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Från produkt till funktion - en managementidé i tiden 
 
Att ”lyssna på kunden” har blivit något av ett mantra i såväl privata företag 
som offentliga organisationer. Denna i sig triviala uppmaning kan få långt-
gående konsekvenser för hur verksamheter bedrivs. Det grundläggande 
antagandet är att kunden bör tas som utgångspunkt för verksamheten (Levitt 
1960), att verksamheten bör vara kund- och marknadsorienterad. Detta är 
något som formaliserats i det sk marknadsföringskonceptet som sedan 1950-
talet och framåt legat till grund för ett stort antal normativa verksamhets-
modeller: 
 
”The marketing concept holds that achieving organizational goals depends 
on determining the needs and wants of target markets and delivering the 
desired satisfactions more effectively and efficiently than competitors do.” 
(Kotler m fl 1996 s 15) 
 
”Kundernas behov bildar grunden för all marknadsföring. Om man förstår 
behoven och erbjuder varor och tjänster som tillfredsställer dessa, blir 
företaget lönsamt.” (Gummesson 1994 s 23)  
 
Genom att ta reda på kundernas behov och sedan erbjuda produkter som 
tillfredsställer dessa behov kan företag (och organisationer i allmänhet, jfr 
Kotler & Levy 1969) bli framgångsrika. Konceptet kan betraktas som en 
framgångsideologi för (affärs-) verksamheter (Brownlie & Saren 1992, jfr 
till exempel Webster 1988) och har ett tydligt normativt anslag vad gäller 
lämpliga tanke- och förhållningssätt. Marknadsföringskonceptet uttrycker en 
övergripande föreställning om hur företagets förhållande till kunderna bör se 
ut. Det är emellertid frågan om en mycket allmän förhållningsregel av 
närmast universell karaktär som i sig inte erbjuder mycket stöd för konkret 
organisatoriskt agerande. Det behövs därför mer konkreta tänkesätt och 
verktyg för att göra markandsföringskonceptet praktiskt användbart. 
 
Ett naturligt nästa steg är att försöka förstå inte bara kundens behov utan 
också bakgrunden till dem. Ur kundens perspektiv det inte är produkten i sig 
som är det viktiga, utan det resultat som uppnås (eller som Harvard-
professorn Theodore Levitt brukade säga till sina studenter: ”Customers 
don’t by quarter-inch drills, they buy quarter-inch holes”). Kunden är 
intresserad av produkten för att kunna lösa ett upplevt problem av något slag, 
inte av produkten i sig. Om det finns andra lösningar på kundens problem så 
konkurrerar dessa med varandra, oavsett branschtillhörighet, använd teknik 
etc. Det är alltså vad kunden köper som är det viktiga, inte vad företaget 
producerar och säljer. Med terminologi hämtad från industriella marknader 
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talas här om funktioner (jfr Fransson 2004), om funktionsprodukter och om 
funktionsåtaganden. 
 
”[Volvo konstaterade] att kunderna inte i första hand var bilköpare. De 
flesta av dem var bilanvändare som skapade värde i form av 
transportmöjligheter, säkerhet, status och identitet, samtidigt som de var 
angelägna att få så mycket pengar som möjligt över för annat 
värdeskapande.” (Normann & Ramirez 1994 s 98) 
 
Exemplet ovan illustrerar tydligt det perspektivskifte det handlar om. Istället 
för att se kunderbjudandet som ett resultat av företagets olika verksam-
hetsprocesser tas utgångspunkten i den kundupplevda nyttan, i de kund-
värden som skapas. Det är också i detta kundupplevda värdeskapande som 
potentialen för utveckling ligger, antingen genom förbättringar och 
kundanpassningar av den befintliga produkten eller genom att erbjudandet 
utökas. Det är den senare strategin som är av intresse för den föreliggande 
studien.  
 
”Ask yourself: Could we offer customers something closer to a ‘total 
solution’ to their needs by expanding our definition of product scope.” 
(Hamel 2000 s 73) 
 
Hamel menar att en för snävt definierad produkt inte alltid klarar av att 
tillfredsställa kundens behov på ett bra sätt. Istället erbjuds hela system med 
vars hjälp mer komplexa kundproblem kan hanteras. En ”lösning” tas fram, 
ett logiskt sammansatt paket med nyttigheter som tillsammans adresserar en 
större helhet än de enskilda ingående komponenterna. 
 
”Volvos kundinriktade syn på bilen ledde till skapandet av ”bilägar-
ekonomi”. Synfältet vad avser kvalitet och värde för kunden vidgas till att 
innefatta värdeminskning, bränsleförbrukning, skatter, service- och reserv-
delskostnader, försäkringar, vägtullavgifter etc. Bilägarekonomi kan sägas 
vara ett tjänstekoncept i vilket förutom bilen olika tjänster spelar en central 
roll för kvaliteten över tid. Det handlar om att stödja kunderna i ägandet och 
utnyttjandet av sina bilar.” (Edvardsson 1996 s 17) 
 
En kritisk iakttagelse som kan göras i anslutning till exemplet ovan är att det 
är Volvo, dvs den levererande organisationen, som tar fram och lanserar 
”produkten” bilägarekonomi och som därmed avgör vad som skall ingå i 
den. Att bilen fortfarande utgör basen i erbjudandet kommer därför inte som 
någon överraskning, även om det rent logiskt hade gått att tänka sig ett 
kunderbjudande inriktat på samma grundläggande transportbehov uppbyggt 
runt t ex ett kollektivtrafiksystem istället (med enkla, effektiva transporter 
som kundupplevd ”kärna”). Det är också i Volvos analys som kundens 
behov av ett samordnat systemerbjudande uppenbaras, inte i marknadsmötet 
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som sådant. Systemerbjudandet sätts med andra ord ihop på producentsidan, 
med utgångspunkt i producentens kärnkompetens, och därmed blir det också 
utifrån denna som ”det komplexa kundproblemet” definieras, även om detta 
arbete vanligen sägs ske ”med kunden som utgångspunkt”.  
 
 
Hela resan: att utvidga och precisera färdtjänstens tjänster  
 
Exemplen ovan är hämtade från välkända kommersiella företag. Mot-
svarande tankar har emellertid blivit allt vanligare även inom den offentliga 
sektorn. Kollektivtrafiken är inget undantag härvidlag, och ett tydligt 
exempel på detta är arbetet med att identifiera och utveckla sk ”hela resor”. 
De sektorsansvariga aktörerna (framför allt Vägverket, Banverket och 
Rikstrafiken) argumenterar ofta för vikten av resenärsperspektiv där man 
utgår från hela resan – från dörr till dörr – i arbetet med att göra 
kollektivtrafiken attraktivare, i allmänhet såväl som när det gäller grupper 
med särskilda behov. Det senare är en fråga som fått ytterligare tyngd genom 
riksdagens beslut om att kollektivtrafiken skall vara tillgänglig för alla senast 
2010. Riksdagsbeslutet har varit utgångspunkten i projektet ”Hela resan” 
som organiserades av Rikstrafiken 2000-2002 tillsammans med ett antal 
berörda aktörer1.  
 
I projektet diskuterades tillgänglighet, funktionshinder och reskedjor, 
samtidigt som konkret inventerings- och åtgärdsarbete utfördes i olika 
delprojekt. Syftet med projektet var att öka kollektivtrafikens såväl faktiska 
som mentala (upplevda) tillgänglighet, framför allt för personer med 
funktionshinder. Strategin har varit att utgå just från tanken om ”hela resan”, 
och identifiera och undanröja de hinder och svårigheter som en resenär med 
funktionshinder kan tänkas stöta på. 
 
Ett viktigt medel för detta är att förbättra samarbetet mellan olika inblandade 
aktörer (jfr Gottfridsson 2005a och 2005b samt Fellesson 2006). Det gäller 
att få alla inblandade att verkligen se och förstå helheten, inte bara de 
enskilda delarna i en viss resa. Helheten sträcker sig även bortom det rent 
operativa resandet. I projektet poängterades t ex nödvändigheten av att skapa 
en effektivare samhällsplanering för kollektivtrafikområdet, samt av att öka 
kunskapen om kollektivtrafiken hos beslutsfattare, tjänstemän och hos 
allmänheten i stort.  
 
I projektet konstaterades att det redan idag finns en till stora delar väl 
fungerande kollektivtrafik. Allmänheten har en positiv grundsyn på 
kollektivtrafiken och ser gärna att den byggs ut. Dock finns det fortfarande 
                                                 
1 Deltagare i projektet var Banverket, Vägverket, Sjöfartsverket, Luftfartsverket, Vinnova, Svenska 
Lokaltrafiksföreningen, Tåg i Berslagen och Handkappförbundens samarbetsorgan. Framställningen 
i detta avsnitt bygger på projektets slutrapport (Olsson 2003). 
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en del brister. Främst märks dessa i frågor som berör tillgänglighet och 
framkomlighet:  
 
”Du tar dig till jobbet eller studier på morgonen. Åker i väg på semester. 
Reser från dörr till dörr. Det är självklart. Men för många ligger hinder i 
vägen. Det gäller inte bara själva resandet utan även information, 
bokningar, biljetter och personlig service. Vad behövs för att 
kollektivtrafiken ska bli tillgänglig för alla? Ett nationellt samarbetsprojekt 
– Hela resan – arbetar för att besvara frågan. Uppdraget kommer från 
regeringen. Den kunskap och de metoder som projektet Hela resan arbetar 
fram ska tala om vad som krävs för att nå målet, en tillgänglig kollektivtrafik 
senast år 2010”.2  
 
Att se till helheten och samordna resandets olika delar ses alltså som en 
lösning på problemet att göra kollektivtrafiken mer tillgänglig och attraktiv. 
Även om det här inte handlar om att omsätta kundvärden i kommersiella 
vinster så känns resonemanget från inledningen igen: genom att samordna 
och organisera en ”större” tjänst så skapas ett större värde. Ett för smalt 
fokus riskerar att leda till att funktionen, dvs resan i sin helhet, får en sämre 
kvalitet eller i värsta fall helt omöjliggörs. Detta trots att varje enskild del i 
sig kan vara genomförd i enlighet med uppställda krav och specifikationer. 
Samtidigt handlar också mycket om att tydliggöra och precisera: genom att 
definiera resans olika delar, och de inblandade aktörernas olika roller, så kan 
brister identifieras och åtgärdas, och en bättre tjänst konstrueras. 
 
”Hela resan” projektet avslutades i december 2002 men följdes av ett antal 
utvecklingsprojekt som genomförs i samma anda, och det är ett antal av 
dessa som utgör den empiriska grunden för den föreliggande studien. 
Utvecklingsprojekten kan ses som konkreta uttryck för det underliggande 
tänkesätt som i ”Hela resan” projektet uttrycktes på ett mer konceptuellt 
plan. Det skulle med andra ord handla om manifestationer av en gemensam 
”färdtjänstdiskurs” (jfr Foucault 1972), en diskurs som förändrats under de 
sista tio-femton åren och som i samband med denna förändring låtit sig 
inspireras av de mer affärsmässiga diskussionerna om nyttan med 
systemlösningar och helhetstänkande. 
 
Utvecklingsprojekten framstår som försök från lokala branschaktörer att 
formulera mer helhetliga kunderbjudanden, definierad som ett antal olika 
steg i en transportprocess som samordnas och optimeras på ett sätt som 
resulterar i en attraktivare transportprodukt. Resenären är inte intresserad av 
bara t ex busstransporten eller taxiresan, hon är intresserad av den totala 
kedja av tjänster och fysiska resurser som gör förflyttningen från punkten A 

                                                 
2 Citatet är hämtat från ”Utan hinder en resa från dörr till dörr om – om projektet hela resan” sidorna 
3- 7 
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till punkten B möjlig. Samordningen av de olika delarna framstår som en 
lika viktig ”kundnytta” som själva förflyttandet.  
 
I ett större perspektiv går det att se utvecklingen inom färdtjänsten som ett 
uttryck för en allmän tendensen inom den offentliga sektorn att ta till sig 
perspektiv, metoder och modeller från näringslivet (Hansson & Lind 1998, 
Røvik 2000 jfr även DiMaggio & Powell 1991). Affärsmässighet har blivit 
ett ideal, och affärsuttryck som ”kundvärde” och ”effektivitet” har kommit 
att bli viktiga även i verksamheter som traditionellt inte har diskuterats i 
marknadstermer. Många hoppas att marknadens tänkesätt och lösningar skall 
kunna hjälpa till med att förnya och förbättra den offentliga sektorn (jfr 
Osborne & Gaebler 1992. Den uttalade ambitionen att integrera färdtjänsten 
med den mer affärsorienterade (och kostnadseffektivare) allmänna kollektiv-
trafiken kan ses som ett led i denna strävan.  
 
 
Studiens empiriska grund 
 
Studien hämtar empirisk inspiration från ett antal utvecklingsprojekt inom 
området särskild kollektivtrafik. Empirin som ligger till grund för analysen 
har samlats in med en kvalitativ metodansats där såväl beslutsfattare som de 
som operativt utfört utvecklingsarbetet har intervjuats antingen på palts eller 
via telefon. Förutom empiri insamlat via intervjuer har även sekundärdata i 
form av interna dokument och undersökningar inom de olika resprojekten 
utnyttjats.  
 
De studerade fallen är hämtade från tre kommuner som på olika sätt och vid 
olika tidpunkter arbetat med att göra den allmänna kollektivtrafiken 
tillgänglig för resandegrupper med särskilda behov. De tre kommunerna är 
Helsingborg där omläggningen och arbetet med att tillgängliggöra en 
busslinje mellan stadsdelarna Dalhem och Stattena studerats, Ockelbo där en 
större omläggning av kollektivtrafiken genomförts för att göra den mer 
tillgänglig för alla resande, samt Karlstad där ett antal förändringar och 
tillgänglighetsanpassningar av kollektivtrafiken studerats. I Helsingborgs-3 
och Karlstadsfallen4 har såväl besöksintervjuer med ett antal berörda aktörer 
gjorts som studier av redan gjorda undersökningar. I Ockelbo5 har besöks-

                                                 
3 Besöksintervjuer har gjorts med projektledare Agneta Hyberg, byggprojektledare Thomas Nilsson, 
tillgänglighetskonsult Gert Göransson, representanter för Skånetrafiken, De Handikappades Samordning-
sorganisation och De Synskadades Förening. 
4 Besöksintervjuer har gjorts med Lena Granrud, färdtjänsthandläggare, Erland Hagström ordförande i 
kollektivtrafiknämnden, Lars-Åke Edesgård och Gunnel Björklund, Karlstadsbuss, Lars-Gunnar Wiman och 
Issy Hall representanter för DHR Värmland respektive DHR Karlstad, samt kommunens handikappkonsulent 
Anna-Carin Widmark.  
5 Telefonintervjuer har gjorts med dåvarande trafiksamordnare Olle Tideman, samt Lisbeth Fransson. 
Dessutom har rapporten ”Fem år med Kuxatrafiken” (Börjesson 2000) använts som underlag för fram-
ställningen. 
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intervjuerna ersatts med telefonintervjuer som kompletterats med 
sekundärdata i form av projektdokumentation och informationsmaterial. 
 
I Gottfridsson 2005a och b gestaltas och tolkas empirin utifrån management-
orienterade teorier och modeller för utveckling av nya tjänster respektive om 
samverkan i organisatoriska nätverk. I ytterligare en rapport, Fellesson 2006, 
diskuteras de allmänna förutsättningarna för det interorganisatoriska 
samarbete som ”Hela resan” förutsätter. Den föreliggande rapporten knyter 
an till Gottfridsson 2005a så till vida att det är kunderbjudanden som står i 
centrum, men det teoretiska perspektivet är ett annat. I rapporten ges heller 
inga heltäckande fallbeskrivningar (detta skulle innebära en onödig 
upprepning från de ovan nämna rapporterna, dit den intresserade läsaren i 
stället hänvisas). Istället fokuseras ett antal grundläggande tendenser i fallen, 
tendenser som både har praktisk relevans för hur verksamheter av den typ 
som fallen beskriver kan utvecklas, och som dessutom illustrerar centrala 
teoretiska aspekter. 
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Produkter och deras gränser 
 
Tänkandet kring systemprodukter berör de grundläggande förutsättningarna 
för marknader och deras funktionssätt. Innan de nya idéerna analyseras i sin 
färdtjänstkontext så finns det därför skäl att se närmare på de fundamentala 
förhållanden och antaganden marknadstanken implicit vilar på . Därmed 
läggs också en grund för den fortsatta empiriska framställningen. 
 
 
Den självklara marknaden 
 
Marknadsförings- och managementforskningen är av tradition starkt präglad 
av nationalekonomins grundläggande marknadsmodell med utbud och 
efterfrågan (Brunsson & Hägg 1992). Denna modell har visat sig vara 
mycket livskraftig, och även om den sällan explicitgörs så går den att spåra i 
många av dagens olika koncept för framgångsrikt företagande. Diskussionen 
om systemerbjudanden handlar t ex ytterst just om hur utbud och efterfrågan 
kan matchas bättre genom att mer ”helhetliga” produkter tas fram. 
 
Ett problem med marknadsmodellen är att den på sätt och vis förutsätter sin 
egen existens: för att fungera måste det finnas markandsaktörer (fullt 
informerade rationella nyttomaximerare), och det måste finnas former för 
dessa att interagera med varandra på det kalkylerande sätt som marknadsidén 
förutsätter. Denna ontologi tas normalt för given när marknader studeras och 
diskuteras. Så utgick t ex diskussionen i det förra kapitlet från att det finns 
kunder (med behov), företag (med kapacitet att erbjuda lösningar) och en 
marknad (eller åtminstone en offentlig sektor som försöker likna en 
marknad) där kunder och företag kan mötas. Diskussionen handlade om 
utformningen av detta möte, närmare bestämt om omfattningen av den 
produkt som är föremål för markandstransaktionen. 
 
Inom ramen för den traditionella synen på marknader blir detta att betrakta 
som en fråga om produkt/tjänsteutveckling, om att utforma bjudanden som 
matchar kundernas behov, och om att sedan klara av att leverera dem som 
utlovat. Som framgår i bland annat Gottfridsson 2004a och b är detta i sig 
ingen enkel uppgift, i synnerhet inte när det handlar om så komplicerade 
verksamheter som särskild kollektivtrafik. Faktum kvarstår dock, själva 
”marknaden”, ramen för interaktionen, tas för given. 
 
I denna rapport anläggs ett alternativt perspektiv, baserat på idéer om hur 
marknader i sig konstrueras och stabiliseras genom sociala processer (Callon 
1998) där idéer om marknader översätts till praktisk handling (Norén 2003, 
jfr Czarniawska & Joerges 1996). Genom en sådan performativ ansats 
(Czarniawska-Joerges 1993, jfr Chia 1995 och Weick 1995) riktas intresset 
mot hur marknader och marknadsaktörer (kunder och leverantörer) uppstår 



 8 

och reproduceras snarare än är, och mot det ofta mycket omfattande arbete 
som måste läggas ner för att det som framstår som stabila strukturer och 
mekanismer över huvud taget skall kunna existera (Latour 1998). 
 
De dynamiska och svårfångade processer som producerar ”marknaden” äger 
rum i gränslandet mellan organisationen och dess omgivning, dess fysiska 
såväl som dess sociala. Det är i detta gränsland som vi hittar marknaden som 
en etablerad och socialt sanktionerad idé om hur saker och ting är och bör 
vara, en idé som nu i allt högre utsträckning också har kommit att influera 
den offentliga sektorn, inklusive kollektivtrafiken. Kring denna idé har det 
utvecklats ett helt komplex av tänkesätt, handlingsmönster och teknologier 
som tillsammans utgör vad som skulle kunna kallas markandsinstitutionen. 
 
I den föreliggande studien är det produkten som står i fokus, som ett av de 
viktigaste institutionaliserade uttrycken för marknadsidén, och som det 
objekt som mycket av marknadspraktiken kretsar kring. Produktidén 
sammanfattar själva kärnan i de grundläggande resonemangen om 
marknaden och dess ”osynliga hand” som samordnar utbud och efterfrågan 
(dvs produktion och konsumtion): utan produkter inga marknader. Produkt-
begreppet är också viktigt när man som i fallet med den särskilda 
kollektivtrafiken försöker skapa mer marknadsliknande förhållanden även i 
andra samhällssektorer. 
 
 
Ramar och läckor 
 
Vad som gör produkten så viktig för att idén om marknader över huvud taget 
skall fungera är att den möjliggör kalkylerat handlande. Genom att ett antal 
förhållanden i tid och rum avgränsas och objektifieras skapas förutsättningar 
för att göra jämförelser och val i enlighet med rationella beslutsmodeller. 
Callon (1998) använder begreppen ”framing” (= inramning) för att beskriva 
denna grundläggande men ofta förbisedda aspekt av hur marknader skapas 
och upprätthålls. 
 
Inramningsbegreppet syftar på hur interaktioner (t ex köpet av en produkt 
eller utnyttjandet av en färdtjänsttjänst) genomförs på ett på förhand 
specificerat sätt, oberoende av sin kontext och på en överenskommen och 
ofta för givet tagen arena. Det hela kan liknas vid hur en teaterföreställning 
blir möjlig först efter att en rad förutsättningar är uppfyllda: det finns ett 
manus, det finns aktörer som kan sina roller, det finns rekvisita och 
scenografi och det finns en teaterbyggnad osv. Det är också nödvändigt att 
alla inblandade är medvetna om att det handlar om just en teaterföreställning, 
med allt vad det innebär av förväntningar och oskrivna regler för beteenden. 
När allt fungerar uppstår en frikopplad ”värld” under föreställningen, en 
värld som följer sina egna lagar och sin egen logik.  
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På samma sätt förutsätter marknadsmodellen att en arena skapas där 
marknadstransaktioner kan genomföras. Även här finns ett antal villkor som 
måste vara uppfyllda: det måste finnas säljare och köpare, behov som 
tillgodoses genom lösningar/produkter, former för ersättning/finansiering 
osv. Bara inom en sådan ”ram” kan marknadens rationella beslut och den 
därmed sammanhängande resursoptimeringen uppstå. 
 
I båda fallen är den avgränsning som inramningen medför av avgörande 
betydelse. Först när världen utanför skärmas av blir teaterupplevelsen 
meningsfull. Skådespelarnas liv utanför scenen får t ex inte inverka på 
pjäsen, rollfigurernas karaktärer kan inte bedömas utifrån allmänna 
moraliska måttstockar, scenografi och rekvisita får en annan, ofta rikare 
innebörd än de fysiska ting det egentligen handlar om normalt har osv. 
 
En marknad (eller som i fallet med den särskilda kollektivtrafiken, försök att 
likna en marknad) bygger på en liknande frikoppling. En marknads-
transaktion förutsätter att aktörerna kan agera rationellt kalkylerande vilket i 
sin tur förutsätter just frikoppling från större, bakomliggande sammanhang. 
På marknaden möter efterfrågan definierad i termer av tydliga behov utbudet 
definierat som tydliga produktalternativ/kunderbjudanden. Genom sina kal-
kylerade val styr kunderna och företagen utbudet och efterfrågan så att de 
matchas både vad gäller kvalitativ inriktning och pris. Rationaliteten 
förutsätter emellertid just en tydlig inramning: det måste vara klart vilka 
behoven är och hur erbjudandena är relaterade till dem, dvs vilka ”nyttor” 
och kostnader som är förknippade med dem, och som skall tas med i den 
rationella kalkylen. 
 
Inramningens avgränsande funktion är emellertid aldrig total. Skådespelarna 
har ett liv utanför scenen, rekvisitan och själva teaterbyggnaden utövar en 
rent fysiskt påverkan och länkar dessutom föreställningen till andra 
organisationer, runt själva pjäsen finns en hel väv av juridiska rättigheter och 
skyldigheter som introducerar författare och upphovsrättsinnehavare osv. 
Det kan också uppstå effekter bortom själva teaterupplevelsen, t ex genom 
att uppmuntra till politiskt engagemang. Ramen ”läcker” alltså; förhållanden 
utanför föreställningen har betydelse, och föreställningen kan i sig också 
påverka sin omvärld. 
 
I det mer generella fallet med marknader har ”läckagesituationer” uppmärk-
sammats teoretiskt under benämningen externaliteter. Miljöförstörning i 
samband med tillverkning eller råvaruutvinning är ett klassiskt exempel: 
negativa effekter uppträder ofta utanför marknadstransaktionens ram (dvs de 
drabbar inte i första hand säljaren och köparen, och tas inte med i deras 
kalkyler) vilket leder till att utbud och efterfrågan hamnar på nivåer som inte 
är samhällsmässigt optimala. Med ett sådant synsätt är ”läckaget” ett 
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problem som behöver åtgärdas för att säkerställa marknadens effektivitet. 
När det gäller miljöfarlig tillverkning går det t ex att tänka sig någon form av 
reglering som tvingar aktörerna på marknaden att ta hänsyn till 
miljöfaktorerna i sitt beslutsfattande. Skatter, direkta förbud och handel med 
utsläppsrätter är några exempel på sådana regleringsverktyg som kan 
användas för att ”täta” ramen. 
 
 
Den inramade marknaden 
 
Denna syn på externaliteter som en marknadsanomali som behöver åtgärdas 
har länge dominerat inom ekonomiforskningen. Callon (1998) förespråkar 
emellertid ett annorlunda perspektiv på såväl inramningen som läckagen. 
Han menar att vi inte kan ta inramningen för given (och betrakta läckagen 
som undantag att studera och om möjligt åtgärda) utan att det tvärtom krävs 
ett avsevärt arbete för att skapa, upprätthålla och skydda den bräckliga 
autonomi som en marknad uppvisar. Detta arbete sker normalt mer eller 
mindre omedvetet med hjälp av marknadens regler och rutiner, men också 
genom alla de vardagliga handlingar och fysiska ting som tillsammans både 
möjliggör och utgör själva marknaden. 
 
En viktig utgångspunkt för detta synsätt är att aktörerna som agerar på 
markanden (och enligt det performativa resonemanget ovan genom sitt 
agerande också är markanden) själva delvis blir produkter av de 
interaktioner och beroendeförhållanden som markanden utgörs av.  Därmed 
undviker man den motsättning som finns mellan å ena sidan ekonomins och 
psykologins autonoma, självständiga individer med specifika intressen och 
preferenser och å andra sidan sociologins strukturellt och/eller kulturellt 
determinerade aktörer. Istället träder aktörerna fram som hela tiden 
omdefinierade konfigurationer, inbäddade i de nätverk av relationer (fysiska 
såväl som sociala) som de befinner sig i (jfr Granovetter 1985).  
 
Inramningen innebär att aktören tillfälligt lyfts ut ur nätverket och placeras 
på en särskilt designad ”scen”. Frikopplingen från omgivningen runt om 
kring är emellertid aldrig fullständig. Till skillnad från teaterns skådespelare 
är det sociala livets aktörer normalt involverade i flera olika ”världar” 
samtidigt (en färdtjänstkund kan t ex samtidigt vara resenär, handikapp-
aktivist, förälder, miljövän och stormarknadskund), och rollerna flyter därför 
många gånger ihop. Resultatet blir ett oundvikligt ”läckage” så till vida att 
aktörerna aldrig helt och hållet låter sig definieras utifrån bara den aktuella 
inramningen. 
 
En annan källa till ”läckage” är själva ramen och dess struktur. Denna består 
av en rad byggstenar av såväl fysisk som social art, byggstenar som 
samtidigt som de är en förutsättning för att inramningen skall fungera också 
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har sin egen historia och sitt eget sammanhang. Det kan t ex gälla olika 
råmaterial och hjälpmedel som används för att producera den vara eller tjänst 
som är föremål för transaktionen, expertkunskap, kontrakt, procedurer, 
regler, dokumentation etc. Tillsammans utgör beståndsdelarna själva 
essensen i inramningen, det är tack vare dem som aktörernas agerande 
struktureras på ett sätt som gör det meningsfullt att över huvud taget tala om 
en marknad, och det är tack vare dem som det går att skilja marknaden från 
den omgivande kontexten. 
 
Samtidigt är emellertid alla dessa beståndsdelar i sig en potentiell källa till 
”läckage”, i och med att de genom sin blotta existens fungerar som länkar till 
omvärlden, till andra inramningar och andra aktörer. Det kan återigen handla 
om externaliteter i form av effekter som hamnar utanför inramningen, men 
också om företeelser som i sig förutsätter vissa yttre förhållanden. 
Lagstiftning är ett exempel på det senare. En lag kan spela en central roll för 
att specificera t ex en viss typ av avtalsförhållande och därmed definiera och 
strukturera den inramade interaktionen, men lagen i sig kan bara existera om 
det finns en legitim lagstiftare som kan se till att den upprätthålls. På 
motsvarande sätt förutsätter många av de resurser som används i 
interaktionerna någon typ av extern leverantör, oavsett om det handlar om 
produkter som säljs, om maskiner och utrustning som används eller om 
professionell kunskap som utnyttjas.  
 
De beståndsdelar som skapar och utgör marknadens inramningen innehåller 
alltså i sig själva förutsättningar för ”läckage” som riskerar att underminera 
de avgränsningar som gjorts, och därmed försämra effektiviteten i de 
interaktioner som genomförs. I värsta fall blir problemen så stora att utbytet 
på marknaden helt omöjliggörs. Ett sätt att förhindra detta är att försöka 
inkorporera läckaget i inramningen, genom att utvidga själva ramen. Detta 
blir möjligt om det a) går att identifiera ”läckaget”, dvs själva externaliteten, 
b) identifiera de intressenter (”drabbade” och ansvariga) som berörs och c) 
värdera skadan/nyttan av det inträffade. Om dessa kriterier är uppfyllda kan 
inramningen utvidgas till att innefatta även den identifierade externaliteten. 
Ofta behövs emellertid ganska omfattande arrangemang för att detta skall 
lyckas, t ex i form av särskilda mätinstrument, tekniska lösningar, avtals-
former, klarlagda juridiska rättigheter och skyldigheter etc.6 
 
Försöken med handel med utsläppsrätter är ett tydligt exempel på hur man 
medvetet skapat medel för att utvidga marknadens domän till att även 

                                                 
6 Resonemanget är en variant av det sk Coase-teoremet (Coase 1992) enligt vilket det alltid går att 
hitta avtalslösningar på externalitetsproblem, givet att alla frågor kring äganderätter är tydligt 
avgjorda och att det inte finns några transaktionskostnader. Callon (1998) utvidgar resonemanget till 
de fall då dessa förutsättningar inte är uppfyllda (vilket de, som även Coase påpekar, i praktiken 
sällan är) och lyfter fram det arbete och de investeringar som då behövs för att inramningen ändå 
skall kunna komma till stånd och ett kontrakt och upprätthållas över tiden. 
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omfatta områden som tidigare låg utanför. Genom utsläppsrätterna blir 
miljöexternaliteten en kalkylerbar del i de förutsättningar som aktörerna 
utgår från när de planerar sitt handlande, och därmed en integrerad del av de 
interaktioner som genomförs på marknaden. Samtidigt visar exemplet att det 
krävs relativt omfattande investeringar för att uppnå detta införlivande: en 
rad aktörer har involverats och ett omfattande regelverk har byggts upp. 
Införlivandet av miljöeffekterna i det kalkylerande marknadsagerandet har 
också fått konsekvenser i den fysiska verkligheten i form av investeringar för 
minskade utsläpp o dyl (vilket naturligtvis var en viktig del av syftet med 
hela åtgärden). 
 
I vissa fall är det helt klart för alla inblandade vad som bör vara ”inramat” 
och vad som inte bör vara det. På aktiemarknaden är t ex ansvar och 
skyldigheter mycket tydliga, förekomsten av ”läckage” är minimerad genom 
olika typer av regler och instrument, och när de ändå uppstår finns ofta 
procedurer och rutiner för hur de skall hanteras. Inramningen är i ett sådant 
fall redan färdig, accepterad av alla berörda intressenter, inskriven i lagar och 
legitimerad av samhälleliga institutioner. På motsvarande sätt finns ofta 
tydliga ramverk som träder in när ett ”läckage” får riktigt allvarliga 
konsekvenser, t ex ett giftutsläpp med dödlig utgång. I ett sådant fall 
hanteras den uppkomna situationen genom att lagstiftning träder in och ut-
vidgar inramningen till att omfatta även de drabbade, samtidigt som tidigare 
utomstående aktörer (myndigheter, försäkringsbolag mm) involveras. 
Gemensamt i båda fallen är att själva inramningen redan är färdig och i sig 
inte diskuteras (även om det naturligtvis kan förekomma diskussioner om 
t ex ersättningsnivåer, dvs kring det exakta innehållet i de interaktioner som 
den utvidgade ”ramen” möjliggör). 
 
Den här typen av överenskomna, oomtvistade inramningar uppträder i vad 
Callon (1998) benämner ”kalla” situationer där alla inblandade aktörer delar 
vissa grundläggande föreställningar om hur världen ser ut och fungerar. Det 
är utifrån denna grund som inramningen sker, och det är på basis av denna 
grund som eventuella ”läckage” hanteras Det tycks emellertid bli allt 
vanligare att situationer uppstår där det inte finns någon sådan odiskutabel 
gemensam grundföreställning. I sådana ”heta” situationer blir inramningen 
en del i aktörernas beslutsprocess, som alltså kommer att innefatta såväl 
själva beslutet/värderingen som skapandet av själva den ”verklighet” inom 
vilket beslutet fattas. Callon nämner debatten om ozonhålet som ett exempel 
på en sådan ”het” situation: här är de grundläggande förhållandena 
omdebatterade, orsakssambanden oklara och ansvarsförhållandena ospeci-
ficerade. Olika aktörer har olika uppfattningar inte bara om hur fakta bör 
tolkas utan också om vilka fakta som över huvud taget är relevanta. 
 
Enligt Callon har ”heta” situationer blivit allt vanligare pga den ökade 
tekniska och sociala komplexiteten i samhället som gjort världen allt mer 
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inbäddad i sig själv (jfr Granovetter 1985). När i princip allting verkar hänga 
ihop med allting blir det allt svårare att åstadkomma någon varaktig 
fungerande inramning. När inramningen är flytande och dessutom skiljer sig 
åt mellan olika aktörer försvåras det rationella kalkylerandet som en 
marknad förutsätter. Det blir också svårt att hantera eventuella läckage 
eftersom de lösningar som finns att tillgå i den kalla situationen (ofta 
baserade på någon form av kontrakt) förutsätter just att de grundläggande 
rollerna, rättigheterna och sambanden är definierade och accepterade. Om så 
inte är fallet så måste aktörerna först förhandla fram en gemensam definition 
på ”läckaget” innan det kan ske någon omramning för att inkorporera det i 
den aktuella marknadsdefinitionen.  
 
 
Kunderbjudanden som inramning 
 
I den refererade teoribildningen är intresset riktat mot hela marknader. Det 
går emellertid att argumentera för ett analogt resonemang även på 
mikroplanet, i relationen mellan ett enskilt företag och en enskild kund. 
Detta blir särskilt intressant när det gäller produktbegreppet, eftersom 
produkten kan sägas utgöra en direkt avspegling av den inramning som 
gäller för förhållandet mellan kunden och det levererande företaget. Det är 
produkten som binder samman de båda och som definierar deras respektive 
roller i förhållande till varandra.  
 
Produkternas avgränsande karaktär har stor praktisk betydelse. I ett företag 
har t ex aktiviteter som direkt kan hänföras till produkten en större legitimitet 
än sk kringaktiviteter, eftersom de förra aktivt bidrar till organisationens 
lönsamhet och identitet. Aktiviteter och resurser som inte kan relateras till 
någon produkt riskerar att betraktas som överflödiga eller som något 
nödvändigt ont. Inom strategiforskningen återspeglas detta i begrepp som 
kärnkompetens (Hamel & Prahalad 1994) och kärnprocesser (Porter 1985). 
Ur ett kundperspektiv skiljer produkten ut vissa aspekter av tillvaron genom 
att göra dem till en konsumtionsupplevelse, till något tydligt 
avgränsningsbart och utvärderingsbart. Även här fungerar produkten som en 
grund med vars hjälp det går att avgöra vad som är viktigt och inte, t ex i 
termer av primära och sekundära kundbehov (Grönroos 2002). Debatten 
inom konsumentforskningen om de icke önskvärda konsekvenserna av sk 
”commodification” (se t ex Featherstone 1991, jfr även Klein 2002) 
illustrerar samma tema ur ett mer kritiskt perspektiv, där man bland annat 
frågar sig vad som händer när allt fler aspekter av livet uttrycks som 
avgränsade, ”torftiga”, produktrelaterade kundbehov.  
 
Produkten bidrar till att (om-) definiera aktörerna själva genom att 
åtminstone partiellt frigöra dem från den kontext av relationer som de 
normalt befinner sig i (se Callon 1998 och Granovetter 1985). Produkten 
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uttrycker vad som ingår i kundförhållandet/marknadsrelationen och vad som 
ligger utanför, i termer av handlingar, fysiska ting, rättigheter och 
skyldigheter, kostnader och värden. Produkten möjliggör därmed - och är en 
förutsättning för - det rationellt nyttokalkylerande agerande som sägs 
känneteckna agerandet på marknaden. Samtidigt finns samma problem med 
”läckage” som när det gällde markanden i sin helhet. Aktörerna är inbäddade 
i sina respektive kontexter och har sina bindningar och relationer, tekniska 
och sociala/institutionella resurser utnyttjas och knyter samman den 
inramade marknadsinteraktionen med andra sektorer i samhället osv.  
 
Figuren nedan utgör ett försök att sammanfatta diskussionen utifrån 
exemplet med den särskilda kollektivtrafiken: 
 

 
Figur 1 Färdtjänstens inramning 
 
I figuren visas hur en företeelse, en färdtjänstresa, ramats in och gjorts till en 
produkt genom att vissa aktiviteter och resurser förts samman och 
organiserats på ett särskilt sätt. De svarta pilarna i figurens mitt representerar 
de direkta interaktioner mellan kunden och det levererande systemet som 
förverkligar den härigenom definierade tjänsten. Genom inramningen har 
både resenären och färdtjänstföretaget brutits ut från de relationer och 
förhållanden de annars är inbäddade i (de skisserade nätverken på respektive 
sida i figuren) och istället blivit aktörer på färdtjänstarenan, i de avgränsade 
rollerna som kund respektive tjänsteleverantör. Inom ramen formuleras 
behov och lösningar för färdtjänstens praktiska genomförande, materiella 
och immateriella resurser tas i anspråk, aktiviteter utförs och resultat 
utvärderas. Rutiner för ansökan, beställningar, betalningar, upphandlingar, 
klagomål etc finns utvecklade och klara att tas i bruk när så behövs, och det 
finns till och med forum att vända sig till när parterna inte är överens om 
något som rör färdtjänsten.  
 
Kort sagt, en ”färdtjänstverklighet” skapas, en sfär där färdtjänsten blir 
meningsfull och begriplig, där den kan bli föremål för rationella beslut och 
rationellt handlande och där den kan utvärderas enligt rationella kriterier, 
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t ex uttryckta i termer av kundtillfredsställelse. Detta blir möjligt endast 
genom att färdtjänsten avgränsas och skiljs ut som en produkt, ett separat 
”objekt”7 som får stabilitet i tiden och i rummet dels genom de 
överenskommelser (uttalade såväl som outtalade) som finns mellan de 
inblandade aktörerna, dels genom de fysiska och sociala strukturer som 
byggs upp inom ”ramen” i form av fordon, system, organisationer etc. Den 
inramade färdtjänstprodukten är därmed innesluten i sig själv, så till vida att 
det är just definitionen av vad färdtjänsten består av som avgränsar vad som 
tas i beaktande när den diskuteras och värderas. 
 
 
En systemtjänst som ett exempel på en utvidgad inramning 
 
En sådan inramning är nödvändig för att en marknad (eller en offentlig 
sektor organiserad som en kvasimarknad) skall kunna uppstå. Samtidigt är 
det uppenbart att avgränsningen inte är fullständig, viket också indikeras av 
pilarna i figurens övre del. I praktiken är den särskilda kollektivtrafiken långt 
ifrån något avgränsat objekt inneslutet i sig självt. Tvärt om handlar det om 
en verksamhet som är djupt inbäddad i olika typer av relationer och 
beroenden, sociala såväl som fysiska, relationer och beroenden som sträcker 
sig långt utanför den ”ram” som satts upp kring vad en färdtjänstresa är. Ur 
resenärens perspektiv ingår t ex resan normalt i en större uppgift (ta sig till 
jobbet för att arbeta, åka till stan för att handla etc), och för transport-
företaget är en enskild resa bara en liten del i den totala verksamheten. 
 
Denna typ av beroenden blir särskilt tydligt när den särskilda kollektiv-
trafiken skall samordnas med den allmänna. En dåligt utformad busshållplats 
kan t ex göra det omöjligt för en funktionshindrad att använda sig av den 
allmänna kollektivtrafiken, vilket med terminologin tidigare i kapitlet kan 
uttryckas som ett negativt inflöde från ett utomstående ansvarsområde (i det 
aktuella fallet normalt kommunens tekniska kontor). Den extra tid det tar för 
en funktionshindrad resenär att embarkera en ”vanlig” buss kan å andra sidan 
ge upphov till ett negativt utflöde, i form av förseningar som drabbar övriga 
passagerare.  
 
”Hela resan” projekten kan beskrivas som försök att utvidga ramen så att ett 
antal sådana ”läckage” införlivas och hanteras som en del i den erbjudna 
tjänsten. Arbetet med helhetstänkande och systemlösningar blir då att 
betrakta som försök att flytta och justera gränserna för vad som betraktas 
som kollektivtrafik för att få en mer ”naturlig” inramning, dvs en inramning 
som har färre och mindre problematiska ”läckage”. Tanken är att man 
därigenom skall få en bättre ”marknad” och därmed också en bättre 

                                                 
7 Jfr Knorr-Cetina 1997 som diskuterar sk kunskapsobjekt, dvs framförhandlade och i grunden 
sociala företeelser som behandlas som objektiva faktum. 



 16 

verksamhet. Det går emellertid att utvidga den särskilda kollektivtrafiken på 
flera olika sätt, och ofta med mycket olika resultat. En och samma 
utvidgning kan också uppfattas på helt olika sätt beroende på vilken aktörs 
perspektiv som anläggs. I nästa kapitel kommer därför olika aspekter av den 
”hela resan” betraktad som en utvidgad systemtjänst att diskuteras, med 
utgångspunkt i de studerade fallen. 
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Vad är helt med den hela resan? 
 
I det förra kapitlet diskuterades de grundläggande förutsättningarna för 
utvidgade kunderbjudanden ur ett teoretiskt perspektiv. När man istället 
undersöker vad som händer när produkter utvidgas i praktiken blir bilden 
snabbt mer sammansatt. En rad frågor aktualiseras, bland annat vad gäller 
utvidgningens syften, omfattning, inriktning och innehåll. Det blir också 
nödvändigt att ta hänsyn till vilken sorts kundrelation det handlar om, 
eftersom ju även denna kan komma att utvidgas. 
 
 
Vad vill man uppnå genom att utvidga? 
 
Ett sätt att närma sig den helhet som förändringarna inom den särskilda 
kollektivtrafiken gett upphov till är att se närmare på vilka fördelar som man 
hoppas uppnå genom att utöka kunderbjudandet. Som ofta är fallet när man 
försöker skapa marknader inom den offentliga sektorn så går det att ana två 
målsättningar (jfr Norén 2003): dels att öka effektiviteten (spara pengar 
genom bättre resursutnyttjande), dels att öka verksamhetens skapade värden 
(få fram tjänster som är bättre anpassade till kundernas och/eller samhällets 
behov). I bästa fall sammanfaller de båda ambitionerna, men det kan också 
uppstå situationer när fördelar av det ena slaget medför nackdelar av den 
andra sorten.   
 
En annan viktig fråga är vem som får drar nytta av utvidgningen, kunden 
eller leverantören (som i det aktuella fallet snarast får ses som samhället i sin 
helhet). Idealet är att alla parter vinner på utvidgningen, men i praktiken kan 
det många gånger hända att någon part drar större nytta av förändringen än 
andra. 
 
Dessa båda faktorer ger tillsammans upphov till följande matris i fallet med 
den särskilda kollektivtrafiken: 

 
Intuitivt är det lätt att hävda att effektivitet framför allt är eftersträvansvärt ur 
ett producentperspektiv, i synnerhet när det handlar om skattefinansierade 
verksamheter. Värdedimensionen är däremot lättare att hänföra till 
kundens/resenärens perspektiv. Hela grundtanken med att ersätta den dyra 
färdtjänsten med allmän kollektivtrafik kan t ex ses som ett försök att öka 
effektiviteten i verksamheten och därmed sänka samhällets kostnader. Det är 
också tydligt att detta ofta varit ett viktigt motiv i de studerade kommunerna, 

 Effektivitet Värde 
Kund (Lägre pris) Tillgänglighet, enkelhet 
Leverantören/samhället Spara pengar ”Det goda samhället” 
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även om det finns en tendens till att man hellre talar om andra fördelar med 
den nya ordningen.  
 
Kollektivtrafikens finansiering - den allmänna normalt till ca 50% och den 
särskilda ända upp till 80-85% (Transek 2004) - gör det problematiskt att 
återföra effektivitetsvinster till kunderna i form av lägre priser. Subventions-
graden gör att det direkta sambandet mellan pris och efterfrågan (eller om 
man så vill, kundens upplevelse av en prissänkning) inte är lika självklart 
som på teorins marknad. Ett sänkt pris som leder till ökad efterfrågan (och 
ökad trafikvolym) riskerar till och med att öka huvudmannens kostnader.  
 
Det är därför rimligt att anta att effektivitetsvinster och kostnadsbesparingar i 
kollektivtrafiken (inklusive sådana som följer av att kunderbjudandet 
utvidgas) tenderar att bli kvar på produktionssidan. Däremot kan det mycket 
väl tänkas att de åtgärder som införs för att sänka kostnaderna samtidigt har 
andra fördelar för kunden, och därmed tillför ett mervärde. Ett förenklat 
biljettsystem kan t ex både minska kostnaderna för samhället och upplevas 
som en förbättring för resenären. Samma sak torde gälla när man samordnar 
olika typer av samhällsbetalda resor (t ex färdtjänst och skolskjuts) för att 
därmed ge resenären tillgång till ett större totalt utbud (jfr Gottfridsson 
2005a). 
 
När det gäller mer renodlat värdeskapande resultat av produktutvidgningen 
så kan även dessa delas upp efter hur det fördelas mellan den enskilde 
resenären och det levererande företaget/samhället i stort. Just nytta för 
resenären är något som lyfts fram av respondenterna i de studerade fallen, 
och även om det är tydligt att ekonomin varit en mycket viktig för att inte 
säga dominerande drivkraft bakom förändringsarbetet så är det också tydligt 
att ambitionen att förbättra den kundupplevda tjänsten också varit viktig, inte 
minst retoriskt. 
 
Tillgänglighet framstår som ett nyckelbegrepp som sammanfattar många av 
de värden man menar sig uppnå i projekten. När den allmänna 
kollektivtrafiken görs tillgänglig även för resenärer med särskilda behov så 
får dessa tillgång till ett enkelt, effektivt och välutbyggt transportsystem med 
såväl lokal som nationell täckning. Genom tillgången till det tillgängliga 
transportsystemet ökar den enskildes möjligheter att delta i samhällslivet på 
sina egna villkor, utan att han eller hon är beroende av ”särskilda” insatser. 
Systemtänkande och ”hela” lösningar spelar här en avgörande roll: det är 
ofta just i gränslandet mellan olika delsystem som problem och svårigheter 
uppstår som försämrar tillgängligheten (jfr Olsson 2003).  
 
Ofta förs också tanken fram att det finns ett rent principiellt värde i att den 
särskilda kollektivtrafiken samordnas med den allmänna, genom att den 
senare görs mer ”hel”. Bland annat har det hävdats att risken för stigmati-
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sering av yngre funktionshindrade är stor med den nuvarande ordningen med 
en separat särskild kollektivtrafik. Entusiasmen för dessa principiella 
resonemang är emellertid måttligt hos handikapporganisationerna, där man 
menar att problemen för den enskilde resenären underskattas. ”Vi skulle 
gärna åka buss, men…” är en vanlig formulering, och man syfta då på de 
många praktiska svårigheter som möter en funktionshindrad som försöker 
utnyttja den allmänna kollektivtrafiken, trots alla ansträngningar att göra den 
tillgänglig. 
 
Diskussionen leder tillbaka till frågan om samhällets motiv för att utvidga 
det aktuella kunderbjudandet. De ekonomiska motiven har redan berörts, 
men det vore en allt för förenklad analys att hävda att samhället enbart drivs 
av de stora besparingsmöjligheterna. I de studerade fallen framkommer en 
strävan som sträcker sig bortom den enskilda människan och som istället 
handlar om ett samhälle där alla kan delta på lika villkor och ingen 
exkluderas pga fysiska eller psykiska förutsättningar, men där heller ingen 
skaffar sig förmåner på någon annans bekostnad. Ytterst handlar det om hur 
förhållandet mellan individen och samhället skall se ut, och, för att knyta an 
till den aktuella kontexten, hur kollektiv den särskilda kollektivtrafiken skall 
vara.  
 
 
Utvidgningens riktning och omfattning 
 
Ett annat sätt att dela upp olika typer av produktutvidgning är att studera 
deras ”riktning”. En produkt kan utvidgas både på kundsidan och på 
leverantörssidan, dvs faktorer som är relaterade till konsumtionen respektive 
produktionen kan komma att integreras i olika grad (jfr figur 1 och 
diskussionen i teorikapitlet). Denna uppdelning knyter an till diskussionen i 
det förra avsnittet så till vida att det ofta är på produktionssidan som 
möjligheterna att göra effektivitetsvinster är störts, medan värdehöjande 
åtgärder på ett eller annat sätt måste involvera konsumtionssidan. Nedan 
fokuseras det konkreta innehållet i de båda ”sidorna”, och det sätt på vilket 
de ger upphov till olika typer av ”hela” produkter. 
 
 Produktionssidan Konsumtionssidan 
Liten/ingen 
utvidgning 

Leasingbil (flexibilitet) Standardiserad transport-
tjänst 

Stor 
utvidgning  

Integrerat trafiksystem 
(effektivitet) 

Bistånd för att möjliggöra 
det goda livet 

 
En låg integrationsgrad (dvs avsaknaden av utvidgning och systemtänkande) 
på produktionssidan innebär att tjänster produceras relativt oberoende av 
varandra och av annan verksamhet som det levererande företaget bedriver. 
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Detta skulle i transportsammanhang kunna exemplifieras med ett företag 
som hyr ut bilar på långtidskontrakt, där företaget i princip bara tillhanda-
håller en resurs (bilen) som sedan kunden utnyttjar efter eget gottfinnande, 
med minimal inblandning från företagets sida, och helt i enlighet med sina 
egna önskemål. 
 
Eftersom varje tjänst produceras som en unik enhet så har det levererande 
företaget inte särskilt många interna beroenden att ta hänsyn till. Detta 
möjliggör en stor flexibilitet inom de ramar som den aktuella lösningen 
ställer upp. Kunden kan i princip resa när, hur och var han vill, men bara 
med det hyrda fordonet, bara så länge han/hon har körkort och är nykter, och 
bara så länge trafiksituationen i övrigt medger det. Flexibiliteten har 
samtidigt också ett pris i form av begränsad effektivitet: resurserna som finns 
tillgängliga (dvs i det aktuella fallet företagets hyrbilar) utnyttjas inte 
optimalt. I fallet med biluthyrning så löser man detta genom att kunden får 
betala oavsett om bilen står still eller inte. I ett taxiföretag kan man istället 
försöka förbättra resursutnyttjandet genom en effektiv beställnings- och 
trafikledningscentral, men detta medför samtidigt att vi bygger upp en 
organisatorisk apparat som tjänsten integreras i och anpassas till, vilket gör 
tjänsterna beroende av varandra och därmed mindre flexibla. Detta kan också 
uttryckas som att ”ramen” från det förra kapitlet börjar läcka. 
 
Detta innebär att vi rört oss nedåt i matrisen ovan, mot en mer integrerad och 
systemövergripande produktionslösning. Fullföljs den tendensen hamnar 
man i de integrerade transportsystem som många respondenter i de studerade 
fallen beskriver. Kollektivtrafiken bygger per definition på att man tar till 
vara på samordningsfördelar (jfr kampanjen ”det är genialt att åka 
tillsammans”), och det ligger givetvis nära till hands att bygga vidare på 
detta när verksamhetens erbjudande skall utvidgas. De ekonomiska motiven 
är uppenbara, i synnerhet när det handlar om att integrera den särskilda 
kollektivtrafiken i den allmänna, men det handlar också om åtgärder som har 
värdehöjande inslag. Anpassade trafikmiljöer för byten, satsningar på 
hållplatsmiljöer och trafikslagsövergripande harmonisering vad gäller 
tidtabeller och biljettsystem är några exempel på hur samordning kan bidra 
till att höja det kundupplevda värdet av tjänsten. Här bör också särskilt 
framhållas att mycket av samordningen görs för att öka flexibiliteten i 
kunderbjudandet, för att därigenom motverka de ”kollektiva” begräns-
ningarna och öka kollektivtrafikens attraktivitet i jämförelse med mer 
individualiserade transportlösningar. Att utvidga kunderbjudandet på 
produktionssidan kan alltså både minska och öka flexibiliteten. 
 
Gemensamt för både de frikopplade och de integrerade lösningarna är att de 
bygger på det traditionella synsättet att kunder har specifika behov som kan 
tillfredsställas med specifika produkter. Transporttjänster kan ses som ett 
svar på ett sådant specifikt behov: resenären vill ta sig från punkten A till 
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punkten B, och kollektivtrafiken kan då utgöra ett mer eller mindre attraktivt 
alternativ, precis som hyrbilen och den egna cykeln. En hel del av den 
hittillsvarande diskussionen ryms inom denna bild, ”Hela resan” projektet 
syftade till exempel till att göra tydligt att A och B verkligen var resans 
början och slut, dörr till dörr, och inte t ex hållplatser eller tågstationer. Den 
utvidgade systemtjänsten handlar här om att på ett så bra sätt som möjligt 
tillgodose ett avgränsat behov hos kunden, i detta fall av fysisk förflyttning. 
Resan betraktas fortfarande som den naturliga enheten att bygga upp såväl 
kunderbjudandet som relationen med kunden kring. 
 
Det går emellertid att anlägga ett annat perspektiv på förutsättningarna för 
produktutvidgning, genom att expandera på konsumtions- och behovssidan. 
Produkter konsumeras i ett sammanhang, och en genuint kundbaserad 
produktutvidgning förutsätter att det är detta sammanhang som införlivas i 
produkten när denna utvidgas (jfr diskussionen i inledningskapitlet). Hela 
resan tänkandet kan visserligen beskrivas i sådana termer: Sammanhanget, 
t ex kundens väg till och från busshållplatser, problem i samband med byten, 
svårigheter att få information om resan osv har nu införlivats i produkten och 
blivit en del i det integrerade kunderbjudandet (som tidigare alltså var för 
snävt definierat). Frågan är emellertid varför gränsen skall dras just utifrån 
det praktiska arbetet med den fysiska transporten. Behovet av att resa ingår 
nästan alltid i ett större sammanhang, innefattande faktorer som familjeliv, 
arbete, fritidsintressen etc. Om det nu är sådana faktorer som driver fram 
behovet av transporter, vore det då inte naturligt att den helhet som omfattas 
av ”den hela resan” också inbegriper dessa områden? 
 
Frågan kan vid första påseende verka överdriven, vad har ett trafikföretag 
med att göra hur människor organiserar sin vardag? I andra branscher är 
emellertid den här typen av resonemang vanliga. I inledningen citerades 
exemplet med Volvo som utvidgat sin kärnprodukt, personbilen, till att 
omfatta en rad relaterade behov inom det finansiella området. I industriella 
sammanhang har utvecklingen drivits ännu längre. Företaget Atlets 
kunderbjudande har utvidgats från truckar till hela logistiksystem, Scania 
och Volvo lastvagnar säljer sk ”fleet managementlösningar” och i tillverk-
ningsindustrin svarar underleverantörer inte längre enbart för olika 
stödfunktioner utan också för en allt större del av rena kärnprocesser. Genom 
att produkten utvidgats på kundsidan har tidigare ”läckage” i form av 
beroenden och påverkan vis a vis kundens egen verksamhet kunnat integ-
reras och hanteras i ”hela” lösningar. 
 
När det gäller konsumentmarknader så är situationen mer komplicerad 
eftersom kundsidan här består av enskilda individer och familjer. Ett 
samhälle där privata och offentliga organisationer tar fram ”hela lösningar” 
för stora delar av ens vardag framstår för det flesta som en skrämmande 
framtidsvision. Att ett företag uppskattar att kunna köpa in tjänsten 
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”logistiksystem” betyder inte att föräldrar är villiga att köpa en helhetstjänst 
för ”familjeliv”. Samtidigt behöver man inte gå särskilt långt tillbaka i tiden 
för att hitta just sådana lösningar organiserade av kunden själv, i form av 
hembiträden och andra typer av tjänstefolk. Intresset för sk hushållsnära 
tjänster visar också att utrymmet för den här typen av tjänster kanske 
fortfarande är större än vad man först kan tro.  
 
Vad som är intressant ur ett kollektivtrafikperspektiv är emellertid att den 
resenärsgrupp som använder den särskilda kollektivtrafiken, och som därför 
stått särskilt i centrum i arbetet med ”Hela resan” många gånger redan 
befinner sig i en situation där en stor del av vardagslivet är organiserat och 
”produktifierat”, inom ramen för hemtjänsten, socialtjänsten och sjukvården. 
Samhället har tagit ett ansvar för att ge dessa personer möjlighet att leva ett 
så ”normalt” liv som möjligt (jfr SOU 2003:87), och erbjuder alltså lite 
tillspetsat redan den utökade produkten ”vardagsliv”. Sett ur ett strikt 
kundvärdeperspektiv kan det framstå som naturligt att låta transportbehovet 
ingå i denna produkt, som en integrerad del i det vardagsliv som samhället 
har åtagit sig att möjliggöra.  
 
Utvecklingen tycks emellertid snarast gå åt motsatt håll. Redan genom att 
tala om färdtjänsten som särskild kollektivtrafik betonas att det handlar om 
en variant av det allmänna utbudet av offentlig service, inte en del av det 
särskilda åtagandet gentemot funktionshindrade. I flera kommuner har också 
hanteringen av färdtjänstärenden flyttats från omsorgs- och socialför-
valtningarna till kommunernas tekniska avdelningar eller till länstrafik-
bolagen (jfr till exempel Gottfridsson 2005a). En tolkning av detta är att 
möjligheterna att skapa helhetslösningar genom att integrera på produktions-
sidan ses som mer lovande än möjligheterna att utveckla resandetjänsterna 
inom ramen för omsorgssektorns logik. 
 
 
Synen på kunderbjudandet 
 
Produktutvidgningens riktning, dvs om den sker mot produktionssidan eller 
mot konsumtionssidan kan också ha betydelse för hur produkten betraktas av 
de inblandade parterna. Eftersom en utökning på produktionssidan inte 
behöver utesluta en utökning på konsumtionssidan så går det att kombinera 
möjliga utfall på följande sätt: 

 Liten utvidgning 
(konsumtion) 

Stor utvidgning 
(konsumtion) 

Liten/ingen 
utvidgning 
(produktion) 

”Commodity” Stöd/rättighet, under-
leverantör 

Stor utvidgning 
(produktion) 

Systemprodukt, infra-
struktur 

Lösning 
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En liten utvidgning på både konsumtions och produktionssidan innebär att 
produkten kan levereras och konsumeras på ett sätt som är tydligt avgränsat 
från både kundens och säljarens övriga verksamheter. En sådan avgränsning 
förutsätter en tydlig och av båda parter överenskommen heltäckande 
definition av vad som ingår i produkten och vad som inte gör det. Den här 
typen av produkter utgör grunden för den ekonomiska teorins syn på 
marknader (jfr det förra kapitlet), men är i praktiken ovanliga, så vida det 
inte handlar om rena stapelvaror (eng commodities). Salt är ett ofta använt 
exempel, men de flesta råvaror passar in på definitionen.  
 
I transportsammanhang möter man det här synsättet i samband med begrepp 
som passagerarkilometer, tåglägen etc. Ofta handlar det om att man på 
konstgjord väg vill skapa en effektivt fungerande marknad, t ex för 
upphandling eller resursanvändning, eller om att beskriva verksamheten på 
ett ”objektivt” sätt, t ex i en årsredovisning eller i officiell statistik. Att 
beskriva själva resorna, eller för den delen transportföretagens operativa 
verksamhet, i sådana artificiella termer är emellertid sällan särskilt 
meningsfullt. 
 
Om man rör sig neråt i matrisen förändras bilden. Produkten omvandlas till 
en komplex systemlösning, kapabel att svara upp mot kundernas krav på 
flexibilitet och effektivitet i resandet. Redan i sin mest grundläggande form 
bygger kollektivtrafiken på någon form av integrerat system, och det är 
denna integration som man nu försöker öka genom projekt som ”Hela 
resan”. Telekom-sektorn erbjuder tydliga exempel på den här logiken: allt 
mer sofistikerade och integrerade system utvecklas för att producera allt fler, 
bättre och billigare tjänster. Samtidigt är systemen till stora delar osynliga 
för kunden, det han/hon tar del av är istället ett antal möjliggjorda resultat. 
På samma sätt ser kollektivtrafikresenären inte mycket av den komplexitet 
som verksamheten inrymmer, även om insynen i själva tjänsteproduktionen 
är större än i telekomfallet. Ur resenärens perspektiv handlar (den allmänna) 
kollektivtrafiken fortfarande om en relativt enkel, standardiserad tjänst. 
Många offentliga verksamheter av infrastrukturkaraktär hamnar i denna 
nedre vänstra del av figuren. 
 
Om vi istället går till fallet med en produkt som är utvidgad på kundsidan 
men inte på produktionssidan blir bilden en annan. I industriella samman-
hang motsvaras detta av att produkten utgör en viktig och integrerad del i 
kundens egen verksamhet, men har ”commodity” karaktör för säljar-
företaget. Ett datasystem för ekonomisk styrning och uppföljning skulle 
kunna vara ett exempel, ett rederis inköp av lotstjänster ett annat. Den ökade 
användningen av underleverantörer har över huvud taget gjort den här typen 
av förhållanden, där vitala delar av den egna produktionen i princip sköts av 
utomstående parter, vanliga. Notabelt är att det relativa styrkeförhållandet 
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mellan säljare och köpare inte är givet utan varierar mycket mellan olika 
branscher, i vissa fall är det köpande företaget helt dominerande (jfr 
fordonsindustrin), andra gånger är det leverantörerna som sitter med trumf på 
hand (växtförädlingsföretag som säljer till lantbrukare skulle kunna vara ett 
exempel). 
 
På konsumentmarknader handlar det istället om integration i människors 
vardag, och i deras livssituation i stort. Återigen finns det historiska 
paralleller till forna tiders hushåll, med den personlige ”butlern” som det 
kanske tydligaste exemplet. Tjänsten fungerar här som ett stöd i vardagslivet, 
ett hjälpmedel som inte bara underlättar utan också möjliggör och påverkar 
stora delar av vardagslivet. Integrationen på kundsidan var därför stor, 
samtidigt som ”produktionen” skedde lokalt, utan stödjande, integrerade 
produktionssystem, men i enlighet med tydliga, etablerade yrkesroller som 
gjorde utbudet av tjänster relativt standardiserat. 
 
När det gäller den här typen av tjänster så går det att konstatera en tydlig 
förändring under säg de senaste 75 åren. Från att tidigare ha varit en form av 
stöd som välbeställda personer kunde skaffa sig så har de med tiden 
omvandlats till medborgerliga rättigheter för framför allt särskilt utsatta 
grupper, tillhandahållna av offentliga organ och finansierade med offentliga 
medel. Tjänsterna har fortfarande (och kanske mer än någonsin tidigare) en 
standardiserad karaktär, men den direkta kontrollen över utförandet har 
flyttats från den enskilda kunden till leverantörens organisation. Häri ligger 
en tydlig hierarkisk dimension, tjänsten är numera ett bistånd som ”det 
starka” samhället, ger till sina ”svaga” medborgare på ett sätt som etablerar 
ett tydligt maktförhållande8. Möjligen håller pendeln återigen på att svänga 
över mot det privata hållet i vissa fall, framför allt just vad gäller utförandet 
(jfr Norén 2003 som studerar försöken att skapa en marknad för sk 
personliga assistenter). I huvudsak verkar ändå ”rättighetsperspektivet” stå 
tämligen starkt, åtminstone när det gäller människor med särskilda behov.  
 
Det sista utfallet, utvidgning/integration på både produktions- och konsum-
tionssidan utgör idealtypen för managementlitteraturens utvidgade funktions-
erbjudanden. Här både produceras och konsumeras ”mer”, ett ”större” 
kundproblem får en heltäckande lösning (jfr citatet från Gary Hamel på sidan 
2). En viktig inspirationskälla utgörs av industrins partnerskap, där man inte 
längre talar om enskilda produkter utan om lösningar som kunden och det 
säljande företaget gemensamt utvecklar och implementerar. Sådana partner-
skap förs i litteraturen ibland fram som ett eftersträvansvärt ideal även för 
konsumentmarknader, inte minst i samband med tjänsteverksamheter där 
kundens medverkan i produktionen ses som ett karaktäristiskt särdrag 

                                                 
8 Intressant nog således ett omvänt sådant jämfört med förhållandet mellan forna tiders herrskap och 
tjänstefolk. 
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(Gummesson 1994, Normann 1993, Schneider & Bowen 1995). Genom att 
fokusera problemlösning och värdeskapande snarare än specifika 
kunderbjudanden slipper man statiska och stelbenta låsningar och kan istället 
utveckla dynamiska, värdeskapande och långsiktiga kundrelationer (Payne et 
al 1995, Grönroos 2002). Om kunden då antas medverkar i produktionen, 
och om produktionen samtidig utgör kundens konsumtion, så innebär en 
produktutvidgning närmast definitionsmässigt att båda ”sidor” utvidgas, med 
den terminologi som används här.  
 
Det går emellertid att tänka sig fall där produkten utvidgas såväl 
produktions- som konsumtionsmässigt utan att integrationen mellan säljare 
och köpare ökar. Inom anläggningsindustrin finns t ex sk ”turn key” avtal 
där hela fabriker levereras, och här är tanken många gånger att köparen skall 
slippa involvera sig allt för mycket före själva överlämnandet. Många 
tjänster har en liknande karaktär, de förutsätter ett betydande levererande 
system och har också en på kundsidan integrerad konsumtionsprocess, utan 
att denna är särskilt tätt sammanflätad med producentens verksamhet. Såväl 
allmän som särskild kollektivtrafik produceras t ex till stor del i sofistikerade 
tekniska och administrativa system som kunden har ytterst begränsad insyn i, 
samtidigt som åtminstone färdtjänsten kan spela en helt avgörande roll i 
människors vardagsliv. Tvärt emot vad som ofta impliceras i tjänste-
forskningslitteraturen innebär det faktum att produktionen och konsumtionen 
delvis sker samtidigt inte att de båda processerna per automatik också 
integreras i varandra. 
 
 
Kundanpassning 
 
En annan infallsvinkel är ifall den utvidgade produkten innebär en ökad 
kundanpassning, eller kanske tvärt om en ökad standardisering. I manage-
mentlitteraturen förs ofta argument för att utvidgade produkter och 
helhetslösningar ökar möjligheterna att anpassa erbjudandet till den enskilde 
kundens behov fram. Samtidigt visar de studerade ”Hela resan” fallen att 
mycket av utvidgningen handlat om att integrera den särskilda 
kollektivtrafiken i den allmänna. Detta kan tvärt om innebära en minskning 
av möjligheterna att kundanpassa och individualisera. Den särskilda 
kollektivtrafiken blir helt enkelt mindre särskild. Om man parar graden av 
kundanpassning med diskussionen om i vilken utsträckning utvidgningen 
kommit att integrera kundens interna processer i produkten (det är ju dessa 
processer som kundanpassningen avser att anpassa produkten till) så blir 
resultatet följande matris: 
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Om kundanpassningen är liten och kundens konsumtionssituation hålls 
utanför den erbjudna produkten så hamnar vi återigen i en commodity 
situation. En standardiserad produkt erbjuds, och det är upp till kunden själv 
att integrera den i en eventuell större konsumtionshelhet. Ett kollektiv-
trafikexempel skulle kunna vara en direktbuss mellan en förort och en större 
stad som går en viss tid på morgonen. Tjänsten består av transporten från 
punkten A till punkten B vid en viss given tidpunkt, inget annat. För kunden 
är det bara att acceptera vad som erbjuds, alternativt ta sig till stan på något 
annat sätt. Genom att samla alla resenärerna till en tur uppnås en hög 
effektivitet, till priset av ett mycket begränsat utrymme för anpassningar till 
den enskilda kundens behov.  
 
En kundorienterad lösning på samma transportbehov erbjuds istället av 
taxiföretaget som hämtar resenären vid dörren och levererar till valfri adress, 
vid valfri tid. Fortfarande är företagets inblandning i kundprocessen 
minimerad. Notabelt är att kollektivtrafiken i sin grundform bygger på att 
förena de båda principerna om skaleffektivitet och flexibilitet, inte genom att 
erbjuda individuella lösningar utan genom att få en så stor volym att flera 
olika alternativ ryms inom samma produktionssystem. Genom att optimera 
tidtabeller och linjesträckningar så kan trafikföretagen erbjuda ett så stort 
antal standardalternativ att de flesta kan hitta en acceptabel lösning. 
Flexibilitet och effektivitet kan alltså, inom rimliga gränser, åstadkommas 
med samma lösningssystem. 
  
Fallen i den nedre delen av matrisen är mer relaterade till den särskilda 
kollektivtrafiken. Här är produktens användning djupt integrerad i kundens 
processer. I kombination med en standardiserad, icke kundanpassad produkt 
så innebär detta ofta att det blir kunden som får anpassa sig till produkten 
istället för tvärt om. I offentliga verksamheter, där den levererande 
organisationen ofta har en betydande makt över kunden samtidigt som man 
är bundna av byråkratisk-juridiska verksamhetsprinciper kan detta leda till 
förmynderi och myndighetsmissbruk. Forna tiders fattigvård kan ge flera 
skrämmande exempel. I mildare former kan man tänka sig att i och för sig 
välvilliga försök att integrera färdtjänsten i mer allmänna försök att 
tillhandahålla ”det goda samhället” (jfr inledningen av kapitlet) i värsta fall 
kan utveckla tendenser i denna riktning. 
 

 Liten kundanpassning Stor kundanpassning 
Fristående 
kundprocess 

Standardlösning 
(effektivitet) 

Valfrihet (flexibilitet) 

Integrerad 
kundprocess 

Förmynderi Omhändertagande 
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Microsoft’s office paket, som i princip används över hela världen, vid alla 
typer av kontorsarbete är ett exempel från det privata näringslivet på 
motsvarande fenomen. Det har t ex hävdats att presentationsprogrammet 
PowerPoint har kommit att styra hur såväl konsulter som universitetslärare 
inte bara presenterar utan också formulerar kunskap. I vissa fall kan den här 
typen av ”styrande” varor och tjänster vara både nödvändiga och önskvärda. 
Kunden kanske själv vill få sina förhållanden ändrade (så är t ex fallet när 
företag ansluter sig till olika certifieringssystem), eller så anses det finnas ett 
samhällsintresse som motiverar detta (jfr t ex kriminalvården). Det kan också 
vara så att vinsterna av standardiseringen uppväger de förlorade möjlig-
heterna till kundanpassning.  
 
En produkt som inkluderar omfattande processer och förhållanden på 
kundsidan behöver emellertid inte nödvändigtvis vara standardiserad, utan 
kan istället mycket väl vara kundanpassad och individualiserad. Ett lyhört 
omhändertagande på en exklusiv turistanläggning eller den personlige 
tränaren på gymmet illustrerar detta. Vissa (långt ifrån alla) avancerade 
konsulttjänster visar på motsvarande logik i affärsrelationer. 
 
Även i omvårdnadssammanhang talas ofta om vikten av att sätta patienten 
(klienten/vårdtagaren) i centrum och utgå från dennas behov, men många 
gånger uppstår det praktiska svårigheter när detta skall förverkligas. Ett 
problem som ofta infinner sig är hur behov skall definieras, och av vem 
(Fernler 2004). Kan och vill kunden själv svara för arbetet med att ta fram 
behoven, eller skall man överlåta det på experter? Just inom den offentliga 
sektorn är det inte ovanligt att det i slutändan blir producenten själv som 
efter förmåga får avgöra inte bara vilken lösning som är bäst utan också 
vilket kundbehov det egentligen är som skall tillfredsställas. Detta är troligen 
svårt att helt undvika, men samtidigt finns återigen risken för förmynderi och 
storebrorstänkande hela tiden med som ett latent hot. 
 
 
Utförande och värde 
 
Tidigare i detta kapitel diskuterades förhållandet mellan flexibilitet och 
effektivitet, och det konstaterades att dessa båda ofta ställs mot varandra i 
samband med utvidgade kunderbjudanden. Eftersom kundernas behov och 
önskemål varierar ställs företag ofta inför valet att välja mellan att antingen 
satsa på effektivitet genom standardisering och stordriftsfördelar, eller på att 
åstadkomma flexibla, kundanpassade lösningar. Från produktionssidan 
handlar det om i vilken grad verksamheten skall samordnas och integreras i 
hela system, något som blir särskilt tydligt i samband med försöken att 
integrera den särskilda kollektivtrafiken. Just i samband med t ex färdtjänst-
resor blir det emellertid också tydligt att det är en allt för kraftig förenkling 
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att betrakta dilemmat som enbart en konflikt mellan effektivitet och 
flexibilitet. 
 
Ur ett kundperspektiv är det som konstaterades i kapitelinledningen tveksamt 
om effektivitetsargumentet över huvud taget är relevant givet den höga 
subventionsgraden (bortset från effektivitetsvinster av komfortkaraktär, som 
t ex kortare restid eller enklare system). Däremot har graden av sam-
ordning/systemintegration stor betydelse för kundupplevelsen i andra 
avseenden. Begreppsparet trygghet och oberoende fångar en sådan 
dimension, och ger tillsammans med graden av samordning upphov till 
följande matris: 
 

 
Trygghet är ett grundläggande värde som de allra flesta fäster stor vikt vid. 
Ett sätt att åstadkomma trygghet i samband med resande är att reseföretaget 
inkluderar och kontrollerar så mycket som möjligt av de faktorer som 
eventuellt skulle kunna tänkas störa resenären. Den traditionella organiserade 
gruppresan är ett exempel på den här strategin, där man också utnyttjar själva 
samordningen till att skapa ytterligare trygghet. Resenärerna lär känna 
varandra vilket bidrar till att skapa en social trygghet utöver den som följer 
av de rent praktiska arrangemangen. 
 
Trygghet är extra viktigt när det gäller den särskilda kollektivtrafiken. Där 
handlar det om människor som befinner sig i en utsatt situation och som är 
beroende av att transporterna fungerar felfritt. Genomtänkta tekniska och 
organisatoriska lösningar i hela den ”hela resan” är här en nödvändig 
förutsättning för att resenären över huvud taget skall våga ge sig ut. En 
annan viktig källa till trygghet och till att resenärerna vågar lita på 
färdtjänsten är möjligheten att få personlig hjälp från utbildad och erfaren 
personal. Den traditionella färdtjänsttaxin erbjuder båda dessa trygghets-
faktorer: ”hela resor” med anpassade fordon och personal som hela tiden 
finns till hands för att hjälpa till.  
 
Detta är emellertid en dyr lösning, och det är därför inte särskilt förvånande 
att man försökt hitta mer samordande sätt att lösa behoven av särskild 
kollektivtrafik. Försöken med sk flexlinjer utgör intressanta exempel på 
detta: här är ambitionen att kombinera linjetrafikens effektivitet med den 
traditionella färdtjänstens helhetliga servicelösningar. 
 
Oberoende är en egenskap som kan tyckas stå i konflikt med kollektiv-
trafikens kollektiva karaktär. När allt kommer omkring så är just möjligheten 

 Samordnad lösning Fristående lösning 
Trygghet Gruppresa (flexlinje) Färdtjänsttaxi 
Oberoende Trafiksystem Privat bil 
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till samordning och skalfördelar en av kollektivtrafikens främsta poänger. 
Många som inte reser kollektivt hänvisar också till just att man inte vill vara 
beroende, t ex av en tidtabell eller en linjesträckning (jfr SOU 2003:67). Här 
finns det emellertid skäl att gå tillbaka till diskussionen ovan om vad det 
egentligen är som samordnas. Ett utvidgat kunderbjudande som baserar sig 
på ett integrerat produktionssystem behöver nödvändigtvis inte innebära att 
kundens konsumtionsprocesser också integreras och samordnas (och därmed 
också begränsas). Storstädernas väl utbyggda kollektivtrafik illustrerar detta 
väl: Just genom att ett samordnat system med täta förbindelser, goda 
bytesmöjligheter och adekvat information tillhandahålls så blir det möjligt 
för den enskilde resenären att själv kombinera ihop och planera sin resa.  
 
Det förtjänar också att påpekas att inte heller en separat transportlösning 
garanterar ett fullständigt oberoende. Ett bilägande (som ändå får betraktas 
som en jämförelsevis oberoende transportlösning) binder t ex kapital och 
innebär också att man inkluderas i vägtrafiksystemet vilket åtminstone i 
rusningstrafik i högsta grad inkräktar på det egna oberoendet. Parkerings-
problem kan också fungera som inskränkningar i den frihet som bilägandet 
ger. När det gäller taxilösningar så finns även här begränsningar, inte minst 
när det gäller tillgången till bilar som i vissa fall kan göra det nödvändigt att 
förbeställa. 
 
Inte heller går det att hävda att oberoendet per automatik står i konflikt med 
tryggheten i resandet. Färdtjänsttaxin som diskuterades ovan erbjuder t ex ett 
stort mått av oberoende, åtminstone när det gäller när och var kunden vill 
resa, även om det ställs vissa krav på planering i form av förbeställningar. En 
ökad trygghet i den allmänna kollektivtrafiken (åstadkommen t ex genom 
bättre planerad fysisk miljö, mer personal, kameraövervakning etc) behöver 
heller inte ha någon negativ inverkan på det oberoende som trafiksystemet 
medger. 
 
 
Utvidgningen och kundrollen 
 
Hittills har framställningen främst handlat om olika sätt på vilka produkter 
kan utvidgas och fås att omfatta större domäner på kund respektive 
leverantörssidan. De olika sätten att avgränsa och utvidga produkten har 
emellertid också stor betydelse för hur relationen mellan kunden och det 
levererande företaget formas, och för hur rollen som kund definieras.  
 
Samtidigt kan även andra förutsättningar för kundrelationen spela in på hur 
resenären förhåller sig till kollektivtrafiken. Kundens engagemang i 
kollektivtrafiken är en sådan faktor. Kundens efterfrågan kan också ta sig 
olika former, allt ifrån ett allmänt behov av transport till mycket noggrant 
specificerade krav på hur denna transport skall ske. Den senare dimensionen 
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kan ses som en spegling av behovet av och/eller intresset för utvidgade 
tjänsteerbjudanden; ett allmänt transportbehov kan rimligen tillgodoses med 
en mer ”commodity-” inspirerad tjänst, medan ett specifikt behov för-
modligen oftare kräver en ”hel” lösning.  
 

 
Efterfrågan av en allmän transportlösning parad med ett inte allt för aktivt 
engagemang är förmodligen den inställning som kännetecknar de flesta 
människors förhållande till dagens kollektivtrafik. Man utnyttjar de tjänster 
som erbjuds i den mån de passar och tycker att kollektivtrafik rent generellt 
är en ganska bra uppfinning, om än kanske inte världens mest spännande 
område att engagera sig i. Så länge inget särskilt inträffar så finns inget skäl 
att lägga ner någon större energi på kollektivtrafikfrågor över huvud taget. 
 
I andra fall kan kundens förutsättningar t ex vad avser kunskaper och 
resurser hindra ett mer aktivt engagemang, samtidigt som resebehovet blir 
mer specifikt. Akutpatienten på sjukhuset har sällan några större möjligheter 
att uttrycka något större engagemang, och det är inte heller något som är 
särskilt eftersträvansvärt. Patientens intresse tillvaratas bäst av experterna i 
verksamheten, och det är just för att få tillgång till denna expertis som 
patienten över huvud taget kommit till sjukhuset. Det kan emellertid också 
tänkas finnas situationer där det är experterna själva som definierar bort folks 
aktiva engagemang och reducerar dem till ”patienter”. En hel del av den 
kritik som under de senaste decennierna riktats mot den offentliga sektorn 
har haft denna innebörd (jfr även avsnittet om kundanpassning ovan). 
 
Ett allmänt transportbehov parat med ett stort direkt engagemang leder till en 
inställning som kännetecknar den aktiva samhällsmedborgaren. Här kan man 
t ex tänka sig politiskt engagerade personer som propagerar för mer 
kollektivtrafik. Relationen till kollektivtrafiken är inte i första hand kopplad 
till det egna resandet (personen kanske inte ens åker kollektivt själv särskilt 
ofta) utan till kollektivtrafiken i allmänhet, som idé och som sociotekniskt 
system. Engagemanget kan ibland ta sig organiserade former, t ex inom 
föreningar eller olika aktionsgrupper, och kan då också få ideologiska inslag. 
 
Det sista fallet kombinerar ett stort engagemang med önskemål om en 
specifikt utformad tjänst. Detta är en inställning som ligger nära det 
kundideal som återfinns i management-litteraturen (jfr Fellesson 2001). 
Kunden är här tillräckligt engagerad och kunnig för att själv engagera sig i 
arbetet med att definiera behov och värdera alternativ, och att bidra till 
verksamheten som ”medproducent” (Gummesson 1991), kvalitetskontrollant 
(Edvardsson 1996) och innovativ produktutvecklare (Kristensson 2003). 

 Lågt engagemang Högt engagemang 
Allmänt behov Passagerare  Medborgare 
Specifikt behov Patient Kund 
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Det viktiga är att kunden är villig att både definiera och få sina behov 
tillgodosedda inom ramen för en specifik, avgränsad lösning (jfr 
teorikapitlet), något som i sig möjliggör den typ av nyttokalkylerande 
agerande som fungerande marknader förutsätter. Ett sådant ”välstrukturerat” 
engagemang och behov lämpar sig också väl för den typ av mer utvecklade, 
lojalitetsstödjande kundrelationer som ofta förespråkas (jfr Gummesson 
1994 och Grönroos 2002). Utan engagemang från kundens sida finns inget 
för företaget att bygga på, och samtidigt måste engagemanget gälla just den 
aktuella produkten, föremålet för transaktionen/relationen, inte verksamheten 
i stort.  
 
Samtidigt visar tabellen ovan att ”kundfallet” bara är ett av flera möjliga 
utfall. Att som ofta görs i litteraturen blint utgå från att det faktiskt finns 
kunder ”där ute” som bara väntar på att sättas i centrum och involveras i 
såväl produktutveckling som medproduktion är därför inte en självklart 
lyckosam strategi.9 
 
 
Engagemang och behov 
 
När det gäller kundernas engagemang för den särskilda kollektivtrafiken så 
tillkommer det ytterligare en viktig dimension som påverkar relationen 
mellan resenärerna och trafikföretaget, och som kan antas ha betydelse för 
hur samordningen av den särskilda och allmänna kollektivtrafiken kan 
komma att uppfattas.  
 
Även om tanken med färdtjänsten är att den bara skall erbjudas dem som 
verkligen behöver den så varierar givetvis det faktiska beroendet mellan 
olika personer10. För vissa handlar det om en helt avgörande service för att 
kunna leva ett drägligt liv medan det för andra snarare rör sig om en i och för 
sig kanske uppskattad stödfunktion. Dessa skillnader i beroende följer inte 
nödvändigtvis graden av engagemang utan de båda faktorerna kan 
kombineras på följande sätt: 
 
 Lågt beroende Högt beroende 
Högt engagemang Principryttare  ”Kunder”  
Lågt engagemang Indifferent Nöjd eller resignerad? 
 

                                                 
9 Å andra sidan kan man ifrågasätta hurpsass beroende managementteknikerna för kundorientering 
egentligen är av att det faktiskt finns kunder. Fellesson (2001) visar t ex hur ”kunder” snarare 
skapas av de kundorienterande organisatoriska processerna än existerar som oberoende externa 
fenomen. 
10 Saken kompliceras ytterligare av att det faktiska och det upplevda beroendet också kan skilja sig 
åt, och att både det förra och det senare kan variera över tiden. Från detta bortses emellertid här. 
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En kund som är uppvisar ett högt engagemang i en tjänst som han/hon 
egentligen inte är särskilt beroende av kan lätt uppfattas som någon som är 
mer intresserad av principer än av den konkreta nyttigheten. Färdtjänst är 
något man upplever sig ha rätt till och som man därför också är djupt 
engagerad i och har synpunkter på, men som man i praktiken egentligen 
kanske skulle kunna klarar sig ganska bra utan. Naturligtvis kan det röra sig 
om ett genuint intresse för verksamheten som sådan, snarare än ett specifikt 
intresse för de egna förmånerna (jfr diskussionen ovan), men intresset är i 
båda fallen svårhanterligt ur ett kundorienteringsperspektiv: är det verkligen 
de här kunderna som man skall lyssna på för att göra verksamheten bättre?  
 
Ett lågt beroende som åtföljs av ett lågt engagemang är mer lätthanterligt. 
Här handlar det om en resenärsgrupp som inte gör mycket väsen av sig och 
som förmodligen inte heller har särskilt mycket åsikter om den särskilda 
kollektivtrafiken. Resenärsgruppen får naturligtvis inte glömmas bort, men 
skall heller kanske inte tillåtas få allt för stort inflytande över verksamhetens 
utformning. I den här gruppen hittar vi t ex färdtjänstberättigade med tillgång 
till egen bil och/eller anhöriga som ställer upp med skjuts, som mer har 
färdtjänsten som en reservlösning snarare än som ett avgörande stöd i det 
dagliga livet. 
 
I gruppen med högt engagerade kunder som också har ett högt beroende 
hittar man den särskilda kollektivtrafikens ”idealkunder” om man utgår från 
olika måldokument från myndigheter etc. Här fyller färdtjänsten en viktig 
roll för att möjliggöra ett normalt liv, och detta är också något som kunderna 
är medvetna om och som gör dem engagerade i verksamheten. Den här 
inställningen ligger mycket nära den som man normalt utgår från i 
marknadsföringsforskningen: kunden är engagerad och har ett reellt behov 
som företaget kan utgå från i sina strävanden att bli kundorienterat (och 
också ta som utgångspunkt för ev produktutvidgning). Modeller för kund- 
och marknadsorienterad verksamhetsstyrning kan därför med fördel 
användas för att arbeta med denna grupp av resenärer.  
 
Den sista kombinationen, ett högt beroende parat med ett lågt aktivt 
engagemang, är den kanske mest problematiska om man anlägger ett 
verksamhetsutvecklingsperspektiv. Denna resenärsgrupp är viktig för den 
särskilda kollektivtrafiken givet de transportpolitiska målen, men svår att få 
grepp om ur ett kundorienteringsperspektiv. Det kan naturligtvis vara så att 
dessa resenärer helt enkelt tycker att allt är bra och att det därför inte finns 
något skäl att engagera sig. Detta går det emellertid inte att utgå ifrån, det 
kan lika gärna vara så att resenärerna resignerat och gett upp om 
verksamheten. I bästa fall kan handikapprörelsen spela en viktig roll i arbetet 
med att fånga upp och ge röst åt den här kundgruppen, i kombination med 
mer direkt uppsökande verksamhet från trafikföretagens och -huvudmännens 
sida.  
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Hela helheten? 
 
I rapporten har det både teoretiskt och empiriskt visat sig vara långt ifrån 
självklart vad det är som skall bli ”helt” med den nya typen av ”helhetliga” 
systemlösningar som t ex ”Hela resan” projektet illustrerar. Ett sätt att öka 
förståelsen för det framväxande helhetstänkandet inom den särskilda 
kollektivtrafiken är att relatera det till den allmänna utvecklingen i 
branschen. 
 
 
Hel produktion och konsumtion 
 
Oavsett var man drar gränsen för tjänsten så är det alltid något som hamnar 
utanför. Strategin att utvidga kunderbjudandet och ta fram mer ”hela” 
lösningar kan därför i princip alltid drivas ett steg längre. Att hela tiden 
inkludera mer och mer är i givetvis inte realistiskt, utan istället gäller det att 
hitta en bra kompromiss, en kompromiss som inkluderar det viktigaste, men 
som ändå är hanterbar. I framställningen i kapitel 3 illustrerades olika 
principer och former för utvidgning. Bland annat konstaterades att 
utvidgning kan ske både på produktions- och konsumtionssidan, att det inte 
är självklart vad det är som skall bli ”helt”, och att den kundroll som 
helhetstänkandet förutsätter inte kan tas för given.  
 
”Hela resan” har utgått från ett ”medproducentperspektiv” baserat på 
kundens fysiska resprocess, vilket framför allt löser praktiska problem 
orsakade av kollektivtrafikens inbäddning i olika tekniska system och 
strukturer. Perspektivet innebär en utvidgning så till vida att även resurser 
bortom de levererande organisationernas direkta kontroll inkluderas i arbetet 
med tjänsten. Dessa resurser kan ha stor betydelse för om någon resa över 
huvud taget skall bli möjlig, och att som tidigare definiera bort dem ur 
tjänsten kan leda till allvarliga problem: i värsta fall omöjliggörs resan helt 
och hållet. Produkten (resan) kan sällan avgränsas från dessa förhållanden, 
enligt terminologin i kapitel 2 sker det in och utflöden, läckage som den 
utvidgade produktdefinitionen istället inkluderar och gör till en del i 
”helheten”. 
 
Vad som däremot inte har inkluderats i samma utsträckning är resans 
konsumtion, i bemärkelsen av de processer i vilka resan ”nyttiggörs” och får 
ett värde för kunden. När utvidgade systemprodukter diskuteras i 
managementlitteraturen (jfr kapitel 1) är annars den typen av utvidgningar 
vanliga. Genom sin mer direkta koppling till kundens upplevda värde kan 
sådana utvidgningar möjligen framstå som ”mer” kundorienterade, och 
därmed också som mer progressiva. ”Hela resan” har naturligtvis ett tydligt 
kundfokus så till vida det är just resenärens hela resa som står i centrum. 
Perspektivet vidgas emellertid inte bortom detta vad gäller kundens behov 
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och upplevelser. Den särskilda kollektivtrafiken erbjuder i viss mening 
fortfarande just ”borr”, snarare än hål, för att återknyta till diskussionen i 
kapitel ett. 
 
En förklaring till detta kan vara att kollektivtrafiken som branschen lever 
kvar i ett produktionsparadigm (Enquist 1999), där själva förflyttningen och 
de tekniska problemen runt denna utgör den naturliga enheten att arbeta med. 
Det är då också naturligt att det är denna enhet som avgränsas och definieras 
som en produkt, om än numera en ”hel” sådan. Enquist argumenterar för ett 
skifte i branschen till vad han kallar ett serviceparadigm, en utveckling som 
bland annat inkluderar produktutvidgningar inriktade på konsumtions-
baserade kundvärden. ”Hela resans” produktionsfokus blir då att betrakta 
som en kvardröjande rest av de gamla tänkesätten, medan intresset för att 
trots detta ändå utgå från kundens perspektiv på produktionen kan ses som 
ett steg i ”rätt” riktning. 
 
 
Lagom helhet 
 
Såväl den teoretiska som den empiriska diskussionen i denna rapport 
möjliggör emellertid en delvis annorlunda tolkning. I teorikapitlet disku-
terades produktutvidgningen som ett sätt att ta hänsyn till beroenden och 
påverkansfaktorer, snarare än som något i sig värdehöjande. Med det 
perspektivet kan en för ”stor” utvidgning vara lika problematisk som en för 
liten. Vad som bör undvikas är situationer där viktiga förhållanden som har 
en direkt påverkan på produkten inte beaktas, men också situationer där 
förhållanden tvärt om beaktas trots att varan/tjänsten skulle kunna fungera 
även om man inte gjorde det. Sådana ”överutvidgade” produkter blir dels 
onödigt komplicerade att hantera på marknaden, dels finns risken att något 
inkluderas som egentligen borde införlivas med någon annan produkt istället, 
eller hanteras på något annat sätt. 
 
När det gäller den särskilda kollektivtrafiken blir detta tydligt i diskussionen 
om vilka former produktutvidgningen kan ta sig på kundsidan. Bl a 
konstaterades att den särskilda kollektivtrafiken konsumeras i processer som 
är tätt sammanflätade med resenärens liv i övrigt. En utvidgning av 
produkten med utgångspunkt i dess konsumtion innebär därför också en 
ökad inblandning i den enskildes privata sfär. Den ökade kundvärdet som 
kan följa av utvidgningen måste då vägas mot behovet av privat integritet.  
 
Till detta kommer att den särskilda kollektivtrafiken riktar sig till en 
målgrupp som genom sina personliga förutsättningar redan är beroende av 
stöd från samhället för sitt dagliga liv. Att inkludera eller exkludera något i 
just färdtjänsten, istället för t ex i socialtjänsten eller hemsjukvården blir då 
snarare en fråga om att fördela beroenden och samordningsvinster mellan 
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olika sfärer av samhällets stöd för den enskildes dagliga liv. Man kan t ex 
tänka sig att ett bostadsbolag tar fram en tjänst med ”Helt boende” för 
funktionshindrade, inkluderande såväl hemsjukvård som tillgång till 
transportservice. En sådan lösning skulle radikalt ändra förutsättningarna för 
”Hela resan” tanken.  
 
 
Från bistånd till tjänst snarare än biståndstjänst 
 
Problematiken ovan återspeglas också i den allmänna inriktningen på 
samhällets stöd till medborgare med särskilda behov. I färdtjänstutredningen 
(SOU 2003:87) beskrivs ett ”paradigmskifte”, där en tidigare dominerande 
biståndslogik ersatts av ett synsätt där färdtjänsten ”betraktas som en 
trafikpolitisk tjänst i syfte att bidra till en tillfredsställande trafikförsörjning 
också för funktionshindrade” (s46).11 Detta innebär en tydlig förskjutning 
bort från den tidigare synen där färdtjänsten ingick i det allmänna bistånd 
som socialnämnderna var ålagda att tillhandahålla medborgare vars behov 
inte kunde tillgodoses på andra sätt. 
 
Förändringen är intressant eftersom den kan ses som ett försök att tydligare 
avgränsa den aktuella tjänsten från annan konsumtion av offentliga tjänster, 
och samtidigt integrera den bättre på produktionssidan. Om trenden mot 
utökade kunderbjudanden och fokus på kundupplevda värden antas 
känneteckna det nya serviceparadigmet så innebär detta att utvecklingen 
inom färdtjänsten går emot de tendenser som bl a Enquist (1999) anser sig se 
vad gäller den allmänna kollektivtrafiken. 
 
Det är också värt att notera att skiftet från bistånd till tjänst (om än en 
utökad, ”hel” sådan) inte kan ses som en automatisk konsekvens av ett 
eventuellt ökat inflytande av markanden som ideal för den offentliga sektorn 
(jfr Blomquist 1996, Hansson & Lind 1998). Marknadens praktik så som den 
uttrycks i idéerna om utvidgade kunderbjudanden verkar snarare ligga 
närmare biståndslogiken än det produktionsinriktade (om än kund-
orienterade) ”Hela resan” tänkandet, åtminstone om resonemangen om de 
kundbaserade värdena i kapitel 1 renodlats.  
 
Att det blivit en mer produktionsinriktad variant av utvidgning som trots allt 
implementerats genom ”Hela resan” projektet verkar istället snarare vara en 
konsekvens av det politiska/ideologiska valet att gå från bistånd till tjänst. 
Den särskilda kollektivtrafiken har gått från ett allmänt biståndsåtagande 
(som mycket väl skulle kunna beskrivas i termer av utökade funktions-

                                                 
11 Detta återspeglas också i bytet av officiell terminologi från ”färdtjänst” till ”särskild 
kollektivtrafik”. 
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erbjudanden) till en ur konsumtionshänseende mer avgränsad tjänst. Ur det 
perspektivet har paradoxalt nog ”Hela resan” snarast blivit mindre ”hel”. 
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