp tjänsteutvecklingsprocessen i fyra 

olika faser, där varje fas beskriver förfarandet i utvecklingen. Inom varje fas kan 

kundinvolveringen komma in som ett handgrepp för att involvera kunden till 

tjänsteutvecklingen. Den första fasen är först och främst att insamla idéer till bättre kvalitet 

inom tjänsterna. Här kan förslagsvis kundinvolveringsmetoder inrättas för att på så sätt få in 

kundens behov i tjänsteutvecklingsprocessen. Den andra fasen inbegriper att tolka 

informationen och använda sig av de insamlade idéerna, förslagsvis kundernas idéer. Sedan 

gäller det att konstruera tjänsterna utifrån den tolkade informationen, dvs. kundernas 

kvalitetsbehov. Slutligen finns det tjänsteutvecklingsmetoder som syftar till att finslipa 

tjänsterna, testa dem och säkerställa dess kvalitet. Edvardsson (1996) menar att de olika 

faserna i processen är dynamiska och att de olika momenten flyter in i varandra. Många 

gånger arbetar företaget i de olika faserna samtidigt, vilket medför att de olika faserna kan 

tendera att se likadana ut. 

Nedanför redovisas de fyra faserna inom tjänsteutvecklingen var för sig. I de olika 

tjänsteutvecklingsfaserna redovisas metoder för hur kundinvolveringen kan företas inom 

dessa faser, samt dess syften och naturliga förlopp i skeendet. Inom dessa processfaser 

framförs vilka moment som bör beaktas, samt vilka alternativa tillvägagångssätt som kan 

tillämpas för att uppfylla syftet med kundinvolvering inom en tjänsteutvecklingsprocess.



14

3.2.1 Kundinvolveringen inom Idéfasen

Kundinvolveringen inom tjänsteutvecklingens initiala syfte är att på ett skäligt sätt insamla all 

sorts information som reflekterar kundernas önskemål (Edvardsson et al 2000). För att införa 

kunderna i processen kan exempelvis passiva metoder tillämpas i form av notering av 

kundklagomål, eller aktiva metoder genom exempelvis intervjuer och enkäter (Ibid). En viktig 

förutsättning för en fungerande idégenerering som är verklighetsreflekterande är en 

organisation som är samordnad mentalt för att lyssna till kunderna och insamla idéer. 

Fördelen med vad Ax, Johansson och Kullvén (2005) kallar ett samverkande företag genom 

t.ex. ett balanserat styrkort är att det kan skapa en kultur som vill tillvarata kundernas 

intressen. Med hjälp av en samordnad kultur och samordnade arbetsstrategier kan idéfasen 

fungera igenom alla led mer kontinuerligt, eftersom den motiverar personalstyrkan och 

tillvaratar feedback (John och Storey 1998).

Ett tydligt exempel på en form av tjänsteutvecklingsprocess som tillvaratar kundinvolvering 

är en fast rutin för kunders åsikter (Zairi, 2000). Istället för att gå ut aktivt och intervjua 

kunderna registreras önskemålen löpande allteftersom kunderna lämnar feedback. Plymire 

(1991) tycker på samma sätt att det är avgörande att ha en allmän öppenhet för kundens behov 

och missnöje för att få en kontinuerlig och uppdaterad kundorientering. Att företaget visar 

uppskattning gentemot kundernas klagomål är ett tecken på en sund kundorienterad 

organisation (Ibid). Feedback från kunderna bör alltså ses som en hjälpande hand för företaget 

och bör följaktligen sättas i system för att på så sätt få en tjänsteutveckling som följer 

kunderna (Stauss och Seidel 2004). Enligt Edvardsson (1996) hjälper ett inrättande av 

klagomålsrutiner ett företag att hålla sig ständigt målorienterade mot kunden. Samtidigt som 

företaget kan öka förtroende till kunden och därmed knyta en mer regelbunden relation, kan 

företaget få idéer som är mer verklighetsreflekterande (Ibid). I tillägg nämner Lovelock & 

Wirtz (2004) att om kundinvolveringsprocessen skall fungera på ett effektivt sätt igenom alla 

led är det viktigt att de projektgrupper som samlar in idéer verkligen förstår sig på kundernas 

klagomålsbeteende eftersom det då är lättare att tillvarata kunders feedback. Här kan en 

samordnad kundorienterad organisation som Ax, Johansson & Kullvén (2000) talar om vara 

till stor hjälp eftersom det hjälper hela organisationen att fokusera sig på kundernas 

tankekarta.
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Konkreta s.k. aktiva metoder som kan användas är inrättande av särskilda projekt som 

genomför marknadsundersökningar på ett dels övergripande sätt men också på detaljnivå. 

Edvardsson m.fl. (2000) föreslår etablering av olika slags multimetoder med syfte att 

utvärdera kundernas behov och önskemål från alla håll och kanter. Exempelvis bör det 

inrättas s.k. reaktiva metoder, vilket innebär observation genom fokusgrupper, djupintervjuer, 

och kritiska situationsanalyser (Stauss och Seidel 2004). Fokusgrupper är en grupp av 

likartade kunder som studeras för att på så sätt öka förståelsen, och därav få idéer, om vad 

kunderna behöver. Situationsanalyser handlar om att genom exempelvis en djupintervju förstå 

hur kunden upplevde en servicesituation, vad som var bra respektive dåligt. Ett annat 

hjälpmedel i denna fas är proaktiva metoder som syftar till att se bortom själva tjänsten, och 

bedöma människors mer grundläggande värderingar och önskemål, för att på så sätt kanske 

upptäcka nya behov hos kunden. 

Det räcker dock inte med enbart verbala undersökningar, enkäter osv. I tillägg bör det t.ex. 

inrättas regelbundna avstämningar med personalen för att bedöma deras iakttagelser av 

kundbehoven. Så många olika metoder som möjligt är att föredra, för att på så sätt få en 

verklighetsbaserad helhetssyn på kunden (Edvardsson et al 2000).

3.2.2 Kundinvolveringen inom projektbildningsfasen

I denna fas gäller det att tolka informationen. Nu är det viktigt att företaget har en väl 

fungerande internkommunikation så att enheterna samverkar med varandra, annars finns det 

risk för att informationen misstolkas (Kristensson 2003). Om inte alla processer inom 

tjänsteproduktionen tar del utav utvecklingen kan det uppstå brister i kvaliteten. Därefter 

måste metoder tillämpas som verkar för att analysera informationen så att kundernas 

kognitiva kartor, deras beteende, mentala bilder, behov och önskemål redogörs. När företag 

har satt sig in i hur kunden tänker och känner blir det lättare att utveckla tjänsten så att den 

blir överrensstämmande med kundens krav (Echerverri och Edvardsson 2002).

För att minska begränsningarna i kommunikationen bör företaget alltid verka för att etablera 

en företagskultur som är kundfokuserad (Matthing 2000). Detta eftersom tjänsteprocessen 

oftast är uppdelad på flera organisatoriska enheter och många gånger saknas det ansvar för att 
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samordna dem. Det kan utvecklas olika referensramar och kulturer inom varje enhet vilket 

kan försvåra genomförandet av tjänsteprocessen som oftast är beroende av samordning. För 

att undvika kvalitetsbrister i tjänsteutvecklingen blir det därför viktigt att se till att enheterna 

samarbetar och att det finns en bra kommunikation mellan de båda (Edvardsson 1996). Därför 

är det viktigt att finna metoder som skapar en attityd och en kulturanda som verkar för att lära 

sig av kundens återkoppling och beteende. Först då kan tjänsters utveckling börja anpassa sig 

efter kunderna på ett mer dynamiskt sätt. För att samordna multigrupperna, samordna 

enheterna, öka den interna kommunikationen, och utveckla företagskulturen bör det inrättas 

huvudansvar genom ledare som coachar och driver på denna samordning (Edvardsson et al 

2000). 

I tillägg är det också viktigt att skapa projektgrupper som aktivt och strategiskt kan arbeta 

med insamlandet och bearbetandet av kundinformation. Cooper (2001) har framvisat 

forskning som påvisar betydelsen av att skapa grupper som tillsammans möts och inriktar sig 

särskilt för att driva frågor om kundinvolvering. Att ha grupper särskilt inrättade för att driva 

kundinvolveringsprocessen är nödvändigt för att ha en tjänsteutveckling som är aktivt 

kundorienterad (Ibid). Genom att upprätta ett tätt samarbete mellan olika funktioner i 

organisationen, professionella grupper, samt kunderna kan detta uppnås mycket effektivare. 

Multigrupperna bör därför bestå av en samling olika kompetenser så som försäljningsfolk, 

kundserviceanställda, mjukvaruspecialister, nätverkspersonal och tekniker. Nyttan från sådana 

grupper ger företagen möjligheten att analysera problem på ett mer allsidigt sätt, och därav 

finna bättre lösningar (Edvardsson et al 2000).

3.2.3 Kundinvolveringen inom utvecklingsfasen

Nästa fas i tjänsteutvecklingen är att använda den tolkade informationen och skräddarsy 

tjänsterna. Detta görs genom utvärderingar och tester på kunderna från dessa utvärderingar. 

Med fortsatta analyser skall kreativiteten kunna ökas för att på så sätt designa tjänsten utefter 

vad kunden efterfrågar. Detta möjliggör nya vägar och lösningar på problem som kan dyka 

upp. Här finns det också möjligheter till att öka attributen och därmed differentiera och 

utveckla tjänsterna.



17

Att beskriva och förklara kundernas beteende och tankemönster är en viktig grundlag för 

tjänsteutvecklingen. Om det är så att tjänsteutvecklarens kognitiva karta samt mentala modell 

skiljer sig från kundens kan det uppstå allvarliga kvalitetsproblem. Detta betyder att 

organisationen bör lära sig förstå kundens kognitiva kartor och mentala modeller så att de 

processer och offerter som finns inom tjänsteutvecklingen knyts an bättre till kunden. 

Följaktligen måste handlingar göras för att undersöka vad kunderna behöver i varje process av 

tjänsten. Om producenten kan lära sig förstå hur kunden tänker, dvs lära sig kundens 

kognitiva karta, blir det lättare att designa processen utefter denne. Dessutom är det möjligt att 

genom marknadsföring ändra kundernas mentala bild genom att försöka påverka hur de tänker 

och vad de tycker (Edvardsson 1996). 

En viktig nyckelroll inom denna fas av kundinvolveringen är termer som information, 

kommunikation och inlärning. Om informationen mellan företag och kunder kan flyta på 

bättre, samt att organisationen verkar för att tolka informationen kan den kognitiva strukturen 

bli överrensstämmande mellan båda parter. Information, kommunikation och inlärning 

behöver samordnas så att kundens medverkan i tjänsteutvecklingen får så bra förutsättningar 

som möjligt (Edvardsson 1996). Metodprocessen för att genomföra detta kan enligt Draft och 

Weick brytas ner i tre delar. Steg 1 är att anskaffa data (scanning), steg 2 är at ge mening åt 

datan (interpretation), samt steg 3 är att använda informationen (learning) (Ibid). Edvardsson 

hävdar dock att det inte räcker med att enbart lära ut till de anställda, utan även kunderna 

behöver utbildning. Det handlar om att lära kunderna att medverka på rätt sätt, och att de har 

realistiska förväntningar, samt att de blir nöjda så att de även sprider ryktet vidare till andra.

Utvecklandet av tjänsteskript är en annan viktig metod som syftar till att undersöka kundens 

kunskapsstruktur så att tjänsteprocessens sekvenser följs i en lämplig ordning för kunden. Det 

skall vara enkelt och logiskt för kunden att utföra tjänsten, vari det är viktigt att tjänstens 

moment och aktiviteter faller inom ramen för vad kunden tycker är förståeligt och bra. Att 

t.ex. hantera en fax faller inom ramen för vad kunden förstår av att redan kunna hantera en 

telefon och kopiator. Tjänsten blir då begriplig och tillgodoser kundens behov av att utnyttja 

tjänsten (Edvardsson 1996). 
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3.2.4 Kundinvolveringen inom implementeringsfasen

Sista fasen skall slutligen verka för att verkligen implementera all den information och ökade 

förståelse som utvecklats fram. Matthing (2000) beskriver implementering och uppföljning 

som en naturlig process att genomföra då de handlingar företaget tar för att insamla idéer 

samtidigt fungerar som en uppföljning över tidigare implementeringar. På så sätt fungerar de 

projektgrupper som är inrättade för exempelvis en kundinvolvering som en kontrollör av de 

implementeringar som är ställda. Enkäter, intervjuer och klagomålsrutiner blir därför metoder 

för att säkerställa de krav som ställs på organisationen. Själva genomförandet av 

tjänsteutvecklingsimplementeringarna utför dock den personalstyrka som har kontakt med 

kunderna (Edvardsson et al 2000). Med hjälp av de projektgrupper som ansvarar för 

kundinvolveringen kan de konkreta genomförelserna kontrollimplementeras. Även Echeverri 

och Edvardsson (2002) menar att implementeringen är en tämligen naturlig del igenom hela 

processen, men påtrycker att det är oerhört viktigt att i slutskedet av tjänsteutvecklingen göra 

utvärderingar. Såtillvida att företaget sköter en adekvat idégenerering och analysering blir 

denna process lättare. Den sista fasen syftar därför till att säkerställa tjänstekvaliteten och är 

därmed viktig att lägga stort fokus på. Viktiga aspekter här blir återigen den interna 

kommunikationen samt kvalitetsförsäkran. För att vara extra säker på att informationen 

tillvaratas är det därför viktigt med kontinuerlig uppföljning (Ibid).

För att säkerställa kvalitetsökningen är det också viktigt att det genom hela processen inrättas 

guidelinjer och policys berörande hur tjänsteprocessen skall gå tillväga. Edvardsson m.fl. 

(2000) föreslår ett eventuellt inrättande av en s.k. quality function deployment (QFD), vilket 

är särskilt utplacerade policys från styrelsen som skall säkerställa tjänstekvaliteten inom hela 

organisationen med hjälp av särskilda tillsatta QFD-ansvarsenheter. QFD blir därför en 

systematisk planeringsmetodologi som kan sträcka sig över flera år, men som på daglig basis 

kontrollerar att tjänstekvaliteten uppföljs. Ax, Johansson och Kullvén (2005) menar att 

verkandet för en samordnad organisation genom tekniker som balanserade styrkort blir på 

liknande sätt en övergripande metod som säkerställer att hela organisationen verkar för att 

lyssna till kunden och sedan applicera dess önskemål i verkligheten.
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4 Empiri och sammanställning

I detta kapitel finns ett empiriskt bakgrundsmaterial över kollektivtrafikens uppbyggnad samt 

data som sammanställts från insamlat material från telefonintervjuer med berörda aktörer 

inom kollektivtrafiken i den studerade kommunen.

4.1 Kollektivtrafikens organisatoriska uppbyggnad

Kollektivtrafik definieras av Statens Institut för Kommunikationsanalys (SIKA) som: 

”i förväg organiserade och regelbundet tillgängliga transporter, som erbjuds allmänheten 

eller en särskild person enligt vissa regler”. 

Kollektivtrafiksbegreppet kan delas in ytterligare i undergrupper. Dessa undergrupper är den 

allmänna kollektivtrafiken samt den särskilda kollektivtrafiken. Vilket framgår av namnet så 

är den allmänna kollektivtrafiken till för var och en medan den särskilda kollektivtrafiken är 

ämnad för specifika grupper såsom skolbarn, rörelsehindrade osv (SOU 2003:67).  

Det har skett en rad förändringar i lagstiftningen som reglerar kollektivtrafiken och nedan 

följer ett urval av händelser som är relevanta för den allmänna kollektivtrafiken med avseende 

på resande med buss (SOU 2003:67, s 119):

 ”Trafikhuvudmannareformen. Proposition (1977/78:92): om åtgärder för att förbättra lokal och 

regional persontrafik.”

 ”Upphandling möjliggjordes genom att trafikhuvudmännen gavs generell trafikeringsrätt i 

respektive län. Proposition (1984/85:168): om rätt att driva lokal och regional kollektivtrafik på 

väg.”

Det är en relativt komplex struktur med ett antal aktörer som verkar och agerar inom 

kollektivtrafiksområdet. Enqvist som arbetar vid CTF har beskrivit dessa aktörer samt hur de 

interagerar och bildar ett värdeskapande intressentnätverk (SOU 2003:67). Se bild 3.1 nedan.  

Det är två värdeskapande processer som illustreras. Samhällsnyttan illustreras av den vänstra 

icke ifyllda triangeln medan den kommersiella aspekten beskrivs i den högra gråfärgade 

triangeln. Det gäller att balansera dessa värdeskapande processer i intressentnätverket. 

Utgångspunkten bör vara att se från medborgarnas, dvs. de nuvarande eller presumtiva 

kundernas intressen, och försöka få en lyckad mix av samhällsnytta kontra kommersiella 

åtaganden (SOU 2003:67). 
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Bild 3.1: Källa Enquist,2002. Kontraktsstyrning i form av Governance- och Management Styrning i fallet kollektivtrafiken i Sverige. 

Karlstads universitet, CTF.

Vår undersökning syftar till att studera om resenären får vara med och styra färden. Vi 

studerar således vilka möjligheter som kunderna har att påverka tjänsteutvecklingen (se kap 

1.2). Med bakgrund till undersökningens syfte samt dess metod (se kap 2.1) så har en 

förenklad schematisk bild sammanställts som beskriver de aktörer som är aktuella för studien. 

Se bild 3.2 nedan. 

Länstrafiken AB
(Trafikhuvudman)

Trafikbolag
(Operatör)

Kommunen
(Delägare)

Avtal

Kunder
(Resenärer)

Äg
er

Tillsätter politiker

Samhället

Tjänster

Bild 3.2: Schematisk beskrivning av strukturen med avseende på styrning och tjänsteproduktion.
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Kommunen och Landstinget är de aktörer som står för styrning och finansiering. Styrningen 

är med avseende på övergripande mål och inriktning. Det finns möjlighet att en av aktörerna 

går in och för talan för ägaren som helhet och det är då vanligtvis kommunen som tar denna 

roll. Finansieringen sker med tillskott av medel i form av ekonomiska bidrag vilka inte bör 

överstiga 50 % enligt uppsatta riktlinjer:(SOU 2003:67).

Trafikhuvudmannen är vanligtvis organiserad i ett kommunalt eller länsägt bolag. Det är 

trafikhuvudmannen som utför den operativa verksamheten förutom att framföra själva 

bussarna. Denna verksamhet upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling hos olika 

bussbolag, de s.k. operatörerna:(SOU 2003:67).

Operatören är den aktör som framför bussarna och som fått i uppdrag av trafikhuvudmannen 

att trafikera området. Uppdraget läggs ut på entreprenad enligt lagen om offentlig 

upphandling enligt vad som nämndes ovan. Avtalet som styr operatören är tidsbegränsat och 

innehåller reglerat en rad detaljer (SOU 2003:67).

4.2 Beskrivning av intervjupersonerna

I detta stycke följer en sammanställning av de aktörer som intervjuats.

4.2.1 Representant för Trafikoperatören

Representanten för trafikoperatören är direktör för ett av de trafikbolag som verkar inom den 

studerade kommunen samt även ansvarig för resterande delen av regionen. Arbetsuppgifterna 

består mestadels av personalansvar, resultatansvar och ansvar för produktionsutvecklingen. 

Samt även till viss del att ansvara vid uppstartande av nya trafikområden och då följaktligen 

även vid avveckling av eventuella förlorade trafikområden.  

Regiondirektören rapporterar i sin tur vidare till en central VD.
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4.2.2 Representant för Trafikhuvudmannen

Representanten för trafikhuvudmannen är VD för länstrafikbolaget, en roll som han innehaft 

sedan 2000. Intervjupersonen har även samma VD-position för två andra kommuner än den 

som vår studie omfattar. Han beskriver att han har ett övergripande ansvar för strategi, 

ledning och ekonomi likt vilken VD som helst. För att sköta den lokalt förankrade 

verksamheten i de tre olika kommunerna så finns det områdesansvariga som sköter den 

operativ verksamhet och rapporterar tillbaka till vår intervjuperson. Det finns även en 

ekonomiansvarig, utvecklings/planeringsansvarig och en personal chef och alla tillsammans 

bildar de en ledningsgrupp som sammanträder månatligt. Representant för trafikhuvudmannen 

svarar gentemot styrelser i de olika kommunerna. Dessa styrelser är politiskt inrättade och 

representerar de folkvalda företrädarna.

4.2.3 Representant för Kommunens kollektivtrafiksansvar

Representanten för kommunen är ansvarig tjänsteman inom den studerade kommunen. Till sin 

hjälp har han en grupp medarbetare. Personen är anställd under kommunstyrelsen och har fått 

i uppdrag att hålla en hög kvalitet inom kollektivtrafiken. Intervjupersonen beskriver sitt jobb 

som att vara ingången för all slags persontrafiksfrågor inom kommunen. Jobbet består 

mestadels av att undersöka vad medborgare behöver inom kollektivtrafiken, samt att dessa 

önskemål blir genomförda. Ansvaret inbegriper även att bistå vid upphandlingsprocessen samt 

vid uppföljningen av avtalen med trafikbolagen.

4.3 Sammanställning av intervjuerna

Nedan finns data sammanställt från samtliga intervjuer med aktörerna inom den studerade 

kommunen.  
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4.3.1 Representant för Trafikoperatören

Representanten för trafikoperatören förklarade att deras syn på kundbegreppet var relativt 

enkel och att deras kund, tillskillnad från kommunens, inte i första hand är resenären utan 

istället trafikhuvudmannen. 

”Alltså, vår kund avtalsmässigt, det är länstrafiken. Sen har vi kundens kund och det är 

resenären, men vår kund är länstrafiken, det är dem vi har avtalet med.”

Intervjupersonen menade vidare att både de och kommunen självklart arbetar för resenärernas 

bästa men betonar återigen att det är trafikhuvudmannen som är deras kund avtalsmässigt. 

”Vår syn på kund är egentligen ganska enkel, det är Länstrafiken i första hand, men vi jobbar 

ju för resenärernas bästa men ur kundsynpunkt är det Länstrafiken som är vår kund”

Intervjupersonen berättar vidare att det som står reglerat i avtalet följaktligen blir det som 

gäller och att det vid frågan om en offentlig upphandling alltid medföljer vissa villkor 

relaterat till detta. Vid ett eventuellt kontraktsbrott från trafikoperatörens sida har 

trafikhuvudmannen rätt att bryta kontraktet med operatören i fråga betonar representanten för 

trafikoperatören.

Intervjupersonen fortsätter vidare med att påpeka att även om de själva skulle vilja förbättra 

för resenärerna har de tyvärr inga större möjligheter eller ens befogenheter att gå utanför 

avtalet utan är strikt styrda till detta. 

”Vi kan alltså inte gå utanför avtalet, inte på något sätt! I avtalet står det exakt vad vi ska 

göra och inte göra så att säga”

I tillägg då vi kommer in på tjänsteimplementering och säkerställande av kvalitet så berättar 

intervjupersonen att det t ex i avtalet mellan dem och trafikhuvudmannen bl a finns krav på 

internutbildning, som i nuläget innefattar en dag per år för alla förare och där årets tema är 

kundbemötande. 
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Intervjupersonen berättar vidare att det normalt är väldigt tuffa upphandlingar med mycket 

små marginaler för den trafikoperatör som vinner, så även om trafikoperatören i fråga skulle 

vilja tillföra ytterligare marknadsföringskrav i kalkylen för att på så sätt kunna utöka trafiken 

eller på annat sätt kunna förbättra för resenärerna, så minskar de samtidigt sina chanser att 

vinna upphandlingen.

”Allting grundar sig på ekonomin. Och när man lägger ett sådant här offentligt anbud så har 

man då tagit med alla kostnader som man beräknas ha under de här kommande åren, i XXX 

är avtalen på 6 år. Finns det då inga marknadsföringspengar med i själva anbudet, eller att 

de har krav på att vi ska marknadsföra oss så finns det inga pengar år 4 eller år 5 heller”

Intervjupersonen återkommer ett flertal gånger in på att det inte lämnas utrymme för att de 

själva ska kunna arbeta aktivt med kundinvolvering i någon större grad, inte heller någon 

form av tjänsteidégenerering och idéutveckling. 

”Det som det handlar mest om är produktion, det är oerhört tidtabellsbundet och 

produktionsinriktat”

Eventuella kundsynpunkter hänvisas enligt vår intervjuperson direkt vidare till 

trafikhuvudmannens kundtjänst som överenskommet i avtalet och berättar vidare att det bara 

är trafikhuvudmannen och kanske främst kommunen som står för den normala 

kundbearbetningen i form av idé insamling och reklamkampanjer osv. 

”Den normala kundbearbetningen sköts av länstrafiken, alltså reklamkampanjer, försök till 

ökat resande osv, det ligger inte på vårt bord. Det ligger ingen marknadsföringsdel i detta 

avtal, utan det ligger därför helt på Länstrafiken att utveckla trafiken när det gäller 

resenärer”

Intervjupersonen berättar vidare att samtliga länstrafikbolag i Sverige dock genomför 

telefonintervjuer direkt ut mot resenärer och att de svar som där framkommer registreras i en 

gemensam databas där alla länstrafikbolag, samt även alla trafikoperatörer kan ta tillvara på 

de synpunkter som framkommit.



25

”Svaren registreras i en gemensam databas, sedan kan de olika länstrafikbolagen jämföra 

svaren mellan regionerna. Vi har givetvis också tillgång till databasen och kan se direkta 

kundsynpunkter som kan gälla hela och rena bussar, förarnas bemötande mm”

Intervjupersonen fastställer vidare att det förekommer en aktiv internkommunikation i form 

av regelbundna möten mellan trafikoperatörerna, Länsstyrelsen och kommunen, mestadels 

rörande tidtabellsförändringar och förändringar i produktion.

Kvalitetskraven ligger enligt intervjupersonen främst på produktion, punktlighet och service 

och berättar vidare att tidtabellerna i den studerade kommunen till viss del är styrda av SJ och 

betonar att det är en lång beslutskedja om det ska genomföras några förändringar. Vidare får 

vi höra att det inom denna medelstora kommun numera finns ett realtidssystem, vilket visar 

punktlighet ut mot resenärerna och som kan mätas på minuten. Med hjälp av detta 

realtidssystem kan man enligt intervjupersonen enkelt utläsa vilka bussar som gått enligt 

tidtabell samt eventuella förseningar som varit. 

”Vid missnöjesyttringar från resenärer är ju realtidssystemet otroligt viktigt för oss. Vi hade 

en missnöjd kund här ganska nyligen och då kunde vi ta fram mätningarna från den veckan 

det gällde och få svart på vitt att dennes argument inte höll.

Samtidigt sätter det ju press på oss också, att vi måste vara duktiga på att hålla tiderna”

Representanten för trafikoperatören berättar avslutningsvis att de för egen intern statistik som 

är omfattande och visar allt ifrån utnyttjandegrad på förare till produktionskostnader i form av 

verkstadskostnader. 

4.3.2 Representant för Trafikhuvudmannen

Representant för trafikhuvudmannen berättar att de arbetar med ett kundbegrepp där det är 

bussresenären som de ser som kund. Andra aktörer ser de som samarbetspartners eller 

intressenter och detta kan vara ägare, personal på bussar osv. 

”Kunden är den som reser med bussen, och sedan så finns det intressenter som ägarna, 

personalen som jobbar hos dem och samarbetspartners.”  
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Vår intervjuperson är väl medveten om det dilemma som kan uppstå i o m att det inte är de 

som har kundkontakten i ”sanningens ögonblick” då själva tjänsteutförandet inträffar. Dock så 

framhåller representanten för trafikhuvudmannen att det kan ske en kommunikation direkt 

mellan dem och kund då det är fråga om att diskutera frågor rörande tjänsten som tidtabeller, 

priser eller då synpunkter på tjänsten hanteras gentemot kund. Han säger att kunden kan sägas 

servas av två olika parter för tjänsten beroende på om det är själva utövandet av tjänsten eller 

om det är frågor rörande denna.

”Resenären möter ju länsbolaget i form av kundlöftet i tidtabellen och så står det ju 

länstrafiken på biljetter osv, men i sanningens ögonblick så möter de ju chauffören, som då 

inte är vår chaufför direkt utan indirekt. På det viset så finns det två aktörer som pratar med 

kunden.”

Det är således bussbolagen som kör på uppdrag av trafikhuvudmannen som får den direkta 

kundkontakten. Det finns även andra politiska och byråkratiska omständigheter som han 

framhåller som omständigheter som saktar ned och försvårar arbetet. Han ger uttryck för detta 

i följande citat: 

”Jag brukar säga att det är en mycket lång väg mellan det som beslutas i våra styrelserum till 

det som påverkar föraren och resenärerna.  Om vi höjer priset så är det ju inte så att 

resenärerna säger det till styrelsen utan det säger de till föraren.”

Trots att det framförs kritik om att det är en lång beslutsgång så framstår det dock som de 

arbetar relativt aktivt med kundfrågor. På frågan om hur de arbetar med kundfrågor så svarar

intervjupersonen följande:

”Vi har dels en årlig process. Dels så får vi information direkt eller indirekt. Direkt via att 

folk ringer och hör av sig till oss och framför synpunkter. Framförallt så är det vi frågor om 

tidtabellen som det kommer kritik.”

I tjänsteidégenereringsfasen så arbetar de även med de frågor som kommer in till dem från 

kunderna men det finns ett visst förbehåll att det inte är enskilda kunders synpunkter som 

kanske väger så tungt utan att det behövs att ett flertal kunder tycker samma sak. 

”Det är så att om det är många kunder som hör av sig så försöker vi ta hänsyn till det. Om 

det t ex är så att man ofta får stå på vissa linjer så hör ju folk av sig med synpunkter och då 
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försöker vi ta in mer bussar på den linjen. Men är det så att det hör av sig en kund med unika 

synpunkter så får man kanske upplysa om att denne är ensam om dessa synpunkter.”

Det förs statistik över hur nöjda kunderna är genom så kallade nöjd kund index, NKI. Dessa 

undersökningar samordnas mellan samtliga Länstrafikbolag. För den studerade kommunen så 

berättar intervjupersonen följande:

”Det är så att vi lagt ut detta på en firma som utvecklat hur de arbetar. Det rings varje 

månad till 100 personer i varje län. Och detta är ju för litet underlag för att det ska kunna gå 

att göra någon bedömning på månadsresultatet, men då vi kommer till årets slut så kan vi nog 

med stor sannolikhet säga hur det ligger till.”  

Även om det oftast är frågor rörande tidtabeller, hållplatser osv. som berörs så finns det 

exempel på andra mer djupgående undersökningar av engångskaraktär där kunderna 

tillfrågades om vad som de ansåg som de viktigaste frågorna för att förbättra busstrafiken. 

”De här NKI-undersökningarna är ju ganska, det är ju samma frågor som ställs månad efter 

månad, och för att i stället få fram vad det är i stället som våra nuvarande resenärer tycker är 

viktigt så gjorde vi något som vi kallade lyssna och lär-projekt där vi gick ut och försökte få 

redan på vad de som åker med oss och vad de ville att vi skulle förbättra med produkten. Vi 

fick in ca en 3000 svar så efter ett tag så förstod vi att vissa frågor var väldigt relevanta.”

Parallellt med denna undersökning så utfördes även en intern undersökning där det visade sig 

att det i många fall var helt andra och i många fall ganska så enkla åtgärder som kunderna 

efterfrågade.

”Det var ganska roligt. Alltså de frågorna som resenärerna tyckte va viktiga va inte de 

frågorna som vår personal tyckte va viktigast. Sedan då man gjort detta så finns det ju vissa 

frågor som man kan göra direkt och sedan så finns det vissa frågor som tar tid och 

framförallt kostar pengar.”

Vår intervjuperson framhävde att det givetvis finns en dialog med deras ägare, dvs. 

kommunen. Det kan t ex vara frågor som rör stadsplanering och som kan medföra ändrade 

behov. Det kan t ex vara nya bostadsområden som anläggs och som leder till att nya eller 

ändrade behov av busslinjer uppstår. Det förs även en dialog om uppdraget i stort samt vilken 

budget som det finns för att driva verksamheten.
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Rörande projektbildningsfasen så förekommer det flera aktivister som syftar till att se till att 

kunden sätts i centrum och utgå från dennes perspektiv och behov. Det finns t ex inskrivet i de 

avtal som tecknas med trafikbolagen att det skall ingå utbildning i kundbemötande. Detta kan 

vara hur man bemöter kunder med handikapp osv. På detta vis vill trafikhuvudmannen borga 

för att det finns ett bemötande och förhållningssätt som uppfyller de förväntningar som de 

ansatt då tjänsten utformas. Vår intervjuperson tycker sig se en samhällstrend där kundfokus 

blivit allt viktigare. Han säger att det visserligen i princip alltid talats om kundfokus men att 

det är först under de senaste 10 åren som en reell förändring har skett och att det är först under 

denna tid som det som det talats om även omsätts i handling. Han fortsätter:

”då vi har våra styrelsemöten numera, när jag kom hit så var det inte så, men nu så är det så 

att först på dagordningen så är det så att efter de formella punkterna så har vi en punkt där vi 

talar om hur mycket folk som reser med oss och hur det utvecklar sig och hur nöjd kund index 

utvecklar sig och dess värden. Samt de kundreaktioner som vi har. Så det ligger numera högst 

upp på agendan då vi har våra styrelsemöten sedan 5-6 år.”

Vår intervjuperson framför även vikten av att fokusera på kunden inom den kommunala 

verksamheten.

”Man kan säga att i ett vanligt företag så får man ett kvitto på det här hela tiden. För om man 

inte kan leva på sina intäkter så går man ju i konkurs. Men de här verksamheterna går inte i

konkurs därför de är instiftade med lagar. Och det är så också som man behöver göra för att 

hålla igång kollektivtrafiken på ett vettigt sätt. Och jag tycker att det känns viktigt att jobba 

med det här för det är oerhört viktigt för många personer att kunna komma till jobbet osv på 

ett bra sätt och inte minst nu när vi ser att vi får gehör i klimatdiskussionen där vi inte 

belastar miljön på det viset genom att åka kommunalt.”

Det vanligaste är att trafikhuvudmannen själv omsätter kraven och önskemålen till hur 

tjänsten utformas i själva tjänsteutvecklingen. Det förkommer dock vissa tecken på att även 

kunder kan komma in med konkreta förslag i tjänsteutvecklingen. Vi har som nämnts ovan 

fallet där en studie gjordes om vad kunderna ansåg som viktigast att förändra. Ett konkret 

exempel på en förändring där var att kunder ansåg att linjenumret på bussen skulle visas även 

på bussens baksida så att kunderna snabbt på håll kunde urskilja vilken buss som var i 

antågande och på så sätt förutse om de hade bråttom eller ej.  
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Vad det gäller själva implementeringsfasen så kommunicerar trafikhuvudmannen vidare ut 

vilka åtgärder som gjorts för kunden. Det bör dock nämnas att vi inte fann spår av att 

kunderna är med och deltar i själva implementeringen som sådan. Det finns i dag en specifik 

budget för marknadskommunikation. Denna används för att kommunicera ut budskap via 

olika kanaler som radio och lokalpress. 

”Det är ofta en kombination av att vi har annonser i tidningarna och att vi har skyltar i 

bussarna samt på hållplatserna eller på hemsidan osv. Det förekommer till och med att vi kör 

info i reklamradio och lokal-TV.”

För återkopplingen om förändringarna fått den effekt som förväntats så används oftast NKI-

mätningar, men det mäts även i vissa fall på specifika åtgärdspaket men inte på specifika 

åtgärder enligt vad intervjupersonen framför då han svarade på om de mäter på specifika 

åtgärder.

”Inte specifikt på de enskilda förändringar som vi gör utan det sker i det kontinuerliga 

mätandet som görs, men där kan vi ju inte säga att det beror på en enskild sak utan det är ju 

helheten som mäts där. Det är ju flera saker som vi ändra och oftast till det bättre men det 

sker nästan varje år att vi ändra saker till det sämre och jag tänker då på den prisförändring 

som sker och som inte många kunder anser är till det bättre. Så mäter vi ibland på vissa 

kampanjer för att se hur dessa har tagits emot.”

4.3.3 Representant för kommunens kollektivtrafikansvar

Representanten för kommunens kollektivtrafikansvar presenterade en rad tydliga exempel på 

kundinvolvering inom tjänsteutvecklingen för kollektivtrafiken. Intervjupersonen berättar att 

det inom kommunstyrelsen har utformats tydligare policies och riktlinjer de senaste åren till 

kommunens organisationsenheter för att öka kundfokuseringen. Inom dessa policies är 

kundinvolvering ett viktigt centralt ämne. Detta har lett till att allt fler inom kollektivtrafiken 

tänker inom termerna av kundinvolvering menar kommunrepresentanten. I tillägg säger 

intervjupersonen att en anledning till den ökade fokuseringen på kundinvolvering är bl.a. att 

kommunstyrelsen vill göra en bra mandatperiod för att på så sätt bli omvalda vid nästa 

mandatperiod. Därför har kommunen tagit ansvar för att utveckla kundfokuserade riktlinjer 

eftersom att det är en metod för att få tjänsterna så lika kundernas önskemål som möjligt 
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menar kommunrepresentanten. Riktlinjerna har lett till ett flertal viktiga metoder och rutiner 

inom kollektivtrafiken som avslöjar ett aktivt arbete med kundinvolvering.

”När det gäller kommunal verksamhet, gäller det en trend av mer målstyrning där vi har 

övergripande mål som t.ex. demokratifrågan vad gäller medbestämmande och jämställdhet”

Intervjupersonen lyfter fram en rad exempel på konkreta metoder de kollektivansvarliga 

använder sig av för att få fram idéer. Dessa är bland annat regelbundna samtal med resenärer 

och ickeresenärer. Detta görs bland annat genom slumpmässiga telefonsamtal till medborgare 

i kommunen. I tillägg berättar intervjupersonen att det utförs även notering av 

registreringsnummer på bilpendlare vilka sedan rings upp och konfronteras med frågor om 

varför de inte använder sig av kollektivtrafiken. Dessutom skriver de även ner de klagomål 

som medborgare delger när de ringer in till kommunen. För att gräva fram åsikter från 

resenärerna har de kollektivtrafiksansvarliga även inrättat en informationspanel, berättar 

representanten. I denna panel har de genom annonser i tidningen erbjudit alla slags 

medborgare att vara med för att lämna åsikter om kollektivtrafiken i det område de bor. 

Tanken har varit att använda dem som en kunskapsresurs och generera alla slags idéer kring 

vad som kan bli bättre med kollektivtrafiken.

”Det är resenärerna, kommuninvånarna i staden, samt även de som kommer till kommunen 

som är våra kunder”

Kommunenrepresentanten betonar att det finns bestämda arbetsrutiner som tar tillvara 

medborgares åsikter om kollektivtrafiken. För att bearbeta informationen har de 

kollektivtrafiksansvarliga inom kommunen också verkat för att skapa en aktiv 

internkommunikation genom att inrätta regelbundna möten med alla medverkande inom buss 

och tågtrafiken. Tillsammans med bl.a. trafikbolagen, trafikhuvudmännen samt andra 

kollektivtrafiksansvariga i andra kommuner delger de varandra olika förstudier och förarbeten 

och kan på så sätt lära sig av varandras misstag och finna bättre lösningar. I tillägg analyseras 

medborgarnas behov och önskemål i dessa möten för att på så sätt se om behoven är 

återkommande samt hur relevanta de är att genomföra i hänsyn till budget.

”Det är inga problem med många intressenter, det handlar om rutiner för att jobba med 
frågorna, när man väl har dem så går det bra”
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Intervjupersonen berättar att den information som tas in och analyseras implementeras sedan 

genom ordergivning till de trafikbolag som kör buss och tåglinjerna. Denna 

implementeringsmetod visar sig fungera på ett effektivt sätt menar intervjupersonen genom ett 

system av tidsbegränsade kontraktsuppdrag. 

”Nej då kan vi hävda att det är snudd på avtalsbrott och därmed finns det möjligheter för oss 

att bryta avtalet, med andra ord finns det ändå förutsättningar som gör att de blir tvungna att 

anpassa sig,”

Om trafikbolagen inte följer de kraven på ett adekvat sätt uppkommer ett avtalsbrott, med 

vilket kommunen kan välja att bryta kontraktet. De inarbetade klagomålsrutinerna, 

intervjuerna och den aktiva internkommunikationen har alltså två funktioner menar 

kommunrepresentanten. Det fungerar dels som en slags idégenerering samtidigt som 

kommunen genom att hålla rutinerna kontinuerligt kan följa upp hur väl förändringarna 

implementeras. På så sätt garanterar de kollektivtrafiksansvarliga sig en reell tjänsteutveckling 

som står i stil med medborgarnas önskemål och får därmed också en bra kundtillfredsställelse. 

Samtidigt garanterar kommunen sig att implementeringen av medborgarnas önskemål 

verkligen genomförs så att teori och praktik överrensstämmer.

5 Analys och slutsats

Vi kommer utifrån teorisammansättningen att återkoppla och svara på problemformuleringen 

som berör frågeställningen om huruvida resenärerna själva får vara med och styra sin resa, 

samt varför kundinvolveringen ser ut som den gör.

5.1 Kundinvolveringens utseende inom kollektivtrafiken

Utifrån vår teori har vi deduktivt upptäckt en rad tydliga tecken rörande kundinvolvering

inom kollektivtrafiken. Intervjupersonerna hos de studerade aktörerna återger var och en spår 

av kundinvolvering inom organisationen till den grad att vi vågar fastslå att det förekommer 

inom kollektivtrafikens tjänsteutveckling. Kundinvolveringen verkar dock mestadels bedrivas 

ifrån toppen av hierarkin, och allra minst längst ner i organisationen, dvs. bland 
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trafikoperatörerna. Detta skapar en kundinvolveringsprocess som är skiftande i aktivitetsgrad 

beroende på vart i hierarkin vi befinner oss.

5.1.1 Trafikoperatörerna

Representanten för trafikoperatörerna återger en aktivitetsgrad i kundinvolveringen som för 

dem mest är av en avhållsam art sett till insamlandet av idéer och analysen av dessa. 

Operatörerna tycks enligt vårt tycke ha en väldigt begränsad tjänsteutveckling relaterat till 

kollektivtrafiken och sedermera också en liten form av aktiv kundinvolvering för resenärerna 

inom kollektivtrafiken. Den kundinvolvering operatörerna själva bedriver tycks mest vara i en 

måttlig form och utförs mestadels via order utifrån den internkommunikation de har med 

kommunen och trafikhuvudmannen. De förändringar som operatören där igenom genomför 

tycks därmed vara på strikt kontraktsbundna villkor givna från kommunen samt

trafikhuvudmannen.

Den viktigaste funktionen inom kundinvolveringen som operatören besitter tycks sedermera 

vara själva implementeringen av tjänsteutvecklingen. Operatörerna fungerar med andra ord 

som en viktig funktion för att genomföra och fullfölja tjänsteutvecklingen, vilket Edvardsson 

et al (2000) beskriver som en företeelse bland tjänsteföretag. Beroende på vilka idéer som 

kommunen och trafikhuvudmannen vill genomföra så blir just operatören den viktigaste 

länken som i slutändan måste utföra förändringen, annars kan ett kontraktsbrott komma att 

inträffa varefter trafikhuvudmannen, eller operatören för den delen kan välja att avsluta 

uppdraget. För de resterande faserna inom tjänsteutvecklingen som återfinns före

implementeringsfasen, dvs. idé-, utvecklings- och projektbildningsfasen, så läggs dessa faser

som vi funnit inte på operatörerna utan istället på de ovanliggande nivåerna i hierarkin hos de 

tre studerade aktörerna (se bild 3.2) .

Värt att påpekas, med hänsyn till trafikoperatörernas något låga aktivitetsgrad gällande 

kundinvolvering, är som tidigare nämnts i uppsatsen under stycke 4.3.1, att trafikoperatörerna 

i första hand ser länstrafiken som sin kund och att resenärerna därför kommer i andra hand 

och mer ses som kundens kund. Detta medför i sin tur att vår fråga blir något felställd till 

operatörerna.
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5.1.2 Trafikhuvudmannen

Hos trafikhuvudmannen så förekommer det vissa tecken av aktivt arbete med kundinvolvering 

inom kollektivtrafiken. Kundinvolveringstecknen visar sig i form av bl.a. klagomålshantering 

och en aktiv internkommunikation med kommunen, operatörer och andra intressenter. 

Intervjupersonen beskriver att de tar i beaktande de åsikter kunderna har rörande tjänsterna 

som tidtabeller, bussrutter mm och delger sedan de åsikterna i internkommunikationen med 

kommunen och operatörerna. Dessutom berättar representanten för trafikhuvudmannen att de 

arbetar aktivt med de klagomål som dyker upp. De analyserar hur många liknande klagomål 

som inkommit samt försöker utröna vad orsaken till klagomålen kan vara och om det finns 

möjligheter att sätta in åtgärder inom ramen för nuvarande budget. Det kan även bli fråga om 

att ta upp ett ärende med dess ägare om det visar sig vara större förändringar. Det finns även 

fall där trafikhuvudmannen proaktivt inhämtat åsikter från resenärer i undersökningar av 

kampanjform, allt i syfte att utveckla en djup och bred förståelse för kundens behov. Denna 

förståelse som Edvardsson hävdar är viktig för konkurrenskraftiga tjänster (Edvardsson, 

1996). Vår intervjuperson beskriver t ex från en undersökning att det skiljde sig på vilka 

åtgärder som resenärerna rankade högst jämfört med vilka åtgärder som trafikhuvudmannen 

själv tillsammans med kommunens tjänstemän trodde de skulle ranka högst. Det arbetssätt 

med att aktivt inhämta resenärernas åsikter och värdera dessa inom tjänsteutvecklingen kan 

därmed sägas ha fått direkt påverkan på medvetenheten för vad kunderna verkligen 

efterfrågar. Ytterligare en positiv effekt av den nämnda undersökningen är att vissa 

förändringar var relativt lättåtgärdade och inte så kostsamma, men ansågs av resenärerna ha 

ett stort värde för upplevelsen av tjänsten. 

Huruvida trafikhuvudmannen använder sig av kundinvolvering till en grad som skall anses 

som skälig eller ej är svårt att dra någon slutsats om. Trafikhuvudmannen berättar dock om 

förfaranden inom arbetet som i relation till de kundinvolveringsmetoder som vi sammanställt 

inom teoridelen tyder på att det förekommer tecken av kundinvolvering. Trafikhuvudmannen 

talar om moment inom arbetsgången som bl.a. innehåller en aktiv internkommunikation 

rörande frågan samt ett analytiskt arbete med syfte att få grepp om kundens kognitiva kartor. 

Echerverri och Edvardsson (2002) påvisar att om det skall förekomma en adekvat 

kundinvolvering så bör organisationen verka för att kartlägga kundens kognitiva karta. Den 

internkommunikation som förs med kommunen och operatörerna verkar enligt 
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trafikhuvudmannen för att analysera och bättre förstå vad kunderna vill ha. Ett annat 

kundinvolveringstecken som framträder är vad Cooper (2001) kallar fokus och 

projektgrupper, dvs kundinvolveringsansvarliga driver kundinvolveringsintresset med 

insamling och analysering. Eftersom trafikhuvudmannen, enligt vad intervjupersonen berättar, 

driver en del av kundinvolveringsansvaret med insamling av kundåsikter och analys av dessa i

projektgrupp, anser vi att trafikhuvudmannen även uppfyller ytterligare ett tecken på att arbeta 

med kundinvolvering enligt vad som sägs av Cooper (2001) . 

En viktig aspekt vid tjänsteproduktion är att informera, kommunicera samt lära ut hur tjänsten 

konsumeras både i den interna organisationen men även till kunderna då dessa är delaktiga i 

tjänstekonsumtionen (Edvardsson 1996). Trafikhuvudmannen berättar om en 

internkommunikation som är regelbunden och systematiserad. I tillägg företas det även en 

utåtriktad kommunikation till kunderna. Detta framträder mestadels i form av reklam och då i 

synnerhet utifrån buss och tågförbindelserna där kunderna vistas som mest i samband med att 

de vill använda sig av kollektivtrafikstjänster. Trafikhuvudmannen ger exempel på att de 

prövar olika typer av kanaler för att kommunicera ut budskap om förändringar i tjänsterna 

samt vad detta medför. Dessa kommunikationskanaler kan vara internt via affischer i bussarna 

eller externt via reklamföretag och lokala medier. En förändring som exempelvis ändring av 

busstider och bussrutor kan kommuniceras via sådan reklam. 

En naturlig del av tjänsteutvecklingsprocessen är att slutligen implementera och kontrollera 

utfallet av förändringen för tjänsten (Matthing, 2000). För att säkerställa att de förändringar 

som utförs uppnår önskad effekt så kan olika undersökningar ligga till grund för att styrka 

detta. Vår intervjuperson säger att de arbetar aktivt med att få en återkoppling på vad 

kunderna har för åsikter. Det finns t ex månatliga undersökningar i form av nöjd kundindex 

som redovisas gentemot intressenterna. Själva undersökningen ligger på en extern firma som 

ringer upp kunder och frågar hur de bedömer tjänsten. Resultatet redovisas och diskuteras i de 

möten som hålls i fokusgruppen som utgörs av medlemmar från trafikhuvudman, operatör och 

kommunrepresentanten. Det bör dock nämnas att de undersökningar som utförs är relativt 

begränsade och svarar inte primärt på frågan om vissa specifika förändringar fått önskad 

åtgärd utan undersökningarna ser till helheten av tjänsteproduktionen. Sett över tid anser dock 

vår intervjuperson att det finns relativt goda förutsättningar för att följa hur tjänsten 

tillfredställer kundernas behov.  
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5.1.3 Kommunens kollektivtrafikansvar

På det övergripande och styrande planet bland våra representanter dvs. på kommunens nivå så 

framträdde de mest tydliga och aktiva tecknen på kundinvolvering i tjänsteutvecklingen. 

Representanten berättar hur det i direkt led ifrån regeringsnivå och kommunalnivå kommer in 

riktlinjer och mål till hur kollektivtrafiken skall bedrivas. Ett moment i denna process var 

kundinvolvering. Representanten berättar bland annat hur det finns rekommendationer o 

arbetsmål uppsatta för att få kollektivtrafiken så tillfredsställande som möjligt för de som 

använder sig av den. Ett naturligt steg här berättar representanten är just att rådfråga 

kunderna, eftersom det är de som nyttjar tjänsten. Representanten berättar också att de med 

hjälp av den information som tas in via diverse metoder analyseras tillsammans med de 

verksamma inom kollektivtrafiken och manifesteras sedan genom ordergivningar. Processen 

ifrån att dels ta handlingar för att insamla idéer, dels för analysera dem samt verka för att 

idéerna blir reella i verkligheten beskriver Edvardsson (1996) som moment inom 

kundinvolveringprocesser. Utifrån den auktoritet som är kommunen given över dels 

trafikhuvudmännen och operatörerna (se bild 3.2) ställs idéerna, som kommer ifrån från 

medborgarna, som krav till resten av organisationen. Till sin hjälp berättar representanten att 

de ha regelbundna möten för att lättare insamla idéerna och arbeta åt samma riktning, vilket 

Lovelock Wirtz (2004) beskriver som essentiellt. Flertalet av dessa krav beskriver 

representanten som direkt härledda ur medborgares åsikter om kollektivtrafiken genom de 

konkreta idéundersökningar som bedrivs, vilket därför tyder på att tjänsteutvecklingen har 

någon sorts tillknytning till kundernas önskemål.

Utifrån det representanten för kommunen säger så tycks kommunen använda sig av dels 

aktiva, samt passiva former av kundinvolvering. De aktiva metoderna menar vi moment där 

kontakt tas med medborgarna på eget initiativ för att undersöka specifika frågeställningar. 

Representanten beskriver detta som att förslagsvis vara de metoder där de noterar bilisters 

registreringsnummer och där ägarna sedan rings upp för att undersöka varför de ej nyttjar 

kollektivtrafiken. Kommunrepresentanten berättar om dessa handlingar som aktiva, medans 

han även nämner att de använder sig av mer passiva insamlingsmetoder där den sker då 

kunderna tar kontakt själva. I tillägg så berättar kommunrepresentanten att det genomförs 

också målmedvetna studier och undersökningar, med vilkas framkomna resultat tas upp på 
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möten tillsammans med de kollektivtrafikverksamma, för att delge och analysera och komma 

fram till bättre tjänstelösningar som stämmer överrens med vad medborgarna vill ha. Dessa 

särskilt insatta projekt beskriver Lovelock & Wirtz (2004) som viktiga moment inom en 

kundinvolveringsprocessen. Det finns även arbeten som mer passivt samlar in åsikter från 

data från de kunder som redan nyttjar tjänsterna och som återfinns i den verksamhet som 

redan bedrivs. Med kundinvolveringsmetoderna tycks kommunen bedriva ett aktivt arbete för 

att själva utföra aktiviteter som syftar till att få in kundens dimension och dess kognitiva 

kartor i enlighet med det resonemang som Echerverri och Edvardsson (2002) har. Detta 

framkommer i hur representanten bland annat beskriver hur de sitter tillsammans med de 

verksamma inom kollektivtrafiken o analyserar de idéinsamlingar som kommit in från 

medborgarna. Den andra sidan av idéinsamlingen som sker utefter när kunderna själva delger 

åsikter på eget initiativ anses av Edvardsson (1996) vara en annan viktig del inom en 

fungerande kundinvolvering.

Det som sedan även framkommer i intervjun med representanten för kommunen är att 

kommunen delegerar flera ansvarsområden till de underliggande enheterna inom 

kollektivtrafikens organisation. Dessvärre så framkommer det i intervjuerna med 

representanten för trafikhuvudmannen och operatören att det inte förekommer ett lika aktivt 

intresse för att rådfråga medborgarna om idéer. Det framkommer vagt i intervjuerna av våra 

representanter direkta klara incitament för att vilja kundinvolvera. Ju längre ut i 

organisationen man befinner sig desto mer tycks drivkraftsgreppet minska. Så som vad 

representanten för operatörerna berättar så sker deras förändringsaktioner utifrån vad de får i 

uppdrag av kommunen o trafikhuvudmannen. I intervjuerna med representanterna för 

kommunen o trafikhuvudmannen framkommer det som att de mer aktivt bedriver handlingar 

som syftar till att hämta in kundernas idéer, varmed de delegerar förändringar till 

operatörerna. I tillägg nämner representanten att de har verkställts s.k. paneler bestående av 

vanliga resenärer som sedan används som idéresurser. Strauss och Seidel (2004) menar att det 

inom en kundinvolveringsprocess är bra att bygga upp just sådana s.k. fokusgrupper och 

projektgrupper för att med hjälp av intervjuer bredda idéerna för tjänsteutvecklingsarbetet.

Matthing (2002) talar om hur företaget bör verka för att underlätta internkommunikation för 

att på så sätt underlätta en kundorienterad organisation. Utifrån det som vår intervjuperson för 

kommunens trafikansvar säger så verkar de riktlinjer som satts in i organisationen slå väl ut 
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genom en del konkreta handlingar inom organisationen. Bland annat så berättar 

representanten att det verkställts regelbundna möten för att dels insamla idéer men samtidigt 

samordna organisationen mot ett och samma mål, nämligen kundtillfredsställelse genom 

kundorientering. Det tycks som att kommunen verkar för att skapa en kundorienterad 

verksamhet genom de handlingar som igångsatts för ökad kommunikation.

Det är enligt oss tydligt i de svaren som lämnat från kommunrepresentanten att kommunen 

verkar aktivt för att få organisationen samordnad mot att lyssna på kunden genom de riktlinjer 

och samordningshandlingar som genomförs. Men en del av detta aktiva arbete verkar falla 

bort i längre ut i organisationen. På grund av det avtal som existerar mellan operatörerna och 

trafikhuvudmännen finns det ingen möjlighet att öka vinsten bland operatörerna, om nu t ex 

fler skulle nyttja tjänsten som följd av att den uppfyller kundernas krav. Sedermera anser vi 

att det inte finns något större aktivt intresse att utveckla tjänsterna på deras eget initiativ. 

Istället tycks den kundinvolveringsprocess som finns i hela organisationen ske uppifrån och 

ner. Kommunen utövar sin ägarstyrning enligt Bo Enqvists (2002) resonemang kring det 

värdeskapande nätverket för kollektivtrafiken. Systemet dvs. det värdeskapande nätverket 

fungerar dock på ett skäligt sätt då det utifrån kommunens och sedermera 

trafikhuvudmannens perspektiv utförs handlingar som tillgodoser att kundernas åsikter och 

synpunkter tillvaratas. Dessa synpunkter och åsikter ingår i tjänstutvecklingen på ett påtagligt 

vis och implementeras slutligen i själva kundmötet av operatören som framför bussarna enligt 

de riktlinjer som fastslås i avtalen. 

De metoder som representanten talade om var i stor utsträckning undersökningar på eget 

initiativ. De kollektivtrafikansvariga har ansvarat för att installera en organisation med olika 

organisatoriska enheter som var och en har ansvar i sin tur för olika delar inom 

tjänsteutvecklingsprocessen. I samarbetet med trafikhuvudmannen, operatörerna och andra 

kommun och länstrafikansvariga så bedriver de på uppdrag av kommunen en 

interkommunikation i syfte att, i likhet med Edvardsson et al (2000) och Cooper (2001) 

forskning, generera och utveckla idéer till tjänsteförbättring. I internkommunikationen 

hanteras den information som insamlats genom kundklagomålsrutiner, intervjuer och enkäter 

från samtliga organisatoriska enheter och intressentorganisationer. 
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Den mest tydliga och opererande funktionen inom tjänsteutvecklingen ser ut att vara den 

aktiva interkommunikationen. Representanten berättar om en arbetsgång där de olika parterna 

i nätverket möts samman och delger idéer med hjälp av analyser. Utan denna kommunikation 

hade det varit svårt att analysera och vidga idéerna, samt få ut de kundorienterade idéerna och 

slutligen delegera och kontrollera genomföringen av förbättringen. Själva verksättandet av 

möten o rutiner för samtal tyder på ett moment som Kristensson (2003) benämner som 

essentiellt för en välfungerande samverkan. Det är i denna process som de passiva och aktiva 

kundinvolveringsmetoderna hämtar information till tjänsteutvecklingsanalyser och 

diskussioner. Interkommunikationen och kundinvolveringsmetoderna synes komma in som en 

naturlig del i de styrande policies som de arbetar efter och de riktlinjer och krav som 

kommunen ställer på resten av kollektivtrafikens organisation. Detta aktiva arbete verkar ge 

utslag i och genomsyrar hela organisationen.

5.2 Orsaken till kollektivtrafikens kundinvolveringsprocess

Kundinvolveringen inom kollektivtrafiken har en aktivitetsskiftande utformning inom 

organisationen som minskar ju längre ut i organisationen vi kommer. Representanten för 

kommunen återger i intervjun överlag en större bild av arbetsmoment som verkar för 

idéinsamling samt verkan för analyser och implementering genom möten och delegering. 

Detta tror vi beror på att det högst upp i hierarkin hos kommunen återfinns ägare med makt att 

styra organisationen mot bestämda mål. Vi anser oss funnit tydliga tecken på att de använder 

sig av kundinvolvering i tjänsteutvecklingen med tanke på de handlingar de förde för 

idéinsamling, analys och idéverksättande. Även om graden av kundinvolvering minskar ju 

längre ned i hierarkin man kommer så finns det likväl tecken på att kundinvolvering 

förekommer även här om än på en mer passiv nivå. Representanten för operatören berättar att 

de medverkar på möten och försöker uppfylla de krav som ställs på dem från

trafikhuvudmannen och kommunen, men att de dock själva inte tar initiativ för att samla in 

idéer till förbättring från kunderna, möjligen beroende på att de själva inte heller har resurser 

att göra detta. Trafikhuvudmannen som arbetar för kommunen verkar för att samla in 

tjänsteförbättringsidéerna från kunderna på ett ungefärligt lika sätt som det sätt representanten 

för kommunen återger att de gör. Bland annat så verkar trafikhuvudmannen som en 

kontaktman där olika föreningar i samhället samt privatpersoner kan ta kontakt med om de 

har åsikter om tidtabeller, rutter osv. I tillägg så kunde även trafikhuvudmannen om de 
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bedömde det nödvändigt ta egna initiativ och undersöka en sak, exempelvis rådfråga panelen, 

dvs. fokusgruppen. Varför kundinvolveringsprocesserna ser ut som det gör inom 

kollektivtrafiken tror vi beror på de olika nivåerna, dvs. kommunens, trafikhuvudmannens,

operatörernas och dess unika relation och funktion som fastslagits enligt lag (SOU 2003:67). 

Detta relaterat gentemot vilken nytta eller drivkraft som de olika nivåerna tillförs genom att 

involvera resenärerna anser vi är grunden till varför kundinvolveringen ser ut som den gör 

idag inom kollektivtrafiken. 

På det kommunala planet finner vi de politiska målinriktningarna och ägarstyrningen. 

Ägarens mål utgör här de övergripande målen som Edvardsson (2000) beskriver som viktiga 

och att dessa är fundamentala för en fungerande kundinvolvering. På samma sätt menar Ax, 

Johansson & Kullvén (2000) att ett balanserat styrande med riktlinjer som följer igenom hela 

organisationen är nödvändigt för en målorientering. En anledning till att kommunen arbetar så 

aktivt med kundinvolvering kan vara att de till syvende och sist är beroende av stöd från 

medborgarna och att de är intresserade av nöjda resenärer. Om inte resenärerna är nöjda 

uppstår missnöje som resulterar i negativ publicitet och risken att de politiskt ansvariga inte 

blir omvalda. Det finns därmed en motivation och drivkraft från politiskt håll att 

tjänstemännen i kommunen gör ett så bra jobb som möjligt. Detta är troligen en anledning till 

att de kollektivtrafikansvarliga inom kommunen arbetar så aktivt med kundinvolvering. Den 

dock kanske viktigaste orsaken till att kommunen arbetar i den omfattning som de gör med 

kundinvolvering inom tjänsteutvecklingsprocessen för kollektivtrafiken är troligen att det är 

en så viktig funktion i samhället (SOU 2003:67). Vi har i vår inledning visat på att det är en 

stor del av invånarna som i hög grad är i beroende av kollektivtrafiken. Vidare så har vi sett 

att det är viktigt att ta fram tjänster som ligger i linje med vad kunderna förväntar sig och 

detta kan åstadkommas via kundinvolvering (Edvardsson, 2002). Kommunen som ägare och 

ekonomiskt ansvarig har därmed ett strakt incitament att ha en väl fungerande kollektivtrafik 

för att få ett effektivt och fungerande samhälle där medborgarna har så stor nytta som möjligt 

av dess tjänster.

Som vi tidigare sett så är trafikhuvudmannen tillsatt att realisera målen för kollektivtrafiken 

som ägaren satt upp. I den kommun som vi undersökte så var trafikhuvudmannen organiserad 

som ett kommunalt bolag. Denna typ av ägandeform är ett vanligt förekommande upplägg för 

trafikhuvudmännen (SOU 2003:67). Då trafikhuvudmannen utför den operativa verksamheten 
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och möjliggör att kollektivtrafiken blir en tjänst samt styrs av kommunen via ägarstyrning så 

överförs och transformeras kommunens övergripande mål till verksamhetsnära mål och 

aktiviteter hos trafikhuvudmannen. Vi fann också att det bedrevs en aktiv involvering av 

kunder inom tjänsteutvecklingen hos trafikhuvudmannen, men att den var av en mer operativ 

och verksamhetsnära karaktär än hos de ansvariga inom kommunen. Förövrigt så bedrevs 

flera av de frågor som rör kundinvolvering i projektgrupper där samtliga parter arbetade 

tillsammans varmed uppdelningen på styrande samt verkställande nivå inte alltid var så 

entydigt uppdelad.  

Operatören utgörs av de trafikbolag som skrivit på de tidsbegränsade kontrakten gentemot 

trafikhuvudmannen. Eftersom trafikbolagen är kommersiella bolag som har som affärsidé att 

framföra bussarna så vill de följaktligen få möjlighet att utföra den typen av uppdrag. Det är 

därmed främst strikt kommersiella drivkrafter som ligger bakom att de följer de kontrakt som 

de får via upphandlingsförfaranden. Upphandlingen sker via lagen om offentlig upphandling 

och där regleras en rad olika krav och åtagande som operatören skall följa. Denna reglering är 

mycket hårt hållen och det finns därför heller ingen möjlighet för operatören att utöka listan 

med andra krav för att vinna upphandlingen, eftersom det är det mest fördelaktiga anbudet 

enligt de krav som framförs av trafikhuvudmannen som vinner. Det finns därmed ingen 

drivkraft för operatören att lägga till egna typer av lösningar, vilket gör att trafikoperatörerna 

blir mer passiva rörande kundinvolvering än de övriga aktörerna. Sedermera så fann vi inget

större incitament eller utrymme för operatören att själva bedriva en aktiv roll i att försöka 

identifiera kunders krav eller implementera dessa i verksamheten. Det verkar därför rimligt att 

vår representant gav uttryck för att de enbart blir involverade i själva utförandet av tjänsten 

eller på direkt uppdrag av trafikhuvudmannen vid speciella frågeställningar. En annan viktig 

aspekt i det hela är att operatören primärt såg trafikhuvudmannen som kund, resenärerna kom 

i andra hand och sågs som kundens kund, vilket gör att vår fråga som tidigare nämnts blir 

något felställd till operatörerna. Vi vill dock understryka att operatören gav uttryck för ett 

kundorienterat synsätt med avseende på resenären, och att det är viktigt att kundens sätts i 

centrum, men att det inte gavs utrymme eller möjlighet att agera för dem i någon större 

utsträckning inom detta område.

De tre olika studerade enheterna skapar en organisation som länkas samman genom ett nästan 

symbiosliknande förhållande. Varje led har en egen verksamhet som drivs utifrån ett visst 
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ansvar och intresseområde. Vi ser även här de olika värdeskapande processer där 

samhällsnyttan är styrande i den ena processen, medan den kommersiella aspekten överväger i 

den andra processen enligt det beskrivningssätt som Bo Enqvist (2002) framför. 

Kommunpolitikerna har ett intresse att bli omvalda samt kommunen som sådan är mån om ett 

effektivt samhälle och vill därför se till att kunderna inom kollektivtrafiken får vad de 

efterfrågar, vilket är anledningen till att kundinvolveringen förs aktivt härifrån. 

Trafikhuvudmännen som fungerar som en projektgrupp är intresserade av att göra ett bra jobb 

och besvara det ansvar som blivit dem ålagda. Operatörerna vill behålla kontraktet för att 

säkerställa sin inkomst. För att hålla kontrakten bundna tvingas leden samarbeta med sina 

skiftande intressen och skapa en organisation som är till för medborgarnas bästa. Detta tror vi 

är anledningen till varför kundinvolvering har en aktivitetsskiftande ton igenom hela 

organisationen.
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6 Konklusion

Vi blev positivt överraskade av kollektivtrafikens omfattning av kundinvolvering. Vi anser 

den fungera på ett adekvat vis, dvs. resenären ges möjlighet att styra sin färd. Anledningen till 

att det förhåller sig på detta vis tror vi är en konsekvens av att kommunen som innehar det 

övergripande kollektivtrafikansvaret är ålagda enligt lag (SOU 2003:67) att besörja med 

kollektivtrafik samt att det finns starka incitament att skapa en välfärd som är i 

överrensstämmelse med vad medborgare efterfrågar. Det pålagda ansvaret har gjort att de 

kollektivtrafikansvariga inom kommunen har verkat för att skapa kundinvolveringsmetoder i 

organisationen som syftar till att tillvarata resenärernas behov inom kollektivtrafiken. 

I vår studie har vi dock funnit tecken på att systemet inte är perfekt. Ett av de problemen vi 

tycker oss se är bristen på incitament som sträcker sig igenom hela organisationen. Detta är 

särskilt märkbart hos operatören. Eftersom operatörernas inkomst är enbart knuten till vad 

som är skrivet enligt kontraktet och följaktligen inte påverkas av hur många som åker 

kollektivt, tror vi att operatörerna mer eller mindre saknar fullkomligt intresse av att förbättra 

tjänsterna till mer än vad kommunen och trafikhuvudmannen efterfrågar. Detta skapar en 

begränsning som gör att kundorienteringen som Matthing (2004) menar är så viktig för 

tjänsteutvecklingen, inte blir fullständig igenom hela organisationen. Därmed stryps delvis de 

övergripande riktlinjer på vägen som John och Storey (1998) och Ax, Johansson & Kullvén 

(2005) beskriver som bas för en optimal fungerande kundorienterad organisation pga. 

intressekonflikter. Detta tror vi innebär att själva idéfasen, samt analys och 

projektbildningsfasen inom tjänstutvecklingen begränsas trots en aktiv internkommunikation 

till de två högre operativa nivåerna. Operatören verkar därför mestadels som en ordertagare 

som utför de idéer som kommunen och trafikhuvudmannen arbetat med att analysera och 

implementera. 

En lösning på de brister som vi funnit skulle kunna vara att implementera metoder inom 

organisationen så att alla parter blev konkret mer intresserade i kundintresset. Detta skulle 

kunna öka samspelet av de igenomgående kundinvolveringsmetoder som Edvardsson et al 

(2000) beskriver som så viktiga för organisationen. Ett belöningssystem baserat på hur många 

som åker kollektivt eller på hur nöjda dessa kunder anser sig vara tror vi skulle verka som 
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incitament för operatörerna. Detta skulle troligen öka kundinvolveringsintresset så att det 

skulle kunna harmonisera bättre med det som existerar inom kommunen och hos 

trafikhuvudmannen.  

Till syvende och sist tror vi att förklaringen till kundinvolveringens utformning inom 

kollektivtrafiken torde vara en konsekvens av den hierarkiska organisation och vilka 

incitament som dess aktörer har . Systemet fungerar pga. det aktiva arbete som läggs ned samt 

det nära samarbetet mellan parterna. Sett ur ett makroperspektiv är det dels de politiska 

riktlinjerna i helhet (SOU 2003:67) och kraven gentemot de organisatoriska parterna inom 

kollektivtrafiken som har skapat viljor att förbättra tjänsterna med hjälp av kundinvolvering. 

Ju längre ut i organisationen vi kommer desto mer tunnas kraften i kundinvolveringen ut. 

Likväl fungerar kundinvolveringen på ett skäligt sätt eftersom de underordnade operativa 

nivåerna i organisationen antingen är ägda och styrda eller direkt kontraktsbundna och måste 

följa kraven för att kunna fortfölja uppdragen. 

Sett ur ett mikroperspektiv så är det de olika enheterna inom organisationen, så som ansvariga 

för kollektivtrafiken i varje kommun, samt trafikbolagen med tidsbegränsade kontrakt, som 

vill behålla sina jobb och göra en god prestation, som också skapar en vilja att trots allt 

genomföra kundinvolveringen. Resultatet har blivit att operatörerna står för utförandet, medan 

trafikhuvudmännen fungerar som en projektgrupp som kontrollerar och aktivt verkställer 

genomförandet av dessa implementeringar genom ordergivning och uppföljning. De 

kollektivtrafiksansvarliga inom kommunen verkar mestadels som en ansvarsenhet för 

idégenereringen, samt den djupanalysering som krävs för ett övergripande och visionärt 

perspektiv. 
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7 Förslag till vidare forskning

Vi har funnit att det i den undersökta kommunen finns tydliga tecken på att det sker ett aktivt 

arbete med kundinvolvering inom kollektivtrafiken. Visserligen så finns det en 

aktivitetsskiftande grad inom organisationen men det finns trots det själ att hävda att kunden 

ges möjlighet att styra sin färd. Det som vi funnit och som kan förtjäna vidare studier är om 

huruvida det går att effektivisera arbetet med kundinvolveringen och t ex studera vilka 

förbättrade incitament som kan skapas mellan de olika operativa nivåerna. Detta är framförallt 

aktuellt för samspelet mellan trafikhuvudman kontra trafikoperatörer. 
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8 Bilagor

Bilaga 1 – Intervjuguide, 

En semistrukturerad mall som användes vid telefonintervjuerna med de olika

representanterna. 

Bakgrundsfrågor

 Vilken befattning innehar du?

 Antal år inom detta yrke? 

 Vilken erfarenhet/utbildning behövs för denna roll?

 Hur beskriver du ditt jobb för andra utanför XXX?

 Vad är din roll respektive dina arbetsuppgifter?

 Beskriv din placering i organisationen. Vem är din uppdragsgivare, vem rapporterar 

du till?

 Vem ser ni som er kund? 

 Hur jobbar ni mot respektive kund?

Allmänna öppna frågor

 Hur arbetar ni generellt sett med att förbättra era tjänster?

 Hur gör ni för att involvera kunderna i ert förbättringsarbete? 

o Vilka kunder deltar i detta förbättringsarbete och på vilket sätt? 

o Vad anser ni kunderna kan bidra med? 

o Hur skulle du/ni vilja involvera kunderna om ni fick agera helt fritt?  

o Vad kan tänkas hindra er från att ha med kunderna i processen?

 Kan ni beskriva någon eller några typer av resultat som ni helt eller delvis anser ha 

kommit fram till med hjälp av kunders medverkan?
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1. Idéfasen

 Beskriv hur ni arbetar för att få fram idéer från kunderna för att kunna förbättra era 

tjänster?

 Beskriv hur kundernas åsikter kan tänkas komma in i processen då nya idéer 

genereras?

 Arbetar ni aktivt med att få in nya kundsynpunkter, har ni exempelvis projektgrupper, 

gör ni regelbundet intervjuer, skickar ut enkäter etc? 

 Beskriv övergripande vilka segment som ni arbetar med då ni ser på nya framtida 

tjänster. 

 Hur letar ni upp nya kundsegment som ni kan tänkas undersöka för att få nya idéer?

2. Projektbildningsfasen

 Hur använder ni er av nya idéer för att förbättra trafiktjänsterna? Hur går ni vidare 

med dessa? Analyserar ni de resultat som framkommer och hur använder ni isåfall 

dessa resultat?

 Beskriv hur ni gör för att kommunicera inom kommunen, samt med länstrafiken och 

trafikoperatörerna Brukar ni ha regelbundna möten, avstämningar etc? 

Veckorapporter? 

 Beskriv om ni har projektgrupper, ansvariga individer som arbetar med att förbättra 

tjänsterna och samordna alla enheter/anställda/personalen på något vis.

 Hur är attityden på ert företag för vad gäller kundfokus? Anser ni att det finns en 

företagskultur som är positivt inställd till kunders önskemål?

 Kan ni beskriva om ni upplever att affärslogiken med anbudsförfarande påverkar er 

strategi på något vis?

 Hur hanterar ni den mer komplicerade affärslogik som råder inom kollektivtrafiken 

och det informationsbehov som ni har internt? 
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3. Utvecklingsfasen

 Beskriv hur ni analyserar kunders behov, beteende och tankemönster för att kunna 

förbättra tjänsterna ytterligare?

 Hur arbetar ni med olika kundsegment i tjänstedesignsprocessen/utformandet av 

tjänster?

 Beskriv affärslogikens roll i tjänstedesignen?

 Beskriv om ni har aktiviteter som syftar till att ständigt förbättra era tjänster. Isåfall till 

vilken grad och på vilket sätt involveras kunderna i denna process?

 Hur stor vikt anser ni att kunders önskemål har i denna förbättringsprocess?

4. Implementeringsfasen

 Hur gör ni för att rent konkret införa förändringar/förbättringar rörande era tjänster? 

Har ni utbildningar för personalen, policyimplementeringar?

 Hur gör ni för att säkerställa tjänstekvaliteten? Har ni möten rörande kvalitet?

 Hur gör ni för att säkerställa att kunders önskemål blir implementerade i tjänsterna?

 För ni någon statistik över eventuella förbättringar? 

 Hur gör ni för att kunna hålla kontinuerliga uppföljningar och för att kunna kontrollera 

tjänstekvaliteten?

 Beskriv om ni involverar flera aktörer i era uppföljningar, eller om ni endast utgår 

utifrån kunderna?


