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historiska, politiska och praktiska kontext i vilken tjänster utvecklas.

I Erik Sundströms avhandling fokuseras utvecklingen av en integrerad tjänst. Ett 
tjänsteutvecklingsprojekt inom Blekinge läns kollektivtrafik har studerats. Särskild 
uppmärksamhet riktas mot hur tjänstekoncept, processer och system bryts upp för 
att integreras i ett gemensamt koncept, en gemensam huvudprocess och ett integrerat 
tjänstesystem med ett gemensamt resursutnyttjande.

Avhandlingen visar en tjänsteutvecklingsprocess som utformades av ägarna inom 
ramen för ekonomiska och tekniska realiteter. De teoretiska bidragen summeras i två 
modeller. Den första beskriver konceptet för en integrerad tjänst och den andra modellen 
tjänsteutvecklingsprocessen för en integrerad tjänst. Tjänsteutvecklingsprocessen består 
främst av aktiviteter inriktade på att dels bryta upp förutsättningarna för de befintliga 
tjänsterna, dels på att utforma nya och gemensamma förutsättningar för den integrerade 
tjänsten. Dessa aktiviteter utförs inom ramen för ett förändringstryck i intressentnät-
verket.
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1. Inledning 

Avhandlingen handlar om ett fall i vilket en länstrafikhuvudman utvecklade en 
integrerad kollektivtrafiktjänst i syfte att samordna färdtjänst, sjukresor och all-
män kollektivtrafik1. Med integrerad tjänst avses i denna avhandling en integre-
ring av ett flertal befintliga tjänsters tjänstesystem, tjänsteprocesser och tjänste-
koncept.2 Utvecklingen av den integrerade trafiktjänsten har två bakgrunder. 
För det första fanns en strävan att göra de kollektiva, och delvis offentligt 
finansierade, trafiksystemen mer effektiva i syfte att minska de offentliga 
kostnaderna. För det andra hade en förändrad syn på funktionshindrade växt 
fram. Funktionshindrade skulle erbjudas möjligheter att i deras vardag ta del av 
samhällets utbud. 

Om jag ska beskriva det sista halvåret eller de sista fem månaderna så har 
de varit mer eller mindre kaotiska. 

Citatet kommer från en kommunalpolitiker i Blekinge län och speglar situatio-
nen kring den integrerade kollektivtrafiktjänsten Närtrafiken efter dess lansering 
årsskiftet 2001/02. Närtrafiken var resultatet av en drygt fyra år lång utveck-
lingsprocess. Syftet var att samordna ett flertal tjänster inom länet till en 
integrerad kollektivtrafiktjänst, bromsa kostnadsutvecklingen för främst särskild 
kollektivtrafik och skapa förutsättningar för att anpassa kollektivtrafiken för 
funktionshindrade. 

Utvecklingsprocessen involverade länets trafikhuvudman BlekingeTrafiken, 
ägarna (kommuner och landsting) samt ett flertal av resenärernas intresseföre-
ningar. Vid lanseringen var Närtrafiken en unik kollektivtrafiktjänst i Sverige. 
Tjänsten beskrevs som ett mellanting mellan en individuellt anpassad resetjänst 
och en kollektiv resetjänst. Närtrafiken utformades för att verkställa såväl färd-
tjänst, sjukresor som allmän kollektivtrafik. Med fordon i storleksordningen 
minibussar blev resenärerna hämtade och lämnade vid sina bostäder efter att ha 
beställt resan via en beställningscentral. Utmärkande för Närtrafiken är att de 
ingående tjänsterna utvecklades och styrdes utifrån en gemensam tjänsteplatt-
form3. Varje trafikslag, såsom färdtjänst, sjukresor och allmän kollektivtrafik 
administrerades av olika lokala organisationer. Det fanns en outnyttjad 
möjlighet att låta trafikslagen dela resurser och genomförande, men vilka intres-
senter drev vilka intressen under utvecklingens gång? Varför ser den integrerade 
tjänsten ut som den gör? Hur kan utvecklingsprocessen beskrivas? 

                                                 
1 Med allmän kollektivtrafik menas de trafikslag som är öppna för alla medborgare. Med särskild 
kollektivtrafik avses trafikslag som kräver särskilt tillstånd att utnyttja. 
2 Begreppen tjänstesystem, tjänsteprocesser och tjänstekoncept förklaras och definieras i avsnitt 2.2. 
3 Se t.ex. Wrenne (2004) för definition. 
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Frågeställningarna ska besvaras genom att studera utvecklingen av den integre-
rade tjänsten Närtrafiken. Studien vilar på tidigare forskning om tjänster och 
tjänsteutveckling (Johne & Storey, 1998; Edvardsson, 1997; Fitzsimmons & 
Fitzsimmons, 2000; Meyer Goldstein et al., 2002) inom ramen för ett projekt 
(Lundin & Söderholm, 1995) med ett intressentrelaterat perspektiv (Enquist, 
1999). Speciellt fokus sätts på värdeskapandet i tjänster (Vargo & Lusch, 
2004a). I min avhandling ansluter jag mig till ett förståelseorienterat paradigm 
(Burrell & Morgan, 1979) och jag har en tolkande ansats (Alvesson & 
Sköldberg, 1994). Arbetet är designat som en longitudinell fallstudie (Merriam, 
1994; Gummesson, 2000). 

1.1 Bakgrund – värdeskapande kollektivtrafik för alla? 

De senaste årtiondena har kollektivtrafiken i Sverige genomgått betydande 
strukturella förändringar. Krav på kommuner och landsting att minska 
offentliga utgifter har medfört att kollektivtrafikens kostnader hamnat i fokus. 
Med stöd av Lag om huvudmannaskap för viss kollektivtrafik (SFS 1978:438) organi-
serades verksamheten i enlighet med en beställarutförarmodell. Förutsättningar 
för upphandlingsförfarandet förändrades också, i och med propositionen Om 
rätt att driva lokal och regional kollektivtrafik (Prop. 1984/85:168). Den kom i 
praktiken att innebära att privata operatörer tvingades konkurrera om 
uppdragen inom kollektivtrafiken. De förändrade organisatoriska strukturer 
med ett annat upphandlingsförfarande sänkte de offentliga kostnaderna för den 
allmänna kollektivtrafiken. Den upphandling som genomfördes mellan åren 
1990 och 1993 kom att reducera de offentliga kostnaderna med mellan 10 och 
15 procent (SOU 2001:106). Dock var den särskilda kollektivtrafiken fram till 
1990-talet i stort sett oförändrad. 

Under 1990-talet började den särskilda kollektivtrafikens kostnader att 
uppmärksammas. Ett flertal utredningar har genomförts med syfte att förbättra 
och effektivisera den särskilda kollektivtrafiken, med tonvikt på färdtjänsten. 
Utredningar under 1970-, 1980- och början av 1990-talet fokuserade framför 
allt på en handikappanpassning och ökad tillgänglighet till den allmänna 
kollektivtrafiken. Slutbetänkandet Ett samhälle för alla (SOU 1992:52) 
argumenterade för att den allmänna kollektivtrafiken borde samordnas med 
särskild kollektivtrafik; det vill främst säga färdtjänst och sjukresor. För att 
resenärer med funktionshinder skulle kunna klara hela resan föreslogs att länens 
trafikhuvudmän skulle ansvara för samtliga trafikslag för att en god och effektiv 
samordning av olika trafikslag skulle kunna ske. 1995 offentliggjordes 
betänkandet Allmänna kommunikationer – för alla? (SOU 1995:70) som kallades 
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för Samreseutredningen under dess utredningstid.4 Samreseutredningens mest 
genomgripande förslag var att trafikhuvudmännen skulle beredas möjlighet att 
överta det operativa ansvaret för färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor. Syftet 
var att skapa förutsättningar för integrering av allmän och särskild 
kollektivtrafik. Betänkandet satte upp fyra mål för trafikförsörjningen i länen 
(ibid., s. 110). 

• Ökad geografisk tillgänglighet inom kollektivtrafiken. 

• Bättre handikappanpassning av linjetrafiken. 

• Samordning av samhällsbetalda resor med linjetrafiken. 

• Begränsning av kostnaderna för offentligt betalda resor. 
Betänkandet banade väg för propositionen Mer tillgänglig kollektivtrafik 
(Prop. 1977/78:92) och en rad lagar kom i och med den att skrivas och ändras. 
En ny färdtjänstlag, Lag om färdtjänst (SFS 1997:736), gjorde det möjligt för 
kommunerna att lägga över huvudmannaskapet för färdtjänsten på länens 
trafikhuvudmän om kommunerna så önskade. Syftet med ett huvudmannaskifte 
var främst två, dels ville statsmakten skapa förutsättningar länens trafikhuvud-
män att kunna effektivisera kollektivtrafiken samt dels skapa förutsättningar för 
att möjliggöra en bättre styrning av resor i syfte att förbättra kollektivtrafikens 
tillgänglighet för resenärer. Till grund för den nya färdtjänstlagen låg ett nytt 
synsätt på funktionshindrades resor. Om det förr sattes starkt fokus på den 
sociala aspekten, det vill säga att färdtjänst sågs som en omsorgsfråga, blev det 
nu en transport- eller trafikpolitisk fråga. 

Kollektivtrafiken, såväl den allmänna som den särskilda, kännetecknas av ett 
organisatoriskt och politiskt sammanhang där ett flertal intressenter är involve-
rade i realiseringen av de kollektiva resetjänsterna. Enquist (1991) beskriver ett 
kontextberoende och värdeskapande intressentnätverk som utgörs av länstrafik-
ansvariga ägare (kommuner och landsting), länstrafikhuvudman, privata 
operatörer och resenärer. I kollektivtrafikens intressentnätverk skapas värden 
för involverade intressenter. I det värdeskapande intressentnätverket löper två 
övergripande processer. 

Den ena processen är produktionsorienterad och förankrad i ett produktions-
paradigm och har sitt ursprung i politiska beslut. Ägarna har tolkningsföreträde 
och värden som demokrati och samhällsnytta är framträdande. Samhällsnyttan 
regleras genom trafikutbud, linjesträckningar, geografisk täckning, taxor etc. 
Den andra processen är kund- och serviceorienterad och ansluter till ett service-

                                                 
4 Betänkandet benämndes för Samreseutredningen under dess utformning och denna benämning 
används fortsättningsvis om inte annat fordras av sammanhanget. Utredningen har en central roll i 
kommande fallbeskrivning och därpå följande tolkningar. 
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paradigm. Resenärerna har tolkningsföreträde och kundtillfredsställelse har en 
framskjuten plats. Rådande situation kännetecknas enligt Enquist (1991) av att 
den produktionsorienterade processen dominerar över den kund- och service-
orienterade processen. Dock märks ett ökat intresse inom kollektivtrafik-
branschen för kundtillfredsställelse och resenärernas upplevda värden (se t.ex. 
Haglund & Stålhammar, 1999). 

Samreseutredningen (SOU 1995:70) framhöll att: ”Förståelse ökar för att det inte i 
längden är försvarbart att inom länen särskilja resor med linjetrafik, kommunal 
färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor. Samordningen av de olika transporterna 
behöver förbättras, likaså beställningsverksamheten och upphandlingen av 
trafiktjänster.” (ibid., s. 12.) I utredningen finns argument för en integrerad 
kollektivtrafiktjänst. Hur ska då en länstrafikhuvudman och dess ägare kunna 
bryta upp rådande strukturer för att utforma en integrerad kollektivtrafiktjänst 
med vilken värden kan skapas för ett flertal skilda resenärsgrupper och där 
samhällsnyttoorienterade värden kan samverka med kund- och service-
orienterade värden? 

Som svar föreslår Enquist (1999) en ”break-up-strategy”, som ett sätt att bryta 
upp en tjänsteverksamhet för att utforma nya kundnära tjänster baserade på 
egen logik och bärighet. Enquist menar att: ”Samordning med andra person-
burna trafiklösningar som sjukresor och färdtjänst kan göras inom ramen för 
samhällsbetalda resor. […] även kollektiv linjebunden persontrafik skulle kunna 
kopplas på.” (ibid., 1999, s. 212).5 På detta sätt kan den särskilda kollektiv-
trafiken öppna möjligheter för den allmänna kollektivtrafiken och därmed skapa 
decentraliserade lösningar utifrån ett tydligare kundbehov. Länstrafikhuvud-
männens ”break-up-strategy” sätter medborgarperspektivet i centrum, det vill 
säga strategin tar i högre grad hänsyn till resenärernas behov. Enquist skriver: 
”Istället för att göra allt lika i länet, låter man istället bryta ner verksamheten 
och göra decentraliserade lösningar som var och en bygger på sin logik. Detta är 
vad som kännetecknar ett serviceparadigm.” (ibid., s. 201). Det Enquist 
argumenterar för är att bryta upp de stora allmänna trafiksystemen och koordi-
nera det med den särskilda kollektivtrafiken, som alltid har varit mer individuellt 
anpassad. På detta sätt kan en integrerad kollektivtrafiktjänst utformas vilket 
skulle kunna medföra att värde skapas för hela kollektivtrafikens intressentnät-
verk: ett värdeskapande intressentnätverk. 

Det är denna samhälleliga förändring och branschvisa utveckling som utgör 
avhandlingens praktiska problemområde. Detta har studerats genom att följa ett 
partikulärt fall som utgjordes av en tjänsteutvecklingsprocess i vilken en 
integrerad kollektivtrafiktjänst utvecklades. I den samtidiga utformningen av 
                                                 
5 Med samhällsbetalda resor åsyftar Enquist (1999) det som i avhandlingen benämns för särskild 
kollektivtrafik, det vill säga främst färdtjänst och sjukresor. 
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avhandlingens fallbeskrivning och teoretiska referensram blev jag medveten om 
ett antal tillkortakommanden inom forskningen om tjänster och tjänste-
utveckling. Den teoretiska referensramen förmådde emellanåt inte göra det 
studerade begripligt. Ett antal företeelser beträffande utvecklingen av den 
integrerade trafiktjänsten tillät sig inte beskrivas och förstås med begrepp som 
forskningen om tjänsteutveckling erbjöd. Detta disparata förhållande kan 
sammanfattas till följande problem. 

1. Tjänster och tjänsteutveckling har i stor utsträckning studerats isolerade 
från sin praktisk/organisatoriska, politiska och historiska kontext. 
Forskning om tjänster och tjänsteutveckling förmådde inte begripliggöra 
det komplexa sammanhang i vilket kollektivtrafiken verkar och i vilket 
den integrerade tjänsten skulle utföras, samt vilken betydelse kontexten 
hade för utvecklingen av den integrerade tjänsten. 

2. Tjänster har till största delen studerats som en enskild tjänst. Den kollek-
tivtrafikrelaterade integrerade tjänsten bestod av ett flertal ingående 
tjänster som skulle realiseras utifrån en gemensam bas bestående av 
resurser och processer. 

3. Forskning om tjänster betonar utveckling av nya tjänster. Utvecklingen 
av den integrerade tjänsten karaktäriserades bland annat av att ett flertal 
befintliga tjänster kom att samordnas. Istället för att en ny tjänst utveck-
lades rörde det sig snarare om en ompaketering och vidareutveckling 
och integrering av befintliga tjänster. 

De tre problemen har bidragit med drivkraft för studien. Tidigt under 
forskningsprocessen kom jag att särskilja vad som utvecklas och hur det skulle 
utvecklas. En distinktion görs således mellan konstruktionen under utveckling, 
vilket benämns en integrerad tjänst och hur den integrerade tjänsten utvecklas 
vilket sker i en tjänsteutvecklingsprocess. Indelningen görs mot bakgrund av de ovan 
nämnda problemen. Resterande del av avsnittet, fram till avhandlingens syftes-
formulering, utgörs av en teoretisk precisering av ovanstående problem samt 
positionering av studien i relation till tidigare forskning. 

1.2 Om den studerade integrerade tjänsten 

Edvardsson (1997) menar att tjänster kan beskriva olika företeelser beroende på 
perspektiv. Utifrån kundens perspektiv kan en tjänst vara ett kundresultat eller 
en kundprocess. Utifrån tjänsteföretagets perspektiv är kundresultatet och 
kundprocessen beroende av tjänsteföretagets förutsättningar. Förutsättningarna 
består av olika former av resurser som tjänsteföretaget mobiliserar för att 
tillhandahålla tjänsten. Utifrån ett tjänsteperspektiv tillhandahåller inte företaget 
tjänster, utan de tillhandhåller förutsättningarna för tjänster. En konsekvens av 
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denna utgångspunkt är att företag inte utvecklar tjänster, utan de utvecklar 
förutsättningar för tjänster. Förutsättningarna ligger till grund för tjänsten som 
uppstår i relationen mellan förutsättningarna och kunden eller nyttjaren. 

Vad består då förutsättningarna för en tjänst av? En vanlig indelning i den 
nordiska tjänsteforskningen är begreppen: koncept, system och process (se bl.a. 
Edvardsson, 1996; Norling, 1993). Tjänstekonceptet brukar definieras som en 
precisering av eller som prototypen för den blivande tjänsten utifrån tjänsteföretagets 
perspektiv (Edvardsson, 1996; Norling, 1993). Tjänstesystemet består av 
resurser och det finns ett flertal olika förslag till resurskategoriseringar av 
tjänstesystemet (se t.ex. Edvardsson, 1996; Eiglier & Langegard, 1987; 
Grönroos & Monthelie, 1988; Langeard et al., 1981). Gemensamt är att tjänste-
systemet betecknar en resursstruktur som ligger till grund för relationen, eller 
processen, med kunden. Tjänsteprocessen brukar definieras som de händelser 
som löper genom tjänstesystemets struktur och förverkligar tjänsten (Norling, 
1993). 

Ett dominerande paradigm inom forskningen om tjänster utgår från dikotomin 
mellan tjänster och fysiska produkter (Lindquist & Persson, 1997). Det har 
under en längre tid argumenterats för att tjänster har vissa egenskaper och en 
speciell logik som skiljer dem från produktionen och konsumtionen av fysiska 
produkter (Brown et al., 1994). Zeithaml m.fl. (1985) lyfter fram de mest 
vanliga karaktärsdragen och som beskrivs utförligt av Lovelock och 
Gummesson (2004). Det som brukar lyftas fram är att tjänster är abstrakta och 
opåtagliga, vilket gör det svårt att bedöma dem före köp. Tjänster produceras, 
levereras och konsumeras ofta samtidigt samt att de är heterogena. Att de är 
heterogena kommer sig av att kunderna anses ha unika behov vilket får till följd 
att tjänsterna blir unika. Tjänster är också flyktiga; de går oftast inte att lagra. I 
relation till dessa föreställningar har det även argumenteras för att utveckling av 
tjänster bör bedrivas annorlunda än vid utveckling av fysiska produkter. Dessa 
karaktärsdrag för tjänster är betydelsefulla för att bland annat beskriva och 
förstå tjänsteprocessen mellan företag och kund, men har på senare tid blivit 
föremål för kritik (Edvardsson et al., 2005; Lovelock & Gummesson, 2004; 
Vargo & Lusch, 2004b). Vargo och Lusch (2004a) framhåller ett värdeskapande 
perspektiv på tjänster som utgår från kundvärde vid tjänstens realiserande, 
”value-in-use”. I avhandlingen utgår jag från ett värdeskapande perspektiv. 

Den integrerade kollektivtrafiktjänsten skulle realisera färdtjänst, sjukresor och 
allmän kollektivtrafik, Tjänsten integrerar följaktligen ett flertal kundbehov. 
Vidare karaktäriserades den integrerade kollektivtrafiktjänsten av att ett flertal 
ingående tjänster skulle realiseras utifrån en gemensam bas av resurser och 
processer i en tjänsteplattform. Tjänsteplattformen har vissa likheter med det mer 
utforskade begreppet produktplattformar. Robertson och Ulrich (1998) definie-
rar produktplattformar som en samling resurser som delas av andra produkter. 



 

 7

Resurserna kategoriserar Robertson och Ulrich i fysiska komponenter, 
processer, kunskap samt människor och relationer. Meyer och DeTore (2001) 
menar att produktplattformar är gemensamma arkitekturer och subsystem som 
delas av flera produkter. Utifrån bestämningarna av produktplattformar framgår 
att de är starkt fokuserade på plattformen och produkterna i sig utan att 
relateras till kunder och deras behov. I motsats till detta står en av tjänste-
forskningens utgångspunkter. Där har fokuseringen på kunden och dess behov 
länge varit central. Ytterligare betonar forskningen om tjänster ett gemensamt 
värdeskapande mellan två parter i en tjänsteprocess, vilket forskningen om 
produktplattformar samt till viss del även den inledande forskningen om 
tjänsteplattformar, inte beaktat i tillräcklig omfattning. Denna utgångspunkt 
ställer krav på hur en integrerad tjänst ska beskrivas och förstås. 

Det finns dock fler intressenter än kunden som erhåller värden av en tjänst i 
allmänhet och studiens integrerade tjänst i synnerhet. Trafikformen skulle svara 
mot ett flertal kundgruppers behov. Inom varje specificerad kundgrupp, till 
exempel färdtjänstresenärer, fanns det subgrupper som hade olika fysiska och 
mentala förutsättningar att hantera resandet (till exempel synskadade). En sådan 
komplex behovsbild har tidigare hanterats i liten omfattning i relation till 
tjänster, tjänster har i allt väsentligt varit inriktade att möta ett enstaka kund-
behov. Den snäva inriktningen på ett kundbehov tydliggörs av hur tjänste-
koncept har definierats, exempelvis beskriver Edvardsson (1997) och Meyer 
Goldstein m.fl. (2002) tjänstekonceptet som att möta ett enstaka kundbehov. 
Ytterligare framhåller Enquist (1999) ett intressentnätverk vari värde skapas för 
ett flertal intressenter, det vill säga till fler intressenter än enbart kunden. 
Studien är gjord med utgångspunkt att den studerade integrerade tjänsten svarar 
mot ett flertal behov och intressen. 

Denna utgångspunkt stöds av senare forskning. Edvardsson m.fl. (2005) menar 
att: ”The new focus in service research today is not on differences between 
goods and services, but on differences in how we want to portray value creation 
with customers (and other stakeholders) where the customer’s perspective is 
emphasized.” (ibid., s. 118). Clark m.fl. (2000) menar att skilda deltagare kan ha 
olika mål och prioriteringar med tjänsten i utvecklingsprocessen. Heskett (1986) 
framhåller att tjänstekonceptet beskriver hur organisationen önskar att dess 
tjänster skall uppfattas av kunder, anställda, ägare och långivare. Det är 
följaktligen tjänstekonceptet som samordnar och svarar mot olika intressen och 
behov. Meyer Goldstein m.fl. (2002) menar att många forskare tillstår att 
tjänstekonceptet är viktigt men att förvånansvärt lite har skrivits om dess 
centrala funktion i tjänsteutveckling. 

Sammanfattningsvis har tjänster i allt väsentligt betraktats isolerade från den 
kontext som jag menar är nödvändig att beakta för att förstå utvecklingen av en 
integrerad tjänst. Uppmärksamheten bör därför riktas mot tjänstekonceptets 



 

 8

funktion i mötet ned ett flertal behov och intressen samt hur tjänstekonceptets 
utveckling påverkas och drivs fram av intressen och behov. 

1.3 Om den studerade tjänsteutvecklingsprocessen 

Utgångspunkten att den integrerade kollektivtrafiktjänsten inte enbart skulle 
tillgodose olika kundgruppers behov utan även ett flertal intressen framgick 
särskilt väl under tjänstens utveckling. Jag märkte att olika intressenter hade 
möjlighet till att påverka utformningen av den integrerade tjänsten, både i rollen 
som medlemmar i formella projektgrupper och som debattörer i media. Denna 
iakttagelse komplicerades av att få tidigare empiriska studier av tjänste-
utvecklingsprocesser antagit ett omvärldsperspektiv. Vidare studerades ett 
projekt med målet att integrera tre befintliga tjänster. Olika typer av resurser och 
processer för tjänsterna färdtjänst, sjukresor och i viss mån allmän kollektiv-
trafik skulle samordnas. Forskningen om tjänsteutveckling och tjänste-
utvecklingsprocesser betonades dock utveckling av nya tjänster. Avsnittet 
fördjupar och preciserar dessa aspekter. 

Inom tjänsteutveckling kan flera inriktningar spåras. En inriktning har varit att 
kartlägga tjänsteprocesser med tjänstekartor, antingen inför en nyutveckling, 
vidareutveckling av en tjänst eller för att få bättre förståelse av hur till exempel 
en kund interagerar med företagets resurser i en process (se t.ex. Gummesson, 
1991; Kingman-Brundage, 1995; Shostack, 1982). Tax och Stuart (1997) menar 
att studier av tjänsteutvecklingsprocessen grovt sett kan delas upp i två 
forskningsspår. Det ena spåret syftar till att finna viktiga utvecklings- och 
designfaktorer, genom att i första hand jämföra lyckade respektive icke lyckade 
nyutvecklade tjänster (t.ex. Cooper et al., 1994; de Brentani, 1989; de Brentani 
& Cooper, 1992; Edgett & Parkinson, 1994). En förhållandevis stor del av 
forskningen om tjänsteutvecklingsprocesser har ägnat sig åt att identifiera 
framgångsfaktorer; det vill säga faktorer som leder till att utvecklingsprocessen 
förlöper särskilt väl om ett företag tar hänsyn till dessa (se t.ex. Andersson, 
1997; Cooper & Kleinschmidt, 1987; de Brentani, 1993). Det andra spåret, som 
Tax och Stuart (1997) identifierar om forskning av tjänsteutvecklingsprocesser, 
är studier som betraktar processen som ett linjärt planeringsförfarande (t.ex. 
Scheuing & Johnson, 1989). Kritiska röster har höjts mot tanken att beskriva 
utvecklingsprocessen som en linjär sekventiell kedja (Gummesson, 1991; 
Edvardsson, 1996; Norling, 2003b) och försök har gjorts att komma ifrån den 
sekventiella karaktäriseringen av tjänsteutvecklingsprocessen (t.ex. Tax & Stuart, 
1997; Johnson et al., 2000). Aktuell studie är, trots nyss nämnd kritik, en 
fortsättning på det andra forskningsspåret men vidgar detsamma genom att ta 
hänsyn till hur intressen iterativt påverkar utformningen av den integrerade 
kollektivtrafiktjänsten. 
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Tjänsteutvecklingsprocesser drivs framåt av aktörer i interaktion och de är 
konstruktionsprocesser i en social omgivning (Berger & Luckmann, 1967). 
Bestämningen följer Johne och Storeys (1998) kategori av studier som 
uppmärksammar aktörer i en tjänsteutvecklingsprocess. Johne and Storey delar 
in studier av tjänsteutveckling i: studier som fokuserar på affärsmässig nytta och 
studier som ställer personliga mål i centrum. Studier med uppmärksamheten på 
affärsmässig nytta har faktorer som kundtillfredsställelse, tjänstekvalitet, 
företagets profil, framtidssatsningar, långsiktiga relationer m.fl. studerats. Dessa 
studier behandlar tjänsteutveckling som ett verktyg för organisationer att 
uppfylla sina mål. Studier som däremot fokuserar på personliga mål försöker 
förstå de inblandande aktörernas relation till utveckling. Ett exempel är Griffin 
och Pages (1993) studie som visade mellanchefers förhållanden och inställning 
till utvecklingen samt deras intentioner med utvecklingsprocessen. Såväl Johne 
och Storey (1998) som Griffin och Pages (1993) antar ett individrelaterat 
aktörssynsätt. Denna studie betonar istället ett intressentrelaterat perspektiv. 
Denna studie sammanfaller dock med Johne och Storeys (1998) kategori om att 
studera hur mål och intressen av den integrerade tjänsten agerar drivkraft för 
kravställande och utveckling. Johne och Storey framhåller vidare att kunskapen 
om ingående aktörers relationer till och i en tjänsteutvecklingsprocess är knapp 
och att mer forskning behövs. 

Tjänsteutvecklingens betydelse för kundens upplevda tjänstekvalitet har 
studerats och studier visar att åtskilliga kvalitetsbrister i en tjänst byggs in redan 
under tjänsteutvecklingsprocessen (Brown et al., 1994; Edvardsson, 1996). 
Utgångspunkten är att tjänstens kvalitet är, bland annat, beroende av kvaliten på 
resurser och tjänsteprocesser, med vilka tjänsten blir verklighet och kvalitet och 
värde uppkommer. Resonemanget kan därmed förlängas till att inkludera värde-
skapande i användning och samproduktion (Ramírez, 1999; Vargo & Lusch, 
2004a). En utgångspunkt för studien är att förutsättningar för värdeskapande 
byggs in i tjänstens förutsättningar under tjänsteutvecklingsprocessen. I 
perspektivet av ett värdeskapande intressentnätverk ska värde skapas för ett 
flertal intressenter (Enquist, 1999; Normann & Ramirez, 1993; Wikström et al., 
1994). Varje intressent har olika intressen av en tjänst och vilket värde tjänsten 
under utveckling ska realisera. Det är därför en utgångspunkt för avhandlingen 
att intressenter har olika mål med den integrerade tjänsten och att varje 
intressent försöker påverka genom att ställa krav på utformningen på tjänsten 
för att säkerställa framtida värden. 

Johnson m.fl. (2000) menar att empiriska studier av tjänsteutveckling påtalar 
avsaknaden av det processuella i utvecklingen. Jag vill lägga till att modeller och 
beskrivningar av tjänsteutvecklingsprocesser även utmärks av att inte ta hänsyn 
till deras historiska och praktisk/organisatoriska kontexter. Tax och Stuart 
(1997) undersökte vilka utmaningar tre olika företag ställdes inför när de 
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implementerade nyutvecklade tjänster i existerande tjänstesystem. Forskarna 
kom bland annat fram till att en ny tjänst kunde få långtgående och påtagliga 
konsekvenser för det existerande tjänstesystemet men observerade inte vad de 
existerande, och därmed historiska tjänsteförutsättningarna, hade för påverkan 
på den nya tjänsten.  

För att ytterligare problematisera bilden måste tjänsteutvecklingsprocessen 
ställas i relation till integrerade tjänster. I föregående avsnitt argumenterade jag 
för att integrerade tjänster svarar mot ett flertal behov, inte bara den enskilda 
kundens behov utan flera kundgruppers behov och flera intressenters krav. Det 
är nödvändigt att beakta en integrerad tjänst, och dess tjänstekoncept, ur ett 
interorganisatoriskt perspektiv och det minst lika nödvändigt att använda 
samma organisatoriska perspektiv på tjänsteutvecklingsprocessen. Forskningen 
om tjänster och tjänsteutveckling betonar utveckling av nya tjänster. I motsats 
till detta kan det hävdas att en stor del av vår ekonomis erbjudanden är 
modifieringar, eller ompaketeringar, av befintliga tjänster. Norman (2001) 
diskuterar i sammanhanget ombuntning av nödvändiga aktiviteter för att uppnå 
en rekonfiguration av ett värdeskapande system. Föreliggande studie handlar 
om ett utvecklingsprojekt av en integrerad tjänst där de ingående tjänsterna 
samordnas och vars förutsättningar integreras för att komma fram till ett rekon-
figurerat värdeskapande intressentnätverk. Uppmärksamheten måste därmed 
utvidgas till att omfatta ett värdeskapande intressentnätverk som en förutsätt-
ning för den integrerade tjänsten. 

Johne och Storey (1998) sammanfattar det som ditintills skrivits om tjänste-
utveckling och menar att tjänsteutveckling innefattar sex aspekter däribland 
organisationsomgivning. Med organisationsomgivning menar Johne och Storey 
element som reser barriärer för innovation och förutsättningar för att tjänste-
utvecklingen ska bli lyckad. Det är dock inte organisationens omgivning som 
åsyftas utan faktorer innanför organisationens ramar. Forskarna pekar bland 
annat på en klar företagsvision för tjänsteutvecklingen, ledningens engagemang 
för innovationer, tydliga mål för tjänsteutvecklingsprojektet, kulturens viktiga 
roll med flera framgångsfaktorer. Det som Johne och Storey skriver är 
intressant men det forskarna inte skriver om och därmed inte har funnit i sin 
genomgång av tjänsteutvecklingslitteraturen är en aspekt som tar studien fasta 
på. Enligt forskarnas genomgång av befintlig litteratur, som med några 
undantag är amerikansk, är undersökningar om det interorganisatoriska 
sammanhangets roll för tjänsteutvecklingsprocessen mycket få. 

I en studie genomförd av Frauenhofer IAO (Ganz & Meiren, 2002) tillfrågades 
25 av de främsta akademikerna inom tjänsteforskningen, bland annat om vilka 
områden inom tjänsteforskningen som har varit mest aktuella samt vilka 
områden de ansåg ha störst forskningsbehov och som de trodde skulle bli mer 
aktuella i framtiden. På en femgradig skala, från låg till hög forskningsintensitet, 
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var det endast ett fåtal av de intervjuade som menade att forskningsintensiteten 
och behov om tjänsteutveckling hade varit speciellt hög tidigare. Inför 
framtiden var bilden den att tjugo av de tillfrågade ansåg att tjänsteutveckling 
behövde utforskas mer. Bilden bekräftas av andra som menar att avsaknaden av 
kunskap om hur tjänster utvecklas är stor (Bowers, 1989; Edgett & Parkinson, 
1994; Johnson et al., 2000; Menor et al., 2002). 

1.4 Avhandlingens syfte och forskningsfrågor 

Studiens övergripande syfte är att bidra till kunskap om tjänsteutvecklings-
processer ur ett interorganisatoriskt perspektiv. Mer preciserat är syftet att 
beskriva och förstå utvecklingen av en integrerad tjänst. 

Varför kom involverade intressenter att välja den lösning som slutligen blev den 
integrerade tjänsten Närtrafiken? Jag vill beskriva Närtrafikens framväxt dels 
utifrån tjänstekonceptet för den integrerade trafiktjänsten, dels utifrån tjänste-
utvecklingsprocessen i vilken tjänstekonceptet utvecklas. 

• Hur kan innehållet i tjänstekonceptet för en integrerad tjänst beskrivas och 
förstås?  

• Hur kan utvecklingen av tjänstekonceptet för en integrerad tjänst beskrivas 
och förstås?  

Jag vill även sätta in tjänsteutvecklingsprocessen i dess politiska sammanhang, 
historiska bakgrund och praktisk/organisatorisk kontext, i snittet mellan det 
offentliga och privata. Här vill jag visa en alternativ tillämpning av tjänste-
relaterade begrepp och koncept. Avhandlingen anknyter till den forskning som 
har ambitionen att utvidga domänen för forskning om tjänster (Enquist, 1999; 
Quist, 2003; Skålén, 2002). 

Förståelsebegreppet används i avhandlingen för att skapa mening om varför 
och hur involverade intressenter kom att välja lösningen för den integrerade 
tjänsten Närtrafiken. Vald lösning förstås dels utifrån tjänstekonceptet för den 
integrerade trafiktjänsten, dels utifrån tjänsteutvecklingsprocessen i vilken 
tjänstekonceptet utvecklas. 

1.5 Disposition och avgränsning 

Johnson m.fl. (2000) har gjort en genomgång av tjänsteutvecklingsprocesser 
och delat in dem i kategorierna partiella, översättande och allomfattande modeller. 
Partiella modeller tar fasta på en aspekt, eller en fas, av utvecklingsprocessen. 
Översättande modeller bygger vidare på, eller är varianter av, en ofta refererad 
utvecklingsmodell av Booz och Hamilton (1982). De allomfattande modellerna 
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fokuserar inte på en aspekt eller fas utan behandlar hela utvecklingsprocessen 
från ax till limpa. 

Avhandlingen följer tjänsteutvecklingsprocessen av den integrerade tjänsten 
Närtrafiken och behandlar större delen av tjänsteutvecklingsprocessen. En 
praktisk avgränsning är att den studerade tjänsten slutade att utvecklas efter att 
länstrafikhuvudmannens styrelse fattade beslut om att fastställa trafikförslaget. 
Trafikförslaget övergick till en plan för operationalisering inför upphandling av 
diverse trafikrelaterade resurser. Eftersom avhandlingen fokuserar på hur 
intressenter ställer krav och påverkar utvecklingen av ett tjänstekoncept för en 
integrerad tjänst kom fastställandet av trafikförslaget att utgöra ett naturligt 
avslut för studien. För att avrunda fallbeskrivningen har dock de sista skedena, i 
korthet, återgetts. 

Studiens disposition åskådliggörs i tre block. Det första blocket (kap. 1-3) 
presenterar avhandlingens bakgrund, den teoretiska referensramen för 
utveckling av en integrerad tjänst samt avhandlingens metodologiska utgångs-
punkter. Det andra blocket (kap. 4) är avhandlingens fallbeskrivning av tjänste-
utvecklingsprocessen. Det tredje och sista blocket (kap. 5-8) består av 
tolkningar där fallet begripliggörs utifrån den teoretiska referensramen. Blocket 
avslutas med ett kapitel som summerar avhandlingens bidrag, diskuterar 
resultatens generaliserbarhet och pekar framåt mot önskvärda forsknings-
områden. 
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2. Avhandlingens teoretiska utgångspunkter 

Modeller över tjänsteutveckling beskriver utveckling av nya tjänster. Flertalet 
tjänsteutvecklingsprojekt i företag och organisationer är emellertid vidare-
utveckling av befintliga tjänster. Vidareutveckling kan ske genom att exempelvis 
modifiera eller föra samman befintliga tjänster. En integrerad tjänst har sin 
grund i två eller flera tjänster och möter ett flertal kundbehov. I studien anläggs 
ett intressentperspektiv för att uppmärksamma intressenters krav på 
utformningen av ett tjänstekoncept. Intressenters kravställande är ett resultat av 
den politiska, historiska och praktisk/organisatoriska kontext inom vilken 
tjänsteutvecklingsprocessen äger rum. En integrerad tjänst är inbäddad i ett 
intressentnätverk och i en infrastruktur. Att integrera ett flertal tjänster handlar 
därför om att bryta upp förutsättningar för värdeskapande för att sedan 
integrera dem i något nytt. Detta kapitel definierar begrepp och utformar en 
referensram för denna process. 

Det första avsnittet behandlar avhandlingens tjänstesynsätt och ger utgångs-
punkter för tjänstebegreppet. Jag visar hur tjänster definieras och kan studeras. 
I det andra avsnittet diskuterar jag och utvecklar en referensram för tjänster. 
Avsnittet avslutas med att begreppet integrerad tjänst definieras. Det tredje 
avsnittet behandlar tjänsteutveckling i allmänhet och tjänsteutvecklings-
processen i synnerhet. Tjänsteutvecklingsprocessen beskrivs som en sekventiell 
utvecklingsprocess och en iterativ målformuleringsprocess. I det fjärde avsnittet 
diskuteras och bestäms avhandlingens intressentperspektiv. I avsnittet 
behandlas även avhandlingens praktisk/organisatoriska kontext; ett värde-
skapande intressentnätverk i kollektivtrafikbranschen. Kapitlet avslutas med ett 
avsnitt som kortfattat rekapitulerar centrala begrepp samtidigt som 
avhandlingens två forskningsfrågor preciseras. 

2.1 Avhandlingens tjänstesynsätt 

Genom att definiera de utgångspunkter varpå tjänstebegreppet i avhandlingen 
vilar blir valen hur olika tjänsterelaterade begrepp ska definieras och relateras till 
varandra enklare och mer analytiskt hållbara. 

I litteraturen kan tre övergripande idealtypiska tjänstesynsätt urskiljas, det vill 
säga föreställningar om vad tjänster är, hur de är uppbyggda och fungerar. Det 
första tjänstesynsättet härrör från nationalekonomiska och statistiska behov av 
att dela in ett lands ekonomi i olika sektorer. Tjänstesektorn har blivit det som 
inte har kunnat inkluderas i jordbruk och den industriella sektorn (se t.ex. 
Grönroos, 2002; Normann & Ramirez, 1993; Ramírez, 1999 för en diskussion). 
Det andra perspektivet bottnar i dikotomin mellan tjänster och fysiska 
produkter där tjänster definierats utifrån vad fysiska produkter inte är 
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(Lindquist & Persson, 1997). Det tredje tjänstesynsättet definierar tjänster som 
ett perspektiv på värdeskapande (delas i olika utsträckning av Edvardsson et al., 
2005; Grönroos, 2002; Lovelock & Gummesson, 2004; Normann & Ramirez, 
1993; Ramírez, 1999; Vargo & Lusch, 2004a; Wikström et al., 1994). Avhand-
lingen kan hänföras till detta tredje synsätt. Tabell 1 nedan utgör ett försök att 
renodla de tre synsätten. 

 Sektorsvis 
indelning 

Tjänster <-> 
fysiska produkter 

Värdeskapande 
perspektiv 

Används av 
- Akademin 
- Näringslivet 
- Allmänheten 
- Nationell statistik 

- Akademin 
- Näringslivet 
- Allmänheten 

- Akademin 
- Näringslivet 

 

Typ av teori(-er) 
och perspektiv 

- Branschperspektiv
- Substantiell 

teori(-er) 

- Substantiell 
teori(-er) 

- Formell teori(-er) 

Fokus och 
utgångspunkter 

- Tjänstesektorn är 
unik på grund av 
dess särart jäm-
fört med andra 
sektorer, t.ex. 
jordbruk och 
industriell sektor 

- Personintensiv 

- Tjänster är unika 
jämfört med 
fysiska 
produkter. 

- IHIP-modellen, 
egenskaper vilka 
är de som 
fysiska produkter 
inte har. 

- Tjänstemötet 

- Kooperativt – 
gemensamt – 
värdeskapande 

- Tjänsteinteraktionen 
inom en process 

- Förutsättningar för 
tjänsteinteraktionen 
och värdeskapande. 

- Fysiska produkter är 
del av tjänsters 
förutsättningar 

- Alla erbjudanden kan 
studeras som tjänster 

Tabell 1. Tre idealtypiska tjänstesynsätt 

Avhandlingens tjänstesynsätt utvidgar tillämpningsområdet för teorier om 
tjänster till större delen av ekonomin där någon form av ömsesidigt utbyte sker 
mellan två parter. Ställningstagandet ansluter till Vargo och Lusch (2004a) som 
menar att ”Service and the operant resources they represent have always 
characterized the essence of economic activity.” (ibid., s. 10). Nedan beskrivs 
upprinnelsen till avhandlingens tjänstesynsätt vartefter det preciseras ytterligare. 

2.1.1 Nyväckt kritik mot dominerande tjänstesynsätt 

Under cirka tio år från senare delen av 1970-talet pågick en debatt om vad 
tjänster egentligen var för något och hur de skilde sig från fysiska produkter 
(Brown et al., 1994). Forskarna talade om ett paradigmskifte (Gummesson, 
1991). Paradigmbegreppet är framför allt giltigt beträffande dikotomin mellan 
fysiska produkter och tjänster. Dikotomin bestämmer tjänster utifrån vad 
fysiska produkter inte är (Lindquist & Persson, 1997; Vargo & Lusch, 2004b) 
och har skapat normer som både har möjliggjort, väglett och begränsat 
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forskning om tjänster. Forskare inom tjänsteområdet motiverade sin forskning 
med att tjänster är annorlunda i relation till fysiska produkter eller att tjänste-
sektorn har vuxit i relation till de agrara och industriella sektorerna. Numera 
diskuteras inte längre dessa karaktäristika särskilt mycket eftersom de anses vara 
givna utgångspunkter. Låt oss ändå repetera huvuddragen i diskussionen. De 
karaktäristiska dragen benämns ibland för tjänstelogiken (Edvardsson, 1996) 
eller, med engelskt uttal, IHIP (intangibility, heterogeneity, inseparability och 
perishability) och ligger till grund för att tjänster måste behandlas annorlunda 
vid marknadsföring, vid utveckling och vid tjänsters realiserande jämfört med 
fysiska produkter (se t.ex. Edvardsson et al., 2000). Inställningen har varit fast 
cementerad sedan slutet av 70-talet fram till början av det andra millenniet 
(Zeithaml et al., 1985; Shostack, 1977; Thomas, 1978; Sundbo, 1998; 
Fitzsimmons & Fitzsimmons, 2000). 

På senare tid har det dock höjts kritiska röster beträffande IHIPs giltighet 
(Vargo & Lusch, 2004a; Matthing, 2004; Lovelock & Gummesson, 2004; 
Edvardsson et al., 2005) och bestämningen av tjänster utifrån vad fysiska 
produkter inte är (Lindquist & Persson, 1997; Vargo & Lusch, 2004a). Både 
Vargo och Lusch (2004b) och Lovelock och Gummesson (2004) kritiserar 
dikotomin mellan fysiska produkter och tjänster och tar avstånd från IHIP då 
dessa egenskaper hos tjänster inte är generellt giltiga. Lovelock och 
Gummesson framhåller istället frånvaron av ägarskap som en central egenskap 
för tjänster. Många forskare hävdar då att det knappast existerar några ”rena” 
tjänster eller varor. Snarare innehåller erbjudanden en mix dem emellan 
(Rathmell, 1966; Sasser et al., 1978; Shostack, 1977). Produkten6 klassificeras 
som fysisk vara eller en tjänst beroende på hur mycket av immateriella 
respektive materiella komponenter det finns i erbjudandet (Berry & 
Parasuraman, 1991). Hur mycket immateriella aspekter behöver det vara för att 
vi ska börja kalla varan för en tjänst? Och hur mycket och många immateriella 
tjänster ska ett företag producera och sälja för att klassas som ett tjänsteföretag? 
En bestämning av tjänster såsom motpol till fysisk produkt menar Lindkvist 
och Persson (1997) vara ”otillräckligt som en teoretisk bestämning av begreppet 
tjänst” (ibid., s. 113). 

2.1.2 Precisering av avhandlingens tjänstesynsätt 

Vargo och Lusch (2004b) framhåller att det hitintills rådande tjänstesynsättet, 
som vilar på dikotomin mellan tjänster och fysiska produkter, övertagit ett 
                                                 
6 Ett förtydligande, ISO 9001:1994 (s. 3) definierar en produkt som: ”Resultatet av aktiviteter eller 
processer. Produkt kan innefatta tjänst, hårdvara, processindustriprodukt, mjukvara eller en 
kombination av dessa. En produkt kan vara materiell (t.ex. sammansatta konstruktioner eller 
processindustriprodukter) eller immateriell (t.ex. kunskap eller begrepp) eller kombinationer av 
dessa”. Produktbegreppet enligt ISO är således överställt begreppen fysik vara och tjänst. 
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synsätt baserat på en logik med grund i studier av varutillverkande företag. 
Studierna utgår från ett aktörsperspektiv som oftast är ett ledningsperspektiv. 
Föreliggande avhandling utgår inte ensidigt från någon aktörs perspektiv utan 
låter ett flertal aktörsrelaterade röster komma fram. Snarare är det forskarens 
perspektiv som står i centrum i avhandlingen. Utifrån Asplund (1970) 
formulerar jag det så här: Med tillämpandet av det perspektiv som den 
teoretiska referensramen ger kan det sociala skeendet i min empiri beskrivas 
och förstås. Det är följaktligen inte ett tjänstekoncept och en tjänsteutvecklings-
process som studeras, utan ett socialt skeende som resulterar i utvecklingen av 
en integrerad tjänst. Tjänster blir med denna utgångspunkt inte en vilande 
objektiv företeelse som väntar på att bli upptäckt, utan snarare aktiveras 
tjänsterna genom att de studeras som tjänst. 

En annan viktig utgångspunkt är att tjänster konstrueras7 i mötet mellan tjänste-
företaget, dess resurser samt en kund/brukare och hans/hennes resurser. Även 
om det konstruktionistiska perspektivet på genomförandet/utförandet av 
tjänsten är tämligen oprövad, är däremot synsättet att tjänsten kommer till i 
interaktion mellan företag och kund accepterad. Levitt (1960) menade att 
företag inte bör fokusera på att producera produkter utan istället ”providing 
customer-creating value satisfactions.” Jag läser Levitt som att företaget ska 
tillhandahålla förutsättningar för kundmedverkande värdetillfredställelse vilket 
senare forskare har betonat genom lanseringen av synsättet ”samproduktion av 
värde” (Normann & Ramirez, 1993; Ramírez, 1999; Wikström et al., 1994) och 
”value-in-use” (Vargo & Lusch, 2004a). Uppfattningen att tjänster uppkommer 
i en process av aktiviteter i interaktion mellan två parter har använts såväl i 
konceptuella som empiriska studier (Edvardsson, 1996; Grönroos, 2002; 
Norling, 2003b; Norling et al., 1992; Norling & Olsen, 1993; Norling & Olsen, 
1994). 

Avhandlingens tjänstesynsätt har värdeskapande som en central del. 
Edvardsson m.fl. (2005) framhåller att det i huvudsak finns två förhållningssätt 
inom tjänsteforskningen: tjänster som marknadserbjudanden och tjänster som 
perspektiv på värdeskapande. Den värdeskapande aspekten av tjänster har på 
senare tid lyfts fram och använts som ett bärande begrepp av olika forskare på 
skilda sätt (Dahlström, 2002; Edvardsson et al., 2006; Enquist, 1999; 
Gummesson, 2004). Vargo och Lusch (2004a) framhåller kundens värde-
upplevelse i användningen av tjänsten vilket Berry m.fl. (1995) och Bovik 
(2004) betecknar som total upplevd nytta i relation till total uppoffring. Det 

                                                 
7 Termen konstrueras används dock inte framgent, istället används realiseras vilket kan jämföras 
med förverkligas (Norling och Olsen, 1994) realiseras/upplevd (Fellesson, 1998), processkonsumtion 
(Grönroos, 2002) och genereras (Edvardsson, 1996). Anledningen därtill är närheten till termen 
tjänstekonstruktion som är en delmängd av tjänsteutveckling (Norling, 1993). Fastän jag använder en 
annan term än tjänstens konstruerande är dock innebörden densamma. 



 

 17

finns dock fler intressenter än kunder som erhåller värde av en tjänst. 
Leverantörer, ägare, medarbetare med flera agerar i ett nätverk för att i 
samverkan skapa värde (Normann, 2001; Normann & Ramirez, 1993; 
Wikström et al., 1994). Denna utgångspunkt benämns i avhandlingen för ett 
värdeskapande intressentnätverk (Enquist, 1999). 

Förevarande tjänstesynsätt uppfattar fysiska produkter som delar av tjänsters 
förutsättningar, det vill säga som resurser som kan behövas för att kunna 
genomföra en tjänst (Edvardsson et al., 2005; Vargo & Lusch, 2004b). Tjänster 
och fysiska produkter blir med tjänstesynsättet inte varandra uteslutande. Det 
får som konsekvens att företag i egentlig mening inte erbjuder tjänster utan 
förutsättningar för tjänster och värde, eller som Vargo och Lusch (2004a) 
menar: ”the enterprise can only offer value propositions; the consumer must 
determine value and participate in creating it through the process of 
coproduction.” (ibid; s 11). Vidare utvecklar inte företag tjänster utan snarare 
utvecklar de förutsättningarna för tjänster. Kunden själv är alltid en del av dessa 
i förutsättningarna. 

Forskning om tjänster, grundad på dikotomin mellan fysiska produkter och 
tjänster, skapar en bild av att de ingående teorierna är av mer substantiell än 
formell art (Echeverri, 1999; Modell, 1996). Med avhandlingens tjänstesynsätt 
skapas förutsättningar för forskningen om tjänster att närma sig formell teori. 
Substantiell teori vilar på empiriskt grundade erfarenheter (Glaser & Strauss, 
1967). För sin giltighet är teorin är beroende av sin empiriska kontext vilken 
kan vara begränsad till en bransch, en viss typ av individer eller verksamhet. 
Den formella teorin är mer abstrakt och är en generalisering som frikopplas 
från det empiriska. 

Avhandlingens tjänstesynsätt är inte unikt utan delar drag med andra forskares 
synsätt. Ramirez (1999) menar att tjänster är ett perspektiv för att studera värde-
skapande. Grönroos (2002) utvecklade tjänsteperspektiv delar många utgångs-
punkter med avhandlingens men är ett uttalat praktiskt ledningsperspektiv, det 
vill säga ledningen i företag kan anlägga perspektivet för att betrakta och 
därmed behandla sin verksamhet på ett annorlunda sätt än tidigare. Vargo och 
Luschs (2004a) synsätt ligger mycket nära avhandlingens tjänstesynsätt men 
lägger större vikt vid resurser och motiverar sitt synsätt utifrån kunders 
perspektiv. Avhandlingen framhåller främst att tjänstesynsättet är ett perspektiv 
på värdeskapande. 

Med avhandlingens tjänstesynsätt som grund utformas en referensram för 
tjänster i nästa avsnitt. Dessförinnan kan det dock vara lämpligt att göra några 
ställningstaganden om begreppen tjänst, service, vara, produkt, och fysisk 
produkt. I det svenska språket används service och tjänster nyttjas som 
synonymer. Viss betoning läggs på service som kundbemötande och betjäning. I 
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det anglosaxiska språket, och särskilt inom tjänsteforskningen, används service-
begreppet för att dels beteckna tjänster i sig och dels för att beteckna kund-
bemötande. I avhandlingen används tjänstbegreppet för att beteckna tjänsten i 
sig. Service, i den mån begreppet används, kommer att stå för kundbemötande 
om inget annat krävs, exempelvis vid användningen av ett vedertaget begrepp. 
En vanlig tudelning är den mellan tjänster och produkter. En inom akademin 
mera vanlig tudelning är den mellan tjänster och varor, där produkt står som ett 
samlingsnamn. Varor kan dock implicera enbart fysiska produkter. I 
avhandlingen används fysisk produkt som samlingsnamn då uppmärksamhet 
behövs göras på att jag behandlar en materiell resurs. 

2.2 En referensram för tjänster 

För att kunna beskriva och förstå utvecklingen av en integrerad tjänst som 
vidareutveckling och integrering av befintliga tjänster utformas en referensram 
för tjänstebegreppet. Referensramen bildar också grund för att definiera vad en 
integrerad tjänst är. Edvardsson och Olsson (1996) framhåller att tjänster är 
beroende av förutsättningar i form av olika resurser och processer som 
utvecklats för att kunna tillhandahålla tjänsten, eller som forskarna skriver ”to 
make the service possible” (ibid., s. 140). Sådana förutsättningar är essentiella 
för den föreliggande studien eftersom det är tjänstens förutsättningar som 
företag utvecklar och vidareutvecklar i en tjänsteutvecklingsprocess 
(Edvardsson, 1996).  

En tjänsts förutsättningar ingår i ett tjänsteproduktionssystem. Ballantyne m.fl. 
(1995) hävdar att tjänsteproduktionssystem består av komponenterna fysisk 
miljö, processer, arbetsbeskrivningar och människor. Heskett (1987) menar att 
ett tjänsteproduktionssystem bör omfatta teknologi, fysiska faciliteter, 
verktyg/utrustning, anställdas roller och tjänsteprocesser. Emellertid kan vara 
av värde att tydligare skilja mellan ingående resurser och tjänsteprocesser i ett 
tjänsteproduktionssystem. Det kan också finnas skäl att separera förutsättning-
arna i form av processer och system från den tänkta tjänsten, planerade 
tjänsten, som abstrakt idé. I avhandlingen antas därför att tjänstens förutsätt-
ningar består av tre delar; tjänstesystem, tjänsteprocess och tjänstekoncept (Edvardsson 
(1997). Både under utvecklingen av en tjänst samt när tjänsten realiseras är den 
också omgiven av en infrastruktur. 

2.2.1 Tjänstesystemet 

Tjänstesystemet kan kortfattat beskrivas som en uppsättning resurser som 
behövs för att kunna realisera en tjänst i interaktion med kunder. Vargo och 
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Lusch (2004a) delar in resurser utifrån Hunts (2000) resursteori i passiva 
respektive aktiverande resurser.8 Passiva resurser är enligt Vargo och Lusch 
(2004a) resurser varpå ett utförande eller en handling skapar effekt, medan 
aktiverande resurser är de resurser som verkar på passiva resurser. Passiva 
resurser är enligt Hunt (2000) vanligtvis fysiska produkter såsom råmaterial, 
maskiner och byggnader, medan de aktiverande resurserna vanligtvis är 
människonära, såsom kompetens och organisatoriska företeelser som rutiner 
och kultur, information och relationer. Passiva resurser kan bli aktiverande om 
de enligt Vargo och Lusch (2004a) tillförs kompetens. Till exempel menar 
forskarna att kisel som en passiv resurs genom utveckling och tillförd 
kompetens blir den aktiva resursen i mikroprocessorer. Utifrån denna utgångs-
punkt menar Vargo och Lusch att resurser inte är, de blir till. Inställningen är lik 
Wikströms m.fl. (1994) uppfattning att kunskap kan uppträda i olika former, 
som exempelvis fysiska produkter. Tidigare har ofta tjänstesystemets resurser 
betraktats som passiva. Numera ses de istället som aktiverande resurser. Hunt 
(2002) framhåller att det inte är resurserna i sig som är viktiga i en produktions-
process, utan de tjänster som resurserna kan möjliggöra. 

Kunder är en del av företagets tjänstesystem. En kund kan påverkas av företaget 
genom extern marknadskommunikation och under tjänsteinteraktionen genom 
interaktiv marknadsföring (Grönroos, 2002). Avhandlingens tjänstesynsätt 
uppfattar med stöd av Vargo och Lusch (2004a) kunder som en aktiverande 
resurs eftersom kunder besitter olika kompetenser, erfarenheter, behov och är 
en av två parter för tjänstens realiserande och värdeskapande. Fysisk/tekniska 
resurser ansluter till det som Grönroos och Monthelie (1988) benämner 
materiellt stöd. Resurserna tillhandahåller möjligheter för tjänster och när de 
tillförs kompetens verkar de som aktiverande resurser. Enligt Vargo och Lusch 
(2004b) får fysiska resurser och produkter sitt värde från deras möjligheter att 
genomföra tjänster. Personalen, både personal som möter och interagerar med 
kunder samt personal osynliga för kunder, har framhållits som en betydelsefull 
resurs för tjänstesystemet och för kundens uppfattning av tjänsten (Thomasson, 
1993). Organisation och kontroll refererar till ansvarfrågor och organisations-
struktur (Edvardsson, 1997) och även till det som Grönroos och Monthelie 
(1988) kallar arbetsrutiner och systemstöd. Vem som har kundansvar och 
ansvar över aktiviteter inom tjänsteprocessen är angeläget i en verksamhet 
(Kullvén, 1994). Tjänstekulturen knyter samman resurserna i tjänstesystemet och 
uppenbarar normer och värderingar (Edvardsson et al., 2000; Edvardsson & 
Enquist, 2002). 

                                                 
8 Vargo och Lusch (2004a) samt Hunts (2000) termer är ”operant resources” som översätts till 
aktiverande resurser och ”operand resources” som översätts till passiva resurser. 



 

 20

Karaktäristiskt för tjänstesystemet är att tjänsteföretaget är indelat i en interaktiv 
respektive en stödjande del (se t.ex. Edvardsson, 1996; Grönroos & Monthelie, 
1988; Langeard et al., 1981). En del av tjänstesystemets resurser interagerar med 
kunder medan andra delar av samma resurser stödjer den interaktiva delen. Den 
interaktiva delen är synlig för kunder medan stöddelen är osynlig. Oftast finns 
de två delarna i en och samma organisation, men det har blivit allt vanligare att 
organisationer ”outsourcar” eller upphandlar en verkställande funktion som 
interagerar med kunder. Myndigheter och offentligt ägda bolag som verkar i 
enlighet med en beställarutförarmodell kan sägas utgöra exempel på tjänste-
verksamheter som har stöddelen och den interaktiva delen i olika 
organisationer. Även om stöddelen och den interaktiva delen är uppdelad på 
olika organisationer kan det finnas en liten stöddel kvar hos den organisation 
som har hand om den interaktiva delen, såsom löneutbetalning etc. Men 
merparten av de stödjande funktionerna som exempelvis utveckling av nya 
tjänster och långsiktsplanering, återfinns i andra organisationer. 

2.2.2 Tjänsteprocesser 

Edvardsson (1996) definierar tjänsteutvecklingsprocessen som: ”Med tjänste-
process avses här den konstellation eller de kedjor av aktiviteter eller händelser, 
parallella och sekventiella, som ’skapar’ tjänsten.” (ibid., s. 114). Norling (1993) 
definierar tjänsteprocessen som ”den kedja (eller de kedjor) av händelser genom 
strukturen som förverkligar tjänsten.” (ibid., s. 94). Grönroos (2001) framhåller 
att tjänster är processer och att processen är det mest betydelsefulla särdraget 
för tjänster. Grönroos menar att andra karaktäristiska drag för tjänster, till 
exempel den simultana konsumtionen och produktionen samt kundernas 
delaktighet i genomförandet av tjänsten, kommer av att tjänster är processer. 
Detta ligger i linje med avhandlingens tjänstesynsätt. Vargo och Lusch (2004a) 
menar att tjänster är användandet av kompetenser med hjälp av processer till 
nytta för annan part. Processer är följaktligen enligt Vargo och Lusch den 
handling som realiserar en tjänst utifrån aktiverande resurser. 

Om tjänsteprocessen definieras som alla de aktiviteter som krävs för att i 
interaktion med kunden kunna genomföra en tjänst, är det uppenbart att det rör 
sig om ett flertal olika processer. Edvardsson (1996) benämner processer vars 
aktiviteter sker i samverkan med kunden för huvudprocess och de processer som 
stödjer huvudprocessen för stödprocesser. Figur 1 nedan placerar de olika tjänste-
processerna tillsammans med tjänstesystemets resurser. 
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Figur 1. Tjänsteprocesser och tjänstesystemet 

De stödjande processerna tillsammans med resurserna syftar till att möjliggöra 
huvudprocessen i vilken tjänsten realiseras. Figur 1 visar följaktligen såväl 
tjänstesystemet som de tjänsteprocesser som realiserar tjänsten. Delarna 
tillsammans bildar tjänsteproduktionssystemet (Gummesson, 1991) eller det 
som Langeard m.fl. (1981) benämner servuktionssystemet. 

Ovanstående figur förmår dock inte åskådliggöra tjänstens samtidiga 
produktions- och konsumtionsprocess över tiden, det vill säga interaktionen 
mellan företag och kund. För att komma dit kan till exempel en flerskiktsmodell 
av Norling (1993) samt Norling och Olsen (1994) användas. Med denna modell 
åskådliggörs tjänsteprocesserna och deras relationer till tjänstesystemets 
resurser. En tjänsts realiserande (och tjänsteföretaget som helhet) uppfattas som 
en process i ett flertal samverkande skikt. Modellen i figur 2 nedan ger ett både 
och; både en bild av tjänsteorganisationen som ett flerskiktigt flöde och en bild 
av resurser och funktioner, enligt en gängse funktionsuppbyggd organisations-
plan. 
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Figur 2. Flerskiktsmodell av tjänstens realiserande 
Källa: Norling (1993, s. 104). 

Varje i aktivitet i händelsekedjorna enligt figuren ovan stöds utav resurser i 
tjänstesystemet. Figur 2 visar till skillnad från figur 1 en kronologi i händelser-
nas utveckling. 

2.2.3 Tjänstekonceptet 

Tjänstekonceptet är det tredje begreppet som tillsammans med tjänstesystemet 
och tjänsteprocesser utgör tjänstens förutsättningar. Tjänstekonceptet har 
beskrivits som en prototyp för tjänsten (Edvardsson & Olsson, 1996) och som 
ett sätt att konkretisera tjänstens beskaffenhet och karaktär (Meyer Goldstein et 
al., 2002). Med ett annat ord kan tjänstekonceptet sägas vara tjänstens förebild.9 
Tjänstekonceptet agerar som en slags förlaga som preciserar vilka värden som 
ska realiseras och hur dess värden ska realiseras. Tjänstekonceptet visar därmed 
vilka tjänsteförutsättningar för värdeskapande som ska brytas upp och 
integreras vid utveckling av befintliga tjänster. 

Somliga forskare (t.ex. Norling, 1993) menar att tjänstekonceptet är en 
beskrivning, det vill säga ett dokument som refererar till vissa aspekter av 
tjänsten och dess förutsättningar. Andra (t.ex. Clark et al., 2000) anser att 
tjänstekonceptet är en ”mental bild”, eller en idé. Studiens utgångspunkt är att 
tjänstekonceptet som förebild kan vara såväl en mental bild som nedskriven 
beskrivning. Relaterat till en tjänsteutvecklingsprocess är det rimligt att anta att 
tjänstekonceptet inledningsvis i en tjänsteutvecklingsprocess är relativt vagt 
formulerat och ej nedskrivet, till att senare under tjänsteutvecklingsprocessen 
specificeras och nedskrivas eller modelleras i ett datorprogram. Somliga 
forskare skiljer mellan tjänsteidé och tjänstekoncept där tjänsteidén föregår 
                                                 
9 Med förebild menas att det antyder beskaffenheten av något fram i tiden, såsom en modell eller 
prototyp. 
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tjänstekonceptet (Edvardsson & Olsson, 1996; Edvardsson et al., 2000; 
Gottfridsson, 2002; Johnson et al., 2000). Under en tjänsteutvecklingsprocess 
föregår således tjänsteidén tjänstekonceptet. Norling (1993) prövade termen 
tjänsteidé istället för tjänstekoncept men fick inget gehör. I avhandlingen tas 
därför utgångspunkten att en idé om en tjänst är ett tjänstekoncept i ett out-
vecklat skede. 

Edvardsson och Olsson (1996) menar att tjänstekonceptet är ett lednings-
perspektiv sett utifrån det företag som tillhandahåller tjänstens förutsättningar, 
men att tjänstekonceptet trots detta inkluderar kunden och kundens perspektiv. 
Utifrån samma perspektiv benämner Collier (1994) tjänstekonceptet som 
”customer benefit package”. Lovelock och Wright (1999) delar in tjänste-
konceptet i åtta delar vilka är process, plats, fysiska produkter, människor, 
produktivitet och kvalitet, marknadsföringselement, pris och påverkan. Clark 
m.fl. (2000) tar ställning mot tanken om tjänstekonceptets uppdelning i dess 
komponenter och menar att ”A service concept is, therefore, more than the 
DNA of a service or the elements of its package. It is the mental picture of the 
service that is held by customers, employees, and shareholders of the 
organisation or “service in mind” (ibid., s. 72). Clark m.fl. (2000) riktar följakt-
ligen kritik mot de forskare som uppfattar tjänstekonceptet utifrån dess delar 
och förpackade i ett tjänstepaket (t.ex. Lovelock & Wright, 1999; Booms & 
Bitner, 1981). Clark m.fl. (2000) uppfattar istället tjänstekonceptet utifrån olika 
intressenters, framför allt kundernas, perspektiv och fokuserar på upplevelsen 
av tjänsten som en helhet. Clark m.fl. ställningstagande ansluter till Heskett 
(1986) som framhåller att ”A service concept describes the way in which an 
organisation would like to have its services perceived by its customers, 
employees, shareholders, and lenders” (ibid., s. 16). I avhandlingen används 
tjänstekonceptsbegreppet framgent på ett sätt som till stor del ansluter till Clark 
m.fl. (2000) och Heskett (1986). Tjänstekonceptet är inte enbart ur tjänste-
företagets perspektiv utan begreppet täcker de kunder och intressenter med 
behov av och intressen för den blivande tjänsten.10 Tjänstekonceptet möter inte 
bara ett flertal intressenters behov och intressen, det utformas från de krav som 
ställs, krav som vilar på skilda behov och intressen. 

I inledningen av avsnittet framhölls att tjänstekonceptet preciserar vilka värden 
som ska realiseras och hur dess värden ska realiseras. Dessa två olika funktioner 
har ofta beskrivits med termerna vad och hur. Den första delen (vad) är en 
förebild över tjänsteföretagets erbjudande och kundens behov. Lovelock m.fl. 
(1999) har en snarlik uppfattning och benämner denna del för tjänstens 
marknadskoncept. Edvardsson (1997) menar att kunder har primära och 
sekundära behov som företaget möter med kärntjänst respektive tilläggstjänster. 
                                                 
10 I avhandlingen har kunder behov, och övriga intressenter har skilda intressen av tjänstekonceptet. 
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Tjänsterna bildar det totala erbjudandet till kunderna och god matchning mellan 
erbjudanden och kundbehov är en förutsättning för god kvalitet (Edvardsson, 
1996). 

Tjänstekonceptets andra del (hur) specificerar hur värden realiseras. Norling 
(1993) menar i sin definition av tjänstekonstruktion att utformningsprocessen 
innehåller en precisering av tjänstekonceptet gällande designen av tjänste-
processer och tjänstesystemet. Edvardsson och Olsson (1996) menar att tjänste-
konceptet definierar tjänsteförutsättningar som behövs. Med referens till 
Haywod-Farmer & Nollet (1991) menar Clark m.fl. (2000) att tjänstekonceptet 
även involverar fysiska produkter i tjänstesystemet som används i huvud-
processen. Meyer Goldstein m.fl. (2002) är av uppfattningen att tjänste-
konceptet innefattar en beskrivning av tjänstesystemet som står för hur tjänsten 
realiseras. Hur tjänsten realiseras av företaget är även beroende av de stöd-
processer som löper inom tjänstesystemet. Lovelock (1999) benämner denna 
del för tjänstens operativa koncept. Delen i tjänstekonceptet som beteckningar 
hur värden realiseras bestäms i avhandlingen till tjänstesystemets resursstruktur 
samt tjänsteprocesser som delas i stödjande processer och den huvudprocess i 
vilken tjänsten realiseras och värde skapas i interaktion med kunden. 
Avhandlingen tar utgångspunkt i Meyer Goldsteins m.fl (2002) tjänstekoncept 
som åskådliggörs i figur 3 nedan. 

 

Figur 3. Tjänstekonceptet 
Källa: Meyer Goldstein m.fl (2002, s. 124). 

Meyer Goldstein m.fl. (2002) menar att tjänstekonceptet säkerhetsställer en 
integrering mellan vad och hur under en tjänsteutvecklingsprocess. Forskarna 
menar även att tjänstekonceptet säkerhetsställer en god integrering av företagets 
strategiska intention med tjänster, vad företaget ämnar erbjuda, och kundens behov 
och av  förväntningar på tjänsten. 

I avhandlingen studeras en integrerad tjänst som integrering av två eller flera 
befintliga tjänster. Ett tjänstekoncept för en integrerad tjänst ska hantera vad 
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ingående tjänster ska erbjuda och hur dessa erbjudanden ska verkställas. Tjänste-
konceptet för en integrerad tjänst agerar därför som en förebild för vad som ska 
brytas upp och integreras av befintliga tjänster. Denna process av uppbrytning 
och integrering benämner Norman (2001) som av- och ombuntning. Tidigare 
framhölls att tjänstekonceptet utformas mot bakgrund av intressenters krav-
ställande i relation till deras behov och intressen. Av det följer att tjänste-
konceptet är resultatet av intressenters kravställande och en förebild för 
avsedda värden, tjänstesystemets resurser och tjänsteprocesser. Tjänste-
konceptets behandlas därför som en arena för målformulering där olika krav 
baserat på intressen och behov möts. 

2.2.4 Tjänstens infrastruktur 

De ovan nämnda tjänsteförutsättningarna, som tillsammans formar ett tjäns-
teproduktionssystem, är inte isolerade utan befinner sig i ett sammanhang. Med 
ett intressentnätverk följer en historisk, politisk och praktisk/organisatorisk 
kontext. Tjänstens infrastruktur har lyfts fram för att illustrera och poängtera att 
omgivningen påverkar tjänstens genomförande och i många fall kan vara helt 
avgörande för tjänsteföretagets möjligheter (Gummesson, 1991; Lovelock et al., 
1999). 

Edvardsson (1996) menar att infrastrukturen är en omgivande miljö som består 
av bland annat av resurser och lagar. Edvardsson och Olsson (1996) menar att 
tjänsteförutsättningar utanför företaget kan vara svåra att påverka och 
kontrollera. Gummesson (1991) framhåller infrastrukturens betydelse för 
tjänsteverksamheter och pekar på vikten av utveckling av infrastrukturen för att 
kunna utveckla kvalitet i tjänster. Tjänstens infrastruktur skapar en ram, eller ett 
handlingsutrymme, för vad som är möjligt att utveckla. Heskett (1986) menar 
att ”service-infrastucture” är den fysiska miljö i vilken tjänsten produceras och 
levereras. Infrastrukturen är följaktligen ett sammanhang inom vilket tjänste-
systemet, tjänsteprocessen, tjänsteerbjudandet och kunden samspelar med 
varandra. Med andra ord omsluter tjänstens infrastruktur tjänsteproduktions-
systemet och utgör en kontext i vilken tjänster realiseras. 

Edvardsson (1996) delar in infrastrukturen i en extern och intern del. Med den 
externa infrastrukturen avser Edvardsson den omgivande miljön som används 
som inkluderar externa resurser, organisationsstruktur samt lagar och förord-
ningar. Lagar och förordningen betecknas som en regulativ del. Lika 
påverkande kan normer, socialt tryck och omvärldsförväntningar vara vilket 
betecknas som den yttre infrastrukturens normativa del. En extern infrastruktur 
kan ligga till grund för flera tjänstesystem. Edvardsson framhåller att den 
externa infrastrukturen kan innebära möjligheter eller begränsningar för den 
enskilda organisationen. Med den interna infrastrukturen åsyftas gemensamma 
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resurser inom organisationen som en ny tjänst är beroende av och ofta måste 
anpassa sig till, t.ex en tjänsteplattform. 

Sammantaget har tjänstens infrastruktur fått både en vidare och mer detaljerad 
innebörd under åren, från Hesketts (1986) synsätt att infrastrukturen är den 
fysiska miljön vari tjänsten produceras till Edvardssons (1996) indelning i intern 
och extern infrastruktur. Det framstår som fruktbart att i detta arbete nyttja 
begreppsparen intern respektive extern infrastruktur. Tjänstens infrastruktur 
kan då sammanfattas enligt nedanstående tabell. 

Regulativ/ 
strukturell 

- Ränta, lagar, teknologi, fysisk infrastruktur 
som t.ex. vägar, järnvägar och tele 

Extern infrastruktur 
(Influerar alla/flera 
organisationer och deras 
tjänsteproduktionssystem). 

Normativ - Normer - hur något ”bör” göras. 

Intern infrastruktur 
(specifik för den enskilda 
organisationen). 

 - Byggnader, teknisk utrustning, andra tjänste-
system och även andras tjänstesystem i den 
direkta närheten. 

Tabell 2. Tjänstens infrastruktur 

Exempel på regulativt och strukturellt innehåll i den externa infrastrukturen är 
lagar, förordningar, ränta, samhället m.fl. Det normativa innehållet i den externa 
infrastrukturen rör främst normer, socialt tryck och institutioner som är 
desamma för ett flertal organisationer verksamma åtminstone i samma bransch. 
Den interna infrastrukturen är gemensamma resurser som ett företags tjänster 
måste förhålla sig till. En skillnad som nämnts gentemot den externa infra-
strukturen är att organisationen har lättare att påverka den interna infra-
strukturen. Exempel på dylika strukturella resurser är byggnader, personer och 
resurser som alla tjänsteproduktionssystem i en organisation är beroende av. 

2.2.5 Integrerad tjänst 

Begreppsutredningen om tjänster i de föregående avsnitten gör det möjligt att 
diskutera och definiera begreppet integrerad tjänst. En integrerad tjänst är 
framför allt en term som har fått genomslag i näringslivet och har inte i någon 
större omfattning behandlats inom akademin. Resultatet av en sökning på 
begreppet ”integrerad tjänst” i två vetenskapliga databaser inom marknads-
föringsområdet11 visar att ingen vetenskaplig artikel har skrivits specifikt om 
integrerade tjänster. Begreppet används framför allt inom IT-sektorn. Fokus 
ligger på hur IT-baserade tjänster kan samverka i ett och samma fysiska nätverk 
(se t.ex. Thomas et al., 2002). En integrerad tjänst inom IT-sektorn är flera 
tjänster som delar samma fysiska resurs. Definitionen räcker dock inte riktigt till 
för mina syften. Det finns emellertid kompletterande begrepp såsom produkt-

                                                 
11 Emerald och Business Source Elite, sökord ”integrated services”, integrated service”. 
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plattformar och tjänsteplattformar som kan bidra med substans till en vidare 
definition. 

Meyer & DeTore (2001) studerade utvecklingen av tjänster med metoder och 
processer hämtade från utvecklingen av plattformar för fysiska produkter. I 
studien utvecklade forskarna en tjänsteplattform. Tjänsteplattformen skapades 
genom att olika grupper av ”back-office”-funktioner utvecklades. Dessa 
funktioner kunde genom standardiserade processer ligga till grund för ett 
differentierat utbud av tjänster. Wrenne (2004) skiljer mellan tekniska tjänste-
plattformar och ett plattformssynsätt. En teknisk tjänsteplattform är enligt 
honom en teknisk ram ”inom vilken alla utvecklingsprojekt måste hålla sig.” 
(ibid., s. 142). De idéer om nya tjänster som inte den tekniska tjänsteplatt-
formen kan stödja utvecklas inte. Wrenne menar att den tekniska tjänsteplatt-
formen liknar den mer utforskade produktplattformen. Den andra typen av 
tjänsteplattform är enligt Wrenne ett synsätt. Detta synsätt handlar om att se 
delar i företagets verksamhet och tjänsteutbud som en plattform för utveckling 
av nya tjänster. 

Forskningen om tjänsteplattformar har hämtat viss inspiration från den mer 
utvecklade forskningen om produktplattformar. Utgångspunkten för produkt-
plattformar är att företag kan effektivisera sin produktutvecklingsprocess 
genom en multiproduktstrategi. Med detta menas att företag planerar utveck-
lingen av en produktfamilj på en gemensam plattform vilket kortar ledtider och 
sänker kostnader. Robertson och Ulrich (1998) framhåller att företag kan 
utveckla ett differentierat produktutbud snabbare och billigare genom att låta 
ett flertal produktvariationer dela komponenter och produktionsprocesser 
jämfört med att utveckla en produkt i taget. Robertson och Ulrich menar vidare 
att produktplattformar är en samling resurser som delas av andra produkter och 
att dessa delade resurser är fysiska komponenter, processer, kunskap samt 
människor och relationer. Värt att notera är att de processer som Robertson 
och Ulrich åsyftar inte är i relation med kunder till skillnad från tjänsters huvud-
process. 

En integrerad tjänst är i denna avhandling en sammanhållen enhet som förmår 
realisera ett flertal tjänster. Ingående tjänster realiseras med en bas av delade 
resurser och stödjande processer. Denna bas benämns fortsättningsvis för den 
integrerade tjänstens tjänsteplattform. Tjänsteplattformen syftar till att reducera 
företagets kostnader och utnyttja befintliga resurser effektivare. Som tidigare 
nämnts, studeras en integrerad tjänst i avhandlingen som integrering av två eller 
fler befintliga tjänster. Befintliga tjänster och deras tjänsteförutsättningar 
(system och processer) bryts upp och samordnas, integreras, i en ny samman-
sättning i syfte att utforma en integrerad tjänst. I studien ses tjänsterna som 
starkt sammanhängande med ett intressentnätverk. Ur ett vidare perspektiv 
bryts ett värdeskapande intressentnätverk upp och integreras, vilket Normann 
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(2001) benämner ett rekonfigurerat för värdeskapande system. En integrerad 
tjänst är därmed en del av och skapar värde för och i ett värdeskapande 
intressentnätverk.12 

2.2.6 Sammanfattning 

Avsnittet har specificerat teoretiska utgångspunkter för tjänster i allmänhet och 
en integrerad tjänst i synnerhet. I nedanstående tabell sammanfattas de centrala 
begreppen och argumenten. 

Centrala begrepp och argument Huvudsaklig(a) 
referens(er)/anmärkningar 

Tjänstens förutsättningar: koncept, system och process 
utvecklas i en tjänsteutvecklingsprocess 

Edvardsson (1997) 

Tjänsteprocesser delas i stöd- och huvudprocess Edvardsson (1996) 
Tjänstekonceptet fungerar som förebild för erbjudande, 
behov/intressen och huvudprocess, samt tjänstesystemets 
resurser och stödjande processer.  

Egen utveckling med inspi-
ration från Edvardsson 
(1997), Meyer Goldstein 
m.fl. (2002). 

Tjänstekonceptet fungerar sammantaget som förebild för 
ett tjänsteproduktionssystem vilket är resultatet av en 
tjänsteutvecklingsprocess. 

Egen utveckling. 

Idé om ett tjänstekoncept, är ett tjänstekoncept i ett mindre 
utvecklat skede, innan beslut om vidareutveckling har skett.

Egen utveckling med viss 
inspiration från Norling 
(1993). 

Tjänstekonceptet utformas i utvecklingsprocessen från 
tankar till noteringar, dokument och möjligen mer handfasta 
prototyper. 

Egen utveckling med inspi-
ration från Norling (1993) 
och Clark m.fl. (2000). 

Tjänstekonceptet möter kundbehov och de involverade 
aktörerna. 

Vidareutvecklat med inspi-
ration Heskett (1986) och 
Clark m.fl. (2000). 

En Integrerad tjänst har en tjänsteplattform bestående av 
tjänstesystemets resurser samt tjänsteprocesser. 

Egen utveckling med inspi-
ration av Meyer och DeTore 
(2001) och Wrenne (2004). 

Tabell 3. Tjänster – en sammanfattning av begrepp och argument 

Den huvudsakliga delen av begreppsdefinitionen för tjänster utgjordes av en 
redogörelse av tjänstens förutsättningar. Tjänstens förutsättningar kan beteckna 
vad, eller det, som utvecklas och med nästa avsnitt påbörjas redogörelsen för 
hur tjänsteförutsättningarna utvecklas. 

2.3 Tjänsteutvecklingsprocessen 

Tjänsteutveckling utgörs i avhandlingen av två processer; en kronologisk 
tjänsteutvecklingsprocess samt en iterativ målformuleringsprocess. Den iterativa 
målformuleringsprocessen är utvecklad med inspiration från målkonflikter 
                                                 
12 Studiens intressentbegrepp och praktiska värdeskapande intressentnätverk beskrivs i avsnitt 2.4. 
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(Cyert & Marsh, 1963), tjänsteutvecklingsprocessen enligt Norling (2003a) samt 
utifrån tjänstekonceptets definition. Avsnittet inleds med ett resonemang kring 
utgångspunkter för studiet av tjänsteutvecklingsprocesser. 

2.3.1 Inledning och utgångspunkter 

Ett flertal forskare framhåller att rådande litteratur om utveckling av tjänster 
inte i tillräcklig grad tar hänsyn till tjänsters unika drag (de Brentani, 1989; 
Easingwood, 1986; Johne & Storey, 1998; Johnson et al., 2000; Shostack, 1982; 
Sundbo, 1998). Cooper och Edgett (1999) menar att skillnaderna mellan fysiska 
produkter och tjänster är så markanta att det inte är lämpligt att nyttja produkt-
utvecklingsteori för att beskriva, förklara och förstå tjänsteutvecklingsprocesser. 
Motiveringen att tjänsteutveckling är något annat än produktutveckling bottnar 
i den innebörd som läggs i begreppen tjänster och fysiska produkter, vilket 
behandlades i avsnittet om avhandlingens tjänstesynsätt (jfr. Vargo & Lusch, 
2004a). Avhandlingens tjänstesynsätt poängterade att kärnan i tjänster är 
interaktionen mellan företag och kund, en interaktion i vilken tjänsten realiseras 
och värde skapas. 

Det går att argumentera för att även den minsta förändring i en tjänst är en ny 
tjänst och att all tjänsteutveckling därmed skulle vara utveckling av nya tjänster. 
Med inspiration av Heany (1983) delar Lovelock (1984) in tjänsteinnovationer i 
radikala och inkrementella innovationer. Radikalt nya tjänster är de som inte 
tidigare har erbjudits medan inkrementella innovationer är förändringar av 
tjänster som tidigare har erbjudit företagets kunder. Johnson m.fl. (2000) 
definierar utveckling av nya tjänster som ”an offering not previously available to 
customers that results from the addition of offering, radical changes in the 
service delivery processes, or incremental improvements to existing service 
packages or delivery processes that customers perceive as being new.” 
(ibid., s. 2). Johnsons m.fl. (2000) definition täcker Lovelocks (1984). Det kan 
således vara tjänster som erbjudits kunder efter tjänsteutvecklingsprocessen, 
vilket Lovelock (1984) skulle beteckna som en inkrementell innovation. I 
avhandlingen studeras utvecklingen av befintliga tjänster, vilket ansluter till 
inkrementella innovationer. 

I den nordiska forskningen om tjänster används begreppen tjänsteutveckling 
och tjänstekonstruktion. Begreppen är delvis överlappande. Tjänste-
konstruktion har av vissa forskare definierats som ett snävare begrepp, som en 
delmängd av tjänsteutvecklingsbegreppet (Gummesson, 1991). Norling och 
Olsen (1994) menar att tjänstekonstruktion är det systematiska arbetet att 
utforma produktionssystemets struktur och processer. Tjänsteutvecklings-
begreppet är vidare och definierat som processen från idé till marknadslansering 
av en ny tjänst (Norling et al., 1992; Wilhelmsson & Edvardsson, 1994). 
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Distinktionen är lik den mellan begreppen ”service design” och ”service 
development” där det tidigare begreppet är en delmängd av det senare (Johnson 
et al., 2000). Föreliggande studie studerar utvecklingen av ett koncept för en 
integrerad tjänst vilket överensstämmer i högre grad med tjänstekonstruktion. 
Begreppet tjänstekonstruktion har dock inte fått tillräckligt starkt fäste och 
därför används begreppet tjänsteutveckling och tjänsteutvecklingsprocess. För 
att variera texten i framför allt avhandlingens tolkande del (kap 5-7) används 
verben utveckla och utforma synonymt. 

Ett tydligt drag som går igenom i de flesta tjänsteutvecklingsmodeller är att de 
är sekventiellt uppbyggda där den ena fasen följer på den tidigare. En stor del 
av denna forskning är inspirerad av Booz och Hamilton (1982) som utvecklade 
en sjustegsmodell för produktutveckling. Modellen är sekventiell och löper från 
att formulera en utvecklingsstrategi till kommersialisering av produkten. De sju 
stegen kan ses som kronologiskt ordnade arbetsmoment. Liksom forskare en 
gång i tiden mejslade ut begreppet tjänst utifrån begreppet vara (Lindquist & 
Persson, 1997) har tjänsteutveckling inspirerats av produktutvecklingsteorier. 
Edvardsson (1996) gör en jämförelse mellan tjänste- och produktutvecklings-
modeller och menar att likheterna dem emellan är mycket stora. De har samma 
grundläggande logik, ett rationellt synsätt, sekventiell indelning av processen 
samt en liknande begreppsapparat. Edvardsson menar vidare att en möjlig 
anledning till denna likhet modellerna emellan är att ett ”tillverkningsorienterat 
tänkande präglar forskarens referensramar och perspektiv”. Gummesson (1991) 
menar att utvecklingsmodellerna har haft svårt att visa maktspel, det iterativa 
och svårplanerade. Johnson m.fl. (2000) menar att det antagligen är omöjligt att 
komma fram till en generisk modell över tjänsteutvecklingsprocesser men att 
liknande komponenter i utvecklingsprocesser kan förekomma. 

Sekventiella tjänsteutvecklingsprocesser karaktäriseras av att de är kronologiskt 
uppbyggda med en given början och ett tydligt avslut. Den semisekventiella 
tjänsteutvecklingsprocess som studien tar som utgångspunkt preciseras i nästa 
avsnitt. Den kompletteras med en målformuleringsprocess som förmår ta 
hänsyn till det iterativa inslaget i tjänsteutveckling. 
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2.3.2 En sekventiell tjänstutvecklingsprocess 

Wilhelmsson och Edvardsson (1994) studerade ett flertal tjänsteutvecklings-
processer och kom fram till att processerna kan beskrivas som bestående av 
fyra faser som i studien benämns delprocesser; idéprocessen, 
projektbildningsprocessen, utvecklingsprocessen och implementerings-
processen. De fyra delprocesserna ska inte uppfattas som avgränsade från 
varandra, vilket varit vanligt i tidigare. Edvardsson m.fl. (2000) vidareutvecklade 
modellen för att även innefatta kultur och strategi som viktiga förutsättningar 
för tjänsteutvecklingsprocessen. Momenten överlappar varandra och bör 
betraktas både som parallella och sekventiella. 

I idéprocessen formuleras en idé som efterhand formas till ett erbjudande 
(Wilhelmsson & Edvardsson, 1994). Idén till en tjänst kan komma både från 
organisationens interna och externa sfär (Jönsson, 1995). Forskning har till 
exempel visat att kunders medverkan i idéprocessen bidrar till mer innovativa 
idéer (Magnusson, 2003; Matthing, 2004). Sundbo (1998) menar att idéer 
uppkommer slumpmässigt från olika aktörer. De idéer som kvalificeras att gå 
vidare konkretiseras genom prövning inom organisationen. Framgångsrika 
företag ser till att deras nya idéer passar in i företagets totala tjänsteutbud 
(Martin & Horne, 1992) vilket anknyter till Tax och Stuarts (1997) resonemang 
att tjänsteutvecklingsprocessen börjar med en genomgång av tjänstesystemet. 
Jönsson (1995) menar att idéprocessen har viss koppling till vad som läggs i 
begreppet tjänstekoncept. I projektbildningsprocessen arbetar företaget med att 
finna en lämplig organisering för att arbeta vidare med den framtagna idén. I 
projektbildningsprocessen skapas en projektgrupp vars uppgift är att arbeta 
fram idén till en kommersiell tjänst. Projektgruppens relationer till andra 
funktioner inom företaget klargörs och inom projektgruppen fördelas roller och 
uppgifter. Edvardsson m.fl. (2000) menar att utvecklingsprojekt vanligtvis 
inkluderar tre grupper: beskyddargruppen har det övergripande ekonomiska 
ansvaret och förser projektet med resurser, kontrollgruppen övervakar 
utvecklingsprojektet samt projektgruppen som operativt arbetar med projektet. 
Projektbildningsprocessen fungerar även som en port där idéer värderas och 
svaga idéer gallras bort. 

Edvardsson m.fl. (2000) menar att det är i utvecklingsprocessen som tjänste-
konceptet, tjänstesystemet och tjänsteprocesser utvecklas. När tjänstekonceptet 
är utvecklat påbörjas utvecklingen av nödvändiga resurser och strukturer. 
Jönsson (1995) menar att utvecklingsprocessens viktiga delar är att precisera 
innehållet i tjänstekonceptet, att mobilisera och organisera erforderliga resurser 
för tjänsten samt att utveckla tjänsteprocesserna. Wilhelmsson och Edvardsson 
(1994) framhåller att avgränsningen mellan utvecklingsprocessen och 
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implementeringsprocessen i de flesta fall är otydlig. Vid implementeringen av tjänsten 
är marknadsföring en central aktivitet. 

Edvardsson m.fl. (2000) menar att företagskulturen dikterar vilka tjänster ett 
företag kan utveckla och förvalta. Schneider och Bowen (1995) är av uppfatt-
ningen att kulturen är det kitt som binder samman tjänsteprocesser och resurser 
i tjänstesystemet till en för företaget och kunder fungerande helhet. Tjänste-
företagets kultur understödjer även den strategi som utvecklas för aktuell 
tjänsteverksamhet (Edvardsson et al., 2000). Både kulturen och strategin ska 
förstås som påverkande och historiskt framkomna förutsättningar för 
tjänsteutvecklingsprocessen. 

Tjänsteutvecklingsprocessen som ett projekt 
Sekventiella tjänsteutvecklingsprocesser klarlägger vad ett företag gör och när i 
tiden dessa arbetsmoment utförs. Däremot förklarar dessa modeller inte hur och 
varför företaget gör som det gör under tjänsteutvecklingsprocessen. Forskning 
om projekt bidrar med ett kompletterande perspektiv. Forskningen har 
utvecklat en djupare förståelse för generella handlingsmönster under en 
process. Tjänsteutvecklingsprocessen studeras därför som ett projekt. Liksom 
tjänsteforskningen har format en ”nordisk skola” (se t.ex. Grönroos & 
Gummesson, 1985) har forskare främst baserade i Norden upptagna med 
teorier om projekt utvecklat en inriktning som också brukar kallas den 
”Nordiska skolan” (Larson, 2003). De båda skolornas avstamp är liknande då 
de vänder sig mot en normativ och funktionalistisk betoning i dittillsvarande 
forskning. Istället eftersträvas empiriska beskrivningar av hur det faktiskt går till 
(se t.ex. Packendorff, 1995; Engwall, 1995). 

Företag har alltmer upptäckt värdet av att genomföra tjänsteutvecklings-
processen i väl avgränsade temporära projekt parallellt med den ordinarie 
verksamheten (Larson & Gobeli, 1991). Temporära organisationer är ett 
begrepp som utvecklats för att fånga och analysera projekt med en övergående 
struktur och temporärt deltagande (Lundin & Söderholm, 1995; Larson, 2003). 
En temporär organisations benämns fortsättningsvis för en projektorganisation. 
Larson m.fl. (1991) för fram följande fördelar med att driva utvecklings-
processer i projektform. 

• Bättre kontroll över kostnader, tidsplaner, resursallokering m.m. 

• Kreativiteten förbättras. 

• Bättre adoptering av resultatet av utvecklingsprojektet eftersom 
projektet bemannas med deltagare från olika delar av den permanenta 
organisationen. 
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• Störande faktorer i den permanenta organisationen kan på ett bättre sätt 
hållas utanför projektorganisationen. 

Lundin och Söderholm (1995) menar att begreppen tid, uppgift, grupp och 
förvandling/utveckling är grunden för att förstå en projektorganisation. Tiden 
utgör en ram inom vilken den projektorganisationen kan planera och förhålla 
sig. Det handlar om vad som ska utföras sekventiellt respektive parallellt samt 
hur lång tid olika aktiviteter får ta. Uppgiften är central och den grundläggande 
orsaken till varför en projektorganisation formeras. Gruppen fokuserar på interna 
relationer och även på gruppens legitimitet till omgivningen. Transformering-
/utveckling är en grundläggande uppgift för en projektorganisation. Permanenta 
organisationer är enligt Lundin och Söderholm mer fokuserade på produktion 
än utveckling. Teorier om projekt bidrar med ökad förståelse av 
tjänsteutvecklingsprocesser. Projektteorin har riktat stor uppmärksamhet mot 
intern planering och styrning. Om omvärlden noteras är det ofta utifrån 
projektledarens perspektiv (Engwall, 1995). En stor del av omvärlden för 
projekt består av personer och avdelningar i projektorganisationens moder-
företag (permanenta organisation) (ibid.). En integrerad tjänst berör ett flertal 
intressenter i organisationens omgivning. Om istället perspektivet vänds ut från 
gruppen till ett helikopterperspektiv där projektorganisationen är en 
organisation bland andra, kan förståelse skapas för hur organisationer påverkar 
projektorganisationen i dess transformerings-/utvecklingsarbete. 

En brist hos flera tjänsteutvecklingsmodeller är att de är eller gör anspråk på att 
vara generiska. De verkar kunna beskriva och passa alla typer av tjänste-
utvecklingsprocesser. Teorier om projekt har även de tenderat att behandla 
projekt som en generell arbetsform (Engwall, 1995). Men det finns ett antal 
distinktioner för att skilja projekt från projekt. Lundin och Söderholm (1995) 
skiljer mellan repetitiva standardiserade projekt och unika, mer komplexa 
projekt enligt figur 4 nedan. 
 Repetitiva uppgifter Unika uppgifter 

Mål Omedelbar, specificerad Visionärt, abstrakt 

Kompetens I koder eller tyst kunskap 
kräver flexibilitet och 
kreativitet 

Diversifierad eller okänd 

Ägarskap över projektet Låg- eller mellanchefsnivå Ledningsnivå 

Utvecklingsprocessen Reversibel Irreversibel 

Utvärderingen Resultatorienterad Nyttoorienterad 

Lärandet Förfinande Förnyande 

Figur 4. Skillnaden mellan repetitiva och unika uppgifter/projekt 
Källa: Lundin och Söderholm (1995, s. 441). 
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Lundin och Söderholm (1995) menar att en projektorganisation genomgår fyra 
stadier från det att den frikopplas från ordinarie organisatoriska kontext tills 
dess att den återkopplas. Handlingsbaserat entreprenörskap; igångsättandet av ett 
projekt kräver en kraft i form en entreprenör. Retorik är ett sätt för entrepre-
nören att rama in projektet och göra det verkligt och påtagligt för omgivningen. 
Indelning för engagemangsskapande; precisering av tidsramar och projektets uppgift 
är en indelning för att avgränsa och förenkla projektet samt mobilisera engage-
mang. Tidsramen frikopplar projektorganisationen från den ordinarie organisa-
tionens historiska, nutida och framtida arbetsuppgifter. Indelning av projektets 
uppgift inkluderar och exkluderar vad projektet ska och inte ska göra. Planerad 
isolering; projektorganisationen isolerar sig för att minimera osäkerheter från dess 
omgivning när förutbestämda handlingar ska genomföras. Projekt-
organisationen fokuserar på att fullfölja uppgjord plan och avvikelser är inte 
möjliga om inte projektorganisationen får starka signaler från dess omgivning. 
Genom att skydda och vakta kärnverksamheten mot störande faktorer säker-
hetsställs genomförandeprocessen. Institutionaliserat avslut; ett projekt avslutas 
och en projektorganisationen återkopplas när en viss premiss blivit uppfylld 
vilken kan vara tid, händelse eller en färdigutvecklad tjänst. 

2.3.3 En iterativ målformuleringsprocess 

Tjänsteutvecklingsmodellen som Wilhelmsson och Edvardsson (1994) 
presentade var ett tidigt försök att komma ifrån den strikt linjära tjänste-
utvecklingsprocessen. En annan utvecklingsmodell som ligger till grund för 
avhandlingens iterativa tjänsteutvecklingsprocess är ett bidrag från Norling 
(2003a). Norling presenterar en konceptuell modell med vilken han försöker 
beskriva en mer iterativ utveckling. Norling menar att utvecklingsarbetet kan 
karaktäriseras som ”en helhet som i våg efter våg både breder ut sig, och konkre-
tiseras, preciseras, förädlas inåt” (Norling, 2003a, s. 20). Forskaren ställer 
synsättet mot tidigare sekventiella utvecklingsmodeller. Norling framhåller 
vidare att arbetet både styrs och fylls med mening av den grundläggande 
idén/målsättningen och ”av de helheter som mentalt ”omsluter” arbetet”, 
såsom en iteration i nuet. Jag läser Norling som att han försöker förstå 
aktörerna i utvecklingsarbetet utifrån ett aktörsperspektiv (Arbnor & Bjerke, 
1994). Norling (2003a) menar bland annat att den kronologi som karaktäriserar 
och ramar in moment och sekvenser i tjänsteutvecklingsprocesser är en 
efterhandskonstruktion. Det som Norling bidrar med till avhandlingen är att 
utvecklingsprocessens fylls med mening av målsättningen och att utvecklingen 
är iteration i nuet. 

Olika intressenter har skilda krav på vilka värden en tjänst ska realisera. 
Edvardsson och Enquist (2006) framhåller marknadens kravställande i form av 
ett förändringstryck. Intressentnätverkets kravställare förmedlar politiska och 
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ekonomiska realiteter. Kraven, det vill säga aktörernas mål, kan stå i konflikt 
med varandra. I studien ses därför tjänstekonceptet som ett resultat av en 
iterativ målformuleringsprocess. Under en tjänsteutvecklingsprocess befinner 
sig involverade intressenter i ett nuläge och ställer krav på tjänstekonceptets 
utformning för önskat värdeskapande. Tjänstekonceptet befinner sig mer eller 
mindre i en omformulering och vidareutveckling. Utformningen av tjänste-
konceptet beskriver vad (system och processer) i befintliga tjänster som ska 
brytas upp och integreras för att forma en integrerad tjänst. Inom ramen för ett 
intressentnätverk blir såväl vad, hur som företagets strategiska intention ett 
resultat av intressenters kravställande och en förhandling kraven emellan. 

2.3.4 Sammanfattning 

Avsnittet har behandlat tjänsteutvecklingsprocessen som ett projekt. Tjänste-
utvecklingsprocessen kan beskrivas som den process i vilken tjänstens 
förutsättningar utvecklas. Avsnittet har vidare utvecklat förståelse av tjänste-
utveckling som bestående av två processer, en sekventiell tjänsteutvecklings-
process och en iterativ målformuleringsprocess. Det har bland annat kunnat 
göras genom att tidigare utvecklad förståelse beträffande tjänstekonceptet satts i 
relation till tjänsteutvecklingsprocessen. Central begrepp och argument i 
referensramen och förståelsen av tjänsteutvecklingsprocessen sammanfattas 
nedan. 

Centrala begrepp och argument Huvudsaklig(a) 
referens(er)/anmärkningar 

Tjänsteutvecklingsprocessen består av en semi-sekventiell 
process samt en iterativ mål(tjänstekoncepts)-formulerings-
process. 

Ställningstagande utifrån 
bl.a. Edvardsson m.fl. 
(2000) och Norling (2003a) 

Tjänsteutvecklingens sekventiella process; idéprocess, 
projektbildningsprocess, utvecklingsprocess och 
implementeringsprocess. 

(Wilhelmsson & 
Edvardsson, 1994) och 
(Edvardsson et al., 2000) 

Tid, uppgift, utveckling är centrala begrepp för projekt. 
Gruppen expanderas till projektets externa relationer 
istället för interna relationer. 

Lundin och Söderholm 
(1995) och eget 
ställningstagande. 

Repetitiva standardiserade projekt skiljer sig i grunden från 
unika komplexa projekt. 

Lundin och Söderholm 
(1995) 

Handlingsbaserat entreprenörskap, indelning för engage-
mangsskapande, planerad isolering och institutionaliserad 
avslut bildar en förståelseram för projektlivscykeln. 

Lundin och Söderholm 
(1995) 

Tabell 4. Tjänsteutvecklingsprocessen – en sammanfattning av begrepp och 
argument 

Det är nu dags att vända uppmärksamheten mot tjänsteföretagets organisa-
toriska sammanhang. 
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2.4 Intressentbegreppet och avhandlingens intressentnätverk 

En integrerad tjänst ingår i ett värdeskapande intressentnätverk. En integrerad tjänst 
förmår realisera ett flertal tjänster och möter ett flertal kundbehov. En 
integrerad tjänst skall följaktligen svara mot skilda behov och intressen och 
skapa värde för ett flertal intressenter. Mot bakgrund av denna utgångspunkt 
anläggs ett intressentperspektiv i avhandlingen. 

Genom åren har olika perspektiv med olika utgångspunkter utvecklats för att 
studera och förstå organisationens omvärld. Ett av dessa är nätverksteorin som 
är central inom IMP-gruppen13, även kallad Uppsalaskolan. Den poängterar 
bland annat bindningar i relationerna mellan organisationer i nätverk (Ford et 
al., 1998; Hammarkvist et al., 1993). Lilliecreutz (1996) menar att fokus för 
nätverksteorin ligger mer på nätverkets egenskaper än på de ingående organisa-
tionernas egenskaper. En annan utgångspunkt för IMP-skolan är studiet av 
industriella relationer. Fokus i föreliggande avhandling är snarare på interaktio-
nerna mellan parterna i ett utvecklingsperspektiv än på bindningar i relationer 
och nätverkets egenskaper. Dessutom framstår IMP-skolans uppmärksamhet på 
industriella relationer som mindre fruktbart i föreliggande fall. 

Ett annat interorganisatoriskt perspektiv är imaginära organisationer, eller 
virtuella organisationer (Hedberg, 1994; Norling, 1997). Företaget är här en 
imaginatör som besitter någon form av kärnkompetens. Resurser som företaget 
behöver för att skapa sin affär hämtas från omvärlden i form av andra organisa-
tioner. Företaget koordinerar ett flertal organisationer som i samverkan skapar 
värde för kunden. Norling (1997) ser klara kopplingar mellan virtuella 
organisationer och intressentmodellen av Rhenman (1964). Rhenmans 
intressentmodell baseras i sin tur på tankar från Cyert och March (1963) samt 
March och Simon (1958). Till skillnad från teorin om virtuella organisationer 
har kunderna i intressentmodellen ingen särställning utan jämställs med övriga 
intressenter. I intressentteorin/modellen ses företaget som en koalition av 
intressenter som både samverkar och balanserar varandra. Modellen över en 
koalition har fått kritik för att vara alltför statisk och bland annat inte kunnat 
visa olika påverkansförhållanden. I studien söks ett mer interaktivt angreppssätt 
på tjänsteutveckling samt vidgar intressentnätverket till att inkludera även 
intressenter med socialt och politiskt inflytande (Freeman & Reed, 1983; 
Freeman, 1984). 

Avhandlingens intressentbegrepp har framför allt sin grund i den diskussion 
som följde av Freeman (1984), en nordisk gren som följde av Rhenman (1964) 
samt Enquist (1999) studie av avhandlingens aktuella empiriska kontext. I 
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avsnittet redogör jag för intressentbegreppet och för ett resonemang runt 
Enquist tolkning av begreppet. 

Intressentperspektiv har definierats på olika sätt, bland annat utifrån skilda 
antaganden om organisationen och dess omgivning. Ljung (1992) klassificerar 
olika företagsteoretiska synsätt i fyra grupper utifrån två dimensioner. På den 
ena axeln placerar Ljung studier som anlägger ett mikroperspektiv (individer 
och enskilda organisationer) eller makroperspektiv (flera organisationer, 
branschnivå). På den andra axeln placerar Ljung studier som anlägger ett 
deterministiskt eller voluntaristiskt synsätt på företagande. Med ett 
deterministiskt synsätt uppmärksammas strukturella egenskaper i miljön och 
hur de bestämmer organisationers beteende. Med en voluntaristisk inställning 
uppfattas individer och organisationer som autonoma, proaktiva och själv-
styrande aktörer. Intressentperspektivet har exempelvis sedan länge ett deter-
ministiskt inslag som följd av ett jämviktsantagande (Rhenman & Stymne, 1964; 
Ljung, 1992; Enquist, 1999). 

Källa: Ljung (1992, s. 30). 

Avhandlingen har influerats av ett förhållningssätt till företagande som finner 
sin position någonstans mellan ”Collective-Action View” och ”Strategic Choice 
View”. Några antagen som utmärker ”Collective-Action View” är ledningens 
roll att förhandla och manövrera politiskt för att trygga koalitionens överlevnad 
(Ljung, 1992). En annan utgångspunkt enligt Ljung är samverkan mellan 
organisationer istället för konflikt gentemot en given miljö. ”Strategic Choice 
View” framhåller ledningens proaktiva inställning till omvärlden. 

2.4.1 Till intressentbegreppet relaterade begrepp 

Intressenter är alla de grupper som kan påverka, eller påverkas av en organisa-
tions mål och verksamhet (Freeman, 1984). Gemensamt för en organisations 
intressenter är att de har en villighet och kompetens att påverka. Intressenternas 
villighet beror på i vilken grad de prioriterar en viss fråga, något som bland 
annat är avhängigt intressenternas värderingar (Stymne, 1970). Intressenter kan 
påverka en organisation och dess verksamhet antingen direkt eller indirekt, till 
exempel via media (Frooman, 1999). 

Intressenternas möjligheter att få sina intressen tillgodosedda beror på vilken 
inflytande de har. Inflytandet beror i sin tur enligt Pfeffer och Salancik (1978) 
på vilken resurs intressenten har kontroll över. Intressenter kan utöver formell 

 Deterministiskt synsätt Voluntaristiskt synsätt 

Makronivå ”Natural Selection View” ”Collective-Action View” 

Mikronivå ”System-Structural View ”Strategic Choice View” 

Figur 5. Företagsteoretiska utgångspunkter 
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eller ekonomiskt resursrelaterat inflytelse även ha ett politiskt eller socialt infly-
tande (Freeman & Reed, 1983). Ehrlemark (1970) har visat hur inflytande- och 
beroendeförhållanden mellan företag och intressenter varierar beroende på hur 
rörlig intressenten är samt hur lätt de resurser intressenten kontrollerar kan 
ersättas, se figur 6 nedan. 

 
 Hög rörlighet Låg rörlighet 

Svårersatt resurs Stort inflytande Låsta maktpositioner 

Lättersatt resurs ”Marknadsmässig makt” Litet inflytande 

Figur 6. Inflytande och beroendeförhållanden 
Källa: anpassning från Ehrlemark (1970, s. 92). 

Av figuren ovan framgår att intressenter med en högre rörlighet besitter ett 
större inflytande gentemot företaget. Intressenter som av olika anledningar inte 
kan lämna koalitionen har låg rörlighet och följaktligen mindre inflytande. 

Frooman (1999) typologiserar inflytande mot bakgrund av beroende-
förhållanden. När den ena av två organisationer är mer beroende av den andre 
blir balansen inflytandebalansen skev. Beroendeförhållandet kan även gälla 
mellan en intressent och en organisations tjänst vilket tydliggörs i figur 7 nedan. 

 
Är intressenten beroende av organisationen/tjänsten? 

 Nej Ja 
Nej Lågt ömsesidigt beroende Organisationen/tjänsten har 

stort inflytande 

Är organisa-
tionen/tjänsten 

beroende av 
intressenten? 

Ja Intressent har stort 
inflytande 

Högt ömsesidigt beroende 

Figur 7. Typologi av beroendeförhållanden 
Källa: anpassning från Frooman (1999, s. 199). 

Intressenter kan utöva olika mycket påverkan på en organisation beroende på 
hur intressentnätverket är uppbyggt. Rowley (1997) menar att inflytandet är 
beroende av hur tätt ett intressentnätverk är samt av organisationens centrala 
karaktär. Tätheten definieras i antal intressentrelationer. Rowley menar att när 
tätheten ökar blir kommunikationen i nätverket mer effektivt. En konsekvens 
av den ökade tätheten är en ökad spridning av myter och normer (Meyer & 
Rowan, 1977) som kan influera organisation (Oliver, 1991). 

Tidigare i kapitlet framhölls att en projektorganisation bland annat fokuserar på 
sin legitimitet till omgivningen. I ett interorganisatoriskt perspektiv blir 
legitimitetsfrågan aktuell. Organisationens legitimitet hos dess intressenter är 
avgörande för organisationens utveckling och överlevnad. Brister organisa-
tionen i sin legitimitet hotas tillgången till viktiga resurser såsom kapital och 
arbetskraft (Ljung, 1992). Legitimiteten är en vansklig resurs då den utgörs av 
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intressenternas uppfattning och attityder gentemot organisationen. Med ett 
acceptabelt utbyte för intressenterna skapas extern effektivitet vilket leder till 
stärkt legitimitet (ibid.). Brister organisationen i sitt agerande förlorar den i 
legitimitet vilket kan skapa förutsättningar för konflikteter med skilda krav från 
intressenterna. 

Olika intressenter har olika intressen och ställer olika krav på organisationen 
vilket kan ge upphov till konflikter. En konflikt definieras som när intressen-
ternas interaktion resulterar i något som andra intressenter motsätter sig (Katz 
& Kahn, 1978). I kontexten av en tjänsteutvecklingsprocess har intressenter 
olika mål med tjänstekonceptet. Rhenman och Stymne (1964) framhåller 
intressenters påverkan i en målformuleringsprocess och menar att 
organisationens mål kommer att utformas med hänsyn till de intressenter vilkas 
medverkan är mest nödvändig. Rhenman och Stymne menar följaktligen att 
organisationens mål utvecklas och förändras under inflytande av dess 
intressenter. 

2.4.2 Studiens aktuella intressentnätverk 

Avhandlingen utgår från ett intressentnätverk bestående av fyra intressent-
grupper och två övergripande processer och uppdrag enligt figur 8. Intressent-
nätverket är en anpassning från främst Enquist (1999) men till viss del även från 
Quist (2003). 

 

Figur 8. Studiens värdeskapande intressentnätverk 
Källor: anpassning från Enquist (1999, s. 242) och Quist (2003, s. 49). 

I intressentnätverket finns två processer, en politisk demokratisk process, den 
övre triangeln i figur 8, och en kundorienterad process, den nedre triangeln. 
Den politiskt demokratiska processen är en process som ska säkerställa att god 
samhällsnytta produceras och att demokrati- och rättviseaspekter upprätthålls. 
Ägarna har tolkningsföreträde i processen. Processen har karaktären av ett 

Kontrakteringsrelation 

Produktionsorienterad 
politisk demokratisk 
process 

Service- och 
kundorienterad 

process 

Operatörer 
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produktionssystem eftersom aktörerna, enligt Enquist (1999), verkar i ett 
produktionsparadigm. Ägarna representerar det politiska systemet och gör sina 
val och prioriteringar utifrån ett demokratiskt system. Rättviseaspekten i utbud 
och pris för trafiken är viktig och samhällsnyttan definieras genom kostnaden 
vilket även är ett effektivitetsmått för länstrafikbolagets verksamhet. Länstrafik-
huvudmannen verkställer huvudmannen/politikernas vilja genom att planera, 
upphandla operatörer och kontrollera trafiksystemet. Operatören producerar 
kollektivtrafik genom att tillhandahålla fordon och bemanning. Operatören 
upprätthåller rätt kvalitet genom kontroller av trafikhuvudmannan. 
Medborgare/kunden är både skattebetalare, väljare och resenärer. I den senare 
rollen erhåller han/hon den tjänst som systemet producerar och levererar i ett 
format. 

Följande kännetecken uttrycker produktionsparadigmet i avhandlingens aktuella 
empiriska kontext enligt Enquist (1999). Ett bruttokontrakt reglerar relationen 
mellan trafikhuvudmannen och operatören. Kontraktet reglerar operatörns 
tänkta beteende på ett instrumentellt sätt, och de kvalitativa aspekterna är 
operationaliserade för att kunna mätas och kontrolleras. Operatören 
upphandlas i konkurrens för att minska de offentliga kostnaderna. Operatören 
effektiviserar sin organisation för att enbart uppfylla det som upphandlings-
dokumenten uttryckligen kräver. Den av länstrafikhuvudmannen efterfrågade 
identiteten prioriteras ned av operatören. Egen lönsamhet kommer först och 
identiteten finns därför hos det egna företaget. Chaufförernas lojalitet blir 
dubbel, lojal mot det egna företaget eller mot trafikhuvudmannen? Operatören 
får i bruttokontraktet lika mycket betalt om fordonen går tomma. Ju mindre 
resenärer desto mindre förslitning på fordonet och desto lättare att hålla 
körtiderna. Samhällsnyttan levereras oberoende av hur många som reser och är 
bestämd i utbudet av kollektivtrafik. 

Den andra pågående processen är kundorienterad. De ingående intressenterna 
är länstrafikhuvudmannen, operatören och medborgarna/kunder. Processen 
tillhör ett serviceparadigm (Gummesson, 1991). I det produktionsorienterade 
paradigmet är länstrafikhuvudmannens viktigaste intressent dess ägare. Det är 
ägarna som besitter de viktigaste resurserna i form av kapital och politiska 
ambitioner för verksamheten. I serviceparadigmet är medborgaren/kunden den 
mest betydelsefulla intressenten. Det är deras resurser i form av kapital, men 
också deras strävan att få sina behov tillfredsställda, som sätts i centrum. 
Kundernas uttalade och outtalade behov som kommer till uttryck i marknads-
undersökningar men också i form av sviktande beläggning på vissa linjer, 
direktkontakt och insändare i lokalpressen. Dessa uttryck har länstrafik-
huvudmannen som riktlinjer för sin verksamhetsplanering. Kunden har därför 
tolkningsföreträde i processen. 
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Enquist (1999) lyfter fram några centrala aspekter för en länstrafikhuvudman 
som ska verka i ett serviceparadigm. Den imaginära organisationen (Hedberg, 
1994) står som förebild för organiseringen med dess betoning på långsiktiga 
relationer. Relationerna bygger på ett förhållande där båda parter i relationen är 
”vinnare”. Med fokus på längre relationer till resenärerna växlar synen mot 
kundtillfredsställelse och kundlojalitet. Relationen mellan trafikhuvudman och 
operatörer kan beskrivas som en strategisk allians där båda parter samverkar 
kring lösningarna och för att båda ska få fördelar. Operatören får vidare ramar 
och får handla mer under ansvar med positiva incitament. Länstrafik-
huvudmannens uppgifter blir att följa upp verksamheten och operatören. 
Nettokontraktet skapar incitament för operatören. Verksamheten bryts ner för att 
skapa lokala decentraliserade lösningar genom en ”break-up-strategi”. Utifrån 
mindre lösningar som byggs utifrån resenärsbehov skapas ett trafiksystem som 
ligger resenärerna närmare. 

Quist (2003) utgår från Enquist (1999) och menar att den offentligt ägda 
organisationen har två uppdrag vars bakgrunder vi finner i de produktions-
orienterade och serviceorienterade processerna. I den produktionsorienterade 
logiken där uppdraget kommer från huvudmannen har organisationen fått ett 
förvaltningsuppdrag. I den kundorienterade processen, där uppgiften är att 
skapa service till medborgarna, har organisationen ett serviceuppdrag. De båda 
uppdragen, förvaltningsuppdraget och serviceuppdraget, måste trafikhuvud-
mannen hantera parallellt. Det värdeskapande intressentnätverket karaktäriseras 
av dialoger mellan intressenterna för att upprätthålla nätverkets två 
samverkande och värdeskapande processer. 

De två övergripande processerna och uppdragen hanteras även i avhandlingen 
som två övergripande intressen. Det finns ett produktionsorienterat intresse 
som bottnar i regulativa lagar, effektivitet, samhällsnytta och andra krav. Samti-
digt finns det ett kundbaserat övergripande serviceorienterat intresse som syftar 
till behovstillfredsställelse. 
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2.4.3 Sammanfattning 

Nedanstående tabell sammanfattar avsnittets centrala begrepp och argument. 

Centrala begrepp och argument Huvudsaklig(a) 
referens(er)/anmärkningar 

Intressen, krav och påverkan. Freeman (1984) och 
Rhenman och Stymne 
(1964). 

Legitimitet, rättfärdigat handlande mot intressenter. Ljung (1992) 
Inflytande, relaterat till resurs, social och politisk tyngd samt 
formellt inflytande. 

Pfeffer och Salancik (1978), 
Ehrlemark (1970), Freeman 
(1984) samt Freeman och 
Read (1983). 

Två processer, produktionsorienterad politisk demokratisk- 
och service- och kundorienterad process. 

Enquist (1999). 

Två uppdrag, förvaltningsuppdrag och serviceuppdrag. Enquist (1999) och Quist 
(2003). 

Tabell 5. Intressentperspektivet – en sammanfattning av begrepp och 
argument 

2.5 Summering och precisering 

Utformningen av den teoretiska referensramen har skapat en begreppsapparat 
för att rama in de två frågor som presenterades i det första kapitlet. Det jag 
undersöker i praktiken är utvecklingen av en integrerad kollektivtrafiktjänst. 
Detta förstås som en utvecklingsprocess av ett koncept för en integrerad tjänst. 
Utvecklingen av en integrerad tjänst kan följaktligen indelas i att skapa 
förståelse för vad som utvecklas, respektive hur utvecklingen gått till. 

• Hur kan innehållet i tjänstekonceptet för en integrerad tjänst beskrivas och förstås? 

• Hur kan utvecklingen av tjänstekonceptet för en integrerad tjänst beskrivas och 
förstås? 

Genom att hålla isär dessa två frågor är ambitionen att dels kunna skapa 
förståelse av varför involverade intressenter kom att välja lösningen för den 
integrerade kollektivtrafiktjänsten Närtrafiken, samt uppfylla avhandlingens 
syfta att beskriva och förstå utvecklingen av en integrerad tjänst. De två forsknings-
frågorna ovan ligger till grund för kapitlen 5, 6 och 7. Det är följaktligen två 
teoretiska koncept som fokuseras med hjälp av ovan nämnda frågor: tjänste-
konceptet och tjänsteutvecklingsprocessen. Dessa två begrepp utgör tolknings-
ramar; tjänstekonceptet för kapitel 5 och tjänsteutvecklingsprocessen för kapitel 
6. 

Tjänstekonceptet beskriver vad som ska erbjudas och hur detta ska realiseras. 
Samtidigt syftar ett tjänstekoncept till att vara en brygga mellan ett företags 
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strategiska intention med en tjänst (d.v.s. vad företaget ämnar erbjuda) och 
kunders förväntningar på tjänsten. Tjänstekonceptet är en förebild för erbjudandet 
och därmed vilka värden som avses realiseras. Ett erbjudande delas i kärn- och 
tilläggstjänster som möter primära respektive sekundära kundbehov. I 
tjänstekonceptet specificeras dessutom tjänstesystemet och tjänsteprocesser 
som beskriver hur avsedda värden ska realiseras. Tjänstesystemet beskriver de 
resurser, exempelvis fysiska produkter, maskiner, datorer etc. och personal som 
krävs för en tjänst. Tjänsteprocesserna aktiverar tjänstesystemets resurser och 
indelas i huvudprocessen vilken realiserar tjänsten i interaktion med kund samt 
stödjande processer vilka stöder huvudprocessen. En kund har skilda resurser som 
kompetens och tidigare erfarenheter av tjänsten. I studiens aktuella intressent-
nätverk har kunderna olika fysiska och mentala förutsättningar vilket ställer krav 
på både tjänstesystemet och tjänsteprocessernas utformning. Figur 9 nedan 
sammanfattar tjänstekonceptet med dess anslutande begrepp. 

 

Figur 9. Tjänstekonceptet som tolkningsram 

En integrerad tjänst är en samordning – integrering – av ett flertal tjänsters 
tjänstesystem, tjänsteprocesser och tjänstekoncept. En integrerad tjänst är en 
sammanhållen enhet som realiserar ett flertal tjänster utifrån en tjänsteplattform. 
Tjänsteplattformen består av resurser och tjänsteprocesser som är integrerade 
och delas av ingående tjänster. Föreliggande studie behandlar tjänste-
utvecklingsprocessen som ett arbete bestående av att bryta upp existerande 
tjänster rekonfigurera dessa delar för att därefter låsa fast dem i en ny 
konstellation, allt inom ramen för ett nätverk av involverade intressenter. 

Tjänsteutveckling består av två utvecklingsprocesser, en sekventiellt överlappande 
tjänsteutvecklingsprocess och en målformuleringsprocess. En integrerad tjänst skapar värde 
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inom ett värdeskapande intressentnätverk. Intressentnätverket bestå av skilda 
aktörer som i någon form har ett intresse av den integrerade tjänsten. Varje 
intressent försöker säkerställa värdet i den planerade integrerade tjänsten utifrån 
sina respektive intressen och behov. Intressenterna gör detta genom att påverka 
och ställa krav på utformningen av tjänstekonceptet. I målformulerings-
processen är tjänstekonceptet under ständig omformulering genom en 
förhandling mellan olika intressen. Intressenter med mer inflytande än andra har 
större möjlighet att påverka tjänstekonceptets utformning. 

I en kontext i snittet mellan det privata och offentliga ska två skilda och 
övergripande processer samverka, en produktionsorienterad och en service- och kund-
orienterad. Tjänstekonceptet för en integrerad tjänst står för vad som utvecklas, 
och den sekventiella tjänsteutvecklingsprocessen tillsammans med 
målformuleringsprocessen för hur tjänstekonceptet utvecklas. Under påverkan 
från olika krav utvecklas tjänstekonceptet från idé till ett beslutsunderlag i en 
tjänsteutvecklingsprocess vars delprocesser delvis överlappar varandra, enligt 
följande figur 10. 

 

Figur 10. Tjänsteutvecklingens delprocesser under ett kravställande 

Ovanstående precisering syftade till att samla trådarna i kapitlet och ge de två 
forskningsfrågorna en teoretisk bakgrund. I nästa kapitel beskrivs avhandling-
ens metodologiska utgångspunkter för att studera utveckling av en integrerad 
tjänst. 
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3. Avhandlingens metodologiska utgångspunkter 

Studiens syfte är att beskriva och förstå utvecklingen av en integrerad tjänst. På 
grund av att tidigare forskning om både interorganisatorisk tjänsteutveckling, 
och om fenomenet integrerad tjänst, är knapp har en metod sökts som förmår 
skapa djup snarare än bredd. Studiens syfte ställer således krav på vald metod 
och i detta kapitel argumenterar jag för en tolkande ansats inom ramen för en 
longitudinell fallstudie. Metodkapitlet inleds med vetenskapsteoretiska 
ställningstaganden som följs av en presentation av studiens praktiska tillväga-
gångssätt. 

3.1 En perspektivberoende tolkande ansats 

Forskning om tjänster kännetecknas av att den är funktionalistisk (Enquist, 
1999; Puxty, 1993). Funktionalistisk forskning skiljer bland annat mellan 
kunskap och sättet att skapa kunskap. Kunskap är värdeneutral och utmärks av 
att vara en spegling av den studerade verkligheten. Som kontrast till den 
funktionalistiska forskningen behandlar den här avhandlingen empiri som 
diskurs- och kontextberoende. Jag är medveten om att det som studeras inte är 
befriat från min förförståelse. Den kunskap som utvinns hänger intimt samman 
med vald metod och teoretiska utgångspunkter. Både jag som forskare och det 
studerade är kontextberoende, vilket medför att förhållanden som politik, 
historia, språk och andra sociala förhållanden påverkar forskningsprocessen, 
och därmed den kunskap som växer fram. 

En forskares uppfattning av hur världen är beskaffad, samt hur kunskap 
konstrueras, lägger grund för hur vetenskapligt arbete bedrivs. Burell och 
Morgan (1979) skiljer på fyra vetenskapliga paradigm: radikal humanism, radikal 
strukturalism, funktionalism samt ett tolkande paradigm. Jag vill positionera mig 
inom den sistnämnda. Inom det tolkande paradigmet inordnar jag Alvesson och 
Sköldbergs (1994) praktiska hermeneutik, vilket är en praktisk metod, och 
pragmatiskt val, för att driva forskning. Praktisk hermeneutik utgör en 
metodologisk grund för avhandlingen. 

3.1.1 Precisering av tolkande ansats 

Den praktiska hermeneutiken består enligt Alvesson och Sköldberg (1994) av 
en iteration mellan del-helhet och förförståelse-förståelse. Med hjälp av den första 
iterationen, del-helhet, söks mening genom att delar i texter förstås utifrån en 
helhet vilken samtidigt inte förstås på annat sätt än genom dess delar (Kjørup, 
1999). Den andra iterationen, förförståelse-förståelse, bryter upp uppdelningen 
av subjekt och objekt (Alvesson & Sköldberg, 1994). Forskaren har en 
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förförståelse av det studerade som medger tolkningar och leder till förståelse. 
Gjorda tolkningar skapar en utökad förförståelse, vilket leder till en annan 
förståelse och mening av det studerade (Alvesson & Sköldberg, 1994; 
Gummesson, 2000; Kjørup, 1999). Relationen mellan förförståelse och 
förståelse medför att både det som studeras, och de begrepp med vars hjälp det 
studerade förstås, är beroende av varandra. 

Ricoeur (1993) för fram en tredje iteration som förhåller sig mellan ytterlig-
heterna förklara och förstå, och som enligt Alvesson och Sköldberg (1994) 
innebär ett ”pendlande mellan scientistiska och humanistiska metoder i den 
samhällsvetenskapliga forskningsprocessen” (ibid., s. 116). Enquist (1999) 
använder Ricoeurs hermeneutik för att slå en bro till en funktionalistisk och 
förklaringsinriktad forskning om tjänster i syfte att kunna använda och 
expandera denna teoribildning. Skålén (2002) menar att Ricoeurs förklaring 
handlar om en tolkning inom texten, och att förståelsen kommer utav att 
textens referens förlängs till den omgivande världen, det vill säga till en 
meningsskapande referens utanför texten. 

I Ricoers förklara rör sig tolkningen mellan del-helhet, det är en tolkning som 
håller sig inom texten. Denna tolkning svarar i avhandlingen mot fall-
beskrivningen (kap. 4). Fallbeskrivningen är utformad med texter som har 
meningsfyllts genom att textens delar har relaterats till en helhet. I Ricoeurs 
förståelse rör sig tolkningen mellan förförståelse-förståelse. Tolkningar genereras 
när texten sätts i relation till en yttre referens. Denna tolkning har skett iterativt 
under forskningsprocessen och får sitt uttryck i avhandlingens tolkande kapitel 
(kap. 5, 6 och 7). Texten förstås mot bakgrund av tidigare forskning om främst 
tjänsteutveckling. 

I en tolkande ansats, och synnerhet i Ricoeurs (1993) hermeneutik, är text som 
metafor central. Text kan vara skilda källor såsom utskrivna intervjuer, 
årsrapporter eller fältanteckningar. Men metaforen text är vidare än så och 
inbegriper även sociala handlingar som kan läsas som text. Det betyder att 
handlingens mening inte är direkt uppenbar utan måste tolkas för att förstås. 
Begreppet förstå används i avhandlingen med två olika metodologiska betydelser 
vilka ansluter till Alvesson och Sköldbergs (1994) trilaterala sanningsbegrepp. 
Förståelsebegreppet är förknippat dels med en signifikativ sida mot bakgrund 
av avhandlingens tolkande ansats, dels med teoriernas applikativa sida i relation 
till empiri, det vill säga att teoriers giltighet avgörs av deras tillämpbarhet. 

Det hermeneutiska perspektivet och i synnerhet den aletiska hermeneutiken 
syftar till att åskådliggöra det fördolda, den mening som döljer sig bakom det 
trivialt uppenbara. Alvesson och Sköldberg (1994) benämner denna bakom-
liggande mening för djupstrukturer. Antagandet om djupstrukturer bakom det 
direkt givna och observerbara är beroende av anlagt grundläggande teoretiskt 
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perspektiv. Det finns därför flera alternativa tolkningar av en verklighet. 
Sålunda hade avhandlingens resultat varit annorlunda om jag hade utgått från 
ett grundläggande maktperspektiv, könsperspektiv eller transaktionssynsätt. 
Avhandlingens grundläggande perspektiv är ett tjänstesynsätt som har gemen-
samt värdeskapande i en process som utgångspunkt (se avsnitt 2.1). Tjänste-
synsättet, och anslutande begrepp, möjliggör meningsfulla tolkningar av djup-
strukturer bakom den uppenbara texten, vilken i denna studie främst haft sitt 
ursprung i intervjuer och olika dokument. 

3.1.2 Abduktion i en tolkande ansats 

Slutledningar och kunskapstillväxt har oftast framställts som induktiva eller 
deduktiva. Induktion är en slutledning där slutsatsen följer av erfarenhets-
mässiga regelbundenheter. Deduktion är en slutledning där slutsatsen är sann 
om premisserna är sanna (se t.ex. Danermark et al., 1997 för definitioner). 
Ibland beskrivs praktiska forskningsmetoder som antingen induktiva eller 
deduktiva. Min uppfattning är att de två begreppen är idealtyper för slut-
ledningar och kunskapstillväxt och påträffas sällan i ren form i en praktiskt 
orienterad forskningsmetod. Även i en metod som grundad teori (Glaser & 
Strauss, 1967), som är starkt induktivt präglad, är det omöjligt att göra sig fri 
från föreställningar om det studerade. Dessa föreställningar kommer vägleda 
forskaren vad denne uppfattar om det studerade. Empiri är således inte fri från 
teoretiska föreställningar (Alvesson & Sköldberg, 1994). Gummesson (2000) 
framhåller att efter ett initialt skede, då en forskningsprocess antingen kan 
påbörjas i det induktiva eller deduktiva, övergår alla forskningsprocesser till att 
bli en iteration mellan det induktiva och deduktiva. Denna iterativa väg 
benämns ofta för abduktion och är en pragmatisk ansats för att bedriva 
forskning. 

Alvesson och Sköldberg (1994) menar att abduktion innebär att ett ”enskilt fall 
tolkas med ett hypotetiskt övergripande mönster, som, om det vore riktigt, 
förklarar fallet i fråga” (ibid. s. 42). Det övergripande mönstret är teori. 
Teoretisk utveckling är, enligt Alvesson och Sköldberg, det kreativa 
återskapandet av djupstrukturer. Djupstrukturer förstår jag som mönster dolt 
bakom den uppenbara texten. Identifieringen av djupstrukturer är i sin tur 
beroende av teoretisk förförståelse. Det betyder att teoretisk utveckling under 
forskningsprocessen är ett resultat av ett kontinuerligt växelspel mellan teori 
och empiri. Dubois och Gadde (2002) framhåller att abduktion är en 
kontinuerlig rörelse mellan en empirisk och teoretisk värld. Under detta förlopp 
utvecklas forskningsfrågor och teoretisk referensram när dessa delar 
konfronteras med empiri. Voima (2001) menar att med en abduktiv ansats 
förändras den ursprungliga referensramen successivt som ett resultat av ofta 
oväntade upptäckter och insikter. Roos (1999) framhåller den abduktiva 
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processen som en pendling mellan induktion utifrån empiri och deduktion 
utifrån teori. Den abduktiva processen kan åskådliggöras som figur 11 nedan. 

 

Figur 11. Den abduktiva processen 
Källa: Roos (1999, s. 21). 

Under min forskningsprocess kan denna abduktionsprocess beskrivas som tre 
övergripande faser.14 I denna avhandling framställs resultatet av abduktions-
processen som ett abduktivt språng mellan fallbeskrivningen (kap. 4) och de 
tolkande kapitlen (kap. 5, 6 och framför allt 7). Ett abduktivt språng är enligt 
Alvesson och Sköldberg (1994) ett lyft ”från empiriska till teoretiska mönster, 
yt- till djupstrukturer” (ibid. s. 45). 

3.2 Fallstudiemetoden 

Syftet med avhandlingen är att beskriva och förstå utvecklingen av en 
integrerad tjänst. I det första kapitlet, samt i inledningen av detta kapitel, 
framhöll jag att ett av motiven till detta är att tidigare forskning inte i nämnvärd 
omfattning har studerar interorganisatorisk tjänsteutveckling eller en integrerad 
tjänst. Både en integrerad tjänst och dess utveckling är följaktligen relativt 
outforskade fenomen. Eisenhardt (1989) menar att fallstudier är en särskild 
lämplig metod vid forskning om nya områden, det vill säga när forskaren, eller 
forskningen, har en liten kunskap om det studerade. Det förefallet därför 
lämpligt att välja fallstudien som metod. Jag har argumenterat för abduktion 
som en pragmatisk ansats för att skapa förståelse av något oväntat och tidigare 

                                                 
14 För beskrivning forskningsprocessens tre övergripande faser, se avsnitt 3.3. 
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okänt samt för att nå kunskapstillväxt. Såväl Coffey och Atkinson (1996) som 
Dubois och Gadde (2002) understryker fallstudien som passande metod i 
anslutning till en abduktiv ansats, vilket stärker mitt val av fallstudien som 
metod för denna avhandling. 

3.2.1 Precisering av fallstudiemetoden 

Eisenhardt (1989) framhåller att fallstudier är lämpliga för deskriptiva studier, 
både för att pröva teorier och för att konstruera teorier. Merriam (1994) gör en 
åtskillnad mellan deskriptiva, tolkande och värderande fallstudier. Avhand-
lingens kan karaktäriseras som en tolkande fallstudie. Jag har eftersträvat 
poängrika tolkningar, att skapa mening av texter som genererats från skilda 
källor. Det finns även ett deskriptivt inslag i denna studie i form av en fall-
beskrivning. Fallbeskrivningen utgörs av en redogörelse av utvecklingen av den 
integrerade trafiktjänsten Närtrafiken i Blekinge. Fallbeskrivningen är dock inte 
ett slutmål utan används som en bas för tolkningar. 

Hamel (1993) menar att fallstudier brukar beskyllas för avsaknaden av 
representativitet. Representativitet är att resultaten från undersökningar av en 
population överensstämmer med resultaten från undersökningar av den helhet 
inom vilken populationen finns. Denna representativitet har inte eftersökts i 
föreliggande avhandling med undantag för avhandlingens fallbeskrivning. Fall-
beskrivningen ska återge en trovärdig skildring vilket medför att källorna blir 
betydelsefulla. Med tolkningarna strävar jag inte efter ett representativt är, utan 
efter ett tolkande kan vara, ett poängrikt kan vara. 

Yin (1994) lyfter fram ytterligare en svaghet som fallstudier ofta brukar 
beskyllas för, nämligen svårigheten att göra generella utsagor från dem. 
Gummesson (2000) är skeptisk till begreppet generalisering i fallstudier. Han 
framhåller att forskaren bör inse att resultatet av en studie är det bästa 
tillgängliga för stunden. Alvesson och Sköldberg (1994) menar att resultat 
finner sin giltighet i tillämpning, och att det är eftersträvansvärt att utvidga 
tillämpningsområdet. Denna ambition är dock inte detsamma som att göra 
generella utsagor. I avhandlingens sista kapitel för jag en diskussion om 
resultatens tillämpbarhet i andra kontexter. 

Valet av ett lämpligt fall kan göras utifrån ett flertal kriterier. Föreliggande 
studies forskningsprocess började med en undran över den starka intra-
organisatoriska inriktning som teorier om tjänsteutveckling har. Denna undran 
kom under forskningsprocessen att utvecklas till området utveckling av 
befintliga tjänster samt till utveckling av en integrerad tjänst inom ramen för ett 
interorganisatoriskt sammanhang. Det var således från början ett teoretiskt 
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problem som behövde ett lämpligt fall.15 På grund av att studiefenomenet inte 
var särskilt väl utforskat söktes ett fall som skulle kunna medge djup, istället för 
ett flertal fall som skulle kunna medge bredd. Gummesson (2000) menar att 
valet mellan ett eller flera fall sammanfaller med vilken typ av slutsatser som 
eftersträvas. Valet av ett fall, som medger djup, syftar till specifika slutsatser 
medan med valet av ett flertal fall, som medger bredd, eftersträvas allmänna 
slutsatser. Gummesson menar dock att båda typer förmår generera resultat av 
allmänt intresse. 

Gummesson (2000) betonar accessen till det studerade som betydelsefull.16 När 
jag påbörjade min doktorandutbildning kom jag i kontakt med ett fall i Blekinge 
län. Mitt val av Blekinge läns utvecklingsprocess som fall motiverades av att 
tjänsteutvecklingsprocessen redan i ett tidigt skede involverade ett flertal 
intressenter. Fallet mötte således mitt inledande intresse av interorganisatorisk 
tjänstutveckling. Inledande kontakt med representanter i Blekinge togs 1999 
och access till ett lämpligt fall etablerades därmed. 

3.2.2 En longitudinell design 

I avhandlingens inledning argumenterade jag för att forskningen om tjänster 
och deras utveckling har i mindre grad tagit hänsyn till den historiska kontext 
inom vilken tjänster utvecklas. Historien skapar institutioner som begränsar och 
möjliggör uppfattningar och handlingar. Burr (1995) menar att: “The ways in 
which we commonly understand the world, the categories and concepts we use 
are historically and culturally specific.” (ibid., s. 3). För att förstå, och kunna 
skapa förståelse av tjänsteutvecklingsprocessen har det därför varit av vikt att 
studera och återge den historia varpå utvecklingsprocessen vilar. Det är något 
som socialkonstruktionistiska forskare (Burr, 1995; Sjöstrand, 1997) samt 
hermeneutiker och kritiska teoretiker (Alvesson & Sköldberg, 1994) finner 
angeläget. Av denna anledning har jag valt en longitudinell design. 

Czarniawska (1997) framhåller att man kan studera fenomen retrospektivt och 
prospektivt. Jag har arbetat med båda tidsdimensionerna. Det är dock inte 
problemfritt att konstruera en fallbeskrivning av historiska skeenden. Det 
främsta problemet rör en rationalisering av tidigare händelser. För att möta ett 
giltighetsanspråk med fallbeskrivningen som Kvale (1989) framhåller som 
”truth” har jag i intervjusituationer formulerat mina frågor om historiska 

                                                 
15 Fallet kom därefter att påverka utformningen av forskningsproblemet och den teoretiska 
referensramen. 
16 Access i fallstudier diskuteras även i relation till trovärdighet i avsnitt 3.4.1. 
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händelser i imperfekt istället för presens. Det har kombinerats med andra typer 
av källor för texter till en form av metodtriangulering.17 

Hade studien följt rådande teoribildning om tjänsteutveckling hade startskottet 
för fallets tjänsteutvecklingsprocess satts till 1998. Det var under detta år som 
huvudmännen till tjänsteutvecklingsprocessen beslutade att formellt påbörja 
utvecklingsprocessen. För att möta ambitionen att ta hänsyn till den historiska 
kontexten inleds fallbeskrivningen om Blekinge läns engagemang med den 
särskilda kollektivtrafiken i början av 1990-talet. Huvudsakligt fokus i fall-
beskrivningen är dock från 1995 då en tidig reformering av den särskilda 
kollektivtrafiken i Blekinge län genomfördes samtidigt som idén om tjänste-
konceptet för den integrerade tjänsten kom att adopteras från centrala 
utredningar. I början av 2001 beslutade länstrafikhuvudmannen Blekinge-
Trafikens styrelse att fastställa tjänstekonceptet för den integrerade tjänsten, 
vilket kom att medföra att tjänstekonceptet i vidare omfattning inte kom att 
vidareutvecklas i interaktion med intressenter. Med denna händelse avslutas 
fallbeskrivningen. 

Den longitudinella designen är mest tydlig i avhandlingens fallbeskrivning. Fall-
beskrivningen är i form av sammanhängande berättelse om tjänsteutvecklings-
processen i Blekinge län. Den sammanhängande berättelsen är ett resultat av ett 
flertal nedslag, eller ”fönster” som Czarniawska (1997) benämner det. Ett 
vanligt tillvägagångssätt är att öppna ett ”fönster” i processtiden och beskriva 
det som försiggår under denna tidsrymd. Enligt Czarniawska kan en fönster-
studie mycket väl bli en fallstudie när forskaren väljer att knyta samman alla 
”fönster” till ett sammanhängande fall. 

3.3 Den praktiska forskningsprocessen 

Utifrån studiens abduktiva ansats kan mitt praktiska förfaringssätt övergripande 
åskådliggöras som tre faser. En kontinuerlig växelverkan mellan teori och 
empiri har resulterat i att avhandlingens centrala delar har utformats i flera 
etapper. Denna framväxt kan i forskningspraktiska termer beskrivas som en 
kontinuerlig växelverkan och samspel mellan avhandlingens teoretiska referensram, 
forskningsproblem, forskningsobjekt och praktisk metod där även resultaten i form av 
nya koncept successivt preciserats. 

Första fasen (1999-2001) 
Arbetet med avhandlingens teoretiska referensram för tjänsteutveckling påbörjades 
som en undran över det starka intraorganisatoriska fokus tidigare studier av 
tjänsteutveckling hade haft. Ett intressentbaserat perspektiv skulle bidra till en 
                                                 
17 Se vidare avsnitt 3.3.2 för övriga metoder för att samla in texter. 
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omvärldsförståelse. I övrigt hölls den teoretiska referensramen öppen tills en 
viss förtrogenhet med fältet och det studerade hade uppnåtts. Forskningsproblemet 
och det påföljande syftet var därför brett formulerat som ”att förstå inter-
organisatorisk tjänsteutveckling”. Under den fortsatta forskningsprocessen kom 
forskningsproblemet att omformuleras men den omvärldsrelaterade aspekten 
av tjänsteutveckling har ständigt varit närvarande. Fältet bestämdes till Blekinge 
län eftersom det var ett lämpligt fall och accessen till fallet bedömdes som god. 
Forskningsobjektet definierades till utvecklingsprocessen för en integrerad tjänst. 
Den praktiska forskningsmetoden var intervjuer och sekundära källor inom ramen 
för en fallstudie. Resultatet blev en början till avhandlingens fallbeskrivning om 
tjänsteutvecklingsprocessen (kapitel 4) och en medvetenhet om att bättre 
förståelse av det studerade kunde skapas genom att även inkludera vad som 
utvecklades, i avhandlingen teoretisk bestämt som ett tjänstekoncept för en 
integrerad tjänst. 

Andra fasen (2001-2003) 
Den andra fasens teoretiska referensram kunde med kännedom om fallet 
kompletteras och preciseras med begrepp beträffande tjänstens förutsättningar 
som det som utvecklas i en tjänsteutvecklingsprocess. Tonvikt lades på tjänste-
konceptet. Det övergripande forskningsproblemet och syftet kompletterades med 
frågorna ”hur kan tjänstekonceptets utveckling förstås?” samt ”vilken betydelse 
har tjänstekonceptet under en tjänsteutvecklingsprocess?”. Forskningsobjektet 
preciserades till tjänstekonceptets utveckling. Den praktiska forskningsmetoden var 
kompletterande intervjuer, viss observation, sekundära källor, samt en teoretisk 
rekontextualisering (omtolkning och skrivning) av tidigare genererade texter 
från den första forskningsfasen. 

Resultat av den andra forskningsfasen var en medvetenhet om tjänste-
utvecklingsprocessen komplexitet. Det sekventiella perspektivet på tjänste-
utvecklingsprocessen skapade inte godtagbar förståelse för det iterativa 
intressentdrivna kravställandet som var uppenbart i fallet. Komplexiteten 
innefattade även en problematik och en konflikt mellan politiska intressen och 
kundbehov. Dessutom tilltog en medvetenhet om tillkortakommanden i 
modeller över sekventiellt framställda tjänsteutvecklingsmodeller som fokuserar 
arbetsuppgifter. De sekventiella modellerna förmådde inte skapa förståelse av 
varför vissa händelser under en kronologi uppstår. Vidare blev jag medveten 
om tjänstekonceptets dynamik, och att tjänstekonceptet ditintills behandlats 
statiskt. Resultatet inspirerade till en fortsatt utformning av den teoretiska 
referensramen. Tjänstekonceptets funktion i en interorganisatorisk tjänste-
utvecklingsmiljö bestämdes bland annat till att vara en arena för en målformule-
ring. Tjänsteutveckling bestämdes att bestå av en sekventiell process och en 
målformuleringsprocess. 
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Tredje fasen (2003-2005) 
Den teoretiska referensramen kompletterades och preciserades utifrån den andra 
fasens resultat med en modell som integrerar en sekventiell tjänsteutvecklings-
process med en iterativ målformuleringsprocess. Målformuleringsprocessen 
bedömdes kunna skapa förståelse av skilda intressen och krav och hur krav-
ställandet skapar energi för tjänstekonceptets utveckling. Referensramen 
kompletterades även med ett för den praktiskt organisatoriska kontexten 
framtaget intressentnätverk bestående av två övergripande processer, den ena 
tillhörigt ett produktionsparadigm och den andra ett serviceparadigm (Enquist, 
1999). Slutligen kompletterades referensramen med att uppfatta tjänste-
utvecklingen som ett projekt. 

Forskningsproblemet kunde slutligen ytterligare preciseras genom att det 
övergripande syftet kompletterades med två teoretiska forskningsfrågor. Den 
ena kom att fokusera på tjänstekonceptet för en integrerad tjänst och kom att 
lyda: Hur kan innehållet i tjänstekonceptet för en integrerad tjänst beskrivas och förstås? 
Den andra frågan kom att fokusera på tjänsteutvecklingsprocessen och 
formulerades som: Hur kan utvecklingen av tjänstekonceptet för en integrerad tjänst 
beskrivas och förstås? De två frågorna kom att styra uppmärksamheten mot två 
skilda forskningsobjekt. Den första frågan kom att fokusera på ett trafikförslag 
beträffande en integrerad tjänst som ett tjänstekoncept, och den andra frågan på 
hur ett kravställande driver utvecklingen av tjänstekonceptet. Den praktiska 
metoden i denna fas var en teoretisk rekontextualisering av texter som tidigare 
faser hade genererat. Resultatet av den tredje forskningsfasen blev tre kapitel 
(kap. 5, 6 och 7) vilka utgör en stor del av ”storyn” i avhandlingen. De två 
föregående faserna har integrerats och sedimenterats i avhandlingen på skilda 
sätt och ställen. 

3.3.1 Arbetet med texter 

Ovan presenterades min forskningsprocess som tre faser. Eftersom begreppet 
text är en viktig metafor för avhandlingens metod fortsätter avsnittet med att 
redogöra för forskningsprocessen utifrån mitt arbete med texter. 

Flera böcker om kvalitativ metod och fallstudier ger bilden av en forsknings-
process som ett sekventiellt förfarande med olika arbetsmoment (se t.ex. 
Eisenhardt, 1989; Merriam, 1994; Silverman, 2000). Genom metodkapitlet har 
jag framhållit min forskningsprocess i högre grad som iterativ. Metodböckernas 
föreslagna arbetsmoment kan dock användas för att strukturera och presentera 
min hantering av texter. Följande sammanställning visar de huvudsakliga arbets-
momenten som varit framträdande i arbetet med texter. Vissa av arbets-
momenten kan hänföras till ett särskilt skede under forskningsprocessen, 
medan andra moment har varit påtagliga under större delen. 
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1. Förstå kontexten, det studerade fallet befinner sig i en bransch i snittet 
mellan det offentliga och privata. Att skapa förtrogenhet med den 
praktiska kontexten, bland annat med en bransch som är reglerade av 
lagar (se avsnitt 4.1), var betydelsefullt för att förstå texternas samman-
hang. 

2. Samla in texter, olika källor för att generera texter har använts. Intervjuer, 
olika dokument samt media har varit framträdande (se tabell 6, avsnitt 
3.3.2). 

3. Organisera texter, texterna ordnades kronologiskt i syfte att kunna 
konstruera en fallbeskrivning som en berättelse (se avsnitt 3.3.3) 

4. Formera och abstrahera texter, När texter genererats utifrån skilda källor 
påbörjades konstruktionen av studiens fallbeskrivning. Detta arbete var 
som mest intensivt i mitten av forskningsprocessen (se avsnitt 3.3.3). 

5. Fråga texten, i interaktion med utformningen av såväl fallbeskrivning och 
de tolkande kapitlen (kap. 5, 6 och 7), söktes förståelse av utveckling av 
en integrerad tjänst. Detta arbete var, i mer eller mindre omfattning, 
påtagligt under större delen av forskningsprocessen (se avsnitt 3.3.4). 

6. Teoretiskt ifrågasättande, forskningsprocessen inleddes med att ifrågasätta 
teorier om tjänsteutveckling. Detta arbetsmoment var påtagligt under 
hela forskningsprocessen. 

Arbetsmomenten 2 till 6 ovan fördjupas i tre avsnitt. 

3.3.2 Att samla in texter 

Hamel (1993) menar att fallstudier är en monografisk ansats som kan rymma 
flera olika metoder, exempelvis intervjuer och deltagande observationer. Syftet 
med metoderna är att rekonstruera och analysera ett fall. Föreliggande fallstudie 
baseras främst på intervjuer, dokument samt i viss mån fältanteckningar. En 
sammanställning av källorna för texter återfinns i tabell 6 nedan. 
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Typ av 
insamlade texter 

Anmärkning 

Intervjuer  

Intervjuer med 
personer direkt 
involverade i 
utvecklingspro-
cessen. 

Totalt 30 intervjuer mellan åren 1999 och 2002. De 
intervjuade arbetade både direkt med utvecklingen av 
den integrerade tjänsten och/eller var verksamma i 
olika projektgrupper som referenspersoner. 

Projektrelaterade dokument 

Mötesprotokoll Varje projektgruppmöte sammanfattades i ett proto-
koll utan ett justerat protokolls formella status, sna-
rare som minnesanteckningar. 

Projektdokument Framför allt inför styrgruppens möten utarbetades 
dokument som innehöll utvecklingsförslag om den 
integrerade trafikformen. 

Mötesdokument Inför projektgruppsmöten (alla tre grupper) utarbeta-
des overheadblad, kalkylblad m.m. för presentation. 

Intressentrelaterade dokument 

Bolagsstämmo-
protokoll 

Protokoll från BlekingeTrafikens bolagsstämmor med 
beslut beträffande projektet. 

Styrelseprotokoll Protokoll från BlekingeTrafikens styrelsemöten med 
beslut beträffande projektet. 

Skrivelser Emellanåt inkom intresseföreningar med skrivelser 
under processen för att förtydliga sin ståndpunkt. 

Övrigt Dokument om den aktuella intressentens verksamhet, 
tidigare åsikter och inblandning i trafikverksamheter. 
Årsbokslut. 

Övriga dokument 

Pressklipp Främst från två lokala dagstidningar men även från 
en branschtidning för trafikbranschen. 

Undersökningar Undersökningar utförda av Kommunförbundet 
Blekinge eller BlekingeTrafiken om trafikmässiga 
områden. 

Fältanteckningar 

Observation Anteckningar från observation av möten i projekt-
grupper. 

Tabell 6. Källor för text 

Intervjuer 
När jag sökte informanter gjorde jag det efter vissa urvalsprinciper. För det 
första önskade jag få skilda intressenters uppfattningar om det studerade. En 
strävan efter en holistiskt, men inte nödvändigtvis gemensam, bild av 
intressentnätverkets inblandning i och förhållning till utvecklingen av den 
integrerade tjänsten eftersträvades. I huvudsak kom informanterna att utgöras 
av personer från tre projektgrupper. Dessa personer kan hänföras till tre av de 
intressenter som Enquist (1999) framhåller i sitt värdeskapande intressent-
nätverk. Dessa centrala intressenter varmed flest intervjuer genomfördes var 
Blekinge läns trafikhuvudman BlekingeTrafiken, ägare (kommuner och 
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landstinget) och resenärernas intresseföreningar. Den fjärde centrala 
intressenten i intressentnätverket, operatörerna, kom inte att delta aktivt i 
tjänsteutvecklingsprocessen och intervjuades inte. Därutöver intervjuades ett 
nyligen etablerat regionförbund för Blekinge samt Kommunförbundet 
Blekinge. Såväl BlekingeTrafiken som dess intressenter är relativt små organisa-
tioner.18 Från BlekingeTrafiken har i huvudsak fem personer varit involverade i 
utvecklingsprojektet. Resenärernas intresseföreningar har i huvudsak represen-
terats av en eller två personer. Trettio intervjuer med 16 personer genomfördes 
under en tidsrymd av tre år, från 1999 till 2002. 

Intervjuerna har haft karaktären av det Kvale (1997) benämner för en 
professionell intervju. Kvale menar att ”jämfört med vardagslivets samtal 
karaktäriseras forskningsintervjun av en metodologisk medvetenhet om fråge-
former, fokusering på det dynamiska samspel som utvecklas mellan intervjuare 
och intervjuad och en kritisk uppmärksamhet på det som sägs” (ibid, s. 26). 
Intervjuerna var semistrukturerade utifrån ett antal specificerade samtalsämnen. 
Inga frågor eller papper sändes ut till informanterna i förväg. Dock var 
informanterna medvetna om att intervjun handlade om den integrerade tjänsten 
som var under utveckling. Samtalsämnenas innehåll varierade mot bakgrund av 
informantens roll och vilken organisation denne representerade. Allteftersom 
kunskap om det studerade växte fram från intervjuer kom samtalsämnen att 
läggas till eller förändras. 

Intervjuerna bokades in i förväg och förlades oftast på informantens kontor 
eller föreningslokal. Oftast genomfördes intervjuerna med en person i taget 
men i vissa fall var det flera personer som deltog, särskilt vid möten med 
intresseföreningar. Vid möten med personer som intervjuats tidigare inleddes 
träffen alltid med en återblick på vad som hade hänt sedan sist. Därefter följde 
ett samtal runt i förväg konstruerade samtalsämnen. Intervjuerna spelades in på 
band vilka sedan transkriberades. 

Dokument och fältanteckningar 
Ett flertal olika dokument har varit till hjälp för att konstruera fall-
beskrivningen. Projektgrupperna har producerat skrifter, både protokoll, 
minnesanteckningar och presentationsdokument. Förutom projektgruppernas 
dokument har jag även tagit del av BlekingeTrafikens styrelseprotokoll och 
bolagsstämmoprotokoll. Övriga dokument som har bidragit har varit års-
redovisningar, marknadsplaner och trafikplaner producerade av Blekinge-
Trafiken. Andra intressenter har bidragit med olika typer av dokument, såsom 
policydokument beträffande egna ståndpunkter och insändare och artiklar i 
olika media. 
                                                 
18 Se bilaga 1, s. 230 för en sammanställning av involverade intressenter/organisationer i fallet. 
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Media har fungerat som ”rösten på torget” (Enquist, 1999) där intressenter 
gjort sin stämma hörd. Mina främsta mediakällor har varit de lokala dags-
tidningarna i Blekinge län. Artiklar från dagstidningar har varit betydelsefulla för 
att rekonstruera de tidiga skeendena i fallbeskrivningen. Spaltmeter kan synas 
vara ett slitet begrepp, men spaltmeter är precis det som har skrivits om 
kollektivtrafiken. I dagstidningarna har krav från intressenter som inte har varit 
representerade i projektgrupper offentliggjorts. Operatörer, bussentreprenörer 
och taxibolag har ventilerat sina åsikter, främst i frågan beträffande Blekinge-
Trafikens upphandlingsformer. Tidningsklipp har insamlats daterade från 
början av 1990-talet fram till årsskiftet 2001/02. 

Observationer av möten har utförts i tre olika projektgrupper och har fungerat 
som ett stöd åt mina tolkningar av intervjumaterialet och övriga källor. Genom 
observationer har texter generats i form av fältanteckningar, men den största 
betydelsen av observationerna har varit en erhållen känsla av hur grupperna 
resonerat och hanterat olika frågor. Med observationerna har en rikare 
förståelse utvecklats av varje intressents situation samt hur de uppfattar och för 
fram olika krav. Under observationerna har jag inte deltagit i samtalen utan har 
lyssnat, iakttagit och antecknat. Observationerna genomfördes oregelbundet 
under en period av två år, 1999-2000. Anteckningarna från tre observationer 
har renskrivits. 

3.3.3 Att organisera och presentera texten 

Under forskningsprocessen har manuset genomgått ett antal omskrivningar 
beroende på att forskningsproblem, forskningsobjekt och den teoretiska 
referensramen har utvecklats i växelverkan. Insikten om att förståelse av det 
studerade växer fram utifrån dess delar, vilka i sin tur förstås utifrån helheten, 
var särskilt framträdande under ett skede mitt i forskningsprocessen då fall-
beskrivningen började få sin slutliga form. En återkommande fråga under 
skrivarbetet har varit hur avhandlingen skulle disponeras. Iterationen mellan 
teori och empiri i forskningsprocessen kan inte återges och ändå ska de två 
olika delarna samsas i avhandlingen på ett konstruktivt och läsvärt sätt. 

Efter att texterna samlats in organiserades de utifrån typ av dokument samt i 
kronologisk ordning. Jag var i början av forskningsprocessen oklar om vad 
studien mer precist skulle leda fram till, och valde därför att inte organisera eller 
strukturera texterna på annat sätt. En övergripande kronologisk fallbeskrivning, 
med vissa tematiska fördjupningar, konstruerades. Parallellt antecknades tänkta 
uppslag, insikter, frågeställningar och möjliga teoretiska koncept. I denna del av 
skrivandet började pendlingen mellan förförståelse-förståelse bli framträdande. 
Tänkta tolkningar kom att ställa krav på den teoretiska referensramen, vilken 
fick en del tillägg som i sin tur medförde en ny läsning av texterna. I denna 
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iteration kom forskningsfrågorna att skärpas, tolkningar formuleras, referens-
ramen konkluderas och fallbeskrivningen att gestaltas, vilket beskrevs tidigare i 
avsnittet. Under denna process utformades induktivt drivna kategorier mot 
bakgrund av avhandlingens två forskningsfrågor, varav den ena fokuserar på 
tjänstekonceptet och den andra på tjänsteutvecklingsprocessen (se 2.5). Dessa 
kategorier kom att benämnas lösningar för tjänstekonceptet samt betydelsefulla 
händelser för tjänsteutvecklingsprocessen. Dessa kategorier har därefter legat till 
grund för tolkningar i kapitel 5 och 6 och beskrivs närmare i nästa avsnitt. 

Fallbeskrivningens struktur har ordnats efter en modell över tjänste-
utvecklingens delprocesser. Beskrivningen är min berättelse om fallet. I fall-
beskrivningen ryms mina egna samt mina informanters iakttagelser och 
erfarenheter. Fallbeskrivningen innehåller ett flertal citat från personer samt 
utdrag från tidningsartiklar och andra dokument. Citaten fyller flera syften. De 
ligger till grund för förtydliganden när jag bedömer att andemeningen bäst 
kommer fram genom att presentera källan. Citaten skapar trovärdighet för 
fallbeskrivningen samtidigt som de levandegör den. Jag har lagt större vikt på 
intressenter än enstaka personer. Citaten har av denna anledning inte något 
personnamn som referens. Alldeles före eller efter citatet framgår vilken 
intressent som står bakom uttalandet. Fallbeskrivningen bygger främst på 
intervjuer och dokument såsom styrelseprotokoll, årsredovisningar och 
tidningsartiklar. Istället för att lägga in referenserna till dokumenten i texten, 
vilket kan vara störande för läsandet, har ett fotnotssystem använts. 

3.3.4 Att fråga texten 

Ambitionen med avhandlingen har från början varit att bidra till en teoretisk 
utveckling av forskningsområdet tjänsteutveckling. Läsning, organisering, 
tolkning och strukturering av texter har gjorts i nära förbindelse med att ifråga-
sätta och utveckla studiens teoretiska referensram för att förstå det studerade. 
Avhandlingens teoretiska referensram har således inte enbart använts till att 
vara en struktur eller en reflektionsbas när väl texterna är insamlade. 

Tolkning är ett arbetsmoment som varit mer eller mindre påtaglig under hela 
forskningsprocessen. Insamlandet av texter, till exempel med interjuver, 
begränsas bland annat av valda samtalsämnen som i sin tur vilar på en 
förförståelse. Förförståelsen, menar Gummesson (2000), är ett resultat av 
tidigare och andras erfarenheter förmedlade via texter såsom vetenskapliga 
artiklar. Det betyder att fallbeskrivningen inte enbart är en beskrivning av vad 
som har hänt utan är en tolkning baserat på förförståelse. Pendlingen mellan 
förförståelse-förståelse var dock som mest påtaglig under andra hälften av min 
forskningsprocess. Det var under detta skede som avhandlingens tre tolkande 
kapitel formades. 
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De tre tolkande kapitlen (kap. 5,6 och 7) syftar till att nå vad Alvesson och 
Sköldberg (1994) kallar poängrikedom. Det kan åstadkommas genom ett 
aspektseende, vilket innebär att forskaren ser något som något (Asplund, 1970). 
Avhandlingens teoretiska referensram används för att tolka induktivt drivna 
kategorier från fallbeskrivningen. Detta svarar mot ett abduktivt språng då 
kategorierna som representerar fallet förstås med hjälp av ett teoretiskt mönster 
(Alvesson, 2001). Jag har med det abduktiva språnget eftersträvat ett lyft från en 
empirinära fallbeskrivning till en diskussion om teoretiska mönster. Detta har 
genomförts genom att begripliggöra induktivt drivna kategorier med avhand-
lingens teoretiska referensram. I kapitel 7 blir det abduktiva språnget särskilt 
tydligt. Jag har i detta kapitel strävat mot en sammanvävd diskussion av de två 
föregående kapitlens tolkningar. 

Kapitel 5 vilar på induktivt drivna kategorier som fokuserar på tjänste-
konceptets lösningar för en integrerad tjänst. Kännetecknande för lösningarna är 
att de särskiljer den integrerade tjänsten från hur de tjänsterna var organiserade 
och administrerade tidigare. Dessa lösningar förstås av tolkningsramen för 
tjänstekonceptet som sammanfattas i Figur 9 (s. 43). I tolkningsramen för 
tjänstekonceptet ingår en del som står för vad som erbjuds, vilka behov 
erbjudandet möter och vilka värden som avses skapas. En annan del utgjörs av 
hur erbjudandet ska verkställas, det vill säga hur de avsedda värdena ska 
realiseras. Tjänstekonceptet syftar även till att samordna företagets strategiska 
intention med kundens behov och förväntningar. 

Kapitel 6 vilar på induktivt drivna kategorier som benämns betydelsefulla händelser. 
De betydelsefulla händelserna är inspirerade från metoden kritiska händelser 
(Flanagan, 1954; Edvardsson & Strandvik, 1999) som har använts i relativt stor 
utsträckning i forskning om tjänster (Olsen, 1992; Edvardsson, 1998; Friman, 
2000). Metoden kritiska händelser utgår vanligtvis från kundupplevda kritiska 
händelser i en process. Viss forskning av organisatoriska utvecklingsprojekt, 
bland andra Mähring (2002) och Quist (2003), har låtit sig inspireras av 
metoden för att framhålla händelser i förändringsprocesser. Quist utvecklar 
begreppet viktiga händelser för att lyfta fram de händelser som ”tydligast kan 
bidra med ökad förståelse beträffande den tagna inriktningen i respektive 
berättelse” (ibid. s. 91). De betydelsefulla händelserna i denna avhandling visar 
på intressentnätverkets kravställande i form av förändringstryck och när det 
leder till aktiviteter av uppbrytning och integrering av förutsättningar för värde-
skapande. De betydelsefulla händelserna är således viktiga för att förstå tjänste-
utvecklingsprocessen av en integrerad tjänst. Händelserna placeras inom ramen 
för en tjänsteutvecklingsprocess som består av delprocesserna: idéprocessen, 
projektbildningsprocessen, utvecklingsprocessen och implementeringsprocessen enligt figur 10 
(s. 44). 
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3.4 Studiens trovärdighet 

En forskningsstudies trovärdighet diskuteras ofta i termer av reliabilitet och 
validitet. Detta gäller i synnerhet för kvantitativa studier, men det förespråkas 
även av exempelvis Silverman (2001) för kvalitativa studier. I stället för att dela 
in studier i antingen kvantitativa och kvalitativa för att bestämma trovärdighets-
kriterier är det mer lämpligt att utgå från olika ansatser som har skilda 
ontologiska och epistemologiska bakgrunder. Norén (1995) framhåller att 
funktionalistiska ansatser relaterar trovärdighet till hur väl forskaren lyckas 
fånga den sanning som finns i den yttre verkligheten. För tolkande förståelse-
orienterade ansatser ställs andra krav på trovärdighet.  

Denna studie har tidigare placerats inom ramen för en tolkande fallstudie inom 
ett förståelseorienterad paradigm (Burrell & Morgan, 1979). Norén (1995) 
menar att vid tolkande ansatser blir subjektets roll och relation till det studerade 
betydelsefull. Jag väljer därför att inleda diskussionen om trovärdighet genom 
att fokusera på min relation och tillgång till källorna för de texter som 
genererats. Denna diskussion förs genom att beskriva vilken access jag har haft 
till fallet under forskningsprocessen. Därefter hanterar jag studiens trovärdighet 
utifrån Alvesson och Sköldbergs (1994) trilaterala sanningsbegrepp. Med detta 
begrepp menas att avhandlingens delar och forskningsprocessens olika moment 
ställer skilda trovärdighetskrav. 

3.4.1 Access 

Gummesson (2000) skiljer på två huvudsakliga typer av access. Den fysiska 
accessen handlar om möjligheten att få tillträde till personer, möten, dokument 
med mera. Den mentala eller intellektuella accessen rör sig om tillgängligheten, 
att få svar på det man frågar efter och att förstå vad som i själva verket försiggår 
i olika praktiska situationer. Gummesson menar att access till det studerade, till 
aktörernas och intressenternas upplevda verkligheter, är en av forskarens 
viktigaste uppgift att lösa. 

Kollektivtrafikbranschen i Sverige är en bransch i snittet mellan offentlig och 
privat verksamhet. Kollektivtrafikansvariga är länens kommuner och landsting 
vilka agerar genom en länstrafiktrafikhuvudman, oftast i form av ett aktiebolag. 
Både kommuner och landsting omfattas av offentlighetsprincipen. För 
länstrafikhuvudmannen har dess ägare en skyldighet att tillse att offentlighets-
principen blir gällande i tillämpbara delar. Jag har mot bakgrund av 
offentlighetsprincipen, även om jag inte behövt åberopa den, fått tillgång till 
protokoll, mötesanteckningar och tidigare undersökningar samt fått delta i 
projektgruppernas möten. Den fysiska accessen bedömer jag därför som god.  
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Den mentala eller intellektuella accessen måste ses i ljuset av att jag befunnit 
mig i en politisk miljö. Jag har sökt att nå bakom tillrättalagda svar levererade av 
politiker vana vid skarpa utfrågningar. Jag har varit medveten om att även 
personer från intresseföreningar hade en politisk agenda. Det är naturligtvis 
svårt att veta precis hur väl jag lyckats. Det har inte erbjudits svårigheter att få 
involverade personer att vilja intervjuas och samtalen har präglats av förtroende 
och öppenhet. Den mentala accessen är också starkt knuten till min egen 
förmåga att förstå vad som händer och att förmå informanterna att känna tillit i 
samtalssituationen. Min sociala kompetens och därmed kompetens att förmå 
informanterna att berätta anser jag vansklig att bedöma. Däremot har min 
samtalsform underlättat den mentala accessen då jag kunnat anpassa mig till 
situationen och till hur intervjurelationerna utvecklats. 

3.4.2 Tre perspektiv på trovärdighet 

Alvesson och Skölbergs (1994) trilaterala sanningsbegrepp består av tre 
sanningsbegrepp: korrespondens, mening och användning. Forskarna menar att 
de flesta studier har sannolikt inslag av alla tre koncepten. De tre sannings-
begreppen gör olika anspråk på trovärdighet. Olika delar av denna avhandling 
ansluter till skilda sanningsbegrepp. 

Det korresponderade sanningskriteriet är framträdande för avhandlingens 
fallbeskrivning. Det är en form av representationsförhållande till det undersökta 
händelseförloppet eftersträvas. Detta trovärdighetskriterium benämner Kvale 
(1989) för ”truth”. Det betyder dock inte att fallbeskrivningen är en spegling av 
det faktiskt inträffade. Som tidigare påtalats är empiri aldrig fri från teoretiska 
föreställningar, vilket medför att insamlade texter är alltid tolkade. Det betyder 
att texter från interjuver är påverkade av mina frågor och frågeområden vilka i 
sin tur är påverkade av min förförståelse där teoretiska föreställningar är en del. 
Tidningsartiklar och dokument är författade av andra personer vilka har egna 
intentioner med texten. Mina informanters redogörelser för händelser längre 
tillbaka i tiden återges möjligen förstärkta i någon riktning. Alvesson och 
Sköldberg (1994) framhåller att god empirisk forskning kännetecknas av 
empirisk förankring för trovärdighet. En god trovärdighet uppnås med käll-
kritik vilket jag hanterat genom en referensapparat. Efter författandet av en 
tidig version av fallbeskrivningen lät jag två av mina informanter läsa igenom 
texten och komma med kommentarer. Jag bedömer därför trovärdigheten för 
fallbeskrivningen som god. 

Det signifikativa meningsskapande sanningskriteriet kan användas för framför 
allt avhandlingens tolkande delar. Dessa delar bedöms utifrån dess 
poängrikedom, det vill säga utifrån dess aspektseende och meningsskapande av 
det oväntade. Kvale (1989) framhåller trovärdighetskriteriet ”beaty” för denna 
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del. Det är tolkningarnas betydelse och uppdagandet av det inte omedelbart 
givna som eftersträvas. Det uppenbart givna är insamlade texter under 
forskningsprocessen. Kriterierna för trovärdighet skiljer sig sålunda mellan fall-
beskrivningen och de tre tolkande kapitlen. Avhandlingens trovärdighet 
beträffande dessa tolkningar är beroende av läsarna. Norén (1995) menar att 
läsarnas förförståelse måste överskridas för att tolkningar ska uppfattas som 
poängrika. Ansvaret för bedömningen om tolkningarnas trovärdighet hamnar 
på detta sätt mer på läsaren. 

Den teoretiska referensramen svarar mot Alvesson och Sköldbergs (1994) 
applikativa sanningskriterium. Det betyder att teorier finner sin trovärdighet om 
de kan tillämpade under forskningsprocessen. Eftersom studiens referensram 
kontinuerligt utformats i samspel med fallet har dess tillämpbarhet bedömts 
löpande, och jag finner dess applikativa förmåga god. Trovärdigheten för 
avhandlingens teoretiska bidrag diskuteras i avhandlingens sista kapitel. 
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4. Fallbeskrivning 

Avhandlingens fjärde kapitel utgörs av en fallbeskrivning som handlar om 
utvecklingen av den integrerade kollektivtrafiktjänsten Närtrafiken. Närtrafiken 
utvecklades för att kunna realisera resetjänsterna färdtjänst, sjukresor och 
allmän kollektivtrafik. Närtrafiken utvecklades i Blekinge län och är ett resultat 
av en tjänsteutvecklingsprocess som formellt initierades sommaren 1998 men 
vars historia sträcker sig längre tillbaka. 

Fallbeskrivningen är en följd av avhandlingens longitudinella ansats. Beskriv-
ningen spänner över en tioårsperiod med tonvikt på åren från 1994 till 2000. 
Det främsta motivet till den extensiva fallbeskrivningen, både i omfång och i 
kronologisk spännvidd, är utgångspunkten att tjänsteutveckling måste förstås 
mot bakgrund av dess historia. Kapitlet inleds med en beskrivning av bakgrun-
den till fallbeskrivningen med särskild uppmärksamhet på den legala utveck-
lingen inom kollektivtrafikområdet. Därpå följer fallbeskrivningen som är en 
förhållandevis empirinära skildring. 

4.1 Bakgrund till fallbeskrivningen 

En vanlig indelning av kollektivtrafik är i en allmän och en särskild del. Den 
allmänna kollektivtrafiken är öppen, men inte nödvändigtvis fysiskt och 
geografiskt tillgänglig för alla. Exempel på trafikslag inom den allmänna 
kollektivtrafiken är lokal och regional busstrafik och färjetrafik. Med särskild 
kollektivtrafik menas de olika trafikslag som är riktade till särskilda grupper i 
samhället och som oftast kräver speciella tillstånd för att kunna nyttjas. 
Exempel på trafikslag inom den särskilda kollektivtrafiken är färdtjänst, sjuk-
resor och skolskjutsar. Avhandlingen fokuserar ett lokalt projekt som syftade till 
att integrera färdtjänst och sjukresor dessutom skulle det nya trafikslaget vara 
tillgängligt för allmänheten. Med andra ord skulle delar av den allmänna och 
särskilda kollektivtrafiken integreras. 

Nedan presenteras en historisk exposé över kollektivtrafikens utveckling. Färd-
tjänsthandboken (1999), skriven av Svenska Kommunförbundet, bidrar med en 
rik bakgrundsbild till framför allt färdtjänstens utveckling. 

4.1.1 Den allmänna kollektivtrafikens utveckling 

Den kommersiella möjligheten att låta flera personer med liknande resbehov 
färdas tillsammans upptäcktes tidigt. På 1800-talet färdades allmänheten på 
svenska vattendrag med ångbåtar, och långt dessförinnan fanns roddar-
madammerna som mot betalning rodde passagerare kortare sträckor mellan 
Stockholms strandlinjer. De första kollektiva resetjänsterna var således privata 
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alternativ i vinstdrivande syfte. Ganska snart kom trafiken att utvecklas. Först 
utrustades de större städerna med hästdragna spårvagnar vilka senare kom att 
elektrifieras. Förbränningsmotorn gjorde det möjligt att förse droskorna med 
framdrivningshjälp och inom kort fanns både taxi och bussar. 

Samhällets intresse för kollektivtrafik tilltog under 1900-talet fram till att 
kommuner och landsting fick monopol på verksamheten (se Östlund, 1995). I 
slutet av 1970-talet ansåg dåvarande regering att den allmänna kollektivtrafiken 
behövde förbättras. Den allmänna kollektivtrafiken var vid denna tidpunkt 
starkt fragmenterad av olika statliga bidragssystem och den utfördes vanligtvis 
av bussföretag med egna taxe- och biljettsystem. En ambition från statsmakten 
var att samordna och likställa det vildvuxna utbudet av resetjänster. Propositio-
nen Om åtgärder för att förbättra lokal och regional persontrafik (Prop. 1977/78:92) 
ledde fram till Lag om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik (SFS 1978:438). 
Lagen var tvingande och statuerade att i varje län skulle kommuner och 
landsting gemensamt ansvara för lokal- och regional kollektivtrafik. Den opera-
tiva uppgiften att planera och upphandla trafik lades på en trafikhuvudman som 
oftast var ett aktiebolag eller ett kommunalförbund. Trafiken utfördes av 
privatägda operatörer som i allt väsentligt stod för resurserna, fordon och 
chaufförer. Tudelningen mellan en beställar- och utförarfunktion skapade 
förutsättningar för ett rationellt upphandlingsförfarande. Med en effektiv 
upphandling med fokus på kronor per antal körda kilometrar kunde länens 
trafikhuvudmän pressa kostnaderna (Johansson, 1999). 

För operatörerna kom lönsamhetsnivån att sjunka kontinuerligt. Talesmannen 
för bussoperatörernas branschorgan, Svenska Bussbranschens Riksförbund, 
menade 1998 att den låga lönsamhetsnivån för branschen närmade sig kritiska 
nivåer (Trafik Forum, 1998). Den låga lönsamhetsnivån fick konsekvenser för 
bussförarna som pressades hårt i sina roller (Nilsson, 2003). Ett tydligt tecken 
att situationen var ansträngd var bussförarnas strejk 1999. 

Samhällets del av kostnaderna för kollektivtrafiken är betydande. Trafikhuvud-
männens samlade kostnader 2000 uppgick till 16,8 miljarder kronor varav 
samhället stod för 7,1 miljarder vilket ger en samhällsfinansieringsgrad på 42 
procent (SOU 2001:106). I början av 2000 stod kollektivtrafiken för 9 procent 
av landets resor och 10 procent av reslängden (ibid.). Tätorten har en högre 
marknadstäckning för kollektivtrafiken än glesbygden. Den främsta kundkret-
sen för den allmänna kollektivtrafiken är ungdomar och äldre personer. 
Kvinnor använder den allmänna kollektivtrafiken i större utsträckning än män. 

4.1.2 Den särskilda kollektivtrafikens utveckling 

Den särskilda kollektivtrafikens historia, med fokus på färdtjänst, har en helt 
annan historia än den allmänna kollektivtrafiken. Liksom för den allmänna 
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kollektivtrafiken initierades färdtjänst på privat initiativ. Skilda frivilligorganisa-
tioner arrangerade transporthjälp åt rörelsehindrade. Svenska Kommunför-
bundet skriver i Färdtjänsthandboken (1999) att brandkåren 1947 organiserade 
en transportfunktion för handikappade i Malmö, en tjänst som spred sig till 
flera andra städers brandkårer. Således var det olika enskilda initiativ som 
inledningsvis möjliggjorde för funktionshindrade att färdas korta sträckor. 
Under 1960-talet hade utbyggnaden av den sociala verksamheten i Sverige hög 
prioritet och färdtjänst kom att hanteras som ett frivilligt åtagande från 
kommunernas sida. Det blev en kommunal service att kunna erbjuda samhälle-
ligt stödd färdtjänst till äldre och funktionshindrade medborgare. I slutet av 60-
talet hade cirka 100 av landets 850 kommuner inrättat någon form av färdtjänst 
(ibid.). En annan syn på funktionshindrade personer började växa fram i 
Sverige. De skulle aktiveras och ges förutsättningar att bland annat ta del av 
kulturlivet. Svenska Kommunförbundet rekommenderade kommunerna att 
organisera färdtjänsten under respektive kommuns socialnämnd. De funktions-
hindrades resetjänst uppfattades i första hand inte som en trafikfråga utan som 
en social fråga. 

Under 70-talet fortsatte den snabba tillväxten och kommunal färdtjänst inrätta-
des över hela landet. Staten började stödja kommunernas ansträngningar med 
statsbidrag på 35 procent av kostnaderna (ibid.). Från att färdtjänsten var en 
sporadisk tjänst, senare ett frivilligt åtagande för kommunerna blev den 1982 
obligatorisk genom Socialtjänstlagens (SFS 1980:620) tillkomst. Med färdtjänsten 
skulle funktionshindrade ges förutsättningar att leva ett normalt socialt liv. 
Denna ambition kom att benämnas normaliseringsprincipen. 

Kommunernas kostnader för färdtjänst var olika eftersom andelen färdtjänst-
berättigade kunde variera från 1,9 till 9,1 procent (Svenska Kommunförbundet, 
1999). Kommunerna fick själva bestämma omfattningen och priset på sin färd-
tjänst och således kunde det variera i servicegrad och pris mellan olika 
kommuner. I många län översteg den samhälleliga kostnaden för särskild 
kollektivtrafik den allmänna kollektivtrafikens kostnader. För att minska de 
kommunala kostnaderna för färdtjänst har ett flertal åtgärder vidtagits. 
Företagna åtgärder har bland andra varit att genom kommunala regelsystem 
försöka begränsa antalet tillåtna resor för en given tidsperiod. Ytterligare en 
åtgärd för att minska kostnaderna för färdtjänsten har varit att föra samman 
resenärer med liknande behov i ett och samma fordon. Med andra ord har 
färdtjänstansvariga kommuner strävat efter att göra den individuellt anpassade 
färdtjänsten till ett kollektivt resande. 

Ytterligare ett sätt att minska de kommunala kostnaderna för den särskilda 
kollektivtrafiken var introduktionen av servicelinjer som kom att växa fram 
under 1980-talet. Servicelinjerna utgjordes av mindre och bättre anpassade 
bussar för funktionshindrade. Servicelinjerna lades med längre sträckor vilka 
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gick igenom bostadsområden med många äldre personer samt förbi naturliga 
resmål såsom city, sjukhus och apotek. Servicelinjerna var en resetjänst för 
bland annat resenärer som i vissa fall skulle ha valt färdtjänst men som istället 
kunde välja en mer fysiskt anpassad form av den allmänna kollektivtrafiken. 
Indelningen mellan allmän och särskild kollektivtrafik började därmed blir vag. 

Sammantaget har både den allmänna och särskilda kollektivtrafiken haft en 
snabb utveckling de sista årtiondena av 1900-talet. Gemensamt för de två 
kategorierna är att de startade som privata tjänster för att under senare delen av 
1900-talet kontrolleras och styras av samhället. Med samhällets inblandning har 
lagstiftningen och de föregående utredningarna varit av stor vikt för den 
särskilda kollektivtrafiken vilket uppmärksammas i följande avsnitt. 

4.1.3 Tidiga utredningar och deras följder 

Ett flertal motioner, propositioner, promemorior och lagar har lagts fram 
genom åren i syfte att reformera och att öka den allmänna kollektivtrafikens 
fysiska tillgänglighet (Svenska Kommunförbundet, 1999). Med ökad tillgänglig-
het av den allmänna kollektivtrafiken minskar behovet av särskilda lösningar 
såsom färdtjänst, som är mer kostsam för samhället. Det har även funnits ett 
socialt patos bakom den legala utvecklingen. Integrering och normalisering har 
förts fram såsom centrala värderingar. 

HAKO-utredningen (SOU 1975:68) framhöll att tillgängligheten hos de kollektiva 
färdmedlen måste bli bättre. Anledningen därtill var att antalet personer i landet 
som på grund av funktionshinder hade svårigheter att resa kollektivt uppgick till 
närmare en miljon. 1979 beslutade riksdagen om en obligatorisk handikapp-
anpassning av de kollektiva färdmedlen. Handikapputredningen 1989, Ett 
samhälle för alla? (SOU 1992:52), slog fast att den enskilde resenären ska kunna 
resa med den allmänna kollektivtrafiken på egen hand. I utredningen lades ett 
bredare kundperspektiv då utredningen menade att hela reskedjan måste 
beaktas. Utredningen föreslog även att samtliga resor inom den särskilda 
kollektivtrafiken skulle läggas hos länens trafikhuvudman, som hittills försörjde 
länet med allmän kollektivtrafik. Med Handikapputredningen 1989 i ryggen 
tillsatte regeringen en utredning som fick i uppdrag att lägga fram förslag till 
bättre samordning av de offentligt betalda resorna i länen. Utredningen fick 
namnet Samreseutredningen och den publicerade 1995 sitt betänkande Allmänna 
kommunikationer – för alla? (SOU 1995:70). Samreseutredningen föreslog att 
länens trafikhuvudmän inte bara skulle ansvara för den allmänna kollektiv-
trafiken utan även för färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor. Svenska 
Kommunförbundet ansåg att utredningens förslag inkräktade allt för mycket på 
kommunernas självständighet och föreslog därför att det skulle vara frivilligt för 
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kommunerna att överlåta sina uppgifter för färdtjänsten till länets 
trafikhuvudman. 

Samreseutredningens (SOU 1995:70) grundtanke var att genom organisatoriska 
förändringar och flyttat ansvar för särskild kollektivtrafik skapa ekonomiska 
incitament för handikappanpassning av linjetrafiken. Genom ett samlat ansvar 
hos en trafikhuvudman skulle utveckling, utbyggnad och handikappanpassning 
av kollektivtrafiken påskyndas. En annan grundtanke i Samreseutredningen var 
att skapa förutsättningar för att stoppa en kostnadsutveckling för den särskilda 
kollektivtrafiken genom att låta de ingående trafikslagen samverka, både 
sinsemellan samt med allmän kollektivtrafik. Utifrån propositionen kom ett 
antal lagar att skrivas om och andra lagar att skrivas. 

4.1.4 Nya lagar och deras inriktningar 

Under 1990-talet verkade statsmakterna för att utforma olika förslag för att 
minska den särskilda kollektivtrafikens kostnader samt för att normalisera 
situationen för färdtjänstberättigade. Detta fick sitt uttryck i Samreseutredningen 
(SOU 1995:70) samt i den efterföljande propositionen Mer tillgänglig kollektiv-
trafik (Prop. 1996/97:115). Från och med den 1 januari 1998 trädde en ny lag 
om färdtjänst i kraft, Lag om färdtjänst (SFS 1997:736). Lagen stadgar att 
kommunernas färdtjänstuppgifter kan överlåtas på länets trafikhuvudman. 
Bakgrunden till Lag om färdtjänst var dels den alltför långsamma anpassningen 
av den allmänna kollektivtrafiken till de funktionshindrades behov och 
förutsättningar, dels den stegrande kostnadsutvecklingen för färdtjänsten. Från 
centralt håll ansågs att dessa förhållanden bättre skulle kunna åtgärdas med ett 
samlat ansvar hos länens trafikhuvudmän. Med ett samlat ansvar för både 
allmän och delar av särskild kollektivtrafik skulle incitament utvecklas att 
integrera och normalisera den samhällsbetalda trafiken samt att sänka länens 
kostnader för färdtjänsten. 

Det är främst Samreseutredningen (SOU 1995:70) och Lag om färdtjänst 
(SFS 1997:736) som betonas och har relevans för denna studie.19 Förutom 
dessa två skrivningar är det en rad lagar som har ändrats för att bättre stå i 
samklang med Lag om färdtjänst (SFS 1997:736).20 Ett stort inflytande på färd-

                                                 
19 Lag om riksfärdtjänst (SFS 1997:735) tillkom, men fokus för studien rör i högre grad den 
länsbundna färdtjänsten. 
20 Dessa är Lag om ansvar för viss kollektiv persontrafik (SFS 1997:734), Kommunallagen 
(1991:900) (Omtryckt i SFS 1998:1. Ändring t.o.m. SFS 1998:765), Förvaltningslagen (1986:223) 
(Ändring t.o.m. SFS 1998:386), Socialtjänstlagen (1980:620) (Omtryckt i SFS 1988:871. Ändring 
t.o.m. SFS 1998:855), Sekretesslagen (1980:100) (Omtryckt i SFS 1992:1474. Ändring t.o.m. 
SFS 1998:936), Förordning om egenavgifter vid resor med riksfärdtjänst (1993:1148) (Ändring t.o.m. 
SFS 1997:782), Personuppgiftslagen (1998:204), Personuppgiftsförordningen (1998:1191), 
Datainspektionens föreskrifter (DIFS 1997:2, 1998:1, 1998:2, 1998:3), Datalagen (1973:289), 
Dataförordningen (1982:480), Lag om resekostnadsersättning vid sjukresor (1991:419), Skollagen 
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tjänsten har Socialtjänstlagen (SFS 1980:620) haft som i sin senaste revidering 
1998 (SFS 1998:855) helt mönstrat ut begreppet färdtjänst. Färdtjänsttillstånd 
ges numera endast med stöd i Lag om färdtjänst (SFS 1997:736) och färdtjänst är 
därmed inte en social fråga med stöd av Socialtjänstlagen utan en trafikfråga. 

Kommunikationsforskningsberedningen (KFB)21 var en statlig myndighet som 
planerade, initierade, samordnade och stödde forskning, utveckling och 
demonstrationsverksamhet inom kommunikationsområdet. Med anledning av 
Samresutredningen (SOU 1995:70), propositionen Mer tillgänglig kollektivtrafik 
(Prop. 1996/97:115) samt propositionen Forskning och Samhälle (Prop. 
1996/97:5) fann KFB och Regeringen det angeläget att stärka forskningen om 
den särskilda kollektivtrafikens utveckling på grund av dess omfattning och till 
den stora potential för effektivisering och kvalitetshöjning. Ett forsknings-
program som fick namnet Samhällsbetalda resor: program för forskning, utveckling och 
demonstration (KFB-info 1997:6) skapades och föreliggande avhandling utgör en 
del av detta. 

Det legala ramverkets betydelse för kollektivtrafiken är betydelsefullt. Samrese-
utredningen (SOU 1995:70) skulle få en central roll för idén om den integrerade 
kollektivtrafiktjänsten Närtrafiken. Beskrivningen av den generella, praktiska 
och legala utvecklingen för branschen är bakgrund till nästa kapitel som 
fokuserar fallet i Blekinge län. Fallbeskrivningen av tjänsteutvecklingsprocessen 
för den integrerade tjänsten Närtrafiken tar sin början före idén om det som 
skulle bli Närtrafiken hade formats. 

4.2 Tiden före tjänstekonceptets uppkomst 

Med detta avsnitt inleds återgivningen av utvecklingen av den integrerade 
tjänsten Närtrafiken. Fallbeskrivningen är kronologiskt ordnad och indelad i 
fem avsnitt (4.2-4.6) som följer tjänsteutvecklingens delprocesser. Den sakliga 
framställningen som hittills präglat studien övergår i en annan form, en mer 
berättande stil. Fallbeskrivningen är forskarens berättelse om fallet. 

Detta avsnitt beskriver och uppmärksammar en tidig reformering av Karlskrona 
kommuns färdtjänst. En modell för färdtjänst kom att utvecklas och 
implementeras i Karlskrona kommun som fortsättningsvis benämns som 
Karlskronamodellen. Karlskronamodellen skulle få betydelse för utvecklingen av 
den integrerade tjänsten Närtrafiken som lanserades ungefär 10 år senare. 
Fallbeskrivningen inleds cirka fem år före idén om den integrerade tjänsten 
formulerades. Intresset för denna period följer av att involverade intressenter 

                                                                                                                                        
(1985:1100) (Omtryckt i SFS 1997:1212. Ändring t.o.m. SFS 1998:353), Lagen om kommunernas 
skyldigheter att svara för vissa elevresor (1991:1110) (Ändring t.o.m. SFS 1993:801) m.fl. 
21 Numera Vinnova, (www.vinnova.se). 
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ställde krav och utövade påverkan på trafikförslaget Närtrafiken, delvis mot 
bakgrund av tidigare erfarenheter av den särskilda kollektivtrafiken och framför 
allt Karlskronamodellen. 

Fallbeskrivningens centrala intressenter är till stor del desamma som de 
intressenter som Enquist (1999) menar är typiska för kollektivtrafiken. Den 
första intressentgruppen är ägare och består av länstrafikansvariga kommuner i 
Blekinge län och Landstinget Blekinge22. Den andra intressentgruppen är 
operatörer och består av den upphandlade och verkställande funktion som utför 
trafiken. Länstrafikhuvudmannen är den tredje centrala intressenten och i 
fallbeskrivningen tar Blekinge läns länstrafikhuvudman, BlekingeTrafiken, en 
framskjuten plats. Den sista gruppen är resenärer. Resenärer företräds i 
fallbeskrivningen oftast av intresseföreningar. Den särskilda kollektivtrafikens 
reformering i Blekinge län påbörjades i början av 1990-talet och 
fallbeskrivningen tar sin början i Karlskrona kommun. 

4.2.1 Mönsterbrott i Karlskrona kommun 

I slutet av 1980-talet beviljades endast en beställningscentral för taxi i varje 
kommun. I Karlskrona kommun verkade Karlskrona Taxi som var en 
ekonomisk förening vars medlemmar bestod av privata droskägare23. Eftersom 
Karlskrona Taxi var den enda beställningscentralen i kommunen föll det sig 
naturligt att Karlskrona kommun överlät färdtjänsten till Karlskrona Taxi till ett 
fast pris. Karlskrona Taxi utförde uppdraget med vanliga taxibilar knutna till 
Karlskrona Taxi samt med sitt bolag Karlskrona Färdtjänst AB (KFAB) som 
förfogade över två handikappbussar. 

Fram till 1990 hade sålunda Karlskrona Taxi ett slags icke självvalt monopol på 
utförandet av färdtjänst i Karlskrona kommun. I länets övriga kommuner var 
situationen snarlik. Kommunernas färdtjänst utfördes av taxiföreningar med 
namnen Sölvesborg Taxi, Olofström Taxi, Karlshamn Taxi och Ronneby Taxi. 
1990 avreglerades taxibranschen. För taxiföreningar var detta ett hot av 
existerande ordning, för vissa droskägare var det ett gyllene tillfälle att dra 
fördel av de nya spelreglerna, vilket två entreprenörer i Karlskrona kom att 
göra. 

Varje droskägare som var medlem i Karlskrona Taxi hade även delägarskap i 
KFAB. Med delägarskapet följde även en rättighet samt en skyldighet att köra 
färdtjänst för KFAB. Dessa uppdrag var inte särskilt lönsamma och ofta 
förlagda på obekväma arbetstider. Det var därför många droskägare som ville 

                                                 
22 Fortsättningsvis benämnd landstinget. 
23 Fortsättningsvis används droskägare för att beteckna företag som med fordon och chaufför 
upplåter sina tjänster till en taxiförening eller trafikhuvudman. 
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undslippa skyldigheten att bemanna KFAB och önskade sälja delägarskapen i 
KFAB. I detta läge började två droskägare köpa delägarskapen. Medan de båda 
entreprenörerna övertog alltfler delägarskap, till slut ungefär 60 procent av 
bolaget, hade det legala förhållandet i taxibranschen förändrats i och med 
branschens avreglering 1990. När Karlskrona kommun publicerade en anbuds-
begäran för kommunens färdtjänst lade entreprenörerna för KFABs räkning ett 
anbud på kommunens färdtjänst. Resterande 40 procent av KFAB ägdes av 
droskägare knutna till Karlskrona Taxi och på detta sätta hamnade droskägarna 
och Karlskrona Taxi i en brydsam situation. Karlskrona Taxi såg sig inte hotat 
eftersom KFAB inte ägde den mängd fordon som krävdes för att kunna utföra 
Karlskrona kommuns färdtjänst. Mot alla odds fick KFAB uppdraget av 
Karlskrona kommun. 

Vid tiden för reformeringen av Karlskrona kommuns färdtjänst fick färdtjänst-
resenärerna betala 20 procent av taxameterbeloppet för en resa. Något som 
ytterligare utmärkte färdtjänsten var att resenärerna disponerade taxifordonet 
utan att behöva dela det med andra resenärer. KFAB hade erhållit färdtjänst-
uppdraget till en kostnad som medförde att KFAB, med Karlskrona kommuns 
goda minne, blev tvungen att organisera trafiken på ett mer kostnadseffektivt 
sätt. För att kunna hushålla med resurserna kom KFAB att samordna resenärer, 
det vill säga låta resenärerna samåka och dela fordon. Detta var en stor 
omställning för resenärerna vilket en av entreprenörerna vittnar om.24 

Vi skulle samköra för att pengarna skulle räcka, vi godtog inte att man 
åkte en person i bilen. Så fort fler personer skulle åka i samma riktning så 
skulle de vara två, tre eller fyra i bilen. Och det blev ett rabalder något 
fruktansvärt hösten 1990. 

Färdtjänstresenärerna i Karlskrona kommun var inte nöjda med den nya 
ordningen. Ur deras perspektiv var det generellt sett en försämring av 
färdtjänsten eftersom de blev tvungna att färdas tillsammans med andra 
resenärer. 

Strax efter övertagandet av Karlskrona kommuns färdtjänst strukturerade de två 
entreprenörerna om sitt företag vilket visar något av entreprenörernas ambition. 
Som moderbolag till KFAB etablerades Blekinge Samtrans AB25 vilket skulle bli 
varumärket mot resenärerna samt vara en kontraktspartner med uppdragsgivare 
och underentreprenörer. I Samtrans skulle även beställningscentralen 
förläggas.26 

                                                 
24 Intervju, BlekingeTrafiken, 001114. 
25 Fortsättningsvis förkortad Samtrans. 
26 Fortsättningsvis benämns de två företagen KFAB/Samtrans om inte situationen kräver annat. 
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4.2.2 BlekingeTrafiken börjar intressera sig 

Karlskrona kommuns initiativ hade uppmärksammats av Blekinge Länstrafik 
AB, som BlekingeTrafiken hette vid denna tid. KFAB/Samtrans hade lagt ett 
anbud på Ronneby kommuns färdtjänst som företaget var nära att erhålla. Om 
BlekingeTrafiken skulle engagera sig i kommunernas färdtjänst var det tids-
mässigt angeläget att agera innan KFAB/Samtrans skulle erhålla en 
dominerande ställning. KFAB/Samtrans strukturerade och administrerade sin 
organisation i det närmaste som BlekingeTrafiken. De båda företagen 
upphandlade operatörer på marknaden, de ansvarade för planering och 
verkställande av respektive trafiksystem, BlekingeTrafiken via tidtabeller och 
KFAB/Samtrans med en beställningscentral. BlekingeTrafikens strategiska 
intention framgår av årsredovisningen för 1991.27 

En betydande del av våra skattepengar används idag till att betala olika 
former av taxitrafik. I Blekinge lägger samhället faktiskt mer pengar på 
taxi för skolskjutsning, färdtjänst, sjukresor m.m. än vad vi betalar för hela 
kollektivtrafiken. Taxi skär för den skull inte guld med täljkniv. Det är 
dags att finna bättre samordning mellan olika transporter, olika köpare – 
och olika säljare. Här hoppas jag att Länstrafiken skall kunna spela en 
viktig roll under de närmaste åren. 

1992 genomförde BlekingeTrafiken, landstinget, Kommunförbundet Blekinge 
och extern expertis en utredning som visade att det skulle vara lönsamt och 
samhällsekonomiskt motiverat att låta BlekingeTrafiken överta delar av länets 
kommunala färdtjänst. Karlskrona kommun blev övertygad och den 22 
december 1993 kunde allmänheten läsa att BlekingeTrafiken skulle komma att 
överta några funktioner av Karlskrona kommuns färdtjänst.28 BlekingeTrafikens 
ansvar från och med årsskiftet 1993/94 skulle bli att motta resebeställningar, 
samordna resenärer, dirigera fordon genom en beställningscentral, upphandla 
operatörer och marknadsföra färdtjänsten; det vill säga de uppgifter som 
KFAB/Samtrans ditintills hade haft. Prövning av färdtjänsttillstånd skulle 
tillsvidare vara kvar hos Karlskrona kommuns omsorgsnämnd. 

BlekingeTrafiken och Karlskrona kommun utmanar taxibranschen 
Samma dag som allmänheten kunde läsa om BlekingeTrafikens nya roll 
beträffande Karlskronas färdtjänst kunde den även läsa i Blekinge Läns Tidning 
att: ”Nästa år får taxibolag och enskilda åkare i Karlskrona ’börja slåss’ om de 
3800 färdtjänståkarna i kommunen.”29 Vad var meningen med detta? 

                                                 
27 BlekingeTrafikens årsredovisning 1991. 
28 Sydöstran, 931222. 
29 Blekinge Läns Tidning, 931222. 
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Tillsammans med Karlskrona kommuns omsorgsnämnd hade BlekingeTrafiken 
utvecklat en plan som syftade att konkurrensutsätta taximarknaden i Karlskrona 
kommun. Den konkurrenssituation som hade uppstått 1990 med två konkur-
rerade organisationer, Karlskrona Taxi och KFAB/Samtrans, var inte tillräcklig. 
En större konkurrens eftersträvades. BlekingeTrafiken kom att lösa problemet 
våren 1994 med ett för taxibranschen provokativt tillvägagångssätt. 

KFAB/Samtrans hade tidigare med framgång konkurrerat om Karlskrona 
kommuns färdtjänst och var beredd på ännu en upphandling. ”Jag ser fram mot 
upphandlingen. Vi ska vara med i konkurrensen.”, framhöll en av 
KFAB/Samtrans entreprenörer.30 Presumtiva anbudsgivare blev dock upplysta 
genom media hur BlekingeTrafiken ämnade konkurrensutsätta taximarknaden.31 

Upphandlingen är igång. Tanken är att de enskilda taxiföretagen [drosk-
ägare] ska lämna in anbud på körkostnad per mil, varefter länstrafikens 
beställningscentral i första hand kommer att lägga ut uppdragen på de 
billigaste bilarna. Aktiebolag är också välkomna eftersom de är juridiska 
personer, men inte en ekonomisk förening som Karlskrona Taxi. 

I anbudsunderlaget statuerades att varje anbudsgivare skulle vara ett 
självständigt företag/företagare och att anbud inte fick lämnas för en grupp 
företag/företagare eller för underentreprenörer.32 Såsom underlaget var skrivet 
fick inte Karlskrona Taxi och liknande taxisammanslutningar konkurrera om 
färdtjänstuppdraget. Karlskrona kommuns omsorgsnämnd och Blekinge-
Trafikens avsikt var att låta enskilda droskägare lämna in anbud och börja 
konkurrera med varandra. 

Taxiförbundet, som månar om landets taxiföreningar, började i detta läge att 
agera. ”Taxiägare håller på att bli ett splittrat transportproletariat”, menade 
Taxiförbundets VD Lennart Kalderén.33 Taxiförbundet kom även att anklaga 
Karlskrona kommuns omsorgsnämnd för maktfullkomlighet: ”Deras sätt att 
handla upp färdtjänsten strider mot lagen. Konkurrensen är satt ur spel”.34 
Taxiförbundet var negativ inställd till att funktionen för färdtjänstens 
beställningscentral inte skulle komma att upphandlas i konkurrens samt att 
sammanslutningar av taxiförare inte var tillåtna att inkomma med anbud. 
Ordförande i Karlskrona kommuns omsorgsnämnd kontrade med: ”En tävlan 
mellan olika beställningscentraler ger inga större vinster. […] Vi ser till att det 
blir konkurrens mellan de enskilda transportörerna. Då får vi mest ut av skatte-
pengarna.”35 Taxiförbundet kom att kämpa för Karlskrona Taxi lokalt och för 

                                                 
30 Blekinge Läns Tidning, 931222. 
31 Blekinge Läns Tidning, 940329. 
32 Blekinge Läns Tidning, 940408. 
33 Sydöstran, 940508. 
34 Sydöstran, 940508. 
35 Sydöstran, 940508. 
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att fallet inte skulle bli prejudicerande. Taxiförbundets VD framhöll att: ”Vi ser 
det här som en spjutspets. En mycket olycklig och allvarlig sådan eftersom det 
traditionella konceptet med en beställningscentral i varje kommun riskerar att 
förstöras.” 36 

Karlskrona Taxi kom att överklaga ärendet och Länsrätten beslutade 
omedelbart om ett tillsvidarestopp för upphandlingen av färdtjänsten.37 
Karlskrona Taxi framhöll att Karlskrona kommuns beslut att låta inrätta en ny 
beställningscentral var ett brott mot gällande konkurrensregler samt att 
förbudet mot gemensamma anbud på färdtjänsten stred mot Lag om offentlig 
upphandling (SFS 1992:1528). ”Så långt vi kan se står vi med båda fötterna på 
jorden”, framhöll en politiker från Karlskrona kommuns omsorgsnämnd.38 
Ärendet avslutades några veckor senare. Den 19 maj 1994 kunde allmänheten 
läsa att: ”Taxi förlorade om färdtjänsten.”39 Innebörden i den något kryptiska 
rubriken var att Länsrätten avslog Karlskrona Taxis anmälan av Blekinge-
Trafikens pågående upphandling; upphandlingen kunde återupptas. 

BlekingeTrafiken förvärvar Samtrans 
Beslutat från Karlskrona kommuns omsorgsnämnd att låta BlekingeTrafiken 
överta delar av kommunens färdtjänstadministration kom sent i december 1993. 
BlekingeTrafiken hade därför ingen möjlighet att administrera färdtjänsten 
direkt efter årsskiftet. BlekingeTrafiken saknade kontrakterade operatörer med 
fordon, beställningscentral, personal som kunde bemanna centralen, 
kommunikationsutrustning och allt som hör därtill. Framför allt saknade 
BlekingeTrafiken verksamhetskompetens om färdtjänst. Problemet löstes 
genom att BlekingeTrafiken köpte KFAB/Samtrans tjänster under det första 
halvåret 1994. 

Med det akuta problemet ur världen kunde BlekingeTrafiken arbeta för att 
bygga upp den långsiktiga administrationen av det nya åtagandet. Blekinge-
Trafiken hade kompetens om upphandling men saknade kompetens om 
taxibranschen, beställningscentralens verksamhet och framför allt relationer till 
färdtjänstresenärerna. KFAB/Samtrans besatt allt det som BlekingeTrafiken 
saknade. I detta läge kom BlekingeTrafiken att lösa problemet genom att 
förvärva Samtrans.40 En tjänsteman från BlekingeTrafiken förtydligar 
anledningarna till köpet av Samtrans.41 

                                                 
36 Blekinge Läns Tidning, 940408. 
37 Sydöstran, 940426. 
38 Sydöstran, 940426. 
39 Blekinge Läns Tidning, 940519. 
40 Syftet var att inte endast administrera färdtjänst utan även hemtaxi, flygbusstaxi och tågtaxi. 
41 Intervju, BlekingeTrafiken, 000814. 
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Vi tog på oss ett uppdrag som vi inte hade någon som helst kompetens 
om. Men jag tror det var ett lyckat drag att vi köpte kompetensen från 
Samtrans som redan hade varit involverad och som kunde det här med 
samordning. Hade vi försökt att bygga upp en egen organisation tror jag 
att vi inte hade klarat av det. I och med att vi köpte över personal och 
ägarna fick vi erforderlig kompetens. 

Men det var inte bara kompetens för den egna organisationen BlekingeTrafiken 
kom att förvärva. BlekingeTrafiken köpte även resenärernas kunskap om och 
erfarenheter av färdtjänsten. Samtrans hade arbetat in ett varumärke. Resenä-
rerna hade lärt och vant sig vid att samåka med varandra och de hade en 
relation till personalen i Samtrans beställningscentral. BlekingeTrafiken köpte 
således inte bara ett företag utan även resenärernas kompetens om Samtrans 
och färdtjänstsverksamheten i Karlskrona. För resenärerna märktes knappt den 
nya ordningen. Det var samma telefonnummer de ringde och det var samma 
personer de pratade med. 

4.2.3 Sammanfattning 

Fallbeskrivningen har i föreliggande avsnitt skildrat Karlskrona kommuns och 
BlekingeTrafikens strävan att reformera färdtjänsten. Modellen som de utveck-
lade, och som fortsättningsvis benämns Karlskronamodellen, bestod kortfattat av 
att låta BlekingeTrafiken ansvara för upphandling och beställningscentralens 
verksamhet. Beställningscentralen kom att utgöra kärnan i verksamheten, det 
var i beställningscentralen som resenärernas efterfrågan skulle mötas med 
utbudet av resmöjligheter i form av fordon. Nästa avsnitt handlar bland annat 
om den vidare förankringen och implementeringen av Karlskronamodellen hos 
länets övriga fyra kommuner. 

Karlskronamodellen kan i detta skede inte benämnas som en integrerad tjänst. 
Det var endast en tjänst, nämligen färdtjänst, som realiserades. Däremot utgjor-
des Karlskronamodellen av ett par utmärkande lösningar vilket skilde den från 
hur färdtjänsten genomfördes tidigare. Med Karlskronamodellen skulle 
resenärernas resor samordnas, vilket för resenärerna betydde att de var tvungna 
att samåka. Detta medförde att färdtjänstresenärer kom att dela resurser under 
genomförandet av tjänsten. Genom att resenärerna samåkte kom de även att 
dela genomförandet av tjänsten. Karlskronamodellens lösningar skulle komma att 
vidareutvecklas för den integrerade trafiktjänsten vilket uppmärksammas senare 
i fallbeskrivningen. I detta skede, som avsnittet behandlar, hade idén om en 
integrerad kollektivtrafiktjänst ännu inte formats. 

Karlskronamodellen utformades från början med syfte att effektivisera och 
därmed minska kostnader för färdtjänsten. Med ekonomiskt gott resultat, hade 
idén om samordning av resenärernas resor genom att låta dem samåka och dela 
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resurser prövats. Färdtjänstresenärer i Karlskrona kommun kom att reagera 
negativt, men ägarens intressen av sänkta kostnader för färdtjänsten övervägde. 
Utvecklingen och implementeringen av Karlskronamodellen är av ovan nämnda 
anledningar betydelsefull för att beskriva och förstå utvecklingen av den 
integrerade trafiktjänsten. I detta skede hade Karlskronamodellen enbart 
implementerats i Karlskrona kommun. Tankarna om att integrera ett flertal 
trafikslag började gro och kom till uttryck i skilda uttalanden vilket nästa avsnitt 
behandlar. 

4.3 Idéer – entreprenörer, legitimering och förankring 

Föreliggande avsnitt beskriver hur Karlskronamodellen implementeras i 
Blekinge läns övriga kommuner. Ett annat betydelsefullt tema i beskrivningen 
är hur idén till den integrerade tjänsten uppstår samt hur denna idé förankras 
hos BlekingeTrafikens ägare. Avsnittet sträcker sig fram till att BlekingeTrafiken 
har inkluderat landstingets sjukresor i Karlskronamodellen. I tid sträcker sig 
kapitlet från mitten av 1990-talet fram till sommaren 1998. 

4.3.1 Idén om en integrerad tjänst 

Redan i december 1993 kunde allmänheten få en uppfattning om Blekinge-
Trafikens strategiska intention.42 BlekingeTrafiken ämnade höra med länets 
kommuner om det fanns intresse av en gemensam upphandling av färdtjänsten. 
I slutet av 1994 bestämde Ronneby kommuns socialnämnd att den skulle inleda 
förhandlingar med BlekingeTrafiken om kommunens färdtjänst.43 ”Inriktningen 
ska vara att nå fram till en samordnad färdtjänst inom länsgränserna”, fastslår 
Ronnebys socialpolitiker i ett direktiv.44 Reaktionen från Ronneby Taxi var 
skarp: ”Blir färdtjänsten inbakad i kollektivtrafiken då är det slut med den 
sociala tanken bakom färdtjänsten.” För droskägare knutna till Ronneby Taxi 
blev det en nervös väntan till dess att de fick beskedet om Ronnbys social-
nämnds fortsatta förtroende fram till den 31 december 1996.45 Saknade 
BlekingeTrafiken rätt argument? 

I slutet av mars 1995 hade Karlskrona kommun sparat en miljon kronor sedan 
BlekingeTrafiken fick ansvaret över delar av kommunens färdtjänst.46 Blekinge-
Trafiken hade fått sitt argument. Trots att KFAB/Samtrans kontinuerligt hade 
minskat Karlskrona kommuns färdtjänstkostnader mellan åren 1990 och 1994 
kunde BlekingeTrafiken minska kommunens kostnader för dess färdtjänst 
                                                 
42 Sydöstran, 931222. 
43 Blekinge Läns Tidning, 941012. 
44 Blekinge Läns Tidning, 941012. 
45 Sydöstran, 950308. 
46 Sydöstran, 950322. 
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ytterligare. BlekingeTrafiken och de kommuner som strävade efter en bättre 
samordning mellan olika kollektiva trafikslag i länet skulle få ytterligare ett 
argument. 

Under tiden som BlekingeTrafiken utformade och implementerade Karlskrona-
modellen för Karlskrona kommun bedrevs en central utredning. Utredningen 
gick under namnet Samreseutredningen (SOU 1995:70) och fokuserade hur en 
effektivisering av framför allt den särskilda kollektivtrafiken skulle kunna 
åstadkommas. Samreseutredningen utgick från att en integrering av samhälleligt 
finansierade kollektivtrafikslag skulle leda till minskade kostnader. Därtill 
föreslog Samreseutredningen att länets trafikhuvudman skulle bli ansvarig för 
den särskilda kollektivtrafiken. 

Första gången allmänheten kunde läsa om idén att samordna olika samhälleligt 
finansierade trafikslag var i september 1995. Tjänstemän ifrån BlekingeTrafiken 
besökte intresseföreningen DHR och informerade om den pågående Samrese-
utredningen som fokuserade en samordnad kollektivtrafik.47 I oktober 1995 
skrev en av BlekingeTrafikens styrelseledamöter en debattartikel med Samrese-
utredningen i åtanke.48 

Samreseutredningens förslag till betänkande ’Allmänna kommunikationer 
– för alla?’ visar också nyttan av ett helhetsperspektiv på de allmänna 
kommunikationerna. […] Allt offentligt resande ska samlas under en 
huvudman och samordnas och benämnas kollektivtrafik. 

BlekingeTrafikens ägare och tjänstemän var tidigt medvetna om Samrese-
utredningen. Vissa av Samreseutredningens förslag låg i linje med Blekinge-
Trafikens dåvarande ambition, att ta över delar av kommunernas färdtjänst. 
Samreseutredningen kom att leverera argument till förankringsprocessen av 
Karlskronamodellen. En av BlekingeTrafikens ägare förtydligar.49 

Det utredningen tog fasta på var att skapa en ny färdtjänstlag med 
rekommendationer att trafikhuvudmannen skulle bli huvudman för färd-
tjänsten. Men denna process pågick samtidigt som vår egen process i 
länet, så vi kunde ju använda utredningen som ett argument i våra interna 
debatter i våra interna diskussioner, ’Så här kommer det att bli, så här 
kommer lagstiftningen att bli, låt oss då vara föregångare ’. 

Omsorgsnämnden i Sölvesborg kommun ställde sig positiv till Samrese-
utredningen. Som motiv framhöll nämnden att Samreseutredningen utlovade 
kostnadsbesparingar upp till 20 till 25 procent om ansvaret för den särskilda 
kollektivtrafiken flyttades till länets trafikhuvudman.50 BlekingeTrafikens 

                                                 
47 Sydöstran, 950918. 
48 Blekinge Läns Tidning, 951023. 
49 Intervju, ägarrepresentant, 000814. 
50 Blekinge Läns Tidning, 951028. 
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styrelseordförande betonade i en artikel att samhälleliga kostnader för 
kollektivtrafiken måste reduceras. Genom att samordna den samhällsbetalda 
trafiken, i linje med den pågående Samreseutredningen, skulle kostnaderna 
kunna minska.51 Vid denna tidpunkt sammankopplades således Karlskrona-
modellen med Samreseutredningens idéer. 

Efter att BlekingeTrafiken påbörjat administrationen av Karlskronamodellen 
för Karlskrona kommun fick dess tjänstemän en helhetsbild över både den 
allmänna och särskilda kollektivtrafiken i länet. BlekingeTrafikens tjänstemän 
upptäckte att deras utbud av allmän kollektivtrafik till ett flertal områden var 
dålig, men att antalet färdtjänstresor till samma område var mer frekvent. Det 
fanns kapacitet i BlekingeTrafikens utbud som gick till spillo vilket förtydligas 
av en tjänsteman.52 

Vi har en ö som heter Hasslö, som är relativt stor. Det bor nog ett par 
tusen innevånare där ute. Lördagar och söndagar har vi två bussturer dit, 
en på morgonen och en på kvällen. Folk [på Hasslö] klagade på att de inte 
kunde färdas kollektivt. Vår chef över beställningscentralen säger då ’ja 
men samtidigt så har jag kanske sex–sju turer med färdtjänst som går ut 
dit varje per dag’. Och då uppkommer tanken, att dessa två olika system 
som körs var för sig, att det borde kunna göras någonting bättre av det 
här. 

Varje trafikslag, såsom färdtjänst, sjukresor och allmän kollektivtrafik hade 
utvecklats var för sig utifrån dåtidens samhälleliga behov. Eftersom trafikslagen 
i allt väsentligt ansvarades av olika myndigheter administrerades de var för sig. 
Det fanns således en möjlighet att låta trafikslagen dela resurser och genom-
förande. Grundtanken var att utnyttja ett trafikslag som länet enligt lag var 
tvingad att utföra, och låta dess kapacitet ligga till grund även för allmän 
kollektivtrafik, främst på landsbygden där trafiktäckningen var sämre än i länets 
tätorter. 

Samreseutredningen kom att förse den ursprungliga strävan att effektivisera 
färdtjänsten med ytterligare argument. Kollektivtrafiken i Blekinge län skulle 
integreras. Ett steg på vägen var att låta BlekingeTrafiken ta över delar av 
resterande kommuners färdtjänsthantering, men övertagandet skulle inte gå 
obemärkt förbi. 

4.3.2 Förankring av och reaktioner på Karlskronamodellen 

Mellan 1995 och 1996 pågick en diskussion om Karlskronamodellen inom 
länets kommuner. Före utgången av 1996 var ett beslut tvunget att fattas för att 

                                                 
51 Blekinge Läns Tidning, 951102. 
52 Intervju, BlekingeTrafiken, 010529. 
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BlekingeTrafiken skulle kunna verkställa en gemensam upphandling för länets 
kommuner. Vid denna tidpunkt började resenärernas intresseföreningar ge 
uttryck för sina åsikter. SRF53 menade att: ”Det år som nu varit i Karlskrona har 
varit mycket negativt.”54 SRF var negativ till att låta BlekingeTrafiken överta 
kommunernas färdtjänst. SRFs ordförande i Ronneby framhöll bland annat att: 
”ordföranden i länstrafiken, Jens Åberg, pratar bara om ekonomi. Vi förstår att 
det måste sparas men det måste gå att göra det på annat än oss synskadade och 
handikappade.”55 SRF i Olofström var kritisk till taxesystem för Karlskrona-
modellen som hade implementerats i Karlskrona kommun. SRF Blekinge var en 
aktiv intresseförening som fick förhållandevis stort utrymme i media. Ett halvår 
senare markerade SRF sin oro och sitt missnöje inför Karlskronamodellens 
eventuella implementering i resten av länet.56 SRF framhöll att grunden till 
Karlskrona kommuns besparing för färdtjänsten inte berodde på en ökad 
samordning av resenärer, utan berodde på att samtliga resenärer som delade 
samma taxifordon var tvungna att betala egenavgift. Tidigare hade ett flertal 
resenärer kunnat dela på egenavgiften vid de tillfällen resenärer färdades 
tillsammans i ett taxifordon. 

Under våren 1996 gav de flesta taxisammanslutningar uttryck för sina åsikter. 
De flesta taxiföreningar var djupt bekymrade inför framtiden. Sölvesborgs Taxi 
inledde kritiken: ”Får vi inte behålla färdtjänsten tvingas vi lägga ned 
Sölvesborgs Taxi.”57 Ronneby Taxi fortsatte argumentationen: ”35 riskerar 
mista jobbet om Taxi missar kontrakt.”58 Samma taxiförening framhöll att 20 
anställda riskerade arbetslöshet om taxiföreningen skulle förlora färdtjänst-
uppdraget.59 Två månader senare var siffran nere i sju personer som kunde 
tvingas bli av med sina jobb.60 Ronneby Taxi framhöll dessutom att Ronneby 
riskerade att bli utan beställningscentral för privatpersoner och företag. 

Det är märkbart att tonen i argumentationen blev mer desperat i början av 
sommaren 1996. ”Det bryter mot lagen” var rubriken på en artikel och 
anklagelsen kom från Svenska Taxiförbundet.61 Taxiförbundet framhöll att 
Ronneby kommun skulle bryta mot lagen om kommunen lät BlekingeTrafiken 
överta beställningscentralen för färdtjänsten. Även taxiföreningen i Olofström 
reagerade och framhöll att: ”Mer än hälften av taxibilägarna slås ut, beställnings-
centralen läggs ner och taxipriserna chockhöjs.”62 Det rådde heller inte full 
                                                 
53 Se Bilaga 1 för sammanställning av intresseföreningar och andra involverade organisationer. 
54 Sydöstran, 951108. 
55 Blekinge Läns Tidning, 960214. 
56 Sydöstran, 960507. 
57 Blekinge Läns Tidning, 951208. 
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62 Blekinge Läns Tidning, 960526. 
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enighet i kommunernas socialnämnder. Vice ordförande i Ronneby social-
nämnd ställde sig skeptisk till utlovade besparingar.63 Hon önskade att Ronneby 
kommun skulle fortsätta upphandla färdtjänsten, inte minst för att erhålla en 
bättre kontroll över de egna utgifterna samt för att även icke färdtjänst-
berättigade Ronnebybor skulle ha tillgång till en bra taxinäring. Ronneby 
kommuns fullmäktige skulle fatta beslut i frågan den 17 juli 1996. I ett sista 
försök att påverka resultatet av beslutet gick Ronneby Taxi ut med 
informationen att hälften av de anställda kanske behövde sägas upp.64 ”När vi 
förlorar kommunens färdtjänst, minskas inkomsterna med 50 procent och då 
kan vi bli tvingade att helt ta bort nattkörningarna under vardagarna,” framhöll 
ordförande för Karlshamns Taxi AB.65 Det är inte så underligt att taxi-
föreningarna reagerade som de gjorde. Kommunernas färdtjänstuppdrag hade 
stått för en stor del av deras omsättning, uppemot 40-50 procent. 

4.3.3 Kommunernas beslut 

Under den senare delen av våren 1996 började kommunernas social- och 
omsorgsnämnder att fatta beslut om färdtjänstfrågan. Kommunstyrelsen i 
Sölvesborg ställde sig positiv till att låta BlekingeTrafiken ta över samordning 
och upphandling av kommunens färdtjänst.66 Ronneby kommuns socialnämnd 
ställde sig positiv till förslaget med röstsiffrorna tre mot två.67 Som stöd hade 
Kommunförbundet Blekinge ställt sig positiv till Karlskronamodellen.68 Nu var 
det en fråga för respektive kommuns fullmäktige. Sölvesborgs kommun 
beslutade den 21 maj 1996 med röstsiffrorna 40 mot 5 att låta BlekingeTrafiken 
från och med årsskiftet 1996/97 upphandla och samordna Sölvesborg 
kommuns färdtjänstresor.69 I Ronneby blev kampen hårdare, med 27 röster för 
och 21 mot, förslaget att överlåta delar av verksamheten till BlekingeTrafiken.70 
De kvarvarande två kommunerna ställde sig även de positiva. Sensommaren 
1996 hade BlekingeTrafiken, med sitt nya dotterbolag Samtrans, erhållit alla 
kommuners mandat att samordna och upphandla färdtjänsten i enlighet med 
Karlskronamodellen. 

Vad var det kommunerna föll för? Ett starkt argument var ekonomin. Blekinge-
Trafiken kunde visa att Karlskronamodellen hade medfört besparingar för 
Karlskrona kommun vilket en talesman för BlekingeTrafiken framhåller.71 

                                                 
63 Blekinge Läns Tidning, 960603. 
64 Sydöstran, 960607. 
65 Sydöstran, 960807. 
66 Blekinge Läns Tidning, 960509. 
67 Blekinge Läns Tidning, 960515. 
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Det ekonomiska resultat som vi kunde visa genom att kunna göra en riktig 
konkurrensupphandling gjorde det ganska lätt att få med de övriga 
kommunerna. Vi lovade att vi skulle minska färdtjänstkostnaderna med 10 
procent och första året blev det väl både 25 och 30 procent på sina håll. 

Efter att Blekinge läns kommuner ställt sig positiva till Karlskronamodellen och 
fattat beslut i frågan avtog den allmänna debatten. Istället vändes uppmärksam-
heten mot BlekingeTrafikens pågående upphandling av färdtjänst enligt 
Karlskronamodellen. För många taxisammanslutningar var det en väntan där 
olika lojaliteter ställdes mot varandra. En tidningsartikel åskådliggjorde en 
spänd situation där en representant från Ronneby Taxi framhöll att ”väntan är 
inte bra för stämningen.”72 Den 28 september publicerades en lista över 
anbudsvinnande droskägare. I tidningsartikeln framhöll en tjänsteman från 
BlekingeTrafiken att: ”Vi har kunnat notera en hård konkurrens om den 
aktuella trafiken.”73 

I detta läge hade BlekingeTrafiken erhållit samtliga kommuners uppdrag att 
samordna färdtjänsttrafiken. Operatörerna hade upphandlats och en 
beställningscentral hade BlekingeTrafiken sedan tidigare, i och med förvärvet av 
Samtrans. Den 1 november 1996 implementerade BlekingeTrafiken 
Karlskronamodellen i Olofström kommun och årsskiftet 1996/97 väntade 
resterande tre kommuner. 

4.3.4 Åsikter i förändring 

Lanseringen av Karlskronamodellen fick ingen god start. De tekniska förutsätt-
ningarna höll inte måttet. Kortläsarna i bilarna klarade inte av att läsa 
resenärernas kort och taxametrarna låste sig.74 Dessutom var telefonlinjerna 
underdimensionerade.75 ”På torsdagen var det bitvis mycket svårt att komma 
fram, och många kunder blev hängande länge i telefonkön,” framhöll VD för 
Samtrans.76 Många chaufförer hade även svårigheter att hitta rätt adress när de 
kom till kommuner som de kände till mindre bra. BlekingeTrafikens styrelse-
ordförande försökte lugna allmänheten i media med att det snart skulle komma 
att bli bättre.77 

I april kom ett alarmerande besked från Olofström, färdtjänsten hade blivit 
dyrare!78 Kostnaden per färdtjänstresa hade stigit med sju procent. Samtrans 
representant hävdade dock att färdtjänsten hade blivit 20 procent billigare i och 
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med att 20-25 procent färre berättigade personer reste med färdtjänsten i 
Olofström. I mitten av juni inträffade en händelse som fick stora konsekvenser 
för många tusen färdtjänstresenärer. En säkerhetskopia av färdtjänst-
beställningar förlorades och 1500 beställningar försvann.79 En olycka kommer 
sällan ensam, ett halvt dygn senare bröts all radio och telefontrafik till Samtrans. 

Resenärernas och vissa politikers förtroende för BlekingeTrafiken och Samtrans 
började vackla. DHR skickade en skrivelse till Olofströms socialnämnd där de 
bland annat klagade på lång väntetid i växeln, att fordonen inte kom på beställd 
tid, chaufförernas dåliga lokalkännedom och negativa bemötanden.80 Det verkar 
som smekmånaden höll på att ta slut för BlekingeTrafiken/Samtrans. 
”Självklart beklagar de det inträffade och säger att det handlar om en 
inkörningsperiod. Men det går inte längre”, framhöll vikarierande socialchef i 
Olofström kommun i en artikel. Det som oroade henne var att 
färdtjänstresandet hade sjunkit med 36 procent från föregående år. Blekinge-
Trafiken/Samtrans kunde inget annat än att förklara att de gjorde allt som stod 
i deras makt för att komma tillrätta med problemen.81 

”Färdtjänstens avtal slutar med fiasko” och ”Färdtjänstavtalet blev en flopp”82, 
dessa rubriker mötte läsare av Blekinge Läns Tidning i slutet av juni. Tidningen 
hävdade att nettokostnaden för Ronneby, det första året, kom att bli en halv 
miljon kronor högre än beräknat. Aktörer som varit något skeptiska till 
reformen fick luft under vingarna och en kommunal socialpolitiker framhöll: 
”Jag är inte ett dugg förvånad. Vi varnade.”83 En representant för Olofströms 
Taxi menade efter att ha hört de resandes klagomål riktade mot Samtrans att: 
”Jag fick rätt.” Privatpersoner skrev insändare och de gav uttryck för att de 
längtade tillbaka till den gamla ordningen. ”Det kändes lugnare när man kunde 
ringa sin lokala taxistation”, menade en anonym insändare.84 I Olofström var 
socialnämnden pressad. Den tvingades göra en enkätundersökning bland 
färdtjänstresenärerna i kommunen vilken visade att de upplevde en hel del 
brister.85 Samtidigt kom larmrapporter från de gamla taxisammanslutningarna. 
Olofström Taxi blev tvungen att säga upp fyra personer samt lägga ned 
passningen över natten.86 Sölvesborgs Taxi som helt och hållet missat Samtrans 
upphandling av färdtjänsten var bekymrad över framtiden. Till årsskiftet skulle 
även deras sjukreseavtal löpa ut. Tillsammans med förlusten av färdtjänst-
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uppdraget hade 70 procent av deras omsättning försvunnit på kort tid.87 
Situationen för BlekingeTrafiken/Samtrans var bekymmersam: förväntade 
kostnadsökningar för kommunerna, negativa resenärer, politiker som började 
vackla samt taxiföreningar som gick på knäna. 

I november kom nyheten som fick många att pusta ut och andra att gräma sig. I 
Blekinge Läns Tidning kunde allmänheten läsa att BlekingeTrafiken/Samtrans 
hade sparat fem miljoner kronor genom att upphandla och samordna 
färdtjänstresorna i länet.88 Den genomsnittliga besparingen för länets 
kommuner exklusive Karlskrona låg på 27 procent. Fem miljoner kronor blev 
ett argument som kom i grevens tid, en stolt tjänsteman på BlekingeTrafiken 
förtydligar.89 

Vi tyckte vi sträckte ut hakan när vi tippade tio procents besparing. Nu 
hamnar snittet på 20 procent. Det här ger en ordentlig besparing för 
kommunerna. Pengar som nu kan användas till annat. 

Det hade varit ett hektiskt år, inte bara för Samtrans utan även för resenärer 
och operatörer. Många arga och förtvivlade insändare och debattartiklar 
publicerades under 1997. Anmärkningsvärt är att det är förhållandevis få artiklar 
som rörde färdtjänsten i Karlskrona, de flesta rörde de övriga fyra 
kommunerna. Det förefaller som om Samtrans tidigare verksamhet i 
Karlskrona kommun hade vant resenärerna vid bland annat samåkning, vilket 
Samtrans inte hade kunnat göra med övriga kommuner. 

4.3.5 Samordningen med sjukresorna 

Vid årsskiftet 1996/97 fick BlekingeTrafiken/Samtrans landstingets uppdrag att 
inleda samordningen av sjukresor enligt Karlskronamodellen. Landstinget ville 
fortsätta driva sin beställningscentral och därför kom beställningar av sjukresor 
att förmedlas via datanätverk till Samtrans där de samordnades med färdtjänst-
resorna. 

Sjukresenärerna var inte vana att samåka med andra resenärer och därför blev 
deras reaktion stark. Sydöstran blåste upp kritiken med: ”Massiv kritik mot 
Samtrans sjukresor.”90 Kritiken bestod främst av klagomål om långa väntetider i 
växeln, fordon som inte kom i tid samt samåkning. En sjukresenär gick till hård 
attack mot samordningen som han menade inte är nyttig för sjukresenärer.91 
Landstinget stod dock bakom BlekingeTrafiken/Samtrans sätt att sköta 
verksamheten. Finanslandstingsrådet vid den här tiden menade att: ”Samtrans 
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verksamhet skall inte ses som en traditionell privattaxitrafik. Det är en form av 
särskild kollektivtrafik där transporterna måste samordnas.”92 Kritiken var vid 
den här tidpunkten mycket kraftig och landstinget blev överraskat. I Blekinge 
Läns Tidning stod att landstinget hade beslutat att utreda den kritik som riktats 
mot sjukresorna.93 Alltefter som tiden gick eskalerade kritiken. I början av 2000 
hade resenärernas kritik påverkat landstingspolitikerna till den grad att de blev 
tvungna att göra ett utspel. Rubriken ”BlekingeTrafiken måste skärpa sig” 
mötte läsare av en morgontidning.94 Landstingspolitikerna framhöll att de inte 
hade samma avtal som kommunerna och att BlekingeTrafiken var tvungen att 
ta hänsyn till landstingets resenärsgrupp vars, ofta, dåliga hälsa hindrade dem att 
färdas tillsammans med andra. 

4.3.6 Sammanfattning 

Föreliggande avsnitt har skildrat tre betydelsefulla händelser. Den första 
händelsen var att BlekingeTrafikens tjänstemän, samt centrala ägar-
representanter som satt i BlekingeTrafikens styrelse, blev medvetna om Samrese-
utredningen (SOU 1995:70) och dess innehåll. Samreseutredningen talade för en 
centralisering av det verkställande ansvaret för främst särskild kollektivtrafik 
samt för en samordning av den allmänna och särskilda kollektivtrafiken. I 
samband med detta kom en vag idé om en integrerad trafikform att utformas. 

Den andra händelsen av vikt var Karlskronamodellens implementering. Modellen 
hade tidigare implementerats i Karlskrona kommun och fallbeskrivningen 
skildrade hur den togs emot av övriga kommuner samt framför allt av resenärer 
och taxiföreningar. Länets kommuner accepterade Karlskronamodellen tack 
vare de besparingar som modellen medförde i Karlskrona. Av beskrivningen 
framgår det att resenärerna inte kunde påverka Karlskronamodellen och dess 
implementering i nämnvärd omfattning. Det var ett ägarcentrerat projekt som 
satte tekniska trafikmässiga delar i centrum, såsom en långt driven upphandling 
och samordning av resenärer. 

Den tredje händelsen, som även avslutade avsnittet, var att sjukresorna integrerades 
med Karlskronamodellen. Det var inte en fullständig integrering eftersom 
landstinget bland annat hade kvar sin beställningscentral. Utifrån händelsen kan 
Karlskronamodellen förstås som en integrerad tjänst eftersom två olika tjänster 
skulle realiseras utifrån en delvis gemensam resursbas. Det var dock inte bara 
resurser som kom att delas mellan färdtjänstresenärer och sjukreseresenärer. 
Eftersom att de färdades i samma fordon kom resenärerna även att dela en stor 
del av själva genomförandet av tjänsterna. 
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Fallbeskrivningen fortsätter redogörelsen för utvecklingen av den integrerade 
tjänsten Närtrafiken med att BlekingeTrafiken sökte sina ägares mandat att 
formellt påbörja en utvecklingsprocess. 

4.4 Projektbildning – finansiering, kontaktytor och planer 

I föregående avsnitt åskådliggjordes skilda intressen och krav. Resenär, operatör 
och taxiföreningar samt enskilda droskägare, förhöll sig negativa till Karlskrona-
modellen. Ägarna, länets kommuner och landstinget, var i allt väsentligt positiva 
eftersom BlekingeTrafikens rationaliseringar kom att sänka deras kostnader. 

Genom att ta sig an delar av kommunernas färdtjänst uppvisade 
BlekingeTrafiken framför allt följande: det gick att minska kostnaderna för den 
särskilda kollektivtrafiken samt att BlekingeTrafiken var den part som kunde 
och skulle hantera en dylik uppgift. 

4.4.1 Hösten 1999 , ägarna beslutar 

BlekingeTrafikens tjänstemän samt styrelse var insatta i Samreseutredningen 
(SOU 1995:70). Ett av utredningens mest genomgripande förslag var att länens 
trafikhuvudmän skulle överta huvudmannaskapen för länens färdtjänst, 
riksfärdtjänst och sjukresor. När Samreseutredningen tog form till ett 
betänkande som ledde fram till propositionen Mer tillgänglig kollektivtrafik (Prop. 
1996/97:115) blev statsmakternas intentioner tydligare. När propositionen 
övergick till en färdtjänstlag, Lag om färdtjänst (SFS 1997:736), hade förutsätt-
ningarna för att förändra den särskilda kollektivtrafiken blivit gynnsamma. Den 
nya färdtjänstlagen gav Blekinge läns kommuner möjligheten att överlåta det 
verkställande ansvaret på länets trafikhuvudman. 

Kommuner och landstinget erhöll sänkta kostnader för färdtjänst och sjukresor 
när de lät BlekingeTrafiken administrera trafiken i enlighet med Karlskrona-
modellen mellan åren 1994 och 1998. BlekingeTrafiken kunde under dessa år 
årligen betala tillbaka några miljoner kronor till ägarna. Samreseutredningen 
(SOU 1995:70) framhöll att det fanns ytterligare samhälleliga vinster att göra 
genom att gå ett steg längre med att integrera trafikslagen. Även om 
kostnaderna för färdtjänsten hade sjunkit under de år BlekingeTrafiken 
administrerade Karlskronamodellen trodde BlekingeTrafiken att färdtjänsten 
skulle komma att bli dyrare för samhället, vilket en av BlekingeTrafikens 
tjänstemän förtydligar.95 
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Vi tror att när 40-talistgenerationen kommer med sina krav, när antalet 
äldreäldre som vi säger växer till så blir det helt enkelt för dyrt, samhället 
har inte råd att hålla med gammal traditionell färdtjänst. 

I diskussioner, både i BlekingeTrafiken samt i ägarkretsen, började idén om en 
integrerad kollektivtrafiktjänst erhålla stöd. Vid BlekingeTrafikens bolags-
stämma den 23 juni 1998, det vill säga när den nya färdtjänstlagen hade varit i 
kraft i ett halvt år, fattade BlekingeTrafikens ägare ett beslut som skulle få 
förhållandevis stora konsekvenser för delar av Blekinges befolkning. Ägarna 
beslutade att BlekingeTrafiken skulle verka för att långsiktigt skapa ett 
samordnat trafiksystem i länet.96 BlekingeTrafikens ägare hade följaktligen fattat 
beslut om målet: att integrera de olika trafikslagen som gemensamt utgör 
kollektivtrafiken i Blekinge län. På vilket sätt målet skulle förverkligas var inte 
klart, varken för BlekingeTrafikens ägare eller för BlekingeTrafiken. 

Idén om den integrerade trafiktjänsten var i detta läge cirka tre år gammal, och 
den hade inte vidareutvecklats i nämnvärd omfattning. Idén var övergripande 
formulerad och uttrycktes som att ”sudda ut gränserna mellan allmän och 
särskild kollektivtrafik”, eller till att ”integrera kollektivtrafiken”. Den 
övergripande idén, den integrerade tjänsten, kan så här långt brytas ned till 
några punkter: 

• integrera den allmänna och särskilda kollektivtrafiken, främst 
färdtjänsten och sjukresorna 

• öppna den integrerade trafiktjänsten och göra den tillgänglig för alla 

• tidtabellägga trafiken och göra den anropsstyrd 

• utnyttja den enligt lag nödvändiga särskilda kollektivtrafiken för att 
tillgodose fler målgruppers resbehov. 

Hur BlekingeTrafiken rent praktiskt skulle förverkliga idén var vid tiden före 
millenniumskiftet inte utarbetat. Tjänstemännen diskuterade minibussar, 
servicelinjer, flexlinjer, tidtabeller och fasta rutter. Mycket arbete återstod och i 
detta läge blev det angeläget att undersöka möjligheter till ekonomiskt stöd för 
projektet. 

4.4.2 Våren 1999, ekonomiskt stöd och planering 

I december 1997 skickade BlekingeTrafiken en intresseanmälan om ekonomiskt 
stöd för ett utvecklings- och demonstrationsprojekt till KFB97. Intresseanmälan 
utgjordes av ett flertal delprojekt vilka syftade till att integrera särskild och 
allmän kollektivtrafik. Några månader senare återkom KFB med ett svar i vilket 
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KFB bedömde vissa delprojektet som intressanta inom ramen för ett av KFBs 
dåvarande forskningsprogram Samhällsbetalda resor. KFB ansåg att två av 
delprojekten var särskilt intressanta: det första berörde ett ändra huvudmanna-
skap för färdtjänsten, det andra handlade om utveckling av en ny trafikform. 
BlekingeTrafiken fick därmed bekräftat att ett lokalt utvecklingsprojekt med 
mål att integrera flera trafikslag borde kunna erhålla statligt stöd. 

Kommunförbundet Blekinge fattade den 21 januari 1999 ett beslut om att 
rekommendera BlekingeTrafiken att utforma en projektansökan till KFB, med 
syfte att anhålla om projektmedel till samordningen av olika kollektiva trafikslag 
i Blekinge. Den 26 februari 1999 postade BlekingeTrafiken ansökan till KFB 
med namnet Ansökan om projektbidrag från KFB för genomförande av projekt 
”Kollektivtrafik för alla i Blekinge”. I ansökan framhölls att BlekingeTrafiken, 
under ansökans utformning, haft kontakt med bland andra KFB, Karlstads 
universitet och SLTF samt att det förelåg ett stort intresse för projektet. 
Ansökan innehöll ett antal delprojekt. Delprojekt som ansågs vara av störst 
betydelse behandlade frågan om färdtjänstens huvudmannaskap. Ansökan 
bestod också av en tids- och målplan som presenteras i tabell 7 nedan i 
förkortad form. 

Tabell 7. BlekingeTrafikens övergripande projektplan 

I mitten av 1999 kunde allmänheten läsa att: ”Blekinge blir modellän för 
kollektivtrafiken.”98 Det övergripande målet som framhölls var att 
kollektivtrafiken skulle bli tillgänglig för alla genom att gränserna mellan vanlig 
kollektivtrafik och färdtjänst skulle suddas ut. I slutet av juni 1999 fick 
BlekingeTrafiken beskedet att KFB beviljade projektet stöd i fyra år med 
sammanlagt två miljoner kronor. 

KFB menade att: ”projektet utgör ett bra exempel på ett helhetsgrepp när det 
gäller utveckling av kollektivtrafiken och de samhällsbetalda resorna.”99 I 
                                                 
98 Sydöstran, 990604. 
99 KFBs beslutsbrev till sökande, Beslut 1999:202. 

Tidpunkt Aktivitet 
1 mars 1999 Inlämnandet av projektansökan till KFB. 
Våren 1999 Projektuppstart. 
3 juni, 1999 Principförslag föreläggs BlekingeTrafikens ägare. 
Hösten 1999 Förslag till organisation, regler, taxeprinciper m.m. 
1 januari 2000 Ett samlat huvudmannaskap genomförs 
År 2000 Utredning och planering av avgiftssystem, trafikintegration, planerings-

system m.m. 
Början av 2001 Upphandling av anropsstyrd trafik och förberedelse av den integrerade 

tjänsten. 
1 januari 2002 De nya avtalen för taxi, mindre bussar träder i kraft. Trafikintegrationen 

har genomförts i vissa områden och fortsätter successivt att genomföras. 
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beslutet skrev KFB en rekommendation till BlekingeTrafikens fortsatta 
arbete:100 

I KFBs program för samhällsbetalda resor påtalas vikten av en bred 
samverkan i projekt som rör integrering av samhällsbetalda resor i den 
ordinarie kollektivtrafiken. Föreliggande projekt avses driva genom 
samverkan mellan intressenter inom och utanför Blekinge. Länstrafik-
bolaget avser här att samverka med länets kommuner, landstinget, 
Vägverkets regionkontor och SLTF inom ramen för projektet. Därutöver 
föreslås att en referensgrupp bildas för en bredare diskussion om mål och 
metoder. Denna organisation bedöms ändamålsenlig och ger goda 
förutsättningar att nå förväntat resultat. 

KFB betonade vikten av BlekingeTrafikens samverkan med skilda 
organisationer samt att en referensgrupp skulle utgöra en del av utvecklings-
projektet. BlekingeTrafiken hade i det här läget, våren 1999, tryggat ekonomin 
för de extrakostnader som utvecklingsprojektet skulle få i och med utrednings-
arbetet. En vecka efter att KFB beviljat projektmedel sökte BlekingeTrafiken 
personal vars främsta uppgift skulle bli att utreda projektet.101 Intressant är att 
målet för utvecklingsprojektet kom att publiceras offentligt och mer preciserat 
än tidigare. I platsannonsen framhöll BlekingeTrafiken: ”I ett omfattande 
projekt skall vi försöka att integrera den allmänna kollektivtrafiken med 
färdtjänst och andra former av anropsstyrd trafik och skapa ett trafiksystem där 
gränserna mellan olika trafikformer suddas ut.”102 Metaforen ”suddas ut” kom 
att användas flitigt framöver för att beskriva ambitionen att integrera olika 
trafikslag.  

Idén formas till en projektplan 
Under våren 1999 initierades ett arbete att skaffa en överblick av utvecklings-
projektets arbetsmoment och kostnader. Det var inte bara olika trafiksystem 
som skulle samordnas, utan även organisatoriska aspekter identifierades. I ett av 
de första projektutkasten som presenterades inför BlekingeTrafikens styrelse 
den 30 april 1999, listade BlekingeTrafikens tjänstemän olika projekt och 
delprojekt inför kommande år, vilka presenteras i tabell 8 nedan. 

                                                 
100 KFBs beslutsbrev till sökande, Beslut 1999:202 
101 Sydöstran, 990612. 
102 Sydöstran, 990612. 
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Huvudprojekt Delprojekt 

Regelverk Inga delprojekt 

Taxesystem Inga delprojekt 

Organisation - Huvudmannaskap 
- Intressenter 
- Ägare 
- Kostnadsansvar 
- Personal 

Kunder och 
reseefterfrågan 

- Kunden i ordinarie kollektivtrafik 
- Kunden i särskild kollektivtrafik 
- Nya kunder 

Trafiksystemet - Linjesträckning och tidtabeller 
- Anropsområden 
- Informationssystem 
- Beställningssystem 
- Betalningssystem 
- Trafikledningssystem 
- Fordon 
- Upphandling av trafikentreprenörer 

Infrastruktur - Organisation 
- Hållplatser och terminaler 
- Gator och gångvägar 
- Underhåll och drift 

Tabell 8. Sammanställning över projekt och delprojekt 

Utvecklingsprojektet var utformat i två faser. Den första fasen innebar bland 
annat att erhålla kommunernas operativa ansvar för färdtjänsten; det vill säga att 
skifta huvudmannaskapet för färdtjänsten, vilket möjliggjorts av Lag om färdtjänst 
(SFS 1997:736). BlekingeTrafiken bedömde våren 1999 att beslut från länets 
fem kommuner att lämna över ansvaret för respektive färdtjänstverksamhet 
skulle kunna dra ut på tiden. Ett förslag till överlåtelseavtal var tvunget att 
utarbetas för att varje kommun skulle kunna behandla ärendet hösten 1999. Sen 
höst, tidig vinter eller allra senast i december 1999 var avtalen för huvudmanna-
skiftet tvungna att undertecknas om BlekingeTrafiken skulle ha möjlighet att 
följa projektplanen. 

Den första fasen innefattade dessutom uppgiften att utforma en organisation 
som skulle kunna administrera färdtjänsten efter ett huvudmannaskifte. Varje 
kommun hade sitt eget regelverk för respektive färdtjänstverksamhet. 
Kommunernas regelverk var i allt väsentligt redan harmoniserade, men det 
fanns ännu en del olikheter dem emellan, vilka var tvungna att åtgärdas. Ett 
nära relaterat delprojekt rörde taxesystemet som BlekingeTrafiken ville göra 
enhetligt för alla kollektiva trafikslag i länet. Slutet för den första fasen sattes till 
årsskiftet 1999/00. När projektplanen författades återstod ungefär nio månader 
för att övertyga kommunerna om att överlämna det operativa ansvaret för färd-



 

 89

tjänsten till BlekingeTrafiken samt att utveckla en organisation för att kunna 
administrera de arbetsuppgifter som skulle följa med nya ansvaret. 

Den andra fasen sträckte sig över två år mellan årsskiftena 1999/00 och 
2001/02. BlekingeTrafikens tjänstemän anade att kommunernas eventuella 
beslut att överlåta huvudmannaskapet för färdtjänst skulle dröja och de räknade 
därför inte med att kunna få klar den nya organisationen till årsskiftet 1999/00. 
BlekingeTrafiken skulle behöva anställa kommunal personal för bedömning och 
tillståndsgivning av färdtjänstlegitimationer. Denna process bedömdes ta tid 
och tjänstemännen uppskattade att kunna ha den nya organisationen fullt 
utvecklad september 2000 förutsatt att kommunerna fattade beslutet om färd-
tjänstens huvudmannaskap före årsskiftet 1999/00. 

Ett delprojekt som identifierades som betydelsefullt i den andra fasen var 
utbildning av personal, både egen personal och nya operatörer som skulle 
verkställa trafiken. Redan i detta skede var BlekingeTrafiken medveten om att 
ett nytt beställningssystem var tvunget att anskaffas för att kunna ta motta 
beställningar av resor samt för att dirigera operatörer. Den personal som skulle 
anställas för att administrera ansöknings- och legitimeringsfrågor för 
färdtjänsten och den planerade integrerade trafiktjänsten skulle behöva utbildas 
för att ett gemensamt synsätt över länet skulle kunna uppnås. BlekingeTrafiken 
trodde sig kunna påbörja utbildningen under hösten 2000. 

En tidig idé om den integrerade trafiktjänsten var att den skulle vara öppen för 
samtliga medborgare i länet. För att alla kategorier av resenärer skulle kunna 
samutnyttja fordonen, funktionshindrade som icke funktionshindrade, behövde 
en annan typ av fordon användas än dåvarande personbilar. En fordonstyp som 
storleksmässigt låg mellan personbil och stora bussar bedömdes som intressant. 
Dessa fordon med nödvändiga modifikationer kunde dock bli dyra för 
operatörerna att anskaffa. Det var därför nödvändigt att tänkta operatörer fick 
god tid att finansiera och modifiera dem. Anbudsunderlaget till potentiella 
operatörer var av dessa anledningar tvunget att offentliggöras i mitten av våren 
2001, och besked om vilka operatörer som erhöll uppdraget skulle lämnas minst 
sex månader föra trafikstart. Arbetet att utforma trafiksystemet skulle pågå 
parallellt med att ta fram en kravspecifikation för önskade fordon. Detta 
delprojekt skulle genomföras under hösten 2000 och fristen skulle löpa ut 
februari 2001. 

Hela projektet beräknades ta cirka tre år att genomföra, med start tidig vår 1999 
och med en lansering av den integrerade kollektivtrafiken första januari 2002. 
Kostnaderna för projektet, exklusive upphandlingskostnader för de tekniska 
systemen, beräknades till åtta miljoner kronor. 

Det är angeläget att betona att BlekingeTrafiken under dessa år var upptagen 
med två uppgifter gällande främst färdtjänsten men även sjukresorna; att 
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administrera färdtjänsten och sjukresorna enligt Karlskronamodellen och att 
utveckla den integrerade trafiktjänsten. BlekingeTrafiken skulle vidare verka för 
att överta huvudmannaskapet för färdtjänsten och utforma en organisation för 
dess administration. Uppgifterna skulle dock delvis vara sammanflätade, till 
exempel beräknades uppbyggnaden av organisationen för färdtjänsten inom 
ramen för Karlskronamodellen även kunna nyttjas för administrationen av den 
integrerade trafiktjänsten. 

Formering för utveckling 
De två ovan presenterade faserna fokuserade vad BlekingeTrafiken identifie-
rade som nödvändigt att undersöka och utveckla, men i vilken form skulle 
utvecklingsarbetet bedrivas? Vid BlekingeTrafikens styrelsemöte den 30 april 
1999 presenterades ett övergripande förslag om utvecklingsprojektet. Under 
detta möte beslutade styrelsen att uppdra åt BlekingeTrafikens VD att ”lämna 
förslag till projektorganisation, bemanning och finansiering för att kunna 
genomföra projektet”.103 Frågan om hur utvecklingsprojektet skulle styras och 
organiseras presenterades av VD och beslutades vid BlekingeTrafikens 
styrelsemöte den 3 juni 1999. Projektet skulle beröra en rad frågeställningar. I 
ett styrelsedokument framhöll BlekingeTrafiken att en projektorganisation med 
olika intressenters medverkan var önskvärd.104 

En del av projektet rör politiskt känsliga frågor, så som huvudmannaskap, 
regelverk, taxefrågor. Andra handlar mer om beställnings-, informations- 
och betalningssystem etc., det vill säga tekniska frågor. […] För lyckat 
resultat krävs en god information och ett engagemang från olika håll. En 
blandning med personer från skilda ansvarsområden skulle därmed kunna 
motiveras. 

Det förelåg således ett behov av att samla och ta del av olika kompetenser och 
intressen under utvecklingsarbetet. En uppdelning var tvungen att göras där 
BlekingeTrafiken kunde hantera relationen till ägare, resenärsgrupper och andra 
intressenter. Tre grupper formades, var och en med sitt eget syfte och samman-
sättning: en politikertung styrgrupp, en referensgrupp med resenärer samt en 
för BlekingeTrafiken intern arbetsgrupp. 

Styrgruppen kom att bestå av personer från BlekingeTrafikens styrelse-
presidium, BlekingeTrafikens VD, landstingets allmänna utskotts presidium 
samt kommunförbundets omsorgsberednings presidium. Landstinget 
involvering motiverades av dess ansvar för sjukresorna samt som ägare av 
BlekingeTrafiken. Kommunförbundets omsorgsberedning engagerades tack 
vare sin roll i förarbetet inför huvudmannaskiftet för färdtjänsten samt för sin 

                                                 
103 BlekingeTrafikens styrelseprotokoll, 990430. 
104 Bilaga 8 i kallelse till BlekingeTrafikens styrelsemöte, 990603. 
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kunskap om olika samhällsgruppers funktionshinder och allmänna situation. 
Presidiet för BlekingeTrafikens styrelse involverades som ansvariga politiker för 
BlekingeTrafikens verksamhet samt för dess erfarenheter av BlekingeTrafikens 
funktion. BlekingeTrafiken skulle vara representerad i styrgruppen av dess VD 
och framöver skulle även dess tjänstemän adjungeras. BlekingeTrafiken trodde i 
det här läget att styrgruppen skulle bli mycket värdefull för utvecklings-
arbetet.105 

Jag tror att en kontinuerlig avstämning gentemot den politiska nivån är 
nödvändig för att projektet skall ha framgång. En politisk styrgrupp 
förefaller därmed lämplig. 

I KFBs beviljande av projektmedel framfördes önskemål om en referensgrupp 
bestående av olika intressenter för den planerade tjänsten. Ägarkretsen önskade 
handikapp- och pensionärsorganisationernas medverkan.106 De intressenter 
som enligt det första utkastet av projektorganisationen var tänkta att ingå i 
referensgruppen var en tjänsteman från varje kommun, landstinget och 
kommunförbundet. Adjungerade till referensgruppen skulle vara en 
representant från Länsstyrelsen, Vägverket och SLTF, samt en representant 
från en regional respektive central handikapporganisation. När väl referens-
gruppen började träffas var resenärernas intresseföreningar representerade av 
fler personer i referensgruppen. 

Arbetsgruppen var en intern grupp inom BlekingeTrafiken där det praktiska 
utvecklingsarbetet var tänkt att bedrivas. Den skulle bestå av tjänstemän från 
BlekingeTrafiken samt en konsult som framför allt var delaktig i arbetets första 
fas. En representant från SLTF var även kallad. 

4.4.3 Hösten 1999, förutsättningar för utveckling 

Föregående avsnitt beskrev att BlekingeTrafiken hade inlett utvecklings-
projektet. Klarttecken hade givits av ägarna, finansiering av projektet hade 
säkerhetsställts, en projektplan hade utformats och projektgrupper hade 
skapats. Hösten 1999 förändrades utvecklingsprojektets karaktär. Blekinge-
Trafiken kom att vända uppmärksamheten mot relationer och resurser i 
BlekingeTrafikens omgivning och på olika sätt förändra dem för att skapa 
förutsättningar för utvecklingen av den integrerade trafiktjänsten. 

En betydelsefull händelse i denna del av fallbeskrivningen är huvudmannaska-
pet för kommunernas färdtjänst vilket av BlekingeTrafiken ansågs vara en 
betydelsefull förutsättning för att kunna samordna de olika trafikslagen. 
Händelserna som beskrivs nedan löpte parallellt men återges tematiskt 
                                                 
105 Bilaga 8 i kallelse till BlekingeTrafikens styrelsemöte, 990603. 
106 Arbetsgruppens protokoll, 991221. 
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separerade. Den fortsatta redogörelsen inleds med ett hot från en ägare av 
BlekingeTrafiken, nämligen att beskära BlekingeTrafikens handlingsfrihet 
genom att minska ägarens bidrag till BlekingeTrafikens verksamhetsunderskott. 

Säkerställa ekonomisk trygghet 
I början av hösten 1999 kunde allmänheten läsa att landstinget hade ambitionen 
att minska sitt ägarstöd till BlekingeTrafiken. Till 2000 ville landstinget minska 
stödet med 3,5 miljoner kronor och året därpå med 5 miljoner kronor.107 På 
grund av ett ekonomiskt underskott ansåg landstinget inte ha råd att betala vad 
BlekingeTrafiken krävde för sin verksamhet. Landstingets viljeyttring kom inte 
lägligt. Om landstinget fick göra verklighet av sina planer kunde Blekinge-
Trafikens handlingsutrymme beskäras under utvecklingen av den integrerade 
trafiktjänsten. Reaktionen lät inte vänta på sig. BlekingeTrafikens styrelse-
ordförande menade att landstinget redan var bunden till ett visst trafikutbud 
med en viss standard till en bestämd kostnad.108 

Här har vi suttit på bolagsstämma, landsting och kommuner tillsammans, 
och gett länstrafiken i uppdrag att driva en viss trafik. Den ska vara 
handikappanpassad, miljövänlig och ha en viss omfattning. Vi har handlat 
upp en entreprenad, med ett sjuårsavtal med Swebus och beställt 90 nya 
bussar – och så vill landstinget plötsligt inte betala sin andel! 

Några veckor senare fick BlekingeTrafikens ägare 5,8 miljoner kronor tillbaka 
från ägartillskottet för 1999.109 Ägarna fick, på grund av att en aviserad höjning 
av fordonsskatten hade skjutits fram till årsskiftet samt att BlekingeTrafiken 
erhållit oväntade icke budgeterade statsbidrag, dela på medlen efter deras 
ägarandelar. I en debattartikel förde ordföranden i BlekingeTrafiken, som även 
agerade förgrundsfigur för det kommunala ägarkollektivet, fram sina åsikter om 
kollektivtrafikens betydelse och ägarnas engagemang.110 Framför allt framhöll 
han att ägarna skulle ta större ansvar för kollektivtrafiken.111 

Det går inte att både vilja minska subventionerna och ha samma 
trafikutbud om man inte är beredd att fatta en hel del politiskt obehagliga 
beslut och därmed underlätta för kollektivtrafiken att få nya resenärer. 

Det var ett upprop för kollektivtrafiken och för att ägarkretsen skulle stödja 
BlekingeTrafiken i dess fortsatta arbete att utveckla kollektivtrafiken i länet. 
BlekingeTrafiken hade inte råd med några ekonomiska fluktuationer i samband 
med det kommande utvecklingsarbetet. Framtida kostnader var vanskliga att 

                                                 
107 Blekinge Läns Tidning, 990918. 
108 Blekinge Läns Tidning, 990918. 
109 Blekinge Läns Tidning, 991004. 
110 Sydöstran, 991222. 
111 Sydöstran, 991222. 
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bedöma, särskilt när BlekingeTrafiken i detta läge inte var på det klara med hur 
det planerade trafiksystemet för den integrerade trafiktjänsten skulle se ut. 

Samtrans fusioneras med BlekingeTrafiken 
Vid BlekingeTrafikens styrelsemöte den 1 april 1999 fattades beslutet att föreslå 
kommande bolagsstämma att godkänna en fusion mellan BlekingeTrafiken och 
Samtrans. I kallelsen, till BlekingeTrafikens bolagsstämma den 30 maj 1999, 
sjätte punkt förelåg ett förslag till beslut om fusion mellan BlekingeTrafiken och 
Samtrans. Vid BlekingeTrafikens ordinarie bolagsstämma den 30 juni 1999 
godkände stämman fusionen. I länets dagstidningar kunde allmänheten läsa att 
anledningen till fusionen var det kommande arbetet att integrera färdtjänsten 
och sjukresorna med den allmänna kollektivtrafiken.112 

Beställningscentralen, Blekinge Samtrans AB, hade fram till och med 1999 varit 
ett helägt dotterbolag till BlekingeTrafiken. Samtrans hade köpts av Blekinge-
Trafiken för att kunna administrera Karlskronamodellen. Anledningen till att 
organisera beställningscentralen som ett dotterbolag var bland annat att 
avgränsa administrationen av färdtjänstarbetet. Samtrans förblev ett helägt 
dotterbolag till BlekingeTrafiken under den tid som Karlskronamodellen 
implementerades och sjukresorna anslöts. När Samtrans blev sysselsatt med 
Karlskronamodellen kom Samtrans verksamhet att täcka hela länet vilket 
överensstämde med BlekingeTrafikens geografiska täckning av den allmänna 
kollektivtrafiken. 

Beställningscentralen var en viktig del i Karlskronamodellens administration 
och dess funktion antogs bli central för den integrerade trafiktjänsten. I 
beställningscentralen matchades utbud och efterfrågan på daglig basis. Samtrans 
började dock nå sitt kapacitetstak och en förändring krävdes för att 
beställningscentralen skulle kunna fungera i sin kommande roll. För att kunna 
vidareutveckla beställningscentralen var det angeläget för BlekingeTrafiken att 
få mer kontroll över den. Det var inte bara kontrollaspekten som var viktig. 
Bland BlekingeTrafikens tjänstemän hade det växt fram en idé. Sett ur 
resenärernas perspektiv skulle det i framtiden inte vara någon skillnad mellan 
olika trafikslag. BlekingeTrafikens utgångspunkt var att allmänheten associerade 
Samtrans med färdtjänst och sjukresor, medan BlekingeTrafikens varumärke 
associerades med kollektivtrafik samt viss tåg- och färjetrafik. Samtrans var för 
resenärerna starkt förknippad med problem, ”Samtrams” som företaget kallades 
i folkmun. Genom att låta Samtrans gå upp i BlekingeTrafiken ansågs förutsätt-
ningarna för samordning av trafikslagen bli bättre.  

                                                 
112 Blekinge Läns Tidning, 991126; Sydöstran, 991125. 
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Färdtjänstens huvudmannaskifte 
Hösten 1999 kom en stor del av verksamheten beträffande den särskilda 
kollektivtrafiken att handla om det eventuella huvudmannaskiftet för färd-
tjänsten. Ett skifte hade möjliggjorts i och med den nya Lag om färdtjänst 
(SFS 1997:736). Den kommunala färdtjänsten hade under en längre tid varit en 
social fråga. Färdtjänsten har stadgats i Socialtjänstlagen (SFS 1980:620) och 
uppfattats som en omsorgsfråga. Detta gällde fram till 1998. Lag om färdtjänst 
behandlade färdtjänsten som en trafikfråga. Eftersom färdtjänsten hade blivit 
en trafikfråga var det lagstiftarnas avsikt att möjliggöra en flytt av ansvaret till 
den organisation i länen som var specialiserade på trafikfrågor. Relativt tidigt 
önskade BlekingeTrafiken överta huvudmannaskapet för kommunernas färd-
tjänst. I projektmedelsansökan till KFB skrev BlekingeTrafiken.113 

För att slutligen kunna samordna samhällsresorna [särskild kollektivtrafik] 
med övrig kollektivtrafik kvarstår dock flera viktiga frågor vilka måste 
analyseras och utredas närmare. En sådan fråga som bedöms vara av 
särskild betydelse och som därför bör prioriteras är frågan om ett nytt 
huvudmannaskap för färdtjänsten liksom för riksfärdtjänsten. Häri ingår 
bland annat frågor om organisation, regelverk och taxeprinciper. 

Socialnämnden i Olofström var skeptisk till att överlåta ansvaret för 
kommunens färdtjänst till BlekingeTrafiken.114 Socialnämnden hade tagit 
intryck av den kritik olika intresseföreningar och privatpersoner hade riktat mot 
BlekingeTrafiken/Samtrans vid Karlskronamodellens implementering. På 
tjänstemannanivå var dock inställningen en annan. Socialchefen i Olofström 
trodde att förslaget hade flera fördelar.115 BlekingeTrafiken kommenterade 
situationen i Olofström med: ”Vi har stora ambitioner att göra en redan 
handikappvänlig trafik ännu bättre.”116 PRO var kritisk till att låta 
BlekingeTrafiken ta över huvudmannaskapet för färdtjänsten.117 

Färdtjänsten är en av flera viktiga bitar i många äldres tillvaro och inom 
PRO tycker vi att de brister som påpekats borde åtgärdas innan man går 
in i en diskussion om ett förändrat huvudmannaskap. 

BlekingeTrafiken stod inför en situation där det skulle vara praktiskt att ha 
ansvaret för färdtjänsten för att kunna samordna den allmänna och särskilda 
kollektivtrafiken. Samtidigt började tvivel att märkas i den annars så välvilliga 
ägarkretsen. Till detta ska de olika resenärsgruppernas tvivel läggas. Vid denna 
tidpunkt blåste det en medial snålblåst med insändare som outtröttligt påpekade 
att BlekingeTrafiken inte hade kapacitet att ta hand om vare sig färdtjänsten 

                                                 
113 BlekingeTrafiken, ansökan till KFB, 1999. 
114 Blekinge Läns Tidning, 991022. 
115 Sydöstran, 991022. 
116 Blekinge Läns Tidning, 991023. 
117 Sydöstran, 991104. 
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eller sjukresorna. Istället för att vända sig direkt till kommunerna skrev 
BlekingeTrafiken till Kommunförbundet Blekinge för en bedömning av 
förslaget. En tjänsteman från BlekingeTrafiken förklarar motivet till detta.118 

Initiativet kommer trots allt härifrån. Vi tyckte att frågan i alla fall borde 
utredas och prövas i kommunerna om ett överförande av huvudmanna-
skapet skulle vara av intresse. Eftersom vi ansåg att vi var lite jäviga på 
olika vis, vi kände att det var som att kacka i eget bo att slita till sig resur-
ser eller vad det nu skulle kunna vara. Därför tillskrev vi kommun-
förbundets länsavdelning, Kommunförbundet Blekinge, varpå de skulle 
titta på det mer neutralt. 

På Kommunförbundet bereddes ärendet inom avdelningen för vård- och 
omsorgsfrågor. Beredningsgruppen bestod av socialnämndernas ordföranden 
från länets fem kommuner. Eftersom nämnder rekommenderar kommun-
fullmäktige ett beslut i ett kommunalt förslagsärende var beredningsgruppen ett 
viktigt forum för att arbeta fram en samsyn inom länet. Beredningsgruppens 
arbete syftade till att utforma ett förslag som kommunförbundet styrelse skulle 
kunna ta ställning till. I kommunförbundets beredningsgrupp möttes Blekinge-
Trafikens förslag om ett huvudmannaskifte med olika uppfattningar. En repre-
sentant från kommunförbundets beredningsgrupp och tillika ägarrepresentant 
framhåller i efterhand.119 

Vi fick diskutera frågan noggrant för det hade varit turbulens i samband 
med upphandlingarna och det fanns kanske en viss tveksamhet att låta 
BlekingeTrafiken sköta det. Jag förde fram att det nu är en trafikfråga och 
att man fortfarande kan ta ett specialbeslut enligt socialtjänstlagen. 

Det bärande argumentet för ett huvudmannaskifte var att färdtjänsten inte 
längre var en social fråga utan en trafikfråga. Beredningsgruppen kom fram till 
ett gemensamt ställningstagande, nämligen att rekommendera kommun-
förbundets styrelse att låta BlekingeTrafiken överta kommunernas operativa 
ansvar för färdtjänsten. kommunförbundets styrelse rekommenderade den 2 
september 1999 i sin tur kommunerna samma sak med följande 
kommentarer:120 

• Ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst överförs från kommunerna till 
BlekingeTrafiken fr.o.m. den 1 januari 2000 

• Ledsagning beviljas färdtjänstresenärer enligt nu gällande praxis  

• Kommunernas nuvarande ekonomiska ramar för verksamhet överförs 
till BlekingeTrafiken  

                                                 
118 Intervju, BlekingeTrafiken, 001127. 
119 Intervju, Kommunförbundet/ägarrepresentant, 000814. 
120 Kommunförbundets styrelseprotokoll, 990902. 
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• Verksamheten kvalitetssäkras  

• En referensgrupp, bestående av representanter från kommunerna, 
BlekingeTrafiken och Kommunförbundet Blekinge, bildas för arbetet 
med genomförandet av den integrerande kollektivtrafiken, 
kvalitetssäkring med mera 

• Frågan om överlåtelse av personal som ansvarar för tillståndsgivning 
förhandlas mellan BlekingeTrafiken och respektive kommun. 

BlekingeTrafikens eventuella övertagande av färdtjänsten diskuterades också i 
andra ägarrelaterade forum. Vid BlekingeTrafikens ordinarie bolagsstämma den 
3 juni 1999 föredrog BlekingeTrafikens VD projektet inför ägarkretsen.121 
Projektet beskrevs som att ”sudda ut gränserna” mellan den allmänna och 
särskilda kollektivtrafiken i syfte att ge alla resenärskategorier bättre resmöjlig-
heter. Ägarna fick även klart för sig att en viktig förutsättning för att nå detta 
mål var att BlekingeTrafiken, förutom att inneha det operativa ansvaret för den 
allmänna kollektivtrafiken, även fick ansvaret för färdtjänsten. 

När ärendet väl låg hos kommunerna tog den sedvanliga beslutsprocessen vid. 
Eftersom frågan hade behandlats vid kommunförbundets beredningsgrupp för 
vård och omsorg var förslaget i viss mån redan förankrat hos kommunerna, 
åtminstone på nämndnivå. Eftersom Kommunförbundet Blekinge rekommen-
derade kommunerna att överföra ansvaret redan från och med årsskiftet 
1999/00 blev det bråttom att behandla ärendet i respektive kommuns 
fullmäktige. En tjänsteman från BlekingeTrafiken framhåller att det började se 
ljusare ut vid denna tidpunkt.122 

När väl detta hade mognat fram, när kommunförbundets styrelse hade 
avgett sin rekommendation så kände vi att det fanns en harmoni och ett 
samförstånd i länet att ’så här skulle vi jobba’. 

Samförståndet fanns, och i december 1999 fattade länets fem kommuner beslut 
om att överlåta ansvaret för den kommunala färdtjänsten till länets trafik-
huvudman. Med detta beslut kom Blekinge att bli först i Sverige med att låta 
trafikhuvudmannen ta ansvar över hela länets färdtjänst. 

Men vad beslutade kommunerna? Var det enbart ett beslut att lämna över 
respektive kommuns färdtjänstansvar? Karlshamn kommunfullmäktiges 
protokoll från den 1 november 1999 visar att kommunerna var väl insatta vad 
det överlämnade ansvaret syftade till, att integrera Blekinge läns trafik vilket 
kommunerna tidigare genom BlekingeTrafikens bolagsstämma den 23 juni 1998 
hade tagit ställning för. I kommunfullmäktiges protokoll för Karlshamns 

                                                 
121 Bolagsstämmoprotokoll, 990603. 
122 Intervju, BlekingeTrafiken, 001127. 
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kommun framkommer att huvudmannaskiftet för färdtjänsten var ett led i 
utvecklingen av den integrerade trafiktjänsten.123 I stort sett följde Karlshamn 
kommun kommunförbundets rekommendationer. I protokollet krävde 
Karlshamn kommun att: ”en referensgrupp bestående av representanter från 
kommunerna, BlekingeTrafiken, kommunförbundet och landstinget bildas som 
skall arbeta med genomförandet av den integrerade kollektivtrafiken samt 
kvalitetssäkring av transporterna” 124. De övriga fyra kommunerna valde också 
att följa Kommunförbundets Blekinges linje. 

Rekrytering av färdtjänstchef 
I mitten av sommaren 1999 sökte BlekingeTrafiken en utredare som kunde ta 
tag i administrativa frågor beträffande färdtjänsten.125 I platsannonsen framgår 
det att BlekingeTrafiken sökte kompetens för att klara av ”trafikplanering, 
utredning av nya system för beställnings- och trafikledning, taxestrukturer, 
handikappanpassning, infrastrukturförändringar m.m”.126 Ärendet kom dock 
inte längre än till en platsannons. Eftersom kommunerna vid denna tid fortfa-
rande diskuterade ett eventuellt huvudmannaskifte för färdtjänsten var det 
något tidigt att binda resurser. Dessutom skulle ett huvudmannaskifte medföra 
att BlekingeTrafiken snarare behövde personal med erfarenheter från den 
sociala sektorn än från den trafikmässiga. 

Någon vecka efter att de fem kommunerna i Blekinge län hade fattat beslut 
beträffande huvudmannafrågan, i december 1999, annonserade Blekinge-
Trafiken ut en tjänst som verksamhetsansvarig för särskild kollektivtrafik.127 De 
kvalifikationer som eftersöktes och de uppgifter som den sökta personen skulle 
arbeta med var ”uppbyggnad och utveckling av rutiner som tillståndsgivning 
och myndighetsutövning, regelsystem och handläggningsordning”.128 I tjänsten 
ingick också ansvar för arbetsledning, samordning, utbildning och utveckling av 
färdtjänsthandläggarnas verksamhet. En viktig del av tjänsten var att hålla 
kontakt med och informera handikapp- och pensionärsorganisationer. Personen 
skulle vara högskoleutbildad med social-, vård- eller omsorgsinriktning. 

Det är intressant att notera skillnaden i eftersökt kompetens i jämförelse med 
platsannonsens utformning ett antal månader tidigare. I den tidigare annonsen 
krävdes kompetens som redan fanns inom BlekingeTrafiken, trafik- och 
utredningskompetens. I den senare platsannonsen söktes en person med 
kompetens att bygga en verksamhet där det krävdes erfarenhet från kommuners 

                                                 
123 Karlshamn Kommunfullmäktiges protokoll, 991101. 
124 Karlshamn Kommunfullmäktiges protokoll, 991101. 
125 Sydöstran, 990612. 
126 Sydöstran, 990612. 
127 Blekinge Läns Tidning, 991229; Sydöstran, 991229. 
128 Blekinge Läns Tidning, 991229. 
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och landstingets sociala områden. Det verkar som att BlekingeTrafiken började 
förstå vad de gav sig in på, att verksamheten krävde annan kompetens och 
andra resurser än vad den gängse ingenjörsmässiga ”tidtabellsverksamheten” 
krävde. 

4.4.4 Våren 2000, förberedelsernas halvår 

Det första halvåret 2000 kom BlekingeTrafiken primärt att fokusera på två 
uppgifter. Den första uppgiften var en utökad administration för färdtjänsten 
som följde efter huvudmannaskiftet. Den andra uppgiften bestod i att utforma 
den integrerade trafiktjänsten. Liksom i föregående avsnitt är det svårt att 
särskilja de båda uppgifterna. De båda uppgifterna gick in i och förutsatte 
varandra. Till exempel skulle BlekingeTrafiken utveckla en organisation som 
skulle kunna axla kommunernas arbetsuppgifter beträffande tillstånds-
bedömning för färdtjänsten. Organisationen skulle användas fram till den 
integrerade tjänsten skulle tas i bruk, och även för den integrerade trafik-
tjänsten. Uppgiften att förvalta och utveckla kommunernas färdtjänst efter 
huvudmannaskiftet skapade förutsättningar för den planerade integrerade 
trafiktjänsten. 

Tjänsteköp och utveckling av administrativa rutiner 
Liksom då BlekingeTrafiken tog över Karlskrona kommuns färdtjänstuppdrag 
”fem i tolv” kom även de kommunala besluten om att överlåta färdtjänstens 
huvudmannaskap till BlekingeTrafiken sent. Fyra av fem kommuner fattade 
beslutet i december 1999 och vid årsskiftet blev BlekingeTrafiken formellt 
ansvariga för Blekinge läns färdtjänst. Eftersom BlekingeTrafiken inte ville 
investera i fasta kostnader förrän kommunerna hade bestämt sig stod Blekinge-
Trafiken än en gång inför en uppgift som de delvis saknade såväl kompetens 
som andra resurser för. BlekingeTrafiken hade kompetens och erfarenhet inom 
många av färdtjänstens nyckelfunktioner såsom upphandling och samordning. 
Men huvudmannaskapet medförde andra funktioner såsom legitimering, 
tillståndsbedömning, överklaganderutiner med flera. 

För att råda bot på bristen av dylika resurser och kompetenser tecknades avtal 
med kommunerna, som innebar att kommunerna på BlekingeTrafikens uppdrag 
kom att utföra de tjänster som inte BlekingeTrafiken klarade av att verkställa. 
Tjänsteköpen kom att pågå cirka ett år. 

Parallellt med tjänsteköpen arbetade BlekingeTrafiken med att mobilisera 
nödvändiga resurser för att kunna axla sitt nya ansvar. Det var en mängd små 
och stora frågor som skulle planeras och hanteras, exempelvis tillstånds-
bedömning, överklagandehantering och regelsystemens harmonisering. Dessa 
funktioner hade kommunerna administrerat lokalt, nu skulle de i allt väsentligt 
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centraliseras och samordnas. Vissa frågor beträffande administrativa rutiner fick 
mer uppmärksamhet än andra. I den nya färdtjänstlagen, Lag om färdtjänst 
(SFS 1997:736), uttrycks i den sjätte paragrafen: ”Innan en trafikhuvudman 
prövar en ansökan ska den kommun där den sökande är folkbokförd höras.” 

Denna mening var BlekingeTrafiken och vissa ägare skeptiska till. De befarade 
att hanteringen av färdtjänsttillstånd skulle bli alltför svårhanterlig om 
BlekingeTrafiken vid varje tillfälle skulle behöva kontakta kommunen i vilken 
den sökande var skriven. Paragrafen tolkades som att hörandet inte enbart 
gällde nya ansökningar utan även omprövningar av ansökningar vilkas antal 
skulle tillta med en mer differentierad tjänst. En idé hade börjat formas om en 
färdtjänstlegitimation som skulle bestå av ett flertal legitimeringsnivåer och 
tilläggstjänster beroende på kundbehov och mot bakgrund av resenärernas 
funktionshinder. Med frekventa omprövningar skulle en resenär kunna få olika 
tilläggstjänster beroende på hur denne ansågs klara av att åka med den tänkta 
trafiken under en viss period. 

Tidiga idéer om den integrerade tjänsten 
Parallellt med att BlekingeTrafiken utvecklade administrativa rutiner för att axla 
ansvaret för kommunernas färdtjänst vidareutvecklades idéer för den 
integrerade trafiktjänsten. Resenärerna fick ta del av utvecklingsförslagen från 
den senare delen av våren 2000 och framåt. Vissa idéer om den integrerade 
trafiktjänsten togs tillvara för att överleva några månader, vissa idéer 
förändrades genom påverkan från BlekingeTrafikens intressenter och andra 
idéer kom att bestå för att så småningom forma den integrerade tjänsten 
Närtrafiken. Det är av intresse att ta del av några tidiga idéer för att senare i 
fallbeskrivningen se hur dessa idéer togs tillvara. 

• Flexlinjer, tidtabeller och byten. 

• Bestämt utbud och ledsagare. 

• Legitimeringsfrågor och tilläggstjänster. 

• Nytt beställningssystem. 

• Enhetlig taxa för samtliga trafikslag. 

• Ett enhetligt varumärke. 
En tidig idé var att den integrerade trafiktjänsten delvis skulle bestå av anrops-
styrda flexlinjer. Flexlinjerna skulle bestå av mindre bussar som var tänkta att 
köras enligt en given sträckning och efter tidtabell. Resenärer som legitimerades 
därtill skulle via beställningscentralen kunna beställa hämtning vid hemmen. 
Flexlinjen kunde vid dylika fall avvika från sin linjesträckning för att hämta 
resenären och därefter återgå till den fastställda linjen. Flexlinjerna planerades i 
första hand till områden i länet som hade ett naturligt underlag av resenärer och 
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givna resmål, till exempel vårdcentraler och äldreboenden. Under ett möte i 
styrgruppen, tidig sommar 2000, presenterade BlekingeTrafiken två trafik-
lösningar för olika geografiska områden i länet, vilka vi får anledning att 
återkomma till.129 

Färdtjänsten hade karaktäriserats av resor med taxibilar samt med särskilda 
fordon som kunde medföra rullstolar. Även om BlekingeTrafiken hade börjat 
samordna resenärernas resor i samband med Karlskronamodellen färdades 
resenärerna från start till mål i ett och samma fordon. I de tidiga skisserna på en 
trafiklösning för den integrerade trafiktjänsten exkluderades taxibilar. Trafik-
förslaget bestod istället av bussar av varierande storlek. Dessutom bestod 
lösningen av linjesträckningar med tidtabeller vilket stod i kontrast till den 
tidigare färdtjänsten. Planerade bussar skulle framföras enligt en fast eller 
semifast linjesträckning och krävde att resenärerna skulle bli tvungna att byta 
fordon vid längre sträckor. Till en början var det ingen som direkt ifrågasatte att 
resenärerna skulle bli tvungna att byta fordon. Den initiala tanken var att liksom 
att resenärer inom allmän kollektivtrafik var tvungna att byta buss vid längre 
resor så kunde även färdtjänstresenärer göra det. BlekingeTrafiken utgick från 
att färdtjänstresenärerna kunde klara av dylika byten om bytesplatserna 
anpassades för de funktionshindrades behov. 

Andra idéer rörde ledsagare och ett fast trafikutbud vilka kom att i viss mån stå 
i konflikt med varandra. Ledsagare är personer vars funktion är att möjliggöra 
för funktionshindrade att ta del av samhällets utbud. En ledsagares uppgifter 
går oftast långt utöver själva resandet. Beslut om ledsagare reglerades med färd-
tjänsttillståndet och tidigare var färdtjänstens regelsystem relativt vällvilligt 
inställd till medtagande av ledsagare. En tidig idé för den integrerade trafik-
tjänsten var att utbudet skulle vara fast. Det skulle med andra ord finnas ett 
bestämt antal fordon i trafiksystemet vid en given tidpunkt. Eftersom antalet 
ledsagare varierade var det dock vanskligt att bedöma kapaciteten på fordons-
utbudet. Tidigare kunde beställningscentralen kalla på ytterligare en taxibil när 
efterfrågan på platser översteg utbudet, men med ett fast utbud skulle det bli 
svårare. Under våren 2000, när BlekingeTrafiken började offentliggöra sina 
idéer om den integrerade trafiktjänsten uttryckte många färdtjänstberättigade en 
oro för att förmånen med ledsagare skulle tas bort. Styrgruppen fick vid ett 
möte, tidig sommar 2000, information om resenärernas oro.130 Frågan om 
ledsagare skulle komma att bli mer aktuell senare under processen. 

Tidigare utbud av färdtjänst hade inte varit särskilt differentierat. Vissa 
resenärer krävde emellertid specialanpassade fordon för att få plats med 
rullstolar och andra handikapphjälpmedel. Den stora gruppen av färdtjänst-
                                                 
129 Styrgruppens protokoll, 000614-15. 
130 Styrgruppens protokoll, 000614-15. 
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resenärer färdades dock med personbil. En central idé bestod i att differentiera 
utbudet genom att utforma flera legitimeringsnivåer. Till varje legitimeringsnivå 
planerades ett antal tilläggstjänster. Både legitimeringsnivåerna och tilläggs-
tjänsterna skulle vara kopplade till resenärernas olika funktionshinder. Om 
exempelvis en enskild resenär ansågs behöva hjälp med att ta sig ur hemmet 
eller hjälp med att bära kassar skulle resenären kunna legitimeras för dessa typer 
av tilläggstjänster. Syftet var att varje resenär skulle erbjudas en anpassad tjänst 
motsvarande resenärens individuella behov. Tilläggstjänsterna syftade även att 
finna ett underlag för operatörernas ersättning av extra arbete. 

En övergripande ambition för den integrerade trafiktjänsten var att den skulle 
harmoniera allmän och särskild kollektivtrafik. Bland annat kom det till uttryck i 
en fråga beträffande taxan för den integrerade trafiktjänsten. Det fanns en 
strävan att harmonisera taxan för färdtjänsten med taxan för den allmänna 
kollektivtrafiken. Detta var även ett krav från pensionärs- och handikapp-
organisationer som ville ha samma pris för färdtjänsten som för den allmänna 
kollektivtrafiken. Detta krav fördes till styrgruppen.131 Under det första halvåret 
2000 var styrgruppens deltagare dock inte överens om vilken roll taxan skulle 
spela och om den skulle vara lika för alla trafikslag.132 

Färdtjänst hade tidigare utförts i det närmaste uteslutande av taxibilar. 
Kommunerna anlitade oftast den lokala taxiföreningen. Denna organisering 
hade varit under bruk under så pass lång tid att färdtjänst likställdes med taxi. 
Även för BlekingeTrafiken var taxibilar starkt förknippade med färdtjänsten 
vilket vid utvecklingsprocessens inledning ansågs kunna skapa problem, något 
som BlekingeTrafikens ordförande förtydligar.133 

Förut har det varit taxitrafik, och taxi betyder enstaka körningar. Det har 
varit svårt att trumma in det. Jag har säkert i ett halvår aldrig sagt taxi 
innanför BlekingeTrafikens väggar, utan det är färdtjänst, det är inte taxi-
bilar, det är färdtjänstfordon och sjukresefordon. 

Taxi hörde således samman med enstaka körningar. Med begreppet taxi följde 
vissa värderingar vilka skulle kunna skapa låsningar vid senare utveckling av den 
integrerade trafiktjänsten. En av BlekingeTrafikens tjänstemän berättar om 
denna inställning.134 

Vi anstränger oss för att hitta sådana marknadsbegrepp, där färdtjänst inte 
används som just begrepp. Det är likadant med ordet taxi, vår styrelse-
ordförande slår oss i huvudet med sin hammare när han hör ordet taxi, 
det är icke samhällssubventionerad taxi vi jobbar med utan det är 

                                                 
131 Styrgruppens protokoll, 000216. 
132 Styrgruppens protokoll, 000614-15. 
133 Intervju, ägarrepresentant, 000814. 
134 Intervju, BlekingeTrafiken, 001127. 
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kollektivtrafik. På samma sätt tror jag färdtjänst kanske ska utsläckas i vår 
terminologi, det formar tanken på sikt, man låter sig luras. 

En idé vid denna tidpunkt var att den planerade integrerade trafiktjänsten skulle 
vara tillgänglig för alla länets medborgare. Det skulle inte finnas några särskilda 
trafikslag och därför fanns tanken att även plocka bort termen färdtjänst, även 
om begreppet fortfarande skulle finnas i lagtexter. En önskan fanns, att 
allmänheten skulle åka kollektivtrafik med BlekingeTrafiken, inte erbjudas särskilda 
lösningar med egna namn. I det första utkastet till ett gemensamt regelsystem 
för färdtjänsten hade genomgående termen taxi ersatts med transporter.135  

Avstämning 
När fallbeskrivningen närmar sig mitten av första halvåret år 2000 önskade 
BlekingeTrafiken höra vad ägarna önskade och vad de absolut inte ville se i den 
planerade trafiklösningen. 

Ett av syftena med styrgruppen var att BlekingeTrafikens tjänstemän och 
politiskt ansvariga gemensamt skulle kunna stämma av idéer under informella 
förhållanden. Styrgruppen gav även politikerna möjlighet att känna Blekinge-
Trafiken ”på pulsen”, hur mycket BlekingeTrafikens tjänstemän själva trodde 
på de lösningar som presenterades. Styrgruppens sammansättning gav flera 
fördelar. En fördel som märktes tidigt var att gruppen fick ett holistiskt 
perspektiv på länet och framför allt dess kostnader. Då alla i gruppen kunde 
föra talan för hur olika förslag skulle påverka deras verksamhet fick gruppen 
som helhet och BlekingeTrafiken i synnerhet förståelse för att en besparing hos 
en part kunde ge kostnadsökningar hos en annan part. ”Färdtjänsten måste 
skötas så att de totala kostnaderna beaktas”136 är ett citat som åskådliggör 
gruppens synsätt. Denna inställning skulle spela en viktig roll senare i 
utvecklingen. 

Förutom kostnadsfrågan var det framför allt två faktorer som medförde att 
BlekingeTrafiken och dess ägare var tvungna att gå varsamt fram i utvecklings-
arbetet. För resenärerna var färdtjänsten viktig. Det var en fråga som låg högt 
på deras dagordning och något som de, oberoende av situation och bakgrund, 
hade som gemensamt intresse. Dessutom fick frågor om färdtjänsten stort 
redaktionellt utrymme i länets tidningar. Antingen var insändarna bra 
skribenter, eller så var länets journalister intresserade av ämnet, antagligen var 
det en kombination. Det fanns många skäl till stora rubriker. 

Inför utvecklingen av den nya integrerade trafiktjänsten var det ett antal 
lösningar som antogs kunna bli omstridda. Det förelåg därför ett behov av att 

                                                 
135 Bilaga 9 i kallelse till BlekingeTrafikens bolagsstämma, 000630. 
136 Styrgruppens protokoll, 000216 
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diskutera dessa lösningar med ägarna. Lösningarna var indelade i fyra grupper 
kring vilka ägarna förväntades ta ställning.137 

• Styrmedel. 

• Standard. 

• Införandeprocess. 

• Legitimeringsnivåer. 
Gruppen styrmedel bestod exempelvis av frågor om ägarna kunde tänka sig en 
differentierad taxa för färdtjänsten och om de kunde godkänna att alla resor 
skulle ha en förbeställningstid på två timmar. Gruppen standard bestod bland 
annat av frågor om ägarna kunde tänka sig godta att tre personer skulle sitta 
tillsammans i baksätet (vilket tidigare en del resenärer hade anmärkt på) och om 
de kunde tänka sig att resenärerna kunde byta mellan färdtjänstfordon. Införande-
processen rörde frågor om ägarna kunde stå för en omlegitimering av alla 
berättigade eller om en successiv legitimering vore att föredra i samband med 
nya ansökningar. I gruppen legitimeringsnivåer fick ägarna ta ställning till en rad 
olika kategoriseringar av färdtjänsten och därmed resenärsbehov. Frågorna 
rörde om de skulle kunna tänka sig att resenärerna skulle bli hämtade vid 
bostaden, måste gå ett visst antal meter själva, måste åka anpassad allmän 
kollektivtrafik, med mera. 

Från kommunalpolitiskt håll framhölls att enhetliga taxor inom den samhälls-
betalda trafiken vore att föredra. BlekingeTrafiken framhöll att kostnaden för 
en färdtjänstresa är 50 procent dyrare jämfört med en resa med den allmänna 
kollektivtrafiken. Trots kostnadsskillnaden att producera en resa för olika 
trafikslag föredrog mötet en enhetlig taxa för kollektivtrafiken. Det ansågs vara 
en viktig markering för likställandet av kollektivtrafiken. Röster framkom dock 
under mötet att en enhetlig taxa bör vara det slutliga målet men att olika taxor 
kan accepteras i ett inledande skede. 

En annan fråga som skulle kunna bli ett omtvistat ämne var idén om olika 
legitimeringsnivåer samt olika tilläggstjänster. I ett styrgruppmöte som hölls i 
april 2000 hade beslut fattats att differentierade tillstånd godtogs och därmed 
skulle bli en viktig lösning för den integrerade trafiktjänsten.138 Genom att 
stämma av dessa frågor i styrgruppen fick BlekingeTrafiken ramar inom vilka 
den integrerade trafiktjänsten kunde utvecklas. I och med avstämningen kunde 
BlekingeTrafiken minska risken att utveckla idéer som i senare skeden inte 
skulle godtas på grund av olika omständigheter. 

                                                 
137 Styrgruppens protokoll, 000413. 
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Ny kostnadsfördelning 
Fram till år 2000 hade länets kommuner och landstinget ett delat ansvar för den 
allmänna kollektivtrafiken. Varje part betalade en del av BlekingeTrafikens 
årliga underskott, i relation till deras ägarandel. Färdtjänsten betalades av 
kommunerna och landstinget för sjukresorna. 

Den integrerade trafiktjänsten var tänkt att samordna allmän och särskild 
kollektivtrafik. BlekingeTrafiken befarade att en fortsatt reglering där vardera 
ägare endast betalade sin del skulle vara hämmande för arbetet att integrera de 
olika trafikslagen. BlekingeTrafiken uppmärksammade detta problem i en bilaga 
till kallelsen till BlekingeTrafikens bolagsstämma 2000.139 

Ett problem med denna kostnadsfördelning är emellertid att den verkar 
konserverande av nuvarande särlösningar och att integrationen av trafiken 
och nya trafikformer hämmas. Risken är uppenbar att tidigare ’konto-
tänkande’ som skilda huvudmannaskapet medförde bibehålls också med 
en gemensam huvudman. 

BlekingeTrafiken var tveksam till att politikerna, i de olika ägarorganisationerna, 
skulle ta ansvar för och måna om Blekinges hela trafiksystem när de inte 
ansvarade och betalade för alla delar. Risken fanns att varje ägare i första hand 
skulle agera för den del av trafiksystemet som ägaren ansvarade för. På grund av 
denna problematik fanns risker för senare suboptimeringar i trafiksystemet 
vilket en tjänsteman hos BlekingeTrafiken förklarar.140 

Vi kände väl också att det fanns bekymmer, ponera att vi skulle ha inrättat 
en så kallad servicebusslinje. Då brukar vi säga att den servicebusslinjen 
skulle kunna minska behovet av färdtjänst, men det innebär att kostnaden 
för länstrafiken ökar medan kostnaden för omsorgsnämnden minskar lite 
granna. Och i den ständiga kampen om budgetmedel så finns det motver-
kande, det faktum att det finns skilda ansvar, skapar motverkande krafter 
ska jag säga. Då kände vi att för att utsläcka dessa problem hade det varit 
bättre med ett samlat huvudmannaskap. Om vi till exempel sätter in en 
servicebusslinje är det våra egna färdtjänstkostnader vi minskar. Det är 
lättare att motivera och lättare att försvara. Visst kan du försvara och visst 
kan du förklara för den kloka kommunpolitikern att det är frågan om 
suboptimeringar och så vidare., men i den här hårda kampen om 
samhällspengarna så är risken att sådana här skilda ansvarsförhållanden 
inte skapar den bästa produkten och den bästa lösningen. 

För att motverka en dylik situation framlades ett förslag vid BlekingeTrafikens 
ordinarie bolagsstämma den 30 juli 2000. Förslagets målsättning var att ”finna 
formerna för ett mer flexibelt underskottsfördelningssystem som i stället för att 

                                                 
139 Kallelse till BlekingeTrafikens bolagsstämma, 000524. 
140 Intervju, BlekingeTrafiken, 001127. 
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hindra nya integrerade lösningar verkar stimulerande för de olika intressen-
terna”.141 Ledstjärnor för den nya underskottsfördelningsmodellen var att finna 
en form som142 

• inte verkade hämmande för integrering av olika befintliga trafikformer 
eller nya mellanformer av trafiklösningar 

• var administrativ hanterlig och ej skapade onödigt administrativt 
merarbete samt 

• fick så begränsade effekter, i förhållande till dåvarande underskotts-
fördelning, som möjligt för BlekingeTrafikens ägare. 

Förslaget presenterades i form av en ny kostnadsmodell med ett gemensamt 
kostnadsansvar för kommuner och landsting. Trafikslagen i fråga var allmän 
kollektivtrafik som innefattade linjetrafik med buss, tåg, flygbuss, skärgårds-
trafik och hemtaxi. Dessutom lades den särskilda kollektivtrafikens trafikslag in 
i kostnadsmodellen vilka bland annat innefattade sjukresor och färdtjänst. Till 
dessa kostnader tillkom även administrationskostnader för alla ingående trafik-
slag. Kort och gott, förslaget innebar att kostnaderna skulle läggas samman. 
BlekingeTrafiken skulle därefter få ansvaret att fördela kostnaderna och arbeta 
för att förverkliga ägarnas länsvisa och lokala trafikpolitiska ambitioner, något 
som BlekingeTrafikens representant förklarar närmare. 

Vi har skaffat oss en ny modell för hur vi ska fördela kostnaderna i vår 
allmänna trafik. Vi betraktar från och med den första juli i år färdtjänst 
och sjukresor som en del av den allmänna kollektivtrafiken, det vill säga vi 
har inga speciella kostnadsfördelningsprinciper för just sjukresor, för 
färdtjänst och för allmän kollektivtrafik. Vi öser ner i princip alla kostna-
der i en enda bunke och sedan rör vi om och så fördelar vi ut dom efter 
ett visst system. Det innebär att kommunerna betalar sjukresor som är 
landstingets ansvar och landstinget är med och betalar färdtjänsten som är 
primärkommunens ansvar. Tanken med detta är att vi får bort alla eventu-
ella motverkande krafter, det vill säga det ska inte ha någon betydelse vem 
som är huvudman, vem som ytterst betalar för någonting, utan det är 
nyttan, samhällsnyttan som ska styra. 

Vid BlekingeTrafikens bolagsstämma den 30 juli 2000 stödde ägarna Blekinge-
Trafikens förslag till nytt konsortie- och trafikavtal och därmed en ny fördel-
ning av BlekingeTrafikens årliga underskott. Stämman beslutade att de 
godkända förslagen till ett reviderat konsortie- och trafikavtal skulle gälla från 
och med den 1 augusti 2000. Dock bordlades frågan om den slutgiltiga 
kostnadsfördelningen till en extra bolagsstämma för att kommunerna och 

                                                 
141 Bilaga 1 i kallelse till bolagsstämma, 000524. 
142 Bilaga 1 i kallelse till bolagsstämma, 000524. 
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landstinget skulle få tid att utreda vad deras administrativa kostnader för färd-
tjänst- respektive sjukreseverksamheten uppgick till. Dessutom arbetade 
BlekingeTrafiken och landstinget med att utreda om deras båda beställnings-
centraler fysiskt skulle kunna integreras. Landstinget hade inte tagit ställning i 
denna fråga.143 

Strategisk hantering av färdtjänstens regelsystem och prissättning 
Färdtjänsten styrs med ett regelsystem som hanterar resenärernas och ansvarige 
parts rättigheter och skyldigheter. Vidare specificerar regelsystemet vilka 
personer tjänsten är till för, hur ansökan om färdtjänst ska ske, vilka avgifter 
den resande ska debiteras med mera. Inför BlekingeTrafikens bolagsstämma 
den 30 juli 2000 stod två frågor beträffande färdtjänstens regelsystem på 
dagordningen. Den första frågan rörde ett harmoniserat regelsystem för den 
fortsatta driften fram till dess att den nya integrerade trafiktjänsten skulle tas i 
bruk. Stämman beslutade för en harmonisering av regelsystemen. Den andra 
frågan rörde ett problem gällande framtida förändringar av taxan för färd-
tjänsten vars grunder stipuleras i Lag om färdtjänst (SFS 1997:736), och diskuteras 
vidare i avsnittet. 

Fram tills färdtjänstens huvudmannaskifte hade varje kommun i länet haft 
bestämmanderätt för respektive färdtjänsts taxor. Även om vissa skillnader 
rådde mellan kommunernas regelsystem var dessa taxor harmoniserade sedan 
1996. Efter huvudmannaskiftet var det tänkt att BlekingeTrafiken skulle 
bestämma färdtjänstens taxa. Inför integreringen av regelsystemen sommaren 
2000 var BlekingeTrafikens tjänstemän konfunderade över om de själva fick 
bestämma taxan för färdtjänsten eller om ett dylikt beslut var tvunget att fattas 
av ägarna.144 Det bedömdes som viktigt att ha möjlighet att kunna påverka 
integreringen av den allmänna och särskilda trafiken med hjälp av taxorna för 
de olika trafikslagen. Om beslut av färdtjänstens taxa var tvunget att fattas av 
ägarna skulle förfarandet kunna bli svårhanterligt. 

I Lag om färdtjänst (SFS 1997:736) framgår det att länstrafikansvariga, det vill 
säga BlekingeTrafikens ägare, ska fatta beslut om grunderna för taxan. För att 
BlekingeTrafiken skulle kunna styra med hjälp av priset som instrument kom 
bolagsstämmans aktörer därför att skilja på avgifterna i sig och grunden för 
avgifterna. Grunderna för avgifterna kan närmast beskrivas som de över-
gripande målsättningarna och utgångspunkterna för taxan. Grunderna för 
avgifterna skull enligt förslag specificeras i Marknadsplanen, vilken är ett årligt 
fastställt dokument för trafik och ekonomi, och som sträcker sig två år fram. 
Marknadsplanen skickades varje år till BlekingeTrafikens ägare och andra 

                                                 
143 BlekingeTrafikens bolagsstämmoprotokoll, 000630. 
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intressenter för ett remissförfarande. Ägarna skulle genom remissförfarandet 
kunna erhålla möjlighet att lämna synpunkter på grunderna för avgifterna, vilka 
de slutgiltigt kunde ta ställning till vid BlekingeTrafikens årliga bolagsstämma. 
Den detaljerade prissättningen skulle, liksom för övrig kollektivtrafik, beslutas 
av BlekingeTrafikens styrelse. Med denna lösning skulle en skillnad erhållas 
mellan de övergripande politiska ambitionerna och den verkställande nivån. 

Karlskrona kommun ville dock annorlunda. Vid Karlskrona kommunstyrelses 
sammanträde den 30 maj 2000 hade kommunstyrelsen beslutat att vid 
BlekingeTrafikens kommande bolagsstämma den 30 juli 2000 försöka driva 
igenom ett förslag, där beslut om ändringar i färdtjänstens regelsystem samt 
ändringar i prissättningen skulle fattas vid BlekingeTrafikens bolagsstämma.145 
Var det möjligen en intressekonflikt under uppseglande, en konflikt om makten 
att bestämma över regelsystemet och prissättningen inom färdtjänsten? Ja, en 
intressekonflikt var det, även om den inte fick särskilt stora proportioner. 
Bolagsstämman beslutade att godkänna principen om prissättningen av 
färdtjänsten med en uppdelning mellan grunderna för avgifterna och avgifterna 
i sig. Karlskrona kommun reserverade sig i frågan.146 

Det första halvåret av 2000 var tillända. Halvåret handlade för BlekingeTrafiken 
mest om att utveckla en organisation för administrationen av färdtjänsten som 
en följd av huvudmannaskiftet. Utvecklingen av den integrerade trafiktjänsten 
hade inletts men något komplett trafikförslag hade ännu inte presenterats. En 
tidsbrist för utvecklingsprojektet började göra sig gällande. Årsskiftet 2001/02 
var det planerat att den integrerade trafiktjänsten skulle lanseras. Blekinge-
Trafiken hade räknat med att upphandlingsförfaranden och prövningen av 
trafiksystemet skulle ta cirka ett år i anspråk. Det återstod följaktligen ett halvår 
för fortsatt utveckling. 

4.4.5 Sammanfattning 

Fallbeskrivningen har i denna del beskrivit ett skede från att ägarna beslutade att 
formellt inleda en utvecklingsprocess av en integrerad trafiktjänst, till att 
BlekingeTrafiken stod inför sin första presentation av ett färdigt utformat 
trafikförslag. Med ägarnas beslut kom projektet att initieras vilket följdes av 
aktiviteter med finansiering, utformning av planer och formering av projekt-
grupper 

Efter projektinitieringen gick utvecklingsprocessen in i ett annat skede. Fokus 
lades på omvärldsrelaterade resurser och relationer. Exempelvis fusionerades Samtrans 

                                                 
145 Karlskrona kommuns kommunstyrelse §113/00. 
146 BlekingeTrafikens bolagsstämmoprotokoll, 000630. 
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med BlekingeTrafiken, ett huvudmannaskifte för färdtjänsten uppnåddes och 
en ny grund fördelning av BlekingeTrafikens årliga underskott utformades. 

Det är under detta skede tydligt vilka BlekingeTrafiken lyssnade till när de 
påbörjade utformningen av den integrerade trafiktjänsten. Referensgruppen, där 
resenärernas intresseföreningar var involverade, inledde de första mötena innan 
sommaren 2000, men dessa möten karaktäriserades mer av förankring av redan 
utformade förslag än ett aktivt lyssnande. Istället stämdes idéer av mot 
ägarna/politikerna som fick sätta ramar för senare värdeskapande för den 
integrerade tjänsten. 

De tidigare vaga idéerna om en samordnad trafikform började specificeras. Det 
lutade åt lösningar med flexlinjer, nytt beställningssystem och enhetlighet. En 
central lösning var mer differentierade erbjudanden. Med skilda nivåer på legitime-
ringen för färdtjänsten skulle BlekingeTrafiken kunna möta resenärernas 
individuella behov. Samtidigt fanns Karlskronamodellen som en naturlig 
utgångspunkt. Karlskronamodellen, som vid tidpunkten för skedet löpte 
parallellt med utformningen av den integrerade tjänsten, kan i det här läget 
karaktäriseras som en integrerad tjänst eftersom den både utförde färdtjänst och 
sjukresor. 

Föreliggande avsnitt har varit rikt på händelser och fakta. På grund av att många 
händelsekedjor har löpt parallellt har det ibland varit svårt att redogöra för fallet 
som en kronologisk berättelse. Nästa avsnitt handlar nästan uteslutande om hur 
BlekingeTrafiken kom att utveckla ett trafikförslag till den integrerade tjänsten 
Närtrafiken. 

4.5 Utveckling – konceptualisering, krav och legitimering 

Det föregående avsnittet handlade om BlekingeTrafikens förberedelser inför 
utvecklingen av ett trafikförslag till en integrerad tjänst. En viss utveckling av 
trafikförslaget hade påbörjats och föreliggande avsnitt fokuserar på perioden 
från sommaren 2000 då tempot ökade i utvecklingsarbetet fram till mitten av 
januari 2001. Som nämndes i föregående avsnitt började en tidsbrist i 
utvecklingsprojektet blir uppenbar. 

4.5.1 Trafikförslaget De fem förslagen 

Under första halvåret 2000 hade olika idéer börjat utformas till konkreta trafik-
lösningar. Efter semestern tog utvecklingen fart igen. Det började bli angeläget 
att visa ägarkretsen hur BlekingeTrafiken avsåg utforma den integrerade trafik-
tjänsten. 
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Första presentationen – resenärer 
Vid ett referensgruppmöte den 13 september 2000 presenterade Blekinge-
Trafiken fem trafiklösningar. Sammantaget var de en summering av vad 
BlekingeTrafiken hade arbetat med under våren 2000 och fram till referens-
gruppmötet. Fem olika lokala trafikförslag hade utformats som en helhets-
lösning för länet147 

• servicelinje för Karlskrona 

• servicelinje för Karlshamn 

• samordnad kollektivtrafik på Listerlandet 

• förnyelse av kollektivtrafiken i Olofström 

• stomlinje för samordnade resor genom länet. 
De fyra första förslagen var lokala lösningar och det femte förslaget var tänkt 
att binda samman de fyra lokala förslagen för att möjliggöra resor över länet. 
Trafikförslagen var framtagna utifrån studier av resenärsunderlag, befolknings-
täthet, bedömt resenärsbehov och resenärernas naturliga start och mål för 
resorna, såsom hus för seniorboende, sjukhus och vårdcentraler. Trafik-
förslagen var tänkta att verkställas med hjälp av specialanpassade låggolvsbussar 
med plats för 15–20 personer. Linjen i Karlskrona skulle köras på ungefär 
samma tider som de offentliga vårdinstitutionerna öppnade tills affärerna 
stängde, måndag till lördag. Linjerna som var planerade till Karlshamn och 
Asarum skiljde sig från förslaget i Karlskrona genom att de var en flexlinje, det 
vill säga att de var menade att kunna avvika från sin linjesträckning för att 
hämta och lämna resenärer. Bussarna var dessutom något mindre än de som 
planerades för Karlskrona. Trafiksamordningen på Listerlandet utgick från att 
samordna de bussresor som gick med den allmänna trafiken med färdtjänst- 
och sjukresorna. Resenärsunderlag för en flexlinje bedömdes inte finnas. 

Förnyelsen av kollektivtrafiken i Olofström innebar ett mer genomgripande 
förslag. Olofström skiljer sig från de andra kommunerna i länet genom att 
kommunen inte ligger längs kusten och har ett resenärsunderlag som är mer 
utspritt i kommunen. Olofström hade tidigare på olika sätt uttryckt sitt missnöje 
med utbudet av kollektivtrafik. Förslaget vilade på specialanpassade mindre 
bussar som skulle kunna ta både färdtjänst- och sjukresor samt resenärer som 
vanligtvis skulle behöva åka med den allmänna linjelagda kollektivtrafiken. Det 
vill säga trafikförslaget skulle vara öppet för alla. 

Den sista delen i förslaget var en stomlinje för samordnade resor genom länet. 
De fyra tidigare förslagen var lokala lösningar men BlekingeTrafiken hade 
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siffror på att det mellan länets centralorter uppskattningsvis gjordes drygt 
60 000 färdtjänst- eller sjukresor per år. Behov fanns således att sy ihop de 
lokala lösningar som föreslagits med någon typ av trafiklösning som skulle 
kunna tillgodose behovet att färdas tvärs genom länet. BlekingeTrafiken 
föreslog en anpassad busslinje som skulle gå från Karlskrona till Olofström och 
passera de större tätorterna. 

Tidigare hade varje färdtjänstresenär antingen blivit beviljade eller inte beviljade 
färdtjänst. Om de blev beviljade var det upp till varje kommun att bestämma 
färdtjänstens ”servicenivå” som exempelvis turtäthet, hjälp med kassar samt 
assistans mellan fordonet och hemmet. Trafikförslaget De fem förslagen byggde på 
ett mer differentierat utbud av servicenivåer genom olika legitimeringsnivåer 
och tilläggservice. Om resenären blev beviljad färdtjänst föreslog Blekinge-
Trafiken sex olika nivåer av färdtjänst beroende på resenärens behov 

• ledsagare i kollektivtrafik 

• anpassad kollektivtrafik, t.ex. flexlinje eller servicelinje 

• anslutningsresa till anpassad kollektivtrafik 

• personbil 

• specialfordon 

• specialfordon med bår. 
Till varje nivå föreslog BlekingeTrafiken att introducera olika tillägg för utökad 
service 

• särskild hjälp (hämtas i bostad, följas till väntrum etc.) 

• ledsagare (resa med hjälp av annan person) 

• extra utrymme (för ben etc.) 

• bärhjälp 

• ensamåkning. 
Åsikterna från resenärernas intresseföreningar var blandade och kritiken 
riktades mot detaljer inom de presenterade koncepten. SPF framförde att 
servicelinjen i Karlskrona inte täckte vissa områden. HSO kritiserade bland 
annat att fordonen skulle vara funktionsdugliga och fysiskt tillgängliga samt att 
en förbeställningstid på en dag inte var acceptabel för vissa grupper. HSO 
menade vidare att färdtjänstresenärerna inte skulle behöva betala mer för sin 
resa än övriga kollektivtrafikresenärer. SRF framförde kritiken att färdtjänsten 
inte bara skulle vara en ersättning för den allmänna kollektivtrafiken som 
synskadade ofta inte kan färdas med, utan även vara en ersättning för bil och 
för promenader. SRFs kritik gick ett steg längre än övriga intresseföreningar då 
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SRFs kritik riktades mot förändringen av färdtjänsten i sig än mot detaljer i 
trafikförslaget till den integrerade tjänsten. 

SRFs centrala ombud framförde en tydlig uppfattning. Hon menade att: ”De 
föreslagna trafiklösningarna ska ses som en utveckling av den ordinarie 
kollektivtrafiken och inte som färdtjänst.”148 Det hon satte fingret på var att de 
fem trafikförslagen enbart var en anpassning och uppmjukning av den ordinarie 
allmänna kollektivtrafiken och inte grundades på färdtjänstresenärernas behov. 

Andra presentationen – ägare 
Nästa tillfälle BlekingeTrafiken presenterade ett trafikförslag till den integrerade 
trafiktjänsten var vid ett styrgruppsmöte den 15–16 november 2000. Två dagar 
hade bokats för styrgruppen vid Ronneby Brunn. Till mötet hade Blekinge-
Trafiken tagit fram ett digert dokument. I dokumentet står att läsa 149 

Blekinge län är sedan övertagandet pilotlän i Sverige eftersom samma sak 
ännu inte genomförts fullt ut i något annat län. Det är av denna anledning 
som KFB funnit det särskilt intressant att stödja projektet. Blekinge har 
genom att vara först rönt mycket uppmärksamhet och mångas blickar har 
riktats mot vårt län. Många väntar intresserat på hur vi, med våra mycket 
speciella förutsättningar, kommer att utveckla kollektivtrafiken, den 
allmänna och den särskilda i framtiden. Blir vi framgångsrika kommer Blekinge 
att vara föregångslän och modellän i arbetet med att skapa en modern, framtida 
kollektivtrafik. 

Det förefaller som BlekingeTrafiken ville få politikerna att förstå vikten av 
projektet. Men varför slog BlekingeTrafiken an denna ton i detta läge? En 
förklaring har att göra med tidsbristen. BlekingeTrafiken var sen och skulle 
hellre vilja påbörja arbetet med upphandlingsunderlaget än att diskutera 
tänkbara utformningar av den integrerade trafiken. I ansökningshandlingarna till 
KFB hade BlekingeTrafiken uppgett att upphandling av anropsstyrd trafik och 
förberedelse för den integrerade tjänsten skulle påbörjas i början av 2001. 
BlekingeTrafiken hade tillsammans med sina ägare fortfarande inte bestämt hur 
den integrerade trafiktjänsten skulle utformas. Det var ”fem i tolv” och 
omvärldens blickar var riktade mot projektet. 

Vid styrgruppsmötet presenterade BlekingeTrafiken sex trafikförslag. Samtliga 
trafikförslag låg i linje med ambitionen att färre skulle vara i behov av särskild 
kollektivtrafik genom att trafiken skulle anpassas och svara mot resenärernas 
behov och förutsättningar. De första fem trafikförslagen var desamma som 
hade presenterats för referensgruppen två månader tidigare. Det sjätte trafik-
förslaget var annorlunda. 
                                                 
148 Minnesanteckningar vid referensgruppmöte, 000913. 
149 PM inför styrgruppmöte, 001115. 
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4.5.2 Det sjätte förslaget – Närtrafiken 

Trafikförslaget till den integrerade trafiktjänsten skulle under detta skede 
utvecklas etappvis med olika projektnamn. Först fick det heta Det sjätte förslaget 
och senare Plustrafiken. Fortsättningsvis används dessa projektnamn men det är i 
allt väsentligt trafikförslaget Närtrafiken som behandlas. 

Det sjätte förslaget 
Trafikförslagen De fem förslagen utgjorde tillsammans en helhetslösning för länet, 
men ändå inte. Det var mer av ett lappverk av lokala lösningar som syddes ihop 
med en stomlinje genom länet. Lösningen täckte inte delar av länet, och att 
utforma trafikförslag liknande servicelinjer var knappast något nytänkande, 
dylika linjer har funnits i flera kommuner i Sverige under relativt långt tid. 
Under styrgruppsmötet föredrog tjänstemän från BlekingeTrafiken trafik-
förslagen De fem förslagen, men de hade laddat för ett sjätte förslag som de 
arbetat med under hösten.150 

Ett förslag, det sjätte, kan mer ses som en helhetslösning då trafik-
lösningen på sikt avses införas i hela länet och då den tillsammans med 
nuvarande kollektivtrafik skapar någonting som kan sägas vara nära målet, 
det vill säga Kollektivtrafik för alla. 

Det sjätte förslaget byggde på en flotta av anpassade minibussar och 
kompletterande personbilar. Trafiken skulle dirigeras med hjälp av ett nytt 
beställningssystem. Beställdes en resa som färdtjänstresa skulle man bli hämtad 
vid bostaden och lämnad vid resmålet. Lösningen skulle lanseras i enlighet med 
ursprunglig plan, det vill säga årsskiftet 2001/02. 

Det sjätte förslaget skulle till en början vara förbehållen färdtjänst- och 
sjukresenärer, men skulle öppnas för allmänheten när BlekingeTrafiken såg att 
trafiken fungerade bra. Detta var ett avsteg från tidigare ambitioner där 
BlekingeTrafiken önskade införa ett resesystem som direkt från start skulle vara 
öppet för alla. Enligt förslaget skulle den nya trafiken öppnas successivt under 
en 4–5 års period. Till en början skulle trafiken enbart dirigeras av en 
beställningscentral och från och med första september 2002 skulle den börja 
tidtabelläggas inom vissa områden. 

Det sjätte förslaget var en trafiklösning för hela länet, men utbudet skulle variera 
beroende på efterfrågan. Utbudet av resmöjligheter i tätorten skulle bli större än 
på landsbygden. Där det bodde fler resenärer skulle resmöjligheter erbjudas en 
gång per timme under dagtid och en gång varannan timme under kvällar och 
helger. Boende på landsbygden skulle erbjudas tillgång till trafiken varannan 
timme. Resor med Det sjätte förslaget skulle medföra att resenärerna emellanåt 
                                                 
150 PM inför styrgruppmöte, 001115. 
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behövde byta fordon. Byten skulle dock minimeras och främst gälla resor 
mellan olika kommuner. Väntetiden vid byten skulle bli högst 10 minuter och 
högst två byten skulle accepteras. Kostnaden för Det sjätte förslaget förväntades 
bli cirka 40 miljoner kronor. 

Det sjätte förslaget innebar en trafikform där minibussar för 6–8 personer skulle 
användas. Utbudet skulle vara fast inom olika områden i länet. Resenärernas 
förutsättningar att klara en resa skulle ligga till grund för olika typer av 
legitimering och därmed olika slags tilläggstjänster. Eftersom antalet fordon och 
därmed resmöjligheter var planerat att vara förutbestämt kunde resenärer bli 
tvungna att skjuta på sina resor. Med hjälp av, för resenärerna, dolda tidtabeller 
skulle resorna planeras av beställningscentralen. Ett nytt beställningssystem 
skulle anskaffas för uppgiften. Kostnaden för Det sjätte förslaget uppskattades 
som likvärdig kostnaden för den dåvarande färd-, sjuk- och dagcenterresorna. 
Det sjätte förslaget skulle mer vara av karaktären ”anpassad kollektivtrafik” än 
traditionell färdtjänst. 

Reaktioner på Det sjätte förslaget 
Det sjätte förslaget framhålls av BlekingeTrafiken som det mest intressanta 
förslaget. Dokumentet över trafikförslaget ger en inblick151 

Det förslag som vi kallar ”Det sjätte förslaget”, är det alternativ som är 
mest genomgripande av alla. Det är definitivt det mest omvälvande och 
intressanta förslaget att genomföra och det förslag som direkt träffar 
målet. […] Från centralt håll är det just den här typen av integreringar 
mellan allmän och särskild kollektivtrafik man öppnat upp för och önskar 
se i framtiden. Gränserna mellan de olika formerna suddas ut för att bli 
Kollektivtrafik för alla. 

En anledning till att BlekingeTrafiken framhöll Det sjätte förslaget som det mest 
intressant var således att det uppfyllde önskningar som statsmakten hade. Andra 
fördelar som framhölls anslöt till normaliseringssträvanden för funktions-
hindrade samt vidgat utbud för resenärer boende på landsbygden.152 

Ett genomförande av den integrerade trafiklösningen med mindre bussar 
skulle innebära att Blekinge är tidigt ute med en trafiklösning som 
normaliserar resandet för många handikappade samtidigt som nya 
resmöjligheter öppnas upp, inte minst i landsbygden, för boende som idag 
inte har någon tillgång till kollektivtrafik. 

När Det sjätte förslaget presenterades för politikerna vid Ronneby Brunn, tillika 
BlekingeTrafikens ägare, var det en och en halv månad kvar till att Blekinge-
Trafiken skulle påbörja arbetet att formulera anbudsunderlaget. Politikerna kom 
                                                 
151 PM inför styrgruppmöte, 001115. 
152 PM inför styrgruppmöte, 001115. 
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under presentationen att ställa BlekingeTrafiken på prov. BlekingeTrafiken ville 
testa idén på ägarna, men räknade inte med att det skulle råda delade meningar. 
Fram till denna stund hade andan i styrgruppen präglats av samarbete och 
samförstånd. Politikerna tog fasta på delar i dokumentet som de var tveksamma 
till. De visste vad en illa skött kommunal tjänst kunde dra med sig i form av 
massmedial uppmärksamhet. Dessutom var resenärsgruppen svag och kanske 
inte alltid hade förmåga att tala för sig. Politikerna visste även att Blekinge-
Trafiken var en stark trafikhuvudman och om det skulle bli någon ändring 
skulle detta tryck inte komma från resenärerna utan var tvunget att komma från 
dem. 

Frågorna från politikerna i styrgruppen vad många och de uttrycktes i en 
förhållandevis skarp ton. ”Tänk er in i tant Agdas situation. Gammal, 
funktionshindrad, något halvblind och ska göra en resa som sträcker sig över 
två byten. Det är mitt i vintern, det är kallt och halt. Rollatorn är tung och hon 
har problem med synen samt att tanken kanske inte är lika snabb som i unga år. 
Klarar hon resan, kan ni garantera det?” Politikerna fokuserade vidare på 
legitimeringen för färdtjänsten och genom olika fiktiva exempel visades att de 
olika kategorierna inte var bra konstruerade. BlekingeTrafiken ville ha stöd för 
idén om ett fast utbud av resmöjligheter. Politikernas såg framför sig en 
situation att ”först till kvarn skulle få mala” och tyckte inte om idén i 
förhållande till resenärernas förutsättningar. Bland politikerna fanns personer 
som hade arbetat inom socialnämnder under en lång tid och som därför kände 
till resenärernas behov tämligen väl. Politikerna ville pröva om Blekinge-
Trafiken stod för förslaget, om det var genomtänkt och om det fanns några 
ogenomtänkta områden. Om inte BlekingeTrafiken kunde stå för sina idéer och 
argumentera tydligt för gjorda val skulle politikerna, som ägare och ytterst 
ansvariga, få svårt att argumentera för och stå bakom Det sjätte förslaget. Rollför-
delningen mellan ägargrupperingen och tjänstemännen inom BlekingeTrafiken i 
styrgruppen hade inte tidigare under utvecklingsprojektet varit så tydlig som vid 
detta tillfälle. Politikerna pressade tjänstemännen i BlekingeTrafiken så pass att 
de tvingades konstatera att de var tvungna att vidareutveckla Det sjätte förslaget. 

Händelsen vid Ronneby Brunn var viktig för projektets utveckling. Styrgruppen 
medgav att Det sjätte förslaget var det mest intressanta att gå vidare med, men 
underlaget som presenterades vid mötet i mitten av november 2000 var för tunt 
för att politikerna skulle kunna ge grönt ljus. En tid fastslogs och cirka två 
veckor senare skulle BlekingeTrafiken presentera Det sjätte förslaget i en mer 
genomarbetad version. De mörka kvällarna i slutet av november var kontors-
lamporna tända sent på BlekingeTrafikens kontor. Under några arbetsamma 
veckor kom Det sjätte förslaget att byta namn till Plustrafiken vars innehåll 
behandlas i nästa avsnitt. 
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Plustrafiken 
I december 2000 presenterade BlekingeTrafiken den andra versionen av Det 
sjätte förslaget för styrgruppen. För första gången hade BlekingeTrafiken ett 
förslag på hur den integrerade trafiken skulle utformas i sin helhet. Det är 
därför av vikt att presentera Plustrafiken, som det första genomarbetade förslaget 
på en integrerad trafiktjänst. För att göra förslaget åtkomligt presenteras de 
centrala delarna i trafikförslaget. 

De flesta av resurserna fanns för handen och BlekingeTrafiken arbetade med 
att realisera den ursprungliga idén att sudda ut gränserna mellan allmän och 
särskild kollektivtrafik till ett hållbart koncept. Syftet med Plustrafiken harmoni-
serade med den nya färdtjänstlagen, Lag om färdtjänst (SFS 1997:736), och 
framför allt med den tidigare Samreseutredningen, som lett fram till skriften 
Allmänna kommunikationer – för alla? (SOU 1995:70). I dokumentet för 
Plustrafiken går det att utläsa att projektets syfte var153 

• att sudda ut gränserna mellan olika trafikformer 

• att göra kollektivtrafiken mer tillgänglig för funktionshindrade så att alla 
kan resa på samma villkor 

• att genom samordning ge olika kategorier av resenärer bättre resmöjlig-
heter 

• att begränsa kostnadsutvecklingen för färdtjänsten med mera genom 
ändrat resande. 

I samma dokument redogör BlekingeTrafiken för sin vision för Plustrafiken.154 

Visionen är att på sikt skapa en ny kollektivtrafik som innebär en genom-
gripande förändring av förhållningssättet till särskild och allmän kollektiv-
trafik. De båda trafikformerna kommer successivt att integreras för att så 
småningom smälta ihop. 

Med Plustrafiken planerade BlekingeTrafiken att högst 30 procent av de resor 
som gjordes med någon form av särskild trafik skulle vara hänvisade till 
särlösningar. Plustrafiken var ingen särlösning utan skulle bli en del av den 
allmänna trafiken, det vill säga öppen för alla och utformad så att de flesta 
skulle kunna färdas med den. 

Det var nu knappt om tid. I projektplanen till KFB hade BlekingeTrafiken haft 
som mål att den nya trafiken skulle lanseras vid årsskiftet 2001/02. Det vill säga 
från avstämningsmötet med styrgruppen skulle BlekingeTrafiken ha cirka ett år 
på sig att verkställa förslaget om de fick ett positivt besked vid mötet. Den 
framtida trafiken skulle upphandlas och enligt tidsplanen skulle anbuds-
                                                 
153 Trafikförslaget Kollektivtrafik för alla i Blekinge, förslag till projektets styrgrupp, 001201. 
154 Trafikförslaget Kollektivtrafik för alla i Blekinge, förslag till projektets styrgrupp, 001201. 
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underlaget publiceras i mitten av februari 2001 för att intresserade operatörer 
skulle få tid att räkna på anbuden. När anbudsunderlaget hade utarbetats skulle 
stora delar av den nya trafikens upplägg vara låst vilket medförde att från mötet 
i styrgruppen december 2000 hade BlekingeTrafiken två och en halv månad på 
sig att få allt på plats. Den föreslagna tidsplanen byggde på att styrgruppen 
skulle vara positiv och anta utkastet. Därefter skulle förslaget i sin helhet 
behandlas i referensgruppen den 5 december 2000 samt i BlekingeTrafikens 
styrelse den 14 december 2000. 

Förslaget Plustrafiken förutsatte att trafiken successivt skulle tidtabelläggas. Med 
en tidtabell, det vill säga turlista, är det enklare att räkna ut hur många fordon 
som behöver upphandlas och därmed skulle det bli enklare för Blekinge-
Trafiken att göra sin kalkyl och även redovisa kalkylen för ägarna. Även för 
resenärer skulle en tidtabell förenkla resandet bedömde BlekingeTrafiken, 
eftersom resenärerna då skulle kunna ha något fast att utgå ifrån när de 
planerade sina resor. Det bedömdes även att tidtabeller borde underlätta arbetet 
för beställningscentralen. Plustrafiken skulle erbjuda resetjänsten en gång per 
timme inom centralorterna samt mellan större tätorter och respektive 
centralort. För övriga delar av länet samt under helger och kvällar skulle 
trafiken gå varannan timme. 

Plustrafiken skulle utföras genom en kombination av tidtabeller och i förväg 
gjorda beställningar. BlekingeTrafiken ville att så många personer som möjligt 
skulle samåka i ett och samma fordon och det förväntades att fordon skulle bli 
fullsatta under en tur enligt turlistan. En resenär skulle då behöva vänta på nästa 
tur, det vill säga upp till två timmar vid en timmes turtäthet. Om resenären 
valde att beställa resan för att vara framme en särskild tid kunde denne vara vid 
slutmålet så långt som två timmar före utsatt tid. Förslaget utgick från att 
resenärerna gjorde sina beställningar med god framförhållning vilket gav litet 
utrymme för spontana resor. Restiderna kunde variera beroende på hur många 
resenärer som skulle åka med den aktuella turen. Det vill säga hur många som 
skulle samåka samt hur många byten mellan olika fordon och turer som 
behövde göras. Vid längre sträckor inom länet skulle resenären behöva byta 
fordon upp till två gånger. 

I förslaget Plustrafiken går det att spåra att BlekingeTrafiken strävade efter att 
harmoniera, för att inte säga integrera, även resenärernas egna kostnader för 
resetjänsten. Färdtjänsten hade tidigare haft en enhetlig prissättning oberoende 
hur långt man färdades inom kommunerna. Nu föreslog BlekingeTrafiken att 
Plustrafiken skulle bygga på samma zonindelning som den allmänna kollektiv-
trafiken hade som prissättningsinstrument. Priset skulle inledningsvis vara 
detsamma som resenärerna var vana vid från färdtjänsten; det vill säga 15 
kronor per zon. BlekingeTrafiken signalerade dock i trafikförslaget att utjämna 
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taxan mellan den allmänna och den särskilda kollektivtrafiken. I det framtida 
trafiksystemet skulle det inte finnas några prisskillnader för resenärerna. 

BlekingeTrafikens förslag beträffande Plustrafiken innefattade en rad nya 
funktioner vars effekter var främmande både för BlekingeTrafiken och för 
resenärerna. Plustrafiken innefattade bland annat nya fordon, ett nytt 
beställningssystem, nya färdtjänstregler, ny taxeindelning, antagligen nya 
operatörer, nya tidtabeller med mera. Det befarades att dessa stora förändringar 
skulle kunna leda till svårkontrollerade problem om alla förändringar skulle 
införas samtidigt. Istället föreslogs ett etappvist genomförande med, fyra 
etapper, under en ettårsperiod men vars sista etapp kunde sträckas ut ytterligare 
en tid. 

1. Den första etappen fick namnet Interimslösning och syftade till att 
introducera Plustrafiken med de nya fordonen, vilka var styrda av det nya 
beställningssystemet. I denna etapp skulle Plustrafiken inte vara styrd av 
tidtabeller, i vart fall inte officiellt. Internt skulle ”En principiell turtäthet 
tillämpas” men den skulle inte annonseras gentemot resenärerna. Under 
den första etappen skulle intrimning av beställningssystemet ske, en 
kartläggning av resenärernas resmönster göras plus att övriga erfaren-
heter skulle tas tillvara. 

2. Sommaren 2002, ett halvår efter lanseringen av Plustrafiken, var det 
beräknat att nästa etapp skulle påbörjas. Utifrån studier av resmönster 
skulle områdesindelning och tidtabelläggning av öppna turer ses över, 
dessa turer skulle enbart gå om resenärerna hade gjort en förbeställning. 

3. Den tredje etappen skulle påbörja det som projektet Kollektivtrafik för alla 
syftade till, att öppna Plustrafiken för allmänheten, det vill säga även för 
dem som inte hade särskilda tillstånd att färdas med färdtjänst eller sjuk-
resor. Men den nya tillgängligheten skulle även den föras in etappvis. Ett 
område skulle väljas ut och utifrån en översyn av den totala trafik-
försörjningen i relation till resbehov och resmönster skulle en samlad 
planering och tidtabelläggning ske. Plustrafiken skulle därefter öppnas för 
samtliga resenärer. 

Med tanke på trafikens nya inriktning och integrationen mellan den allmänna 
och den särskilda kollektivtrafiken var BlekingeTrafikens tjänstemän medvetna 
om att regelsystemet för färdtjänsten behövde förändras. En viktig aspekt i det 
kommande regelsystemet var förhållandet till sjukresorna. Till skillnad från 
färdtjänsten, som BlekingeTrafiken nu ansvarade för, var landstinget 
fortfarande huvudman för sjukresorna. Sjukresorna hade ett regelsystem 
fastställt av landstinget. Sjukresorna sågs vara en mycket viktig komponent i 
Plustrafiken och när integrationen mellan de båda trafikslagen skulle bli stor 
förväntades behov uppstå om en samordning av de båda regelsystemen. 
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Problemet var dock att BlekingeTrafiken inte hade ansvar för sjukresorna och 
dess regelsystem. I sitt förslag om Plustrafiken önskade BlekingeTrafiken att det 
framtida regelsystemet för Plustrafiken kunde reglera både färdtjänsten och 
sjukresorna. Mandat önskades från landstinget att utveckla ett förslag även för 
sjukresorna. 

Men vad skulle då det nya regelsystemet innehålla, och vilka förändringar skulle 
genomföras gentemot det gamla regelsystemet? En viktig förändring av det 
kommande regelverket för Plustrafiken rörde legitimeringen av färdtjänst-
berättigade. Tidigare kategoriserades de färdtjänstsökande grovt sett i två 
grupper, de som inte beviljades färdtjänst och de som beviljades. Plustrafikens 
förslag utgick från att resenärerna har olika förutsättningar att klara en resa och 
därför behov av olika typer tjänster, eller om inte olika typer av tjänster så i vart 
fall en och samma tjänst men där tjänsten skulle vara mer differentierad. 

Den första distinktionen skulle, enligt förslaget Plustrafiken, göras mellan de som 
kan färdas med Plustrafiken och de vars förutsättningar medförde svårigheter att 
färdas med Plustrafiken och därför skulle behöva specialtransporter. Blekinge-
Trafiken trodde att de flesta, cirka 70 procent av de då färdtjänstberättigade, 
skulle komma att resa med Plustrafiken och den allmänna trafiken vars fordon 
hade anpassats till funktionshindrade. Trots den nya trafikens anpassade fordon 
och den ansträngning som gjorts med låggolvbussar i den allmänna trafiken 
fanns det en grupp medborgare som på grund av olika funktionsnedsättningar 
ansågs behöva specialtransporter utanför Plustrafiken. Tre kategorier formades: 

• Rätt att resa med Plustrafiken. 

• Rätt att bli hämtad vid bostaden och körd till målet för resan. 

• De vars förutsättningar kräver särskild kollektivtrafik, till exempel 
specialtransporter. 

När väl Plustrafiken öppnades för allmänheten skulle den första gruppen tas 
bort. Det mer differentierade och behovsanpassade utbudet hade Blekinge-
Trafiken tänkt sköta med tilläggstjänster. Utifrån resenärernas förutsättningar 
skulle olika tilläggstjänster kunna erbjudas vid legitimeringen, det vill säga vid 
granskning och tillståndsförfarandet. De föreslagna tilläggstjänsterna bestod av: 

• Chaufförsservice, hjälp av chauffören mellan hemmet och fordonet. 

• Ledsagare, särskild person utsedd att hjälpa resenären. 

• Bärhjälp. 

• Ensamåkning, för resenärer som av någon anledning inte kan färdas 
med andra personer i samma fordon. 

• Extra utrymme. 
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• Rättighet att beställa tjänsten utanför de tider som är föreslagna för 
Plustrafiken. 

Med olika tilläggstjänster skulle färdtjänsten kunna skräddarsys till olika 
kategorier av funktionshindrade. 

Reaktioner på Plustrafiken 
Förslaget till en integrerad trafiktjänst, som i slutet av 2000 kallades för 
Plustrafiken, var en produkt mestadels framkommen genom arbete i arbets-
gruppen samt i styrgruppen. För att få in ytterligare kommentarer på förslaget 
samt för att förankra och pröva idéerna presenterades Plustrafiken i referens-
gruppen i december 2000. Det var det första mötet som Referensgruppens 
medlemmar kunde diskutera trafikförslaget Plustrafiken. Vid det föregående 
Referensgruppmötet var inte trafikförslaget utvecklat i tillräcklig omfattning. 

De sista månaderna hade varit hektiska för BlekingeTrafiken. Plustrafiken hade 
manglats fram under stark tidspress och det fanns ingen tid för deltagarna i 
referensgruppen att ta del av det utarbetade förslaget i god tid. Plustrafiken hade 
presenterats inför styrgruppen endast fyra dagar tidigare. Deltagarna i referens-
gruppen fick nöja sig med att få det digra förslaget i handen vid mötet, vilket 
inte stämde med BlekingeTrafikens tidigare ambition att kunna dela ut förslaget 
i god tid.155, 156 Intresseföreningarna fick dock tid på sig att lämna in synpunkter 
fram till och med 13 december. BlekingeTrafiken skulle, dagen därpå, kunna för 
fram eventuella synpunkter vid styrelsemötet. 

De flesta intresseföreningar fanns sig ganska snabbt i de av BlekingeTrafiken 
satta ramarna och ställde mestadels krav inom dessa. SRF däremot, de 
ifrågasatte hela projektet. Trots detta framförde de åsikter om den trafiklösning 
som planerades, men tydligt och ofta lät de meddela att projektet inte var 
välkommet. SRF menade att deras förutsättningar var så pass annorlunda att de 
inte medgav några större förändringar av den tidigare färdtjänsten. 157, 158 

Förslagets vinnare är rörelsehindrade och boende på landsbygden […] 
Men varför måste man lösa deras problem på bekostnad av andra 
funktionshindrade? 

BlekingeTrafikens förslag är inte ens lika bra som kollektivtrafiken, […] 
Ingen skulle acceptera en kollektivtrafik med sådana här väntetider. 

SRF menade att blinda människor har ett orienteringshandikapp och därför kan 
de inte köra bil, cykla eller gå i obekanta omgivningar. Dessa människor är 
beroende av taxi som i många fall ersätter seendet och därför blir en naturlig 
                                                 
155 Minnesanteckningar vid referensgruppmöte, 001215. 
156 Minnesanteckningar vid referensgruppmöte, 000913. 
157 SRF, pressmeddelande, 010129. 
158 SRF, pressmeddelande, 010129. 
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ledsagare. HSO och SRF framförde också att behovet av att resa före de tider 
som Plustrafiken skulle vara tillgänglig kunde förekomma. På vardagarna skulle 
Plustrafiken starta klockan 06.00 och på helgerna klockan 08.00. Representanter 
från SRF och HSO framhöll att lagstiftningen om färdtjänst enbart anger 
miniminivån och att BlekingeTrafiken skulle kunna anstränga sig mer för att 
tillgodose deras behov. 

Färdtjänsten (Plustrafiken) ska inte enbart ses som ersättning för allmän 
kollektivtrafik utan även för bil och även ge tillgänglighet till samhället för 
samtliga.159 

I grund och botten hade pensionärsorganisationerna inte mycket mot 
utformningen av Plustrafiken. SPF menade att Plustrafiken kunde bli bra på sikt. 
Föreningarna var av uppfattningen att det till en början skulle kunna krångla 
men att förbättringarna fick komma efter hand. Några kommunala 
representanter plus en representant från DHR framförde ett förslag att hjälpa 
resenärer vid byten mellan fordon med frivilligarbete, som exempelvis en del 
äldre personer utför vid sjukhus. Förslaget mötte stark kritik från PRO som var 
negativ till att Plustrafiken skulle upprätthållas av frivilligarbete. PRO underströk 
att trafiken måste kunna stå på egna ben, annars kunde kontinuiteten sättas ur 
spel. 

En del färdtjänstberättigade har inte alltid förutsättningar för att hantera hela 
resan. De måste ha hjälp med att till exempel beställa resan, ta på sig kläder, se 
till att huset är i ordning inför avfärd, komma ut ur bostaden och komma in i 
fordonet med mera. Dessa personer hade möjlighet att få ledsagarhjälp, vilket 
kunde vara en vän eller någon från kommunernas sociala verksamhet. I det 
tänkta förslaget för Plustrafiken, som presenterades för styrgruppen den 1 
december 2000, hade BlekingeTrafiken planerat att skärpa reglerna för 
ledsagare. 

Förslaget mottog kritik från intresseföreningarna bland annat från de 
synskadade. SRF ställde kravet att en ledsagare gratis skulle få följa med en 
resenär. SRF framhöll att en okänd miljö är mycket besvärligt för synskadade, 
och när Plustrafiken förutsatte byten mellan fordon var det tvunget att 
bemanning eller ledsagare skulle finnas på plats. SRF trodde inte att 
chaufförerna skulle ta detta ansvar.160 Övriga intresseföreningar stämde in och 
var starkt negativa till den beskurna rätten att kunna ta med ledsagare på resan. 

De spontana synpunkterna vid mötet fördes vidare till BlekingeTrafikens 
kommande styrelsemöte. Dokumentet om Plustrafiken som BlekingeTrafiken 
hade presenterat granskades noggrant av intresseföreningarna som skickade 

                                                 
159 Referensgruppen protokoll, 001205. 
160 Referensgruppen protokoll, 001205. 
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sina synpunkter till BlekingeTrafiken inför styrelsemötet. Frågan var om 
resenärernas åsikter skulle tas tillvara? 

4.5.3 Sammanfattning 

Denna del av fallbeskrivningen har beskrivit en händelseutveckling med fokus 
på två presenterade trafikförslag till den integrerade trafiktjänsten. Blekinge-
Trafiken fick stå till svars både inför resenärerna i referensgruppen och inför 
ägarna i styrgruppen. Delen kom att karaktäriseras av en påtaglig tidsbrist samt 
tvekan beträffande det första utformade trafikförslaget vilket kom att resultera i 
en vändning och sedermera utformandet av ett nytt trafikförslag. 

De trafikförslag som beskrivits delar ett antal lösningar som kom att skilja 
särskilja dem från hur framför allt färdtjänsten var organiserad och 
administrerad tidigare, innan Karlskronamodellen. Resenärerna erbjöds 
möjligheten att resa som ett gemensamt erbjudande för ingående tjänster. Samtidigt 
kunde erbjudandena differentieras med hjälp av olika legitimeringsnivåer och 
tilläggstjänster. I relation till det gemensamma erbjudandet avsåg även de 
ingående tjänsterna att ha ett gemensamt genomförande som grund. Med en bas av 
fordon, chaufförer, beställningscentral och andra resurser vilade de ingående 
tjänsterna i den integrerade trafiktjänsten på ett gemensamt resursutnyttjande. 

Eftersom studiens huvudsakliga syfte har varit att studera utvecklingen av en 
integrerad tjänst under påverkan från intressenter är det naturligt att avsluta 
fallbeskrivningen med att BlekingeTrafikens styrelse fastställde trafikförslaget. 
Det är inte meningsfullt att redogöra för alla turer i samband med 
upphandlingen eftersom trafikförslaget inte, i någon större omfattning, kom att 
vidareutvecklas i interaktion med olika intressenter. Det kan emellertid vara av 
intresse att avrunda fallbeskrivningen med en redogörelse av fastställandet av 
trafikförslaget samt något om implementeringen. Fortsättningen av fallbeskriv-
ningen har därför karaktären av en epilog. 

4.6 Implementering – upphandling och lansering 

Det krävdes två styrelsemöten för att fastställa tjänstekonceptet för den integre-
rade trafiken. Det första styrelsemötet hölls den 14 december 2000 och det 
andra den 18 januari 2001. Vid det senare styrelsemötet beslutade Blekinge-
Trafikens styrelse att godkänna trafikförslaget Plustrafiken. BlekingeTrafiken 
kunde därmed påbörja arbetet med att formulera anbudsunderlag för trafik-
systemet och för beställningscentralen. Med styrelsens godkännande av trafik-
förslaget Plustrafiken den 18 januari 2001 gick tjänsteutvecklingsprocessen in i 
ett nytt skede. Utvecklingen av trafikförslaget var i det närmaste avslutad och 
nu påbörjades en operationalisering och transformering av trafikförslaget till ett 
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anbudsunderlag. Under detta skede kom Plustrafiken att byta namn till 
Närtrafiken. 

4.6.1 Trafikförslaget fastslås 

I samband med styrelsens beslut fick två tidigare mål skjutas på framtiden. 
Målen var att tidtabellägga trafikformen samt göra trafikformen tillgänglig för 
allmänheten. Anledningen till uppskjutandet var att BlekingeTrafiken anade att 
en stor förändring av trafiksystemet för den särskilda kollektivtrafiken med 
bland annat en ny beställningscentral, nytt regelsystem samt nya operatörer och 
chaufförer skulle kunna ställa till med problem vid lanseringen. 

Vid BlekingeTrafikens styrelsemöte den 18 januari 2001 fastslogs trafik-
förslaget. Fram till denna tidpunkt hade inga resurser för trafiksystemet samt 
tillhörande processer utvecklats. Förvisso hade en del resurser anskaffats; de var 
i första hand avsedda för BlekingeTrafikens förvaltande av kommunernas 
färdtjänst efter huvudmannaskiftet. De antogs även kunna användas i den 
planerade integrerade tjänsten. Resurser som fordon och beställningscentral 
skulle upphandlas och senare testas. 

Den tidigare omdiskuterade frågan om rätten att ta med sig ledsagare under 
resan hade tagit en ny vändning. Tidigare under hösten hade BlekingeTrafiken 
tänkt skärpa rätten att ta med en ledsagare under resan. Resenärernas massiva 
kritik hade medfört att politikerna hade agerat för deras räkning, vilket fick till 
stånd en förändring. De resenärer som så begärde skulle kostnadsfritt få 
medföra en ledsagare som stöd under resan. En tjänsteman från Blekinge-
Trafiken förtydligar att de sökt närma sig resenärernas behov.161 

Vi har lyssnat på dem. Man kan få en ledsagare om man är i behov av det 
för sin resa. Men de [resenärerna] menar att de har behov av ledsagare 
också före och efter resan. Nu har vi ändrat oss. Nu är det upp till var och 
en, i samband med prövningarna av färdtjänst, att välja om man vill ha 
ledsagare eller inte. Så vill man ha ledsagare så får man det. Och det är väl 
ett sätt att försöka att närma oss deras behov. 

4.6.2 Delar av trafiksystemet upphandlas 

Förutom färdtjänstorganisationens bemanning var det främst två kostnads-
krävande upphandlingar som skulle utföras under 2001. Den ena rörde ett 
beställnings- och dirigeringssystem och den andra upphandlingen rörde 
operatörerna, det vill säga de fordon med bemanning som tillsammans med 
beställningscentralen skulle vara trafiksystemets interaktiva del mot resenärerna. 

                                                 
161 Intervju, BlekingeTrafiken, 010529. 
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Upphandling av beställningssystem 
Under BlekingeTrafikens styrelsemöte den 1 april 1999 diskuterades en 
skrivelse riktad till landstinget beträffande dess beställningscentral för sjuk-
resorna. Avsikten med skrivelsen var att föreslå landstinget att överlämna 
ansvaret för deras beställningscentral till BlekingeTrafiken. Styrelsen godkände 
förslaget till skrivelsen.162 

Beslut är tagna om att Landstinget Blekinges beställningscentral för 
sjukresor ska överföras till BlekingeTrafikens beställningscentral. 
Lokalmässigt kommer samordningen att ske from 2001-07-01. I samband 
med detta planeras även att färdtjänsthandläggarna, som för närvarande 
finns lokaliserade på olika platser i länet, ska samlokaliseras och då i direkt 
anslutning till beställningscentralen. Med detta förväntas en utveckling 
och kvalitetshöjning totalt sett av verksamheten. 

Sommaren 2001 slogs BlekingeTrafiken och landstingets båda beställnings-
centraler ihop. Möjligheten till att samordna de skilda trafiktjänsterna hade 
därmed blivit bättre och för att ytterligare likställa tjänsterna gentemot 
resenärerna antogs ett nytt telefonnummer för beställningar av resor. 
Oberoende typ av resetjänst skulle resenärerna ringa samma telefonnummer. 
När det nya systemet väl levererats krävdes en rad anpassningar för att få det att 
fungera. I BlekingeTrafikens avrapportering till KFB kan vi läsa vad som 
krävdes för att göra systemet brukbart.163 

Installation av nya system och utrustning, inhämtande och inläsning av 
data, inhämtande av kompletterande kunduppgifter, tillämpning av nya 
principer och regler i utredningsskedena, utbildning av beställnings-
centralens personal, samverkan och planering med nya entreprenörer har 
varit viktiga, och vad avser vissa delar, mycket tidskrävande moment. 

I samarbete med Skånetrafiken specificerades och upphandlades ett nytt 
beställningssystem under det första halvåret 2001. Flera olika faktorer 
bedömdes viktiga i kravspecifikationen. Bland annat önskades en hög grad av 
samordning av resor samt förutsättningar för senare förenande av den allmänna 
kollektivtrafiken i systemet. Kvalitets- och säkerhetsaspekter gentemot 
resenärerna bedömdes också vara av vikt. Samtidigt som BlekingeTrafikens 
tjänstemän arbetade med att iordningställa det nya beställningssystemet var de 
även tvungna att hantera den gamla beställningscentralen och den löpande 
verksamheten för färdtjänsten. 

I mitten av 2000 upphörde köpen av tjänster från kommunerna. Blekinge-
Trafiken började anställa egen personal för utvärdering och tillstånd av 
färdtjänstresor. Till en början var personalen spridd över länet, till stor del på 
                                                 
162 BlekingeTrafikens lägesrapport till KFB, 010103. 
163 BlekingeTrafikens lägesrapport till KFB, 020205. 
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grund av platsbrist i dåvarande lokaler. Efter samgåendet med landstingets 
beställningscentral kunde den färdtjänstrelaterade myndighetsutövningen 
centraliseras i anslutning till den nya beställningscentralen. Tillståndsutredarna 
fick därigenom en ny arbetsplats vilket medförde att förutsättningarna för lika 
bedömningar och en helhetssyn blev bättre. 

Upphandling av operatörer 
Under månaderna juni–augusti 2001 genomfördes en upphandling av 
operatörer. Tidigare verkställdes färdtjänst och sjukresor med 55 fordon, 
mestadels personbilar. Resultatet av upphandlingen blev att fordonsflottan 
reducerades till ett 40-tal fordon varav merparten var anpassade minibussar och 
ett fåtal personbilar. Trots att fordonsflottan minskades med ett femtontal 
fordon beräknades kostnaden öka med cirka 30 procent. Orsakerna var bland 
annat de dyrare specialanpassade fordonen och ett nytt ersättningssystem till 
operatörerna. 

I augusti hade Bergkvarabuss anledning att vara nöjda. Några år tidigare hade 
Bergkvarabuss förlorat stora delar av sin verksamhet när BlekingeTrafiken 
upphandlade allmän kollektivtrafik. Då gick uppdraget till Swebus. Nu visade de 
sig att Bergkvarabuss fick merparten av Närtrafikens transportmässiga 
verksamhet. 37 minibussar och 3 bilar kontrakterades och kontraktet skulle löpa 
4–5 år från och med årsskiftet 2001/02. Det blev följaktligen ett traditionellt 
bussbolag som kom att köra betydligt mindre fordon för Närtrafiken. 

År 2001 hade varit ett hektiskt år. Upphandlingsförfarandet var något försenat, 
den vinnande operatören behövde anskaffa fordon och personal och en helt ny 
beställningscentral med nytt dirigeringssystem skulle tas i bruk. De flesta av 
trafiksystemets resurser hade anskaffats för sent och inga utförligare tester av 
fordonen och beställningscentralen hade hunnits med. 

4.6.3 Närtrafikens lansering 

Avhandlingens inledning beskrev kortfattat lanseringen av Närtrafiken som en 
katastrof. Orsaken till problemen var flera och kan sammanfattas att 
interaktionen mellan chaufförer med fordon, och beställningscentralen inte 
hade testats före Närtrafikens lansering. Operatörens chaufförer hade anställts 
på olika håll och de flesta hade inte kört taxi tidigare och de hade därför 
svårigheter att hitta olika adresser vilket skapade förseningar. Mindre fel kunde 
skapa stora problem. Blekinge läns trafikmässiga förutsättningar såsom vägar 
och adresser hade matats in i det nya beställningssystemet. Vissa adresser hade 
lagts in i systemet på ett felaktigt sätt. Exempelvis hade en adress från 
Karlskrona hamnat i Ronneby. Små fel som tillsammans med liknande mindre 
fel skapade stora problem i form av fördröjningar i beställningssystemet och 
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förseningar för resenärerna. För resenärerna var det en ny tjänst, med 
annorlunda fordon och ett nytt regelsystem. 

Ett annat problem som uppdagades var att operatörens chaufförer körde enligt 
ett bussavtal vilket stipulerade en halvtimmes paus efter ett antal körda timmar. 
Eftersom de flesta av fordonen togs i bruk ungefär vid samma tid på morgonen 
betydde det att många chaufförer tog sin paus före lunch vilket för övrigt var 
den tid efterfrågan av resetjänsterna var som störst. 

Med en kraftansträngning av främst beställningscentralen kom dock situationen 
att redas ut. Till saken hör att de flesta resor som beställdes och utfördes 
förlöpte väl. De fall som inte förlöpte väl blev tacksamma problem för media 
att lyfta fram. Följande citat från DHR illustrerar åtminstone en viss förväntan 
på den nya integrerade tjänsten Närtrafiken.164 

Jag tror att det kommer att bli bra så småningom. Nu ska de bygga ut 
terminalen, flytta ut till lasarettet och då kommer det att bli större och 
lättare, då får man en större överblick över situationen. Sen är jag så naiv 
så att jag tror att även datoriseringen borde kunna göra att man ser 
betydligt tydligare var bilarna finns hur de ska kunna köra o.s.v. Jag tror 
att det ska kunna fungera bättre, jag kan så lite om datorer själv, men jag 
tror att tekniken är sådan att kan man åka till månen då borde man kunna 
klara att komma ombord även på bussar och tåg, och vara tillgängligt i 
samhället. Det är ju faktiskt så att vissa länder både i Europa och Amerika 
är det mycket väl anpassat. Washington är alldeles perfekt, där har vi ett 
väldigt fint videoband här om. 

Utvecklingen av den integrerade tjänsten Närtrafiken var inte över i och med 
dess lansering. Som nämnts tidigare i fallbeskrivningen var BlekingeTrafiken 
tvungen att skjuta upp två av målen för Närtrafiken. Tidtabelläggningen och 
allmänhetens tillgång till Närtrafiken skulle få vänta tills BlekingeTrafiken hade 
trimmat in trafiksystemet. Till det ska läggas den ständiga utvecklingen och 
förbättringen av Närtrafiken. 

4.7 Avstamp för vidare tolkning 

Fallbeskrivningen har redogjort för utvecklingen av en integrerad tjänst som 
lanserades 2002 med namnet Närtrafiken. Genom att hänsyn tagits till 
historiska och politiska förhållanden har en komplex och förhoppningsvis 
nyanserad beskrivning presenteras. Fallbeskrivningen speglar detta genom en 
redogörelse för branschvisa och partikulärt historiska omständigheter, motstri-
diga intressen, krav och påverkan samt hur BlekingeTrafikens parallella 
hantering av kommunernas färdtjänst kom att påverka de ingående aktörerna i 
                                                 
164 Intervju, DHR, 001127. 
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utvecklingen av den integrerade tjänsten. Fallbeskrivningen hölls nära empirin 
utan några explicita tolkningar och reflektioner i relation till avhandlingens 
teoretiska referensram. Kapitlets sammanfattningar visade på mönster avseende 
både vad som utvecklades och hur det utvecklades. 

Det som gjorde Närtrafiken unik var att den skulle realisera tre tjänster: färd-
tjänst, sjukresor och allmän kollektivtrafik. Trafikförslaget utvecklades i ett 
intressentnätverk. Intressenterna har i större eller mindre utsträckning påverkat 
utformningen av den integrerade tjänsten Närtrafiken. 

Teorikapitlet avslutades med att två frågor formulerades, utifrån avhandlingens 
övergripande syfte, att studera utvecklingen av en integrerad tjänst och i relation 
till den teoretiska referensramen. Den första frågeställning löd: Hur kan 
innehållet för tjänstekonceptet för en integrerad tjänst beskrivas och förstås? Den andra 
frågeställningen löd: Hur kan utvecklingen av tjänstekonceptet för en integrerad tjänst 
beskrivas och förstås? Frågeställningarna behandlas var för sig i de två näst-
kommande kapitlen, kapitel 5 och 6. Frågeställningarna fokuserar samma fall 
utifrån två perspektiv. De två frågeställningarna syftar dels till att stödja 
avhandlingens syfte, att beskriva och förstå av utvecklingen av en integrerade tjänst, dels 
till att besvara den praktiskt orienterade frågeställningen: Hur kommer det sig att 
involverade intressenter valde den här lösningen?  

Den första frågan riktar uppmärksamheten mot den integrerade tjänsten 
Närtrafiken som specificerades i framtagna trafikförslag. Trafikförslaget förstås 
som ett tjänstekoncept (Meyer Goldstein et al., 2002) för en integrerad tjänst. 
Förståelsen av tjänstekonceptet för den integrerade tjänsten fokuserar fyra 
lösningar. Lösningarna som behandlas i nästa kapitel (5) är: 

• Ett integrerat erbjudande, uppmärksammar att Närtrafiken erbjöd samma 
grundläggande tjänst till samtliga resenärer för de ingående tjänsterna. 

• Ett flertal riktade erbjudanden, tar fasta på och utvecklar förståelse för den 
tilläggsservice som framför allt utformades för färdtjänsten. 

• Ett integrerat och enhetligt genomförande, behandlar att det grundläggande 
genomförandet för de tre ingående tjänsterna i Närtrafiken genomfördes 
likadant. 

• Ett integrerat resursutnyttjande, diskuterar det faktum att Närtrafikens 
ingående tjänster kom att vila på en gemensam grund av resurser och 
stödjande processer. 

Den andra frågan riktar uppmärksamheten mot utvecklingen av tjänste-
konceptet. Tjänsteutvecklingsprocessen syftar till att samordna tre befintliga 
tjänster till en integrerad tjänst. Tjänsteutvecklingsprocessen förstås som att 
förutsättningar för de tre ingående tjänsterna i Närtrafiken bryts upp för att 
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sedan integreras. Uppbrytning och integrering är aktiviteter som drivs framåt av 
ett förändringstryck från intressentnätverket. 

Fallbeskrivningen avslutades med att tjänstekonceptet fastställdes. Tjänste-
utvecklingsprocessen gick in i en fas, där tyngd lades på utveckling och framför 
allt anskaffning av resurser till det kommande tjänstesystemet för den 
integrerade tjänsten (s. 121–126). För att skapa förståelse av tjänstekonceptet 
utveckling fram till denna tidpunkt, identifieras och tolkas händelser som 
avtäcker empiriska poänger beträffande förändringstryck som leder till 
uppbrytning och integrering av förutsättningar för den integrerade tjänsten. 
Händelserna benämns betydelsefulla händelser på grund av att de visar en poäng-
rikedom som i relation till den teoretiska referensramen och kapitlets 
forskningsfråga förmår att skapa poängrika tolkningar (se vidare 3.3.4). Ibland 
utgörs de betydelsefulla händelserna av en enstaka händelse och ibland tar de 
sig formen av en kedja mindre händelser. De betydelsefulla händelser som är 
aktuella för att förstå och skapa förståelse för den andra forskningsfrågan är: 

• Karlskronamodellen implementeras, handlar om den tidiga uppbrytningen och 
integreringen av kommunernas färdtjänst. Händelsen föregick 
utvecklingen av den integrerade tjänsten, men händelsen kom att få 
konsekvenser för tjänsteutvecklingsprocessen. 

• Idén om tjänstekonceptet adopteras, diskuterar bland annat entusiasmerandet, 
matchningen och mottagandet av tjänstekonceptet för den integrerade 
tjänsten. 

• Sjukresorna integreras, lyfter fram att Karlskronamodellen med 
sjukresornas tillkomst hade blivit en integrerad tjänst. 

• Bolagsstämmobeslutet 1998, behandlar grunder för ägarbeslutet och dess 
inverkan på tjänsteutvecklingsprocessen som ett projekt. 

• Projektet initieras, diskuterar åtgärder som vidtogs av länstrafik-
huvudmannen för att initiera utvecklingsprojektet. 

• Omvärldsresurser avpassas, diskuterar en övergripande händelse som 
behandlar förberedande åtgärder för och inför den vidare tjänste-
utvecklingen. 

• De fem förslagen utvecklas, handlar om tjänstekonceptet i sig och om 
intressentnätverkets reaktion på det. 

• En vändning sker, uppmärksammar anledningar till varför det första 
utvecklade tjänstekonceptet byttes ut mot ett helt annat tjänstekoncept. 

Kapitel 5 utgår således från centrala lösningar för trafikförslaget Närtrafiken. 
Kapitel 6 däremot utgår från betydelsefulla händelser vilka formar underlag för 
vidare tolkning. 
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5. Närtrafiken – en integrerad tjänst 

Kapitlet fokuserar resultatet av fallets tjänsteutvecklingsprocess i form av ett 
trafikförslag till en integrerad tjänst. Förslaget skulle resultera i en kollektiv-
trafiktjänst och lanseras med namnet Närtrafiken. Trafikförslaget förstås som 
ett tjänstekoncept. Kapitlet har sin bakgrund i avhandlingens första fråge-
ställning som lyder: Hur kan innehållet i tjänstekonceptet för en integrerad tjänst 
beskrivas och förstås?  

Avhandlingens definition av begreppet tjänstekoncept för en integrerad tjänst 
vilar på tidigare forskning och främst på Meyer Goldsteins m.fl. (2002) 
diskussion. Ett tjänstekoncept består huvudsakligen av två delar. Den första 
delen avser det som tjänsten erbjuder för att tillgodose kundens behov. För hög 
kvalitet krävs god matchning mellan erbjudande och behov. Erbjudandet bryts 
ned till kärn- och tilläggstjänster vilka ska matchas med primära och sekundära 
kundbehov. Den andra delen avser resurser i tjänstesystemet samt tjänste-
processer som delas in i stödjande processer, i ”back-office”-funktioner, och 
huvudprocess. En integrerad tjänst kan realisera ett flertal tjänster riktade till 
olika kundgrupper och möter följaktligen ett flertal kundbehov. 

Föremål för tolkning är utformade förslag till den integrerade tjänsten 
Närtrafiken. De slutliga förslaget fastställdes av BlekingeTrafikens styrelse den 
18 januari 2001. Närtrafiken syftade till att realisera tre resetjänster: färdtjänst, 
sjukresor och allmän kollektivtrafik. De tre ingående tjänsterna är framvuxna ur 
olika samhälleliga behov och administrerades vid upptakten av Närtrafikens 
utveckling av skilda huvudmän. Närtrafiken skulle genomföras med 
handikappanpassade minibussar med plats för 6–8 personer. Trafiken var 
avsedd att täcka länet och vara sammanhållen av en beställningscentral. 

Trafikförslaget förstås som konstruerad av fyra centrala lösningar som utgör 
tjänstekonceptets vad och hur. Dessa lösningar framträder ur avhandlingens fall-
beskrivning. Närtrafikens fyra lösningar formar kapitlets struktur. 

5.1 Ett integrerat erbjudande 

Utformningen av ett erbjudande som möter kunders behov är en central del i 
ett tjänstekoncept (Meyer Goldstein et al., 2002; Edvardsson, 1997). Förhållan-
det mellan erbjudande och behov ligger till grund för kundens erfarenhet, nytta, 
resultat samt värde av tjänsten när tjänsten väl är operativ (Clark et al., 2000; 
Johnston & Clark, 2001). I avsnittet diskuteras Närtrafikens erbjudande som 
bestående av ett integrerat erbjudande. Dessutom framhålls att erbjudandet 
förmår realisera såväl nyttoorienterade som sociala värden. Förutom resenärers 
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behov tillgodoses även andra aktörers intressen, framför allt ett ägarrelaterat 
intresse av sänkta kostnader för den särskilda kollektivtrafiken. 

5.1.1 Ett nyttoorienterat kunderbjudande 

Trafikförslaget som arbetats fram under den senare delen av hösten 2000 och 
början av 2001 uppvisar ett nyttoorienterat erbjudande. En frekvent före-
kommande fras i både intervjuer och dokument är ”Kollektivtrafik för alla”. 
Frasen kan spåras till Samreseutredningen (SOU 1995:70) med titeln Allmänna 
kommunikationer – för alla? Frasen har sin bakgrund i statsmakternas ambition att 
forma en trafiklösning som skulle bryta upp dikotomin mellan allmän och 
särskild kollektivtrafik och erbjuda samtliga potentiella resenärer i ett län en 
integrerad tjänst. 

Centralt för Närtrafikens erbjudande var möjligheten för alla att resa. 
Erbjudandet formulerades och specificerades utifrån kriteriet tillgänglighet: 
turtäthet, när under dygnet tjänsten kunde användas och trafikslagets 
geografiska täckning. Resenärer i centralorter erbjöds bättre tillgång till 
Närtrafiken än resenärer på landsbygden.165 

Inom centralorterna och även mellan andra områden med tillräckligt 
underlag skall resmöjligheter erbjudas en gång per timme kl. 06.00–17.00 
och en gång varannan timme kl. 17.00–24.00. På fredagar och lördagar 
förlängs tiden till kl. 02.00. Under lördagar och söndagar skall resa kunna 
ske varannan timme från kl. 08.00. 

Resenärer på landsbygden erbjöds något sämre tillgång till Närtrafiken.166 

För boende inom övriga områden i länet gäller att man skall kunna resa en 
gång varannan timme under samma tidsperioder som ovan. 

Det är naturligt att jämföra Närtrafikens erbjudande med det för den allmänna 
kollektivtrafiken. Båda tjänsternas erbjudanden grundas på att flera resenärer 
ska färdas tillsammans och att det därmed finns ett kollektiv, eller gemensamt, 
kundbehov. Det som framför allt är nytt med Närtrafikens erbjudande är att det 
ligger till grund för ett flertal resetjänster och är ett erbjudande till ett flertal 
olika resenärsgrupper. Ett gemensamt kundbehov möts genom att utveckla ett 
erbjudande som vanligtvis är artikulerat kring en kärntjänst samt komplette-
rande tilläggstjänster (se t.ex. Edvardsson, 1997; Edvardsson et al., 2000). 
Kundbehov delas på motsvarande sätt in i primära och sekundära behov och 
det utvecklade erbjudandet ska i bästa fall matcha behovet för en kvalitativt bra 
tjänst (Edvardsson, 1996; Edvardsson & Enquist, 2006). Närtrafikens 
erbjudande adresserar resenärernas primära behov att resa från en punkt till en 
                                                 
165 Trafikförslaget Kollektivtrafik för alla i Blekinge, fastställt av BlekingeTrafikens styrelse 010118. 
166 Trafikförslaget Kollektivtrafik för alla i Blekinge, fastställt av BlekingeTrafikens styrelse 010118. 
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annan. Oavsett fysiska och mentala förutsättningar erbjuds således resenärerna, 
inom de tre ingående tjänsterna, samma kärntjänst. 

Det integrerade erbjudandet framstår som ett utryck för en strategisk intention 
att harmonisera avsedda nyttoorienterade värden för de ingående tjänsterna och 
deras resenärsgrupper. Erbjudandet skapar en kärna av likformighet beträffande 
vad som erbjuds och hur tjänsten ska realiseras. Förutom identifierandet av ett 
gemensamt kundbehov kan utformningen av denna lösning förstås som en 
följd av en avvägning mellan infrastrukturella förutsättningar, tidigare lösningar 
och ägarnas ekonomiska realiteter. Fallet visar en önskan från såväl statsmakten 
som krav från lokala ägare att hushålla med resurser. Ytterligare en infrastruktu-
rell förutsättning är att resenärerna bor spritt över hela länet, och att täcka 
landsbygden med samtliga tre trafiktjänster är i sammanhanget kostsamt. Fallet 
visar ytterligare en länstrafikhuvudman med positiva erfarenheter att låta 
resenärer samåka och resenärer som vant sig vid denna lösning. Ett integrerat 
erbjudande kan förstås som en rimlig lösning utifrån dessa förutsättningar. 
Framför allt är det ett erbjudande som vilade på ett effektivitetsfrämjande 
genomförande av tjänsten, vilket är en aspekt som fördjupas senare i kapitlet. 

5.1.2 Ett socialt orienterat kunderbjudande 

Frasen ”Kollektivtrafik för alla” uppfattades ovan som ett nyttoorienterat 
erbjudande eftersom att den fokuserar möjligheten att resa. Men frasen står 
även för andra värden vilket följande citat vittnar om.167 

Ett genomförande av den integrerade trafiklösningen med mindre bussar 
skulle innebära att Blekinge är tidigt ute med en trafiklösning som 
normaliserar resandet för många handikappade samtidigt som nya 
resmöjligheter öppnas upp, inte minst på landsbygden, för boende som 
idag inte har någon tillgång till kollektivtrafik. 

I frasen ryms ett erbjudande vars huvudsakliga innehåll är att normalisera 
situationen för utsatta målgrupper. Strävan att normalisera situationen för 
människor med funktionshinder är ett relativt gammalt mål. Det har funnits en 
drivkraft att möjliggöra för funktionshindrade att delta i samhällets gemenskap 
från och med Socialtjänstlagens (SFS 1980:620) tillkomst (Svenska 
Kommunförbundet, 1999). Citatet ovan tyder på att trafikförslaget Närtrafiken 
syftade till att minska behovet av särlösningar och att normalisera funktions-
hindrades situation.  

Normaliseringserbjudandet syftar till att skapa värde för en utsatt grupp 
människor. Ramirez (1999) diskuterar värdebegreppet och framhåller att det 

                                                 
167 Trafikförslaget Kollektivtrafik för alla i Blekinge, fastställt av BlekingeTrafikens styrelse 010118. 
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innehåller både en nyttoorienterad ekonomisk aspekt och en moralisk aspekt. 
Den moraliska aspekten av värdebegreppet bottnar enligt Ramirez i 
uppfattningar om vad som är rätt och fel utifrån individuella ställningstaganden. 
Vidare framhåller Ramirez (ibid.) och Edvardsson m.fl. (2006) att det moraliska 
i värdebegreppet rör normer, värderingar och värdeskapande bortom den 
traditionellt ekonomiska och nyttoorienterade innebörden av begreppet. 
Färdtjänst var tidigare en social fråga och hanterades inom ramen för Social-
tjänstlagen (SFS 1980:620). Tjänsten erbjöd under denna tid socialt orienterade 
värden mot bakgrund av ett moraliskt ställningstagande med hänsyn till 
resenärsgruppens fysiska och mentala förutsättningar. Den senare lagen, Lag om 
färdtjänst (SFS 1997:736), behandlar färdtjänst som en strikt trafikfråga och med 
lagens ikraftträdande försvann, i egentlig mening, den sociala ambitionen med 
färdtjänst. Den samhälleliga strävan att normalisera situationen för utsatta 
grupper, vilket trafikförslaget Närtrafiken är ett uttryck för, kan dock förstås 
som ett erbjudande av sociala värden grundat på ett samhälleligt moraliskt 
ställningsstagande om det goda och rättfärdigade, vilket uttrycks i ett trafik-
förslag.168 

Visionen är att på sikt skapa en ny kollektivtrafik som innebär en genom-
gripande förändring av förhållningssättet till särskild och allmän kollektiv-
trafik. De båda trafikformerna kommer successivt att integreras för att så 
småningom smälta ihop. Resandet i kollektivtrafiken normaliseras för dem 
som har funktionshinder och alla kommer att resa på lika villkor. 

Tjänstekonceptets socialt orienterade erbjudande är inte gemensamt för de 
ingående tjänsterna, såsom det ovan diskuterade nyttoorienterade erbjudandet. 
Det riktas i högre grad till funktionshindrade resenärer inom färdtjänsten. Den 
grundläggande idén med den socialt orienterade tjänsten är att erbjuda en trafik-
form som inte är direkt anpassad till en specifik grupp av människor, utan som 
snarare ska erbjudas alla. 

5.1.3 Erbjudandet möter andra intressen 

Centralt för ett tjänstekoncept är matchningen mellan erbjudande och behov. I 
avsnitten ovan har Närtrafikens integrerade erbjudande ställts i relation till 
kundbehov. Trafikförslaget Närtrafiken beskriver syftet med den integrerade 
tjänsten.169 

Projektets syfte och även den nya lagstiftningens syfte är främst; 
- att sudda ut gränserna mellan olika trafikformer, 

                                                 
168 Trafikförslaget Kollektivtrafik för alla i Blekinge, förslag till projektets styrgrupp, 001201. 
169 Trafikförslaget Kollektivtrafik för alla i Blekinge, fastställt av BlekingeTrafikens styrelse 010118. 
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- att göra kollektivtrafiken mer tillgänglig för funktionshindrade så att alla 
kan resa på samma villkor, 

- att genom samordning ge olika kategorier av resenärer bättre 
resmöjligheter , t.ex. på landsbygden, 

- att begränsa kostnadsutvecklingen för färdtjänsten m.m. genom ändrat 
resande, främst genom fler resor i linjetrafik och genom ökad samord-
ning av olika slag av offentligt betalda resor. 

Att begränsa kostnadsutvecklingen för färdtjänst framstår som ett centralt 
motiv för Närtrafikens utveckling. Trafikförslaget Närtrafiken visar att såväl 
ägarna som länstrafikhuvudmannen var medvetna om en kostnadsutveckling 
och att de förväntade sig att färdtjänsten skulle bli dyrare framöver.170 

Färdtjänstens omfattning och kostnader har överstigit vad som förutsågs 
då verksamheten infördes. En bedömning då var att cirka 2% av befolk-
ningen skulle vara berättigade till färdtjänst. Redan 1982 uppgick antalet 
färdtjänstberättigade i länet till 4700 eller cirka 3% av befolkningen för att 
sedan öka till cirka 9500 eller 6,3% av befolkningen år 1996. I nuläget har 
antalet minskat något för att uppgå till cirka 9000 men ålderstrukturen 
bland länets befolkning gör att allt fler personer kommer i den ålder då 
färdtjänst kan vara aktuellt. Kostnaderna för färdtjänsten har ökat från 
cirka 11 Mkr. år 1982 till cirka 31 Mkr. år 1991. 

De båda citaten i avsnittet kan förstås som uttryck för ägarnas intresse av och 
krav på lägre kostnader för den särskilda kollektivtrafiken. Förutom ett 
ägarrelaterat ekonomiskt intresse av sänkta kostnader framgår det i intervjuer 
och dokument att länstrafikhuvudmannen och operatörerna hade andra 
intressen av den integrerade tjänsten. Ett tidigt uttalande av länstrafik-
huvudmannens VD kan förstås som att länstrafikhuvudmannen sökte en 
central roll för kollektivtrafikförsörjningen i länet, det vill säga en central och 
utvidgad roll med fler uppgifter.171 Det tyder på att tjänstekonceptet utformades 
för att skapa värden som skulle tillfredsställa ett flertal intressenter, inte enbart 
olika resenärsgrupper. 

Tidigare i kapitlet tolkades det gemensamma kunderbjudandet som en rimlig 
lösning utifrån bland annat infrastrukturella förhållanden. Citaten i detta avsnitt 
tyder på en avvägning mellan att skapa värde för skilda kundgrupper och att 
utforma en trafiklösning för att minska kostnader för den särskilda kollektiv-
trafiken. Avvägningen kan också uttryckas som att en rimlig kvalitet för tjänsten 
ska erbjudas i förhållande till kostnader. Denna avvägning kan förstås utifrån 
ägarnas ekonomiska realiteter. 

                                                 
170 Trafikförslaget Kollektivtrafik för alla i Blekinge, fastställt av BlekingeTrafikens styrelse 010118. 
171 BlekingeTrafikens årsredovisning 1991, se även fallbeskrivningen s. 71. 
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Forskning om tjänster och deras utveckling har traditionellt betonat 
erbjudanden i relation till kunders behov (Edvardsson et al., 2000). Kunders 
behov har därför varit en central utgångspunkt i forskningen om utveckling av 
tjänster (se Johne & Storey, 1998, för översikt). Kundens behov blir följaktligen 
en viktig styrsignal för företaget. Avsnittet visar att en sådan kundfokusering 
inte är framträdande. Verksamheten i det studerade fallet är i högre grad 
politiskt styrd då en stor del av den kollektivtrafikrelaterade verksamheten 
finansieras av samhället. Dessutom är länets kommuner och landsting enligt lag 
ålagda att upprätthålla allmän kollektivtrafik, färdtjänst, sjukresor samt annan 
trafik (Enquist, 1999). Som en följd av den praktiska kontexten i snittet mellan 
det offentliga och privata är andra intressen mer framträdande i tjänste-
konceptet för Närtrafiken. Ägarna har, som tidigare nämnts, ett ekonomiskt 
intresse i form av sänkta kostnader. Även operatörer kan antas ha ett ekonomiskt 
intresse för sitt deltagande i tjänsteproduktionen, även om de inte är 
framträdande i trafikförslaget. Ytterligare framträdande intressen är ägarintressen i 
form av ett ansvar att tillhandahålla kollektivtrafiken och ett ansvar gentemot 
sina väljare.  

5.2 Ett flertal riktade erbjudanden 

Den andra centrala lösningen för Närtrafiken är att de ingående tjänsterna 
förses med olika typer av extra erbjudanden, som förstås som tilläggstjänster 
(Edvardsson, 1997; Edvardsson et al., 2000). Närtrafikens tilläggstjänster kan 
ses som riktade och individuella erbjudanden, och är en ny lösning jämfört med 
hur färdtjänsten och sjukresorna administrerades tidigare. I trafikförslaget 
Närtrafiken motiveras denna lösning.172 

Det nya trafiksystemet [Närtrafiken] ger inte utrymme för något fritt val i 
resandet, men för att ingen enskild ska tvingas till ett resande som den inte 
klarar av, förutsätter det nya systemet en individanpassad legitimering som 
ser till den enskildes specifika behov och förutsättningar. 

Färdtjänst utförs för att svara mot en samhällsgrupps särskilda behov. Färd-
tjänstresenärernas behov har sin grund i bristande fysiska eller mentala 
förutsättningar. Till exempel har synskadade svårigheter att använda egna 
fordon och allmän kollektivtrafik, och har därför rätt till färdtjänst. Med andra 
ord har målgruppen ytterligare behov, utöver det primära resbehovet, som 
kräver särskilda erbjudanden. 

Till färdtjänstresenärer inom Närtrafiken erbjöds skilda legitimeringsnivåer och 
tilläggsservice. Till sjukresenärer erbjöds en särskild beställningstid för akuta 
resor. Allmänheten erbjöds ingen form av tilläggsservice. Till färdtjänstresenärer 
                                                 
172 Trafikförslaget Kollektivtrafik för alla i Blekinge, fastställt av BlekingeTrafikens styrelse 010118. 
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kom de riktade erbjudandena till uttryck genom tre skilda legitimeringsnivåer 
beträffande rätt till färdtjänst.173 

1. Rätt att resa med Närtrafiken. 

2. Rätt att bli hämtad vid bostaden och körd till målpunkt för resa med 
Närtrafiken. 

3. Rätt till särskild kollektivtrafik med specialfordon. 

För merparten av resenärerna bedömdes nivå två bli aktuell. Nivå tre 
utformades till resenärer som på grund av speciella funktionshinder bedömdes 
bli mycket begränsade om de var hänvisade till Närtrafiken. Till varje nivå knöts 
ett antal tilläggstjänster.174 

1. Chaufförsservice med ledsagning av den färdtjänstberättigade från 
bostaden till resmålet. 

2. Bärhjälp med kassar och dylikt. 

3. Ensamåkning. 

4. Extra utrymme. 

5. Rätt till att beställa färdtjänst utanför Närtrafikens öppettider. 

Dessutom erbjöds varje resenär inom färdtjänsten att själv avgöra om den 
behövde en ledsagare vid resan. Ledsagaren var en valfri person som kunde 
assistera den färdtjänstberättigade.  

Tidigare i kapitlet diskuterades tjänster i termer av kärntjänst och tilläggs-
tjänster. Kärntjänsten förstods som möjligheten att resa inom länet. De tilläggs-
tjänster som trafikförslaget Närtrafiken erbjuder, framför allt till färdtjänst-
resenärer men även till sjukreseresenärer, kan antas ha tre funktioner varav de 
två sistnämnda diskuteras vidare.  

1. Tilläggstjänsterna särskiljer de enskilda tjänsterna inom den integrerade 
tjänsten. 

2. Tilläggstjänsterna medgiver kundanpassning. 

3. Tilläggstjänsterna är tillsammans med den integrerade kärntjänsten 
(erbjudandet) effektivitetsfrämjande. 

Tilläggstjänsternas roll i Närtrafiken gör utnyttjandet av kärntjänsten (att resa) 
möjlig, vilket totalt sett är en effektivitetsfrämjande lösning för sänkta 
kostnader. Denna slutsats tydliggörs om lösningen med tilläggstjänster 
kontrasteras mot en tänkt lösning utan tilläggstjänster. Om enbart en kärntjänst 

                                                 
173 Trafikförslaget Kollektivtrafik för alla i Blekinge, fastställt av BlekingeTrafikens styrelse 010118. 
174 Trafikförslaget Kollektivtrafik för alla i Blekinge, fastställt av BlekingeTrafikens styrelse 010118. 
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ska kunna möta ett flertal kundgruppers behov och förutsättningar inom en 
integrerad tjänst, måste kärntjänsten utformas och kundanpassas så att 
individen med sämst förutsättningar klarar av att använda tjänsten. Det kan i 
sammanhanget bli en kostsam integrerad tjänst. Istället utformas kärntjänsten 
för att vara rimligt kundanpassad. För att samtliga resenärer ska klara av att 
använda kärntjänsten erbjuds tilläggstjänster. De resenärer som däremot inte 
behöver tilläggstjänster, såsom allmänheten, erbjuds enbart kärntjänsten. Med 
tilläggstjänster kan resan garanteras och kostnader reduceras jämfört med en 
fullständig anpassning av kärntjänsten.175 Tilläggstjänster kan följaktligen förstås 
som att de utformas för att minska kostnader, underlätta realiserandet av kärn-
tjänsten och göra tjänsten kundanpassad. 

Sammanfattningsvis består tjänstekonceptet för den integrerade tjänsten av en 
kärntjänst och ett flertal tilläggstjänster vilka kan uppfattas erbjuda värden för 
både kunder och andra intressenter, vilket tabell 9 nedan sammanställer. 

Intressenter Behov/intressen Kärntjänst Tilläggstjänster 

Ägare Ekonomi Kostnader/ 
effektivitet 

 

Operatörer Ekonomi Uppdrag/kontrakt  

Resenärer Resa/förflytta sig 
Normalisera situa-
tionen i samhället 

Transport/resa 
Tillgängliggörande i 
samhället 

Chaufförsservice, 
bärhjälp m.fl. 
(s. 118f) 

Länstrafikhuvudman Central roll, eko-
nomi, omsättning 

Roll/uppdrag  

Tabell 9. Den integrerade tjänstens kärn- och tilläggstjänster 

Tjänsteutvecklingsprocessen i Blekinge visar att valet av tjänstekoncept, ur ett 
ägarperspektiv, är en bedömning och prövning mellan samhälleliga behov och 
tjänster. Det kan exemplifieras med att Närtrafikens tilläggstjänster ansågs vara 
kostnadsbesparande även för andra samhälleliga tjänster, i första hand för den 
kommunala hemtjänsten. Tilläggstjänsten chaufförsservice bedömdes exempelvis 
minska behovet av hemtjänst för resenärer som behövde hjälp med att ta sig 
från hemmet till fordon. Satsningar på en offentlig tjänst kan således leda till 
kostnadssänkningar för en annan offentlig tjänst. 

Fallet illustrerar dilemmat att avväga resenärsbehov mot övriga intressenters 
krav och då i första hand ekonomiska realiteter. De olika krav som intressenter 
drivit (en politisk process), den historiska utvecklingen av kollektivtrafiken i 
Blekinge och de ekonomiska och infrastrukturella realiteter som råder när 
Närtrafiken utvecklas är centrala utgångspunkter för att tolka det tjänstekoncept 
som väljs. Trafikförslaget Närtrafiken tyder på att tjänstekonceptet utformades 
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för att nå en rimlig behovstillfredsställelse i relation till ägarnas krav på en 
begränsad kostnadsutveckling. Följande utdrag från trafikförslaget Närtrafiken 
stärker denna tolkning.176 

Med befintlig trafiklösning [Karlskronamodellen] och regelsystem samt 
med hänsyn till den framtida befolkningsutvecklingen är det mycket 
angeläget att finna en trafiklösning som tillgodoser [resenärs-] behoven på 
ett rimligt sätt samtidigt som kostnaderna begränsas. 

Kostnaderna för den nya trafiken skall rymmas inom den budgeterade 
ekonomiska ramen och utgår ifrån en antagen kvalitets- och servicenivå. 
Större eller mindre kostnader blir en fråga om vilken kvalitet och standard 
man [ägarna] vill ha i trafiken. 

Det förefaller utifrån citaten att tjänstekonceptet är en förhandlingslösning 
mellan främst resenärsbehov och kostnadsbesparingar. Varken i intervju-
materialet med ägarna och länstrafikhuvudmannen, eller i andra dokument, 
framgår det att tjänstekonceptet för Närtrafiken skulle skapa sämre värde för 
resenärer än tidigare. Det kan dock hävdas att så var fallet. Det handlar dock 
inte om att utforma en dålig, eller icke värdeskapande tjänst, utan en godtagbar 
tjänst.  

5.3 Ett integrerat och enhetligt genomförande 

Enligt Meyer Goldstein m.fl. (2002) betecknar ett tjänstekoncept bland annat 
hur tjänstens avsedda värden ska realiseras med hjälp av tjänsteprocesser. Ett 
flertal forskare argumenterar för att förståelsen av tjänster bör ta sin utgångs-
punkt i de processer som genomför och realiserar tjänsten (Norling, 1993; 
Edvardsson, 1996; Fellesson, 1998). Den lösning som valdes för realiserandet 
av den integrerade tjänsten Närtrafiken baserades på två dellösningar. 

5.3.1 Strävan mot ett integrerat genomförande 

Tjänsterna som skulle ingå i Närtrafiken hade tidigare realiserats oberoende av 
varandra. Det innebär att tjänsterna realiserats på olika sätt och med olika 
resurser. Med utgångspunkt i utformade trafikförslag vintern år 2000/2001 
framgår det att länstrafikhuvudmannen avsåg att realisera de ingående tre 
tjänsterna i samma process. Ett gemensamt realiserande för Närtrafikens 
ingående tjänster kom att uttryckas i form av resmöjlighet per timme, geografisk 
täckning, tidtabelläggning, byten, beställningsrutiner och andra parametrar. 
Närtrafiken gjorde således ingen skillnad mellan de ingående tjänsternas genom-
förande beträffande exempelvis beställningsrutiner, vilket följande citat 
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illustrerar. Citaten visar trafikförslagets två olika sätt för resenärerna att beställa 
en resa: att beställa en resa för önskad avgångstid eller önskad ankomsttid.177 

Resan ska förbeställas senast en timme före önskad avresetid. Önskad 
restid kan komma att förskjutas ±1 timme. 

Resan utförs så att resenären är framme senast vid begärd ankomsttid 
men resenären får vara medveten om att ankomsttiden kan förskjutas till 
maximalt två timmar före önskad ankomsttid. Detta innebär i princip att 
resan måste beställas upp till tre timmar före önskad ankomsttid. 

Med ett gemensamt genomförande av de ingående tjänsterna kunde inte en 
exakt restid garanteras. Fordonen skulle delas av ett flertal resenärer och 
beroende på var de bodde kunde den planerade färdrutten förändras.178 

Restiderna i Plustrafiken [Närtrafiken] kommer att vara beroende av i 
vilken grad samordning kan komma att ske. Samordningen är önskvärd ur 
ekonomiskt perspektiv men innebär samtidigt att restiderna förlängs 
genom förlängda resvägar, service i samband med på- och avstigning. 
Restiderna kommer även att vara beroende av antalet byten som kommer 
att ske. 

Ett grundläggande gemensamt realiserande av de ingående tjänsterna i 
Närtrafiken är en lösning som den tidigare Karlskronamodellen var utformad 
med. Trafikförslaget Närtrafiken utgår från att en i det närmaste integrerad 
huvudprocess ska realisera färdtjänst, sjukresor och allmän kollektivtrafik i 
interaktion med resenärer. Figur 12 nedan illustrerar de ingående tjänsternas 
huvudprocesser integrerade till en gemensam huvudprocess för Närtrafiken. 

 

Figur 12. Närtrafikens integrerade huvudprocess 

                                                 
177 Trafikförslaget Kollektivtrafik för alla i Blekinge, fastställt av BlekingeTrafikens styrelse 010118. 
178 Trafikförslaget Kollektivtrafik för alla i Blekinge, fastställt av BlekingeTrafikens styrelse 010118. 
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Figuren visar de tre ingående tjänsternas huvudprocesser integrerade i en 
gemensam huvudprocess för Närtrafiken. Figuren visar ytterligare två 
organisationer som stöder huvudprocessen och tjänsternas realiserande. 

I föregående avsnitt diskuterades erbjudandet för Närtrafiken i termer av en 
lösning bestående av ett integrerat erbjudande kompletterat med tilläggstjänster. 
Det argumenterades för att Närtrafikens kärntjänst möter primära kundbehov 
och att tilläggstjänster möter sekundära kundbehov. Närtrafikens integrerade 
huvudprocess svarar mot tjänstens integrerade erbjudande, och både det 
integrerade erbjudandet och den integrerade huvudprocessen ansluter 
följaktligen till Närtrafikens kärntjänst. Kärntjänstens erbjudande är, som 
tidigare framhållits, möjligheten att resa och svarar mot resenärernas behov att 
färdas från en punkt till en annan. 

5.3.2 Strävan mot ett enhetligt genomförande 

Trafikförslaget Närtrafiken visar att den integrerade tjänsten planerade att 
genomföras med områdesberoende tidtabelläggningar. Tidtabelläggningen 
syftade bland annat till att låsa utbudet och att realisera Närtrafiken på ett 
enhetligt sätt. Närtrafiken planerades att utifrån tidtabeller trafikera vissa håll-
platser med en angiven frekvens. Det enhetliga realiserandet kan likställas med 
allmän kollektivtrafik som är uppbyggd av ett fast utbud och planerade färd-
sträckor.179 

Plustrafiken [Närtrafiken] grundas på att hela länet indelas i lämpliga 
områden för vilka det finns ett förbestämt trafikutbud. Inom central-
orterna Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Sölvesborg och Olofström skall 
resmöjligheter erbjudas upp till en gång per timme. 

Realiserandet av kärntjänstens huvudprocess skulle följaktligen inte bara vara 
gemensam och integrerad för Närtrafikens ingående tjänster utan huvud-
processen skulle dessutom vara densamma från en tid till en annan. Med en 
tidtabelläggning skulle särskilda hållplatser trafikeras och därigenom skulle 
huvudprocessen standardiseras. 

En standardiserad process är en i tiden repetitiv och identisk process till skillnad 
från en process som anpassas till situation och kund. Edvardsson (1996) menar 
att standardiserade och starkt repetitiva processer i hög grad kräver standardise-
rade kundprocesser. Standardiserade tjänsteprocesser är ett verktyg för att skapa 
skalfördelar och sänkta kostnader. 

De två olika sätten att förstå Närtrafikens huvudprocess – integrering och 
standardisering – kan tolkas som två dimensioner av huvudprocessen, dels 
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utifrån graden av de ingående tjänsternas integrering med varandra, dels utifrån 
graden av huvudprocessens standardisering. Låg integrering av flera tjänster 
betyder att tjänsterna genomförs på olika sätt och vid hög integrering genom-
förs ingående tjänster på ett liknande sätt. Låg standardisering av huvud-
processen betyder att genomförandet av tjänsten sker på olika sätt från en tid 
till annan. I praktiken är det ofta detsamma som att anpassa huvudprocessen. 
Genomförandet av tjänsten sker i dylika fall på olika sätt från en kund till en 
annan; det vill säga att tjänsten anpassas efter kundens speciella behov. Förhål-
landet mellan de två dimensionerna kan illustreras enligt följande figur som 
visar på fyra skilda lösningar. 

 

Figur 13. Olika konfigurationer av huvudprocesser 

Position A ovan utgör en vald lösning med en låg integrering av de skilda 
tjänsternas huvudprocesser. Processerna är unika för varje tjänst och ingen 
samordning och integrering mellan processerna föreligger. De är samtidigt 
individuellt anpassade för varje kund och medger därmed en hög kund-
anpassning. Den särskilda kollektivtrafiken har till stor del behandlats enligt 
position A, åtskilda och anpassade processer för varje ingående tjänst och en 
hög kundanpassning av desamma. Färdtjänsten och sjukresorna utfördes 
tidigare med separata taxifordon. Resenären beställde en resa och blev skjutsad i 
ett fordon till valfri adress utan att behöva färdas tillsammans med andra 
resenärer. Processerna för att realisera den tidigare färdtjänsten var skild från 
processerna för de andra trafikslagen inom såväl allmän som särskild kollektiv-
trafik.  
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Position B utgör en vald lösning med lågt integrerade huvudprocesser samt en 
hög grad av standardisering. Huvudprocesserna är repetitiva från ett tillfälle till 
ett annat och de är åtskilda och genomförs på olika sätt. Den allmänna 
kollektivtrafiken utgör exempel på position B. Den allmänna kollektivtrafikens 
tjänster är i regel lokal och regional kollektivtrafik som utförs med bussar, men 
även färjetrafik och regional tågtrafik kan ingå. Den allmänna kollektivtrafikens 
tjänsteprocesser är åtskilda och bygger i huvudsak på en hög grad av standardi-
sering. 

Både position C och D kännetecknas av integrerade huvudprocesser från ett 
flertal tjänster. De skilda tjänsterna genomförs på liknande sätt inom ramen för 
en gemensam process. Position C är en integrerad tjänst med integrerade 
huvudprocesser som samtidigt anpassas efter situationen och varje kunds 
behov. De skilda tjänsterna utförs följaktligen på ett liknande sätt. I praktiken 
återfinns inga sådana utfall. Förmodligen är position C inte eftersträvansvärd 
eftersom det kan sägas råda en konflikt mellan att individuellt anpassa och 
realisera tjänsterna inom ramen för en integrerad tjänst och att genomföra de 
ingående tjänsterna på ett liknande sätt. Genom att tjänsterna anpassas till varje 
ny situation och kund kan det blir svårt att utforma och genomföra processerna 
på ett likartat sätt. 

Position D är både en integrering och standardisering av huvudprocesser. En 
integrerad och därmed gemensam huvudprocess genomförs på liknande sätt 
från ett tillfälle till ett annat. Trafikförslaget Närtrafiken utformades enligt 
position D. De ingående tjänsterna, färdtjänst, sjukresor och allmän trafik var 
tänkta att ha en kärna av ett gemensamt genomförande. Tjänsternas respektive 
huvudprocesser hade således integrerats. Samtidigt avsåg tjänstekonceptet 
realisera Närtrafiken repetitivt med en viss frekvens med hjälp av tidtabeller. 
Innan Karlskronamodellen utvecklades och implementerades i Blekinge län 
realiserades färdtjänst och sjukresor i huvudsak med taxifordon som 
transporterade enstaka resenärer enligt position A. Tjänsterna var vid den tiden 
i högre grad individuellt anpassade till varje enskild resenär och tjänsternas 
huvudprocesser var uppdelade.180 Utvecklingen av den särskilda kollektiv-
trafiken i Blekinge län har följaktligen rört sig från position A till position D. 

Närtrafikens realiserande enligt position D är inte anpassad efter ett unikt 
individuellt behov utan ska passa samtliga kundbehov. Indelning av länet i 
skilda zoner samt tidtabelläggning av Närtrafikens genomförande syftade till att 
driva Närtrafiken på ett standardiserat sätt.  

                                                 
180 Huvudprocesserna var inte helt individuellt anpassade. Varje kommun hade ett särskilt 
regelsystem för färdtjänsten som stadgade en viss grad av standardisering. 
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Den valda lösningen visar dilemmat att samtidigt integrera, standardisera och 
kundanpassa tjänsten. Rent praktiskt skulle nog inte enskilda resenärer märka 
skillnaden mellan exempelvis en färdtjänstresa och en sjukresa eftersom de 
skulle ha genomförts på ungefär samma sätt. 

5.3.3 Genomförandets organisatoriska struktur 

Genomförandet av Närtrafiken berörde i huvudsak två organisationer: läns-
trafikhuvudmannen med dess beställningscentral och operatörerna. Länstrafik-
huvudmannen skulle svara för mottagande av resebeställningar samt dirigera 
operatörernas fordon till rätt adresser. Figur 12 visar två organisationer som 
möjliggör Närtrafikens integrerade huvudprocess. 

Lösningen för Närtrafikens realiserande byggde på byte av fordon när 
resenärerna skulle färdas längre sträckor. Anledningen var att Närtrafiken 
byggde på samåkning, att låta så många resenärer som möjligt dela 
gemensamma resurser och processer. Vid längre färdsträckor fanns mindre 
möjligheter för samåkning. Därför valdes områdesuppbyggda tidtabelläggningar 
i syfte att generera tillräckligt många resenärer för en kostnadseffektiv 
samåkning.181 

Grundinställningen är att byten i största möjliga utsträckning skall 
undvikas och när de sker ska de kunna motiveras utifrån resenärens 
legitimering och utifrån totala kostnadsaspekter. Vid längre resor och 
ovanliga resrelationer kan upp till två byten accepteras under en resa. 

Att låta resenärerna byta fordon var en relativt kontroversiell lösning eftersom 
framför allt många färdtjänstresenärer hade svåra funktionshinder. Föreslagna 
tilläggstjänster ämnade dock säkerställa att resenärer fick det stöd de behövde.  

Resenärers byten i ett trafiksystem kräver lämplig anpassad organisations-
struktur samt kommunikation mellan operatörer och beställningscentral. För att 
förtydliga vald lösning är det lämpligt att jämföra kopplingen mellan huvud-
processen och den organisatoriska strukturen för Närtrafiken med hur 
färdtjänsten var konstruerad tidigare. 

Innan Karlskronamodellen implementerades var färdtjänsten ett samman-
hängande system. Kundens process från avfärd till hemkomst sköttes av en och 
samma organisation som i varje kommun företräddes av en lokal taxiförening. 
Beställning gjordes till den lokala taxiföreningen som dirigerade fordon och 
realiserade tjänsten. Fordonet och chauffören följde resenären fram till dess 
destination. Att följa kunden under dennes process var inte särskilt komplicerat 
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och den organisatoriska strukturen var förhållandevis enkel, enligt figur 14 
nedan. 

 

Figur 14. Tidigare färdtjänst, en sammanhållen organisatorisk struktur 

Figuren visar inte interaktionen mellan kontaktaktiviteter, stödaktiviteter och 
ledningsaktiviteter. Figur 14 kan göras mer sammansatt men att i detalj åskådlig-
göra alla aktiviteter låter sig inte göras. Istället åskådliggörs en mer övergripande 
process för tjänstens realiserande. Vad som kan utläsas är resenärens process 
och aktiviteter mellan resenären och utförande organisation. 

Trafikförslaget Närtrafiken visar ett mer uppdelat trafiksystem. Strävan efter 
samåkning och ett fast utbud efter tidtabell medför att resenärer tvingas byta 
fordon vid längre ressträckor. Ett dylikt förslag medför en mer komplex 
organisationsstruktur, vilket figur 15 nedan visar. 

 

Figur 15. Närtrafiken, en uppdelad organisatorisk struktur 
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Av figur 15 framgår att informationsutbytet mellan de skilda organisatoriska 
strukturerna har avgörande betydelse för att realisera tjänsten. Speciellt kritiskt 
är bytena mot bakgrund av kundgruppernas kondition och mentala förutsätt-
ningar. Missad information mellan någon kontakt- eller stödaktivitet kan 
innebära att anslutande operatör 2, i modellen, eventuellt kan missa att hämta 
resenärer vid platsen för bytet. Huvudprocessen för Närtrafiken kräver med 
andra ord en mer komplex organisationsstruktur och mer horisontellt 
informationsutbyte än tidigare lösningar. 

Med organisatoriska resurser börjar kapitlet närma sig den sista huvudsakliga 
lösningen som länstrafikhuvudmannen valde för Närtrafiken, nämligen att låta 
ett flertal tjänster realiseras utifrån en gemensam och därmed integrerad 
resursbas. 

5.4 Ett integrerat resursutnyttjande 

Den fjärde och sista väsentliga lösningen som länstrafikhuvudmannen och dess 
ägare valde behandlar resurser och ”back-office”-funktioner. I 
dokumentationen om trafikförslaget Närtrafiken är det framför allt två resurser 
som framhålls: fordon och beställningscentral. Fordonstypen specificeras bland 
annat att med antal resenärer.182 

Trafiken utförs med mindre bussar som är särskilt anpassade för trafiken. 
Dessa fordon skall ta cirka 6–8 passagerare, ha plats för rullstol(ar) och 
vara allmänt handikappanpassade på bästa möjliga sätt. 

I Karlskronamodellen var delade fordon en viktig kostnadsbesparande åtgärd. 
Närtrafiken är ett mellanting mellan den ordinarie särskilda kollektivtrafiken 
och den allmänna kollektivtrafiken, där den förstnämnda genomförs med 
personbilar och den andra med bussar. Måhända är det därför inte så konstigt 
att länstrafikhuvudmannen valde minibussar, större än personbilar och mindre 
än fullstora bussar. Minibussar tillåter samåkning, är flexibla och har plats för 
rullstolar och andra hjälpmedel. Antalet fordon för Närtrafiken räknande 
länstrafikhuvudmannen fram med hjälp av data över resvanor.183 

Vid beräkningen har antagits att man har fordon som tar 6–8 passagerare 
och att man genomsnittligt samordnar fem resor per tur. I det fall man 
skulle börja den nya kollektivtrafiken samtidigt i hela länet har behovet av 
mindre bussar beräknats till cirka 35 bussar. 

Utöver resursen fordon är den andra resursen en gemensam beställningscentral. 
Beställningscentralen har i huvudsak två uppgifter, dels att motta resenärernas 
beställningar, dels att se till att dessa beställningar effektueras genom att dirigera 
                                                 
182 Trafikförslaget Kollektivtrafik för alla i Blekinge, fastställt av BlekingeTrafikens styrelse 010118. 
183 Trafikförslaget Kollektivtrafik för alla i Blekinge, fastställt av BlekingeTrafikens styrelse 010118. 
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operatörer och deras fordon. En gemensam beställningscentral för ett flertal 
tjänster hade i viss mån prövats redan med Karlskronamodellen. Den kan dock 
mer karaktäriseras som ett samarbete mellan landstingets och länstrafik-
huvudmannens olika beställningscentraler. I trafikförslaget Närtrafiken framgår 
det att länstrafikhuvudmannen valde att arbeta med en beställningscentral för 
samtliga ingående tjänster i Närtrafiken. Det integrerade resursutnyttjandet kan 
sammanfattas i termer av tjänstesystemets resursstruktur samt intressenter och 
intern infrastruktur. 

• Fysisk/tekniska resurser, fordon, byggnader, tekniskt beställningssystem 
och varumärke. 

• Personal och ledning, chaufförer, bemanning i beställningscentralen samt 
övergripande ledning. 

• Organisation och kontroll, beställningssystemets kontroll över beställningar, 
rutter och destinationer samt en organisation för att realisera tjänsterna. 

• Intressenter och infrastruktur, de integrerade tjänsterna delar samma 
intressentnätverk och de resurser och funktioner som där ingår. Det 
gäller även hållplatser, vägar och annan infrastruktur. 

Förutom integrerade resurser uppvisar tjänstekonceptet för Närtrafiken även 
integrerade stödjande processer såsom dirigering av fordon. De stödjande 
processerna syftar till att stödja den integrerade huvudprocessen Det är 
exempelvis samma typer av processer mellan beställningscentralen och 
operatörerna oavsett om det rör sig om färdtjänst eller sjukresor. Färdtjänsten 
och sjukresorna hade tidigare haft åtskilda tjänstesystem och stödjande tjänste-
processer. Integrerade resurser och processer ansluter till de grundläggande 
idéerna för produktplattformar (Robertson & Ulrich, 1998) som lyfter fram 
delade fysiska resurser och processer för ett flertal distinkta produktvariationer. 
I detta sammanhang är det istället lämpligt att använda termen tjänsteplattform 
(Wrenne, 2004). Den integrerade tjänsten Närtrafiken vilar på en omfattande 
tjänsteplattform. För det första utgörs Närtrafikens tjänsteplattform av 
integrerade resurser i tjänstesystemet enligt ovan. För det andra integreras 
stödjande processer såsom tillståndshantering, beställningscentralens 
dirigerande rutiner med mera. För det tredje vilar de ingående tjänsterna på en 
integrerad huvudprocess enligt tidigare avsnitt. 

5.4.1 Strävan mot konformitet 

Tjänstekonceptet för den integrerade tjänsten Närtrafiken har diskuterats 
utifrån fyra lösningar. Lösningarna särskiljer Närtrafiken från hur den särskilda 
kollektivtrafiken var organiserad och administrerad ett tiotal år tidigare. Kapitlet 
har bland annat behandlat ett integrerat erbjudande, en integrerad och 
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standardiserad huvudprocess samt integrerade resurser och stödjande processer. 
Lösningarna kan var för sig, men även tillsammans, förstås utifrån drivkraften 
att skapa en effektiv integrerad tjänst, både avseende dess realiserande och 
resursutnyttjande. Därtill kan valet av lösningar ses mot bakgrund av politiskt 
utrymme, ekonomiska realiteter och infrastruktur. 

Trafikförslaget Närtrafiken kan utläsas som ett uttryck för en strävan mot 
konformitet, både som ett enskilt trafikslag och i relation till parallella trafikslag. 
Denna strävan får förutom framhållna lösningar andra uttryck i trafikförslaget 
Närtrafiken, såsom taxan för tjänsten.184 

Plustrafiken [Närtrafiken] och den särskilda kollektivtrafiken föreslås ha en 
enhetlig taxa som bygger på samma zonindelning som den allmänna 
kollektivtrafiken. Taxan föreslås inledningsvis vara densamma som för 
nuvarande färdtjänst, det vill säga 15 kr/zon. En ambition är dock att på 
sikt utjämna taxan mellan den allmänna kollektivtrafiken och 
Plustrafiken/den särskilda kollektivtrafiken. 

Förutom att de ingående tjänsterna i Närtrafiken skulle ha samma taxor fanns 
ambitionen att även harmonisera taxan med taxan för den allmänna kollektiv-
trafiken. Ytterligare åtgärder som vidtogs är att de ingående tjänsterna skulle 
dela varumärke. Resenärerna skulle i första hand inte färdas med färdtjänst 
respektive sjukresor utan med Närtrafiken. Det är en strävan mot en gemensam 
trafikform.  

5.5 Sammanfattning – ett acceptabelt tjänstekoncept 

Föreliggande kapitel har tolkat ett trafikförslag till en integrerad tjänst. I 
anslutning till syftesformuleringen, i avhandlingens första kapitel, formulerades 
en praktiskt förankrad frågeställning som löd: Hur kommer det sig att involverade 
intressenter valde den här lösningen? Genom att tolka trafikförslaget Närtrafiken som 
ett tjänstekoncept har ett svar utvecklats.  

Närtrafikens utformning valdes tack vare att den var en kostnadseffektiv 
lösning för den särskilda kollektivtrafiken. Förstått som ett tjänstekoncept 
valdes lösningen därför att den bestod av en lämplig konfiguration av skal-
fördelar och kundanpassning. Fallbeskrivningen och kapitlets tolkningar har 
visat att Närtrafiken är ett resultat av krav på sänkta kostnader utifrån ägarnas 
ekonomiska realiteter, politiskt handlingsutrymme, infrastrukturella förhållan-
den, och resenärsbehov. 

Avhandlingen baseras till stor del på Meyer Goldsteins (2002) definition av 
tjänstekonceptet som bland annat specificerar vad som erbjuds och hur dessa 

                                                 
184 Trafikförslaget Kollektivtrafik för alla i Blekinge, fastställt av BlekingeTrafikens styrelse 010118. 
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erbjudanden ska verkställas. Vad som erbjöds delades i två olika former av 
erbjudanden som svarar mot kundgruppernas primära och sekundära behov. 
Närtrafiken utformades med ett integrerat erbjudande som skulle möte primära 
kundbehov och var såldes Närtrafikens kärntjänst. Det integrerade erbjudandet 
kompletterades med riktade erbjudanden i form av tilläggstjänster. Dessa erbjudan-
den kännetecknades av att de skulle tillgodose sekundära kundbehov. 

Hur det integrerade erbjudandet skulle genomföras utgjordes framför allt av en 
lösning bestående av en integrerad tjänsteprocess, preciserad som den integrerade 
tjänstens huvudprocess. Närtrafiken utformades vidare med integrerade resurser 
bestående av bland annat fordon, chaufförer samt beställningscentral och dess 
personal. Vidare skulle Närtrafiken realiseras med integrerade stödjande processer, 
bland annat i form av rutiner i beställningscentralen. Den med kund direkt 
värdeskapande huvudprocessen, de indirekta stödjande processerna och de 
integrerade resurserna kom att utgöra en tjänsteplattform. 

Men vad är det då för en tjänst som framträder? I hög grad är det en tjänst som 
utgår från kundernas gemensamma resbehov. Det är vidare en tjänst som 
utformas för att uppnå ett acceptabelt värde för kunderna. Det nya med den integ-
rerade tjänsten är framför allt centraliserade funktioner samt samordnade 
resurser och processer. Tjänstekonceptet för den integrerade tjänsten är en 
ompaketering av tidigare tjänster. Ytterliggare karaktäriseras tjänsten av att den 
är utformad för att effektuera den integrerade tjänsten och dess ingående 
tjänster på ett kostnadseffektivt sätt. Effektivitetsvinsterna står att finna i olika 
integrerade resurser och tjänsteprocesser samt att skapa förutsättningar för 
kundvärde på en acceptabel nivå. 

5.5.1 Avstamp för fortsatt tolkning 

Kapitlets tolkningar, som strukturerats kring tjänstekonceptets fyra väsentliga 
lösningar, kan stå som en förklaring till varför länstrafikhuvudmannen och dess 
ägare valde just denna utformning för den integrerade tjänsten Närtrafiken. I 
trafikförslaget finns det en rationalitet som bygger på effektivitetsfrämjande 
lösningar. Kapitlet visar på ett tjänstekoncept som kännetecknas av en 
avvägning mellan ägarintressen och kundbehov. Det tidigare intresset verkar ha 
högre prioritet än att till fullo tillgodose resenärernas behov. Det är naturligt att 
fråga vad som lett fram till denna situation? 

Kapitlet har fört en diskussion som i främst behandlat strukturen för den 
integrerade tjänsten. Kapitlet har inte förmått åskådliggöra hur tjänstekonceptet 
utvecklats över tid. För att förstå de krav som varit drivande för tjänste-
konceptets utveckling behöver studien gå längre tillbaka i tiden. Det är 
angeläget att i större omfattning ta hänsyn till en historisk kontext. Framför allt 
finns det ett behov av att behandla frågan utifrån ett mer dynamiskt perspektiv 
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och i högre grad ta hänsyn till det sammanhang inom vilket Närtrafiken 
utvecklades. Det kan ligga till grund för en vidare diskussion av frågan varför 
länstrafikhuvudmannen kom att välja den specifika lösningen för Närtrafiken. 
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6. Närtrafikens tjänsteutvecklingsprocess 

Tjänstekonceptets fyra lösningar gav svar på frågeställningen: Varför valde 
aktörerna just detta trafikförslag? Det fanns ett rationellt svar på frågan vilket 
bottnade i trafikförslagets kostnadsfördelar. Ett alternativt svar på samma fråge-
ställning ligger dolt i den utvecklingsprocess som ledde fram till trafikförslaget. 
Föreliggande kapitel fokuserar därför på utvecklingen av trafikförslaget till den 
integrerade tjänsten Närtrafiken. Utvecklingen ses som en tjänsteutvecklings-
process med syftet att utveckla förutsättningar för värdeskapande. Kapitlet 
syftar till att besvara en forskningsfråga som lyder: Hur kan utvecklingen av tjäns-
tekonceptet för en integrerad tjänst beskrivas och förstås? 

Tjänsteutvecklingsprocessen karaktäriseras av att tre tjänster (färdtjänst, sjuk-
resor och allmän kollektivtrafik) integrerades. Tjänsteutvecklingsprocessen 
involverade ett flertal organisationer i ett intressentnätverk. Utveckling av 
Närtrafiken beskrivs och förstås i kapitlet som aktiviteter av uppbrytning av 
enskilda tjänsters förutsättningar och integrering av desamma till en ny 
integrerad tjänsts förutsättningar för värdeskapande. En integrerad tjänst är en 
angelägenhet för ett flertal intressenter och uppbrytande och integrerande 
aktiviteter hämtar sin kraft från olika former av förändringstryck (Edvardsson 
& Enquist, 2006). Den särskilda kollektivtrafikens intressenter i det undersökta 
fallet var både föremål för och utövade ett förändringstryck vid drivandet av 
sina respektive intressen. 

För att förstå en tjänsteutvecklingsprocess med ett flertal intressen i ett nätverk 
anläggs ett perspektiv som tydliggör intressen, förhandlingar, krav, påverkan, 
inflytande och legitimitet samt relaterade begrepp. Mintzberg m.fl. (1998) 
benämner ett dylikt perspektiv för ett inflytandeperspektiv, som är ett sätt att 
beskriva och förstå processer. Mintzberg m.fl. framhåller förhandlingens roll 
för att väva samman intressen och nå samstämmighet. Bolman och Deals 
(1991) snarlika perspektiv tydliggör skillnader mellan individer och grupper 
avseende deras värderingar, preferenser samt intressen. 

Kapitlets struktur bygger på åtta betydelsefulla händelser från fallbeskrivningen. 
De betydelsefulla händelserna sticker ut ur materialet, antingen för att de visar 
på olika former av förändringstyck och/eller hur förändringstrycket leder till 
uppbrytning och integrering av förutsättningar för den integrerade tjänsten. De 
betydelsefulla händelserna har antingen direkt anknytning till de centrala 
lösningar i trafikförslaget Närtrafiken som presenterades i kapitel 5, eller en 
något mer indirekt koppling. Händelserna som valts är desamma som 
presenterades i avsnitt 4.7. Figur 16 nedan visar de betydelsefulla händelserna i 
en kronologisk ordning och i relation till studiens sekventiella tjänstutvecklings-
process med delvis överlappande delprocesser. Figuren visar två trafiksystem 
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för den särskilda kollektivtrafiken: Närtrafiken och Karlskronamodellen. Karls-
kronamodellen hanterade färdtjänst och sjukresor och administrerades parallellt 
med Närtrafikens utveckling. 
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Figur 16. Tjänsteutvecklingsprocessens betydelsefulla händelser 

Karlskronamodellens utveckling och implementering gavs förhållandevis stort 
utrymme i fallbeskrivningen. Den kom att bli betydelsefull för den integrerade 
tjänsten Närtrafiken av flera anledningar. Med Karlskronamodellen påbörjades 
bland annat en strävan mot konformitet och samverkan för den särskilda 
kollektivtrafiken. Dessutom var det samma intressentnätverk som omslöt de 
båda trafiksystemen. Figur 16 ovan visar att idén om tjänstekonceptet för 
Närtrafiken adopterades innan Karlskronamodellen implementerades i hela 
länet. Dock byggde Karlskronamodellen på idéer som utvecklades i början av 
1990-talet vilket gör det lämpligt att diskutera den betydelsefulla händelsen om 
modellens implementering först. 

6.1 Karlskronamodellen implementeras 

Karlskronamodellen var ett trafiksystem som utformades för att kunna 
administrera Blekinge län färdtjänst och sjukresor. Modellen byggde på 
samverkan i flera led med syftet att minska kostnader. Först och främst byggde 
modellen på en gemensam upphandling av operatörer för länet. Med en gemen-
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sam beställningscentral skedde en samverkan beträffande beställning och 
dirigering av fordon. Slutligen skedde en samverkan på resenärsnivå då 
resenärer kom att samåka och därmed dela fordon. Karlskronamodellen 
utformades med lösningar som skulle återkomma i Närtrafiken185. Med 
Karlskronamodellens förankring och implementering kom intressen och 
intressentrelationer att brytas upp och integreras (s. 69–84). Avsnittets innehåll, 
i form av förändrade intressentrelationer och deras konsekvenser, sammanfattas 
i tabell 10 nedan. 
Uppbrytning och 
integrering 

Följder 

Ägarrelationen Ägarnas intressen för den integrerade trafiken integrerades och 
harmoniserades. 

Operatörs- och 
kontrakteringsrelationen  

En enstaka operatörsrelation bröts upp och ersattes med ett 
flertal relationer. Operatörsrelationen blev fragmenterad. 

Kund- och frontlinje-
relationen 

Resenärernas förväntningar om färdtjänsten och sjukresor bröts 
upp och förändrades. 

Konsekvenser av 
ovanstående 

Följder 

Intressentnätverkets 
struktur 

Intressentnätverket struktur blev mer komplext. 

Beroende och 
inflytandeförhållanden 

Operatörernas inflytande över färdtjänsten och ägarna 
minskade. 

Intressentnätverkets 
legitimitetsförhållanden 

Länstrafikhuvudmannens legitimitet ökade i ägarrelationen men 
kom att minska i relation till operatörer och resenärer. 

Tabell 10. Aktiviteter av uppbrytning och integrering 

Den betydelsefulla händelsen synliggör vidare ett förändringstryck med grund i 
ägarnas ekonomiska intressen av en mer kostnadseffektiv kollektivtrafik.  

6.1.1 Ett dominerade ekonomiskt intresse 

Karlskronamodellens implementering visar bland annat vilka motiv som var 
betydelsefulla för trafiksystemets utveckling. I intervjuer med representanter 
från länstrafikhuvudmannen och ägare framgår det att modellen främst syftade 
till att sänka kostnaderna för den särskilda kollektivtrafiken. Detta motiv 
förtydligas av en ägarrepresentant.186 

Till en början hade vi väl bara ett mål [med Karlskronamodellen] och det 
var att minska färdtjänstkostnaderna i kommunerna, att det blir en 
effektiv upphandling och att utveckla ett effektivt system. 

                                                 
185 Namnet Närtrafiken används för att beteckna den integrerade tjänsten i kapitlet, trots att projektet 
till en början var namnlöst och att flera andra projektnamn var aktuella under utvecklingsprocessen. 
186 Intervju, ägarrepresentant, 000814. 
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Trafikförslaget Närtrafiken lades fram i början av 2001 och innehöll ett kort 
bokslut beträffande färdtjänstens kostnader. Bokslutet visar att i början av 
1990-talet uppgick kostnaderna för länets färdtjänst till 31 miljoner kronor. 
Efter Karlskronamodellens implementering sänktes kostnaderna betydligt.187 

Till följd av samordningen av upphandling och resor [Karlskrona-
modellen] har härefter kostnaderna reducerats kraftigt till dagens 21 Mkr. 
(samtliga kostnader angivna i 1999 års prisnivå). 

Det var ett ekonomiskt förändringstryck som drev utvecklingen, förankringen och 
implementeringen av Karlskronamodellen. Ägarnas ekonomiska intressen 
kompletterades av länstrafikhuvudmannens intresse av en både bredare och 
mer central roll för länets kollektivtrafikförsörjning. Det uttalande som VD för 
länstrafikhuvudmannen gjorde i årsredovisningen för 1991 (s. 71) kan förstås 
som att länstrafikhuvudmannen ville markera en tänkt roll. Det fanns 
följaktligen tidigt under 1990-talet ett uttalat intresse från länstrafik-
huvudmannen att samordna den särskilda kollektivtrafiken bättre. Av uttalande 
framgår någon form av integreringstanke av både ”transporter, olika köpare – 
och olika säljare”.188 

Kostnadsreduceringarna som Karlskronamodellen medgav härrörde främst från 
två källor vilka fallbeskrivningen belyste: resenärernas samåkning och 
upphandling av operatörer i konkurrens. Av det följer att ägarnas intresse av 
kostnadsreducering genomdrevs på resenärernas och operatörernas bekostnad. 
Konsekvenser av Karlskronamodellens implementering var bland annat att 
resenärer tvingades samåka med andra passagerare och att operatörer fick sämre 
kontrakt. Dessutom påbörjade länstrafikhuvudmannen att utveckla en 
gemensam image för kommunernas färdtjänst genom att likställa fordonens 
utseende med ett gemensamt varumärke. Länstrafikhuvudmannen styrde, 
kontrollerade trafiken och kontrakterade operatörer med hjälp av sin 
beställningscentral. Dessa kännetecken sammanfaller med de som Enquist 
(1999) menar är karakteristiska för en förläggarorganisation förankrad i ett 
produktionsparadigm. Enquist menar att ett utmärkande drag för en 
förläggarorganisation är att den ”bygger på ett utpräglat kund–leverantörs-
förhållande […] med ett vinna–förlora förhållande mellan beställare och 
utförare” (ibid., s. 201). Den politisk-demokratiska processen överskuggade den 
kundorienterade processen och produktionsorienterade intressen var 
dominerande vid tiden för den betydelsefulla händelsen. 

                                                 
187 Trafikförslaget Kollektivtrafik för alla i Blekinge, fastställt av BlekingeTrafikens styrelse 010118. 
188 BlekingeTrafikens årsredovisning 1991. 
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6.1.2 Uppbrytning av intressentrelationer 

Implementeringen av Karlskronamodellen kom att påverka ett flertal 
intressenter och relationerna dem emellan. Fallbeskrivningen åskådliggjorde att 
framför allt resenärsgrupper och operatörer reagerade negativt när Karlskrona-
modellen förankrades och sedermera implementerades (s. 77–82). Resenärer 
reagerade mot att behöva färdas tillsammans och operatörerna uttryckte sin 
bestörtning över att deras taxiföreningar inte tilläts delta i upphandlingen. Ett 
resultat av Karlskronamodellens förankring och implementering var att ägarnas 
intressen harmoniserades, att operatörsrelationen fragmenterades och att 
resenärernas resvanor samt förväntningar på färdtjänsten förändrades. 

Ägarrelationen 
Utvecklingen och implementeringen av Karlskronamodellen genomfördes i 
relation till, och i samverkan med, idén om Närtrafiken. Samreseutredningen 
(SOU 1995:70) innehöll en idémässig grundstomme för integrering av allmän 
och särskild kollektivtrafik. Utredningens förslag om integrering och ökat 
ansvar för trafikhuvudmannen låg i linje med Karlskronamodellen. Motiven för 
Karlskronamodellen och idéerna för den planerade integrerade tjänsten stärkte 
därför varandra. Fallet tyder på att Samreseutredningens idéer kom att användas 
för att legitimera Karlskronamodellen, både hos resenärernas intresseföreningar 
och i ägarkonstellationen. Genom att förankra Karlskronamodellen med 
referenser till Samreseutredningen kom länstrafikhuvudmannen samtidigt att 
lägga grunden för den integrerade tjänsten Närtrafikens tjänstekoncept. 

Förankringen av Karlskronamodellen tillsammans med idén om tjänste-
konceptet för den integrerade tjänsten kan förstås som en strävan att integrera 
intressen och intentioner i ägarkonstellationen. Clark m.fl. (2000) argumenterar 
för behovet av en likvärdig förståelse av tjänstekonceptet bland dess 
intressenter för att minska gapet mellan förväntningar och tjänstens 
realiserande. När länets kommuner kom att acceptera Karlskronamodellen kom 
de även att acceptera den grundläggande idén om tjänstekonceptet för den 
integrerade tjänsten. Ägarna hade på detta sätt uppnått en samsyn. Ägarna blev 
mer eniga om att kostnader kunde reduceras samt om hur detta skulle uppnås. 
Ägarnas övergripande intentioner kan förstås som en tvåstegsmodell; först 
skulle färdtjänsten reformeras med hjälp av Karlskronamodellen och därefter 
med den föreslagna trafikreformen enligt Samreseutredningens (SOU 1995:70) 
idéer. 

Operatörs- och kontrakteringsrelationen 
Operatörer utför kollektivtrafiktjänsterna i interaktion med kunder. Den största 
delen av den särskilda kollektivtrafikens kostnader kan hänföras till operatörs-
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ledet. Dessa kostnader blev föremål för ägarnas och länstrafikhuvudmannens 
intresse vilket blev uppenbart under intervjuer med ägarrepresentanter.189 

Vårt ansvar är att hålla så låga kostnader som möjligt. Vi kan inte hålla den 
privata taxinäringen under armarna. 

Lösningen att reducera kostnaderna var att bryta upp strukturer och relationer i 
kontrakteringsrelationen (s. 71–82). Tidigare hade varje kommun haft en 
enstaka relation till den lokala operatören i form av en taxiförening. Varje taxi-
förening bestod av ett flertal mindre företag som ägde en droska eller två. 
Länstrafikhuvudmannen bröt upp dessa strukturer och genomförde en 
upphandling över länet på droskägarnivå. Istället för kommunernas fåtaliga 
relationer till det operativa ledet kom en ny upphandlingsmodell att medföra ett 
stort antal relationer. Operatörsrelationen blev därmed fragmenterad. Genom 
en upphandling på droskägarnivå bröt länstrafikhuvudmannen upp taxi-
branschens inflytande och sänkte kostnader. 

Kund- och frontlinjerelationen 
Med Karlskronamodellens implementering förändrades resenärernas 
resmönster och förväntningar om färdtjänsten. Resenärer fick bland annat 
vända sig till en central beställningscentral vid beställning av resa och de kom 
att färdas tillsammans med andra resenärer. Som en följd förändrades 
resenärernas förväntningar på färdtjänsten. Som tidigare nämnts låg 
Karlskronamodellen i linje med Samreseutredningens (SOU 1995:70) förslag om en 
integrerad kollektivtrafik. Modellen kan i sammanhanget uppfattas som ett steg 
i utvecklingen av tjänstekonceptet för Närtrafiken. Meyer Goldstein m.fl. (2002) 
framhåller att tjänstekonceptet tjänar som en förbindelselänk mellan kunders 
behov och förväntningar samt företagets strategiska intention med tjänsten. 
Med Karlskronamodellens implementering fick resenärer anpassa sig till ett 
annat sätt att realisera färdtjänsten baserat i ägarnas intentioner att reducera 
kostnader. 

Länstrafikhuvudmannens uppbrutna och integrerade kund- och frontlinjedialog 
skulle komma att gynna den senare utvecklingen av tjänstekonceptet för den 
integrerade tjänsten Närtrafiken. Resenärernas förändrade förväntningar på den 
särskilda kollektivtrafiken låg mer i linje med den vid tidpunkten outvecklade 
idén om tjänstekonceptet för den integrerade tjänsten Närtrafiken. 

6.1.3 Intressentnätverkets struktur 

En konsekvens av Karlskronamodellens implementering var att intressent-
nätverks struktur blev tätare och mer komplex. De operatörer som effektuerade 
                                                 
189 Intervju, ägarrepresentant, 000814. 
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färdtjänsten i Blekinge län var som tidigare nämnts organiserade i kommunvisa 
taxiföreningar. Taxiföreningarna kan betraktas som en sammansatt intressent 
utförandes funktioner som mottagande av resebeställningar, planering, 
dirigering och utförandet av resan. Med Karlskronamodellen kom intressent-
strukturen att förändras genom att den utförande transportfunktionen skildes 
från den beställande. Intressentstrukturen blev lik den som Enquist (1999) 
menar är vanligt förkommande inom den allmänna kollektivtrafiken. Det kan 
även förstås som att tjänstesystemet delades i en taktiskt stödjande del som kom 
att utgöras av länstrafikhuvudmannens beställningscentral samt en operativ 
interaktiv del som kom att utgöras av operatörer. Samtidigt kan den nya 
intressentstrukturen förstås som att ansvar och befogenheter flyttades längre 
från resenärerna något som vanligtvis inte befrämjar situationsanpassade 
kundlösningar (Normann, 1983; Thomasson, 1993).  

Länstrafikhuvudmannen fick nya arbetsuppgifter med nya legala ramverk. 
Kommunerna hade vid tidpunkten för den betydelsefulla händelsen ett ansvar 
för färdtjänsteverksamheten enligt Socialtjänstlagen (SFS 1980:620). Färdtjänsten 
erbjöd vid denna tid sociala värden utöver den praktiska nyttan med transport-
funktionen. Färdtjänsten och resenärernas föreställningar om färdtjänsten 
genomsyrades av sociala värden. Tabell 11 nedan sammanfattar innehållet i 
länstrafikhuvudmannens nya komplexa intressentnätverk. 
Intressent Konsekvenser 

Kunder/ 
medborgare 

- Nya och fler intressenter. 
- En grupp bestående av ett flertal subgrupper med skilda behov utifrån 

deras mentala och fysiska förutsättningar. 
Ägare - Socialförvaltningar som nya intressenter inom ägarintressenten. 

- Andra frågor och begreppsapparat. 
- Ny lagstiftning, Socialtjänstlagen (SFS 1980:620). 

Operatörer - Nya och fler intressenter. 

Tabell 11. Konsekvenser på intressentnätverket av Karlskronamodellens 
implementering 

Sammantaget kom intressentnätverket att utgöras av fler intressenter med olika 
krav. Intressentnätverkets täthet ökade, det blev fler relationer att hantera. 
Intressentnätverkets förändrade struktur medförde bland annat att beroende- 
och inflytandeförhållanden påverkades 

6.1.4 Beroende- och inflytandeförhållanden 

Med Karlskronamodellens implementering kom beroende- och inflytande-
förhållanden i intressentnätverket att förändras. Förändringarna fick 
konsekvenser för den kommande tjänsteutvecklingsprocessen. Rowley (1997) 
menar att inflytandeförhållanden i ett intressentnätverk är beroende av dess 
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täthet. Ett tätare intressentnätverk skapar förutsättningar för ett ökat inflytande 
på en organisation, vilket skulle betyda att länstrafikhuvudmannens intressenter 
fick större inflytande. En konsekvens av att intressenternas samlade inflytande 
blev större var att förutsättningar för ett ökat förändringstryck tilltog. 
Implementeringen av Karlskronamodellen medförde därmed att förutsättning-
arna för ett ökat förändringstryck på utvecklingen av den integrerade tjänsten 
Närtrafiken hade skapats. 

Beroende- och inflytandeförhållanden i specifika intressentrelationer 
förändrades som konsekvens av Karlskronamodellens implementering. Detta 
märktes särskilt i operatörs- och kontraktsrelationen. Tidigare var länets 
taxiföreningar starkt beroende av kommunerna. Samtidigt var kommunerna 
beroende av taxiföreningarna på grund av att det inte fanns några 
konkurrerande alternativ. Det tidigare beroendeförhållandet mellan de två 
intressenterna kan karaktäriseras som ömsesidigt (se figur 17 nedan). Efter att 
länstrafikhuvudmannen med sina ägares stöd bröt upp operatörs- och 
kontrakteringsrelationen och införde en ny modell för upphandling kom 
operatörernas inflytande att avta. Istället för en relation och ett kontrakt till det 
operativa ledet skapades ett flertal relationer och kontrakt. Operatörs- och 
kontraktsrelationen fragmenterades och deras minskade inflytande reducerade 
möjligheterna att ställa krav och påverka utformningen av tjänstekonceptet för 
den integrerade tjänsten. De förändrade beroende- och inflytandeförhållanden i 
operatörs- och kontraktsrelationen har gått från ett högt ömsesidigt förhållande 
till en situation där operatörernas inflytande minskar, vilket tydliggörs av figur 
17 nedan. 

 
Är operatörerna beroende av ägarna/tjänsten? 

 Nej Ja 
Nej Lågt ömsesidigt beroende Ägarna har stort inflytande 

Är ägarna/ 
tjänsten 

beroende av 
operatörerna? Ja Operatörerna har stort 

inflytande 
Högt ömsesidigt beroende 

 

Figur 17. Förändrade beroendeförhållanden mellan operatörer och ägare/tjänst 

Resenärernas inflytande över länstrafikhuvudmannen och färdtjänst-
verksamheten kan betecknas som lågt. Resenärernas och operatörernas 
ekonomiska inflytande handlar om förmågan att hålla tillbaka aktiviteter eller 
resurser som organisationen efterfrågar (Pfeffer & Salancik, 1978). Resenärer 
har i den aktuella kontexten svårt att avstå från färdtjänsten emedan det oftas 
inte finns några alternativ. Edvardsson och Enquist (2006) framhåller att 
konsumenter av offentliga tjänster många gånger inte har några valmöjligheter 
vilket gör dem mer beroende av tjänsten och tjänsteföretaget. Ehrlemark (1970) 
menar att intressenter med låg rörlighet, såsom resenärer i den särskilda 
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kollektivtrafiken, har ett förhållandevis lågt inflytande. De kan helt enkelt i 
många fall inte välja att avstå från att använda tjänsten. 

6.1.5 Intressentnätverkets legitimitetsförhållanden 

Fallbeskrivningen visar att ett flertal intressenter reagerade starkt på länstrafik-
huvudmannens reformering av färdtjänsten i mitten av 1990-talet. Framför allt 
var det resenärer och operatörer som dömde länstrafikhuvudmannens 
intentioner som orättfärdiga. Utvecklingen, förankringen och implementeringen 
av Karlskronamodellen kom att förändra länstrafikhuvudmannens legitimitet i 
relation till det värdeskapande intressentnätverkets mest centrala intressenter 
(s. 77–82). Ljung (1992) menar att legitimitet är kopplad till intressenternas 
uppfattning om ett acceptabelt utbyte under godtagbara former och speglar 
även om en förändring är korrekt och rättfärdigad enligt rådande normer och 
värderingar. Tabell 12 nedan visar en sammanställning av länstrafik-
huvudmannens legitimitet hos operatörer, ägare och resenärer. Tabellen visar 
legitimiteten före Karlskronamodellen och efter dess implementering. 

Tabell 12. Förändring av länstrafikhuvudmannens legitimitet 
(LTH = länstrafikhuvudmannen, KM = Karlskronamodellen) 

Ett resultat av länstrafikhuvudmannens upphandling på droskägarnivå var 
bland annat att många operatörer prissatte sig för lågt. Kontraktet mellan 
parterna stipulerade inkomster för operatörerna enbart när fordonen rullade, 
och operatörerna tilläts inte bryta kontraktet annat än att vite utlöstes. 
Resultatet blev missnöjdhet, misstroende och en sänkt legitimitet för länstrafik-
huvudmannen i operatörs- och kontraktsrelationen. 

Fallbeskrivningen visar att delar av ägarkonstellationen ifrågasatte länstrafik-
huvudmannen när resenärernas kritik mot Karlskronamodellen var som 

 Före KM Upplevda problem Efter KM 

Operatörer - Ingen direkt relation - Osäkerhet inför 
framtiden 

- Färdtjänsten stor del 
av deras omsättning 

- Dåliga kontrakt 
- Ekonomisk press 

- Starkt negativa och 
skeptiska 

- Sänkt legitimitet för 
LTH 

Ägare - Starkt förtroende 
- Något osäkra om 

LTH skulle klara av 
färdtjänstuppdraget 

- Klagande resenärer 
- Stark påverkan via 

media 

- Osäkerhet 
angående LTHs 
hantering 

- Bokslutet räddar 
LTH 

- Stärkt legitimitet 
med viss skepsis 

Resenärer - Viss skepsis - Långa väntetider på 
fordon och 
beställningar 

- Sänkt legitimitet för 
LTH 
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kraftigast. Med Karlskronamodellen utmanades en grupp i samhället som av 
många ägare upplevdes känsliga för förändringar på grund av deras ålder och 
funktionshinder. Det goda bokslutet för Karlskronamodellens implementering 
med kostnadssänkningar på 20–30 procent kom dock att stärka länstrafik-
huvudmannens legitimitet i ägarrelationen (s. 80ff). 

Fallbeskrivningen åskådliggjorde att flera av resenärernas intresseföreningar 
reagerade negativt efter Karlskronamodellens implementering. Den vanligaste 
kritiken rörde fordon som inte kom på utlovad tid och långa väntetider i 
telefonkön till beställningscentralen. En studie (Svensson & Wiberg, 1989) som 
Kommunförbundet Blekinge genomförde, när den allmänna kritiken mot 
länstrafikhuvudmannen var som starkast 1997–1998, visar dock att flertalet 
färdtjänstresenärer var positivt inställda till färdtjänsten i länstrafikhuvud-
mannens regi. Legitimiteten för länstrafikhuvudmannen hos resenärerna kom 
dock att avta under den senare delen av 1990-talet. 

6.1.6 Centrala lösningar för Karlskronamodellen 

Karlskronamodellen skulle visa sig vara ett betydelsefullt steg i utvecklingen av 
den integrerade tjänsten Närtrafiken. Centrala lösningar för Karlskrona-
modellen skulle återkomma i Närtrafiken. Även om inte Karlskronamodellen i 
detta skede kan karaktäriseras som en integrerad tjänst, är det motiverat att kort 
lyfta fram två av dess centrala lösningar beträffande tjänstens förutsättningar. 
Syftet är att påvisa en progression i utformningen av Närtrafiken. 

Integrerat utförande 
Karlskronamodellen byggde på att ett flertal resenärer samåkte i ett och samma 
fordon. Ur länstrafikhuvudmannens perspektiv kunde ett flertal färdtjänstresor 
hanteras som en gemensam resa och därmed ett gemensamt utförande. Därmed 
kom själva utförandet av färdtjänsten att integreras. Med andra ord kan denna 
lösning beskrivas och förstås som att ett flertal huvudprocesser integrerades. 
Tidigare skjutsades varje resenär separat med ett fordon.  

Integrerat resursutnyttjande 
Karlskronamodellen utmärktes också av integrerade resurser i tjänstesystemet. 
Med ett integrerat utförande kom resurserna fordon och personal att delas av 
ett flertal resenärer. Ytterligare en resurs som blev gemensam för ett flertal 
resenärer och därmed integrerades var en ny beställningscentral med vilken 
resenärer beställde sina färdtjänstresor och operatörer dirigerades. Tidigare hade 
varje kommun haft en egen beställningscentral som sköttes av kommunens 
lokala taxiförening. 
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Med Karlskronamodellen inleddes en strävan mot konformitet. Det kom till 
uttryck genom ovanstående kostnadsbesparande lösningar men även på andra 
sätt. Ett exempel är att ett gemensamt varumärke för länets färdtjänst började 
utvecklas. BlekingeTrafiken och Samtrans fördes fram som enhetligt varumärke 
istället för de olika taxiföreningarna. Under arbetet med Karlskronamodellen 
kom idén om tjänstekonceptet för en integrerad tjänst Närtrafiken att adopteras 
vilket utgör nästa betydelsefulla händelse. 

6.2 Idén om tjänstekonceptet adopteras 

Den andra betydelsefulla händelsen visar på ett regulativt och normativt 
förändringstryck som emanerade från Samreseutredningen (SOU 1995:70) (s. 75–
77). Idén om ett tjänstekoncept för en integrerad tjänst kom att mottas och 
spridas i ägarrelationen, som fortsättningsvis benämns som intressentnätverkets 
dominerande koalition (Mähring, 2002). 

6.2.1 Ett tjänstekoncept adopteras 

Institutionella förändringar i form av lagar och förordningar är underlag för ett 
tryck för förändring (Edvardsson & Enquist, 2006). Lagar och förordningar har 
ansetts vara en del av tjänstens externa infrastruktur (Gummesson, 1991; 
Edvardsson, 1996) och som företaget normalt måste anpassa sig till. En viktig 
förändring i kollektivtrafikverksamhetens externa infrastruktur var Samrese-
utredningen (SOU 1995:70). Samreseutredningen föreslog bland annat en 
centralisering och integrering av ansvar för, och utförande av, länens trafikslag. 
Samreseutredningen utryckte vidare förväntade sänkningar av kommunernas 
kostnader för färdtjänsten med mellan 20 och 50 procent. 

Den grundläggande idén i Samreseutredningen adopterades av den 
dominerande koalitionen. Idén om ett tjänstekoncept för en integrerad tjänst 
kom att resa in och mottas mot bakgrund av främst ekonomiska intressen och 
upplevda suboptimeringar i den interna infrastrukturen, vilket sammanfattas i 
tabell 13 nedan. 
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Regulativ/ 
strukturell 

- Förändrade legala förhållanden i form av statlig 
utredning och förarbeten till ny färdtjänstlag 
(SOU 1995:70), (DS 1996:69). 

Extern infrastruktur 

Normativ - Påverkande branschvisa normer av de pågående 
utredningarna hur ett län ”bör” göra. 

Intern infrastruktur - Suboptimeringar mellan offentligt delfinansierade 
tjänsteproduktionssystem. 

Intressentnätverket – 
matchande intressen 

- Mötte ägarintresset av en mer rationellt driven och 
resurssnål kollektivtrafik. 

- Mötte trafikhuvudmannens intresse av en central roll 
för hela länets kollektivtrafikutbud samt matchade 
deras arbetssätt. 

Tabell 13. Tjänstekonceptets bildande, matchande och adoptering 

Influerad av nyinstitutionell teori (DiMaggio & Powell, 1983; Meyer & Rowan, 
1977), förser Rövik (2004) diskussionen med kompletterande begrepp. Rövik 
för en diskussion om hur idéer i en organisations omvärld reser in i, och 
adopteras av, organisationen. Adopteringen börjar med att idén i någon form 
manifesteras för någon i organisationen. Därefter måste idén entusiasmera aktörer 
och matchas med lokala problemuppfattningar eller intressen. För ägarna var det 
inte integrering mellan olika trafikslags tjänstesystem i sig som var intressant 
utan snarare dess resultat. Resultatet var föreställda sänkta kostnader för färd-
tjänsten. Dessa föreställningar matchade ägarnas ekonomiska intressen som 
formats av den pågående förankringen och implementeringen av Karlskrona-
modellen. 

Adopteringen av idén om ett tjänstekoncept för en integrerad resetjänst kan 
även förstås mot bakgrund av att idén presenterades tillsammans med ett 
relaterat problem. Rövik (2004) menar att ett organisationsrecept kan föreslå 
både en lösning och ett problem som motiverar organisationen att adoptera 
receptet. Samreseutredningen (SOU 1995:70) disponerade ett kapitel för en 
problemanalys innehållande kostnadsproblem, problem med kommunernas och 
landstingens upphandlingar av operatörer, problem beträffande relationen 
mellan ägare och trafikhuvudman etc. (ibid., s. 37–46). Utredningen 
presenterade även lösningen, bland annat i form av ett ökat ansvar för 
länstrafikhuvudmannen och att integrera trafikslag i syfte att uppnå 
samordningsvinster. Mähring (2002) framhåller att en dominerande koalition av 
centrala intressenter har en projektbild som är en kondenserad version av 
problemet och dess lösning. Projektbilden innehåller dessutom en rationell 
grund för projektet. Ursprunget till denna projektbild kan förstås som att den 
adopterades från Samreseutredningen. 

Förutom viss information till lokala intresseföreningar om de centrala 
utredningarna (s. 75–77) involverades inte resenärer och operatörer i den 
begynnande tjänsteutvecklingsprocessen. Lundin och Söderholm (1995) pekar 
på nödvändigheten av entreprenörer för att initiera projektet. Entreprenörerna 
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förkroppsligas av vissa av länstrafikhuvudmannens ägare och länstrafikhuvud-
mannen vilka utgör projektets dominerande koalition. Det går inte heller att 
bortse från att kollektivtrafiken i Blekinge län till stor del drevs framåt av två 
starka idébärare. Den ena idébäraren var länstrafikhuvudmannens verkställande 
direktör och den andre var länstrafikhuvudmannens ordförande, tillika 
kommunstyrelsens ordförande och suppleant i SLTFs styrelse. SLTF agerade 
som länstrafikhuvudmännens riksorganisation och det var för övrigt deras 
dåvarande ordförande som var enmansutredare av Samreseutredningen 
(SOU 1995:70). 

6.2.2 Idén om tjänstekonceptet – att integrera 

Modeller över tjänsteutvecklingsprocesser visar att de inledande stegen utgörs 
av utveckling av affärs- eller tjänstestrategier som följs av utveckling av idéer för 
tjänster i linje med strategin (se t.ex. Edvardsson et al., 2000 för en översikt). 
Meyer Goldstein m.fl. (2002) menar att utformningen av ett tjänstekoncept 
hjälper företag att minska gapet mellan företagens strategiska intention med 
tjänsten och kundernas förväntningar. I avhandlingens fall adopteras delar av 
strategin och den övergripande idén om tjänstekonceptet från tjänstens externa 
infrastruktur. Den dominerande koalitionen är utförare av statsmaktens 
intentioner vilka formulerades i Samreseutredningen (SOU 1995:70 och i dess 
efterföljande skrifter (Prop. 1996/97:115 och SFS 1997:736). Dessa publika-
tioner förser intressenterna i den dominerande koalitionen med en över-
gripande strategisk intention för tjänstekonceptets innehåll i form av en bättre 
samordning och integrering av samhällsfinansierade trafikslag. 

Utifrån den adopterade strategin att centralisera ansvar och utförande samt att 
integrera olika trafikslag, formades en övergripande idé om en integrerad tjänst. 
Idén kan betecknas som övergripande eftersom den inte innehöll några detaljer 
om exempelvis operativa stödjande tjänsteprocesser eller tjänstesystemets 
resurser. Idén om tjänstekonceptet för en integrerad tjänst ligger i linje med 
Norling (1993) som argumenterar för att en tjänst består av flera nivåer. En 
tjänst kan förstås med en flerskiktsanalys, från en övergripande nivå ned till en 
detaljnivå som röjer enskilda handlingssekvenser och rutiner. Idén om tjänste-
konceptet kan i relation till Norlings synsätt förstås med grader av abstraktion, 
och idén om en integrerad tjänst var vid den här tidpunkten formulerad på en 
abstrakt nivå. 

Idén om en integrerad tjänst kan i det här skedet ytterligare sammanfattas som 
att den syftade till att integrera och samordna olika trafikslags tjänste-
produktionssystem för att effektivisera Blekinge läns särskilda kollektivtrafik. 
Idén var inte nedskriven eller formellt publicerad men tillräcklig konkret för att 
kvalificeras som en idé om ett tjänstekoncept för en integrerad tjänst. Idén om 
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tjänstekonceptet står som ett uttryck för ett avsett värde i form av ett 
rationaliseringserbjudande som svarade mot ägarnas krav på en mer kostnads-
effektiv kollektivtrafik. Samreseutredningen (SOU 1995:70) hade i korta ordalag 
även fört fram erbjudanden för resenärer såsom förutsättningar till en bättre 
handikappanpassning av den allmänna kollektivtrafikens linjetrafik, men detta 
erbjudande hade inte fått fäste i tjänstekonceptet. 

6.3 Sjukresorna integreras 

Den tredje betydelsefulla händelsen innefattar en integrering av två separata 
trafikslag. Händelsen uppmärksammar början till en integrering av landstingets 
sjukresor med Karlskronamodellen vars dåvarande syfte var att verkställa 
färdtjänst (s. 82–84). Sjukresor och färdtjänst administrerades åtskilda fram till 
1998. Landstinget ansvarade för och administrerade sjukresorna med bland 
annat en egen beställningscentral, upphandlingsförfarande och regelsystem. 
Länets kommuner ansvarade för och administrerade färdtjänsten på ett 
liknande sätt och från och med 1997 enligt Karlskronamodellen. Från och med 
1998, när Karlskronamodellen hade varit operativ ett år, integrerades 
sjukresorna delvis i modellen. De två lösningar som visades tidigare i kapitlet, 
när Karlskronamodellen enbart utförde färdtjänst, kom att förtydligas med 
integrerandet av sjukresorna. 

• Ett integrerat resursutnyttjande; de båda ingående tjänsterna kom bland 
annat att dela fordon, viss organisation och ledning samt till viss del 
beställningscentral. 

• Ett integrerat utförande; eftersom tjänsternas resenärer färdades 
tillsammans kom de att dela på genomförandet av tjänsten. Dessutom 
kom tjänsterna att dela upphandlingsförfarande och viss dirigering av 
operatörer. 

Händelsen är betydelsefull för Blekinges utveckling av den integrerade tjänsten 
Närtrafiken eftersom Karlskronamodellen med sjukresornas tillkomst antog 
karaktären av en integrerad tjänst. Färdtjänsten och sjukresorna kom att 
realiseras samtidigt i delvis samma fordon. Vidare integrerades stödjande 
processer i viss mån i form av ”back-office”-funktioner såsom dirigering av 
operatörer. 

Den utökade Karlskronamodellen kan förstås som ett pilotprojekt för 
samverkan i form av ett integrerat trafiksystem. Samverkande partner såsom 
kommuner, landstinget och länstrafikhuvudmannen, kunde pröva en modell 
utan att förbinda sig för ett fullt samarbete. Dessutom kom sjukreseresenärerna 
att vänja sig vid den samåkningsmodell som introducerats för färdtjänsten. De 
båda tjänsterna integrerades tillräckligt mycket för att agera modell för den 
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senare integrerade tjänsten Närtrafiken. Händelsen kan vidare förstås som att 
kommunerna och landstinget kom att bli mer samstämda. Deras strategiska 
intentioner för idén om tjänstekonceptet blev mer integrerade vilket ansluter till 
Clarks m.fl. (2000) tankar om delad förståelse av tjänstekonceptet samt Meyer 
Goldstein m.fl. (2002) uppfattning av strategiska intentioner för tjänste-
konceptet. 

6.4 Bolagsstämmobeslutet 1998 

Den fjärde betydelsefulla händelsen handlar om ägarnas beslut att låta 
länstrafikhuvudmannen påbörja utvecklingen av den integrerade tjänsten (s. 84–
85). Händelsen visar ett inledande förändringstryck mot bakgrund av ägarnas 
ansvar för verksamheten samt ett projektrelaterat förändringstryck som har sin 
grund i tjänsteutvecklingsprocessens formella start. 

6.4.1 Motiv och utmaningar 

Länstrafikhuvudmannens ägare, kommuner och landstinget, tog vid 
länstrafikhuvudmannens bolagsstämma den 23 juni 1998 beslutet att uppdra 
länstrafikhuvudmannen att utveckla ett samordnat trafiksystem vilket utrycktes i 
protokollet för bolagsstämman. 190 

…verka för att samordna, utveckla och förverkliga ett gemensamt 
kollektivtrafiksystem där de olika trafikformerna färdtjänst, kollektivtrafik 
och sjukresor integreras. 

Avsnitt 6.2 framhöll regulativt och normativt baserade förändringstryck, som 
inledningsvis verkade med relativt svag kraft. När ägarna fattade beslut att låta 
länstrafikhuvudmannen påbörja utvecklingen av den integrerade tjänsten hade 
Lag om färdtjänst (SFS 1997:736) trätt i kraft, vilken ökade det regulativa och 
normativa förändringstryckets styrka. Med ägarbeslutet adderades ett eller 
ägartryck, eller ”governancetryck”, på utvecklingsprojektet. Detta förändrings-
tryck skulle komma till uttryck mer tydligt senare under tjänsteutvecklings-
processen. Med ägarnas beslut påbörjades formellt tjänsteutvecklingsprocessen, 
men hur kommer det sig att ägarna fattade beslutet att låta integrera de skilda 
trafikslagen, och vilka utmaningar stod de inför? 

Ett bakomliggande motiv följer av de sänkta kostnader som den tidigare 
Karlskronamodellen medförde. Samreseutredningen (SOU 1995:70) framhöll 
ytterligare besparingar genom centralisering och integrering. Det ska även ställas 
i relation till den problembild ägarna konstruerat om en dyr färdtjänst samt att 
denna problembild understöddes av Samreseutredningen (se 6.2.1). Ytterligare 
                                                 
190 BlekingeTrafikens bolagsstämmoprotokoll, 980623. 
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besparingar skulle balanseras mot en rimlig kvalitet och värde för resenärerna. 
En utmaning som ägarna och länstrafikhuvudmannen stod inför var därför att 
konstruera en bild av tjänsten som en skälig lösning erbjudande en rimlig 
kvalitet. Trots att tjänstekonceptet var tämligen ospecificerat innehöll det tydliga 
erbjudanden i termer av sänkta kostnader som ett framtida värde riktat mot 
ägarkretsen. 

Vidare innehöll idén om tjänstekonceptet som adopterats av Samreseutredningen 
(SOU 1995:70) en övertygande retorik. Samreseutredningen och den efter-
följande propositionen Mer tillgänglig kollektivtrafik (Prop. 1996/97:115) samt Lag 
om färdtjänst (SFS 1997:736) förde fram idéer syftande till att förbättra 
samordningen av länens trafikslag och att normalisera situationen för funktions-
hindrade. Andra argument som återkom var att ”sudda ut gränserna” och 
”öppna upp och göra trafiken tillgänglig för alla”. Användandet av dylika enkla 
och slagkraftiga fraser för att starta ett projekt benämner Lundin och 
Söderholm (1995) för initiering med retorik.191 Forskarna menar att det är 
mycket svårt att hävda en annan uppfattning, eller värja sig mot, en skickligt 
presenterad retorisk konstruktion. Ägarbeslutet kan därför förstås utifrån den 
retoriska kraft det tidiga tjänstekonceptet hade.  

Ytterligare förståelse av ägarnas beslut att påbörja tjänsteutvecklingsprocessen 
kan skapas med legitimitetsbegreppet. Lundin och Söderholm (1995) framhåller 
att projekt måste framstå som legitimt i förhållande till organisatoriska 
kontexter utanför utvecklingsprojektet. Två legitimitetsgrundande källor kan 
identifieras. För det första var idén om tjänstekonceptet formulerad med 
statsmakternas välsignelse. Statsmakternas intentioner, vilka uttrycktes i 
utredningar och lagar, skänkte det planerade utvecklingsprojektet en hög 
legitimitet. För det andra hade länstrafikhuvudmannen en hög legitimitet hos 
sina ägare (se 6.1.5). Med Karlskronamodellen hade länstrafikhuvudmannen 
visat att den klarade av att administrera och effektivisera den särskilda 
kollektivtrafiken. 

Med ägarbeslutet påbörjades en organisatorisk process som är betydelsefull för 
att förstå utformningen av tjänstekonceptet för den integrerade tjänsten 
Närtrafiken. Lundin och Söderholm (1995) framhåller att ett projekt frikopplas 
från sin vanliga organisatoriska kontext när projektet får en konkret uppgift och 
tidsram. Startpunkten för projektet, vilket samtidigt är samma tidpunkt som 
ägarna fattade beslutet, markerar ett tidsmässigt frikopplande. Lundin och 
Söderholm benämner denna process för frikoppling genom inramning 
(”decoupling by bracketing”). Projektet får genom denna frigörande process en 
egen identitet. Ägarnas beslut markerade inte bara en startpunkt för 
                                                 
191 Lundin och Söderholms term är ”mapping by rheteoric” vilket närmast skulle kunna översättas 
med att sätta något på kartan, för upp något på bordet, med hjälp av retorik. 
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utvecklingsprojektet utan också en övergripande uppgift. Med beslutet skapades 
ett projektrelaterat förändringstryck med faktorerna tid och uppgift som 
huvudsakliga inslag. Mot bakgrund av fallet kan det hävdas att projektet enbart 
skapades och frikopplades i den dominerande koalitionen. 

6.4.2 Tjänstekonceptet – en värdekonstellation fastläggs 

Tjänstekonceptet för den integrerade tjänsten var vid ägarnas beslut att påbörja 
tjänsteutvecklingsprocessen fortfarande oprecist formulerat. Tjänstekonceptet 
var inte mer utvecklat än att det utryckte ambitionen att ”slå ihop den allmänna 
och särskilda kollektivtrafiken”.192 Fallbeskrivningen åskådliggjorde hur tjänste-
konceptet kunde sammanfattas i praktiska termer (s. 85). Vid tidpunkten för 
den betydelsefulla händelsen kom tjänstekonceptet för den integrerade tjänsten 
till uttryck i fraser och meningar i olika dokument och diskussioner. Även om 
tjänstekonceptet var oprecist formulerat kom en stor del av den integrerade 
tjänstens planerade värden att bestämmas med beslutet att påbörja tjänste-
utvecklingsprocessen. Det går därför att diskutera i termer av en fastlagd värde-
konstellation. 

Även om de erbjudanden som skulle möta färdtjänst- och sjukreseresenärernas 
behov av resor inte var tydligt formulerade vid tidpunkten för händelsen, var 
andra kundrelaterade erbjudanden desto tydligare. De bakomliggande arbetena 
för Lag om färdtjänst (SFS 1997:736) var delvis baserade på ett moraliskt 
ställningstagande att normalisera och anpassa kollektivtrafiken till funktions-
hindrades behov. Tjänstekonceptet kom vidare att ge uttryck för länstrafik-
huvudmannens och ägarnas strategiska avsikter att erbjuda allmänheten 
möjlighet att utnyttja tjänsten. Fallbeskrivningen lyfter fram det tänkta 
erbjudandet som att ”öppna den integrerade tjänsten och göra den tillgänglig 
för alla” (se s. 85). 

Tjänstekonceptet uttryckte sedan tidigare ett avsett värde av en rationellt driven 
och kostnadseffektiv tjänst som svarade mot ekonomiska intressen av sänkta 
kostnader för färdtjänsten. Det kom bland annat till uttryck genom att tjänste-
konceptet i högre grad kom att fokusera själva integreringsidén än de 
kundvärden som skulle kunna bli resultatet av en integrering. Tjänstekonceptet 
var i högre grad en produkt av Samreseutredningens (SOU 1995:70) innehåll och 
ägarnas ekonomiska intresse än format efter kundbehov. Som nämndes tidigare 
hade projektorganisationen193 inte frikopplats annat än i den dominerande 
                                                 
192 Dock var inte avsikten att hela den allmänna och särskilda kollektivtrafiken skulle integreras. 
Vanlig regional och lokal allmän kollektivtrafik skulle genomföras såsom tidigare, samt även 
färdtjänst i specialfordon. 
193 Lundin och Söderholm (1995) menar att en temporär organisation bildas för att driva ett projekt 
vilken i studien benämns för projektorganisation. Fortsättningsvis används länstrafikhuvudman och 
projektorganisation växelvis beroende på sammanhang och var tonvikten vill läggas. 
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koalitionen, vilket skapar förståelse för det dominerande ekonomiska intresse 
som satte sin prägel på tjänstekonceptet. 

Heskett (1986) menar att tjänstekonceptet definierar hur företaget vill att dess 
tjänster ska uppfattas av kunder, anställda, ägare och långivare. Meyer Goldstein 
m.fl. (2002) menar att tjänstens huvudsakliga innehåll såsom det uttrycks av 
tjänstekonceptet ska delas av de inblandade aktörerna. Meyer Goldstein m.fl. 
utgår från ett intraorganisatoriskt perspektiv och åsyftar främst de personer som 
praktiskt arbetar med ett utvecklingsprojekt. Clark m.fl. (2000) påtalar dock att 
olika deltagare, till exempel anställda, ledning och kunder, kan ha olika 
perspektiv och prioriteringar om vad tjänsten ska skapa för värden. Men ingen 
av de nämnda forskarna poängterar att tjänstekonceptet kan ha en huvudsaklig 
tonvikt på ett visst behov eller intresse. En tolkning som fallet medger är att 
planerade värden huvudsakligen konstruerades för ansvariga ägare eftersom 
dessa intressenter bedömdes som mest viktiga för stunden. För att 
överhuvudtaget kunna påbörja tjänsteutvecklingsprocessen var planerade 
värden tvungna att formuleras för de intressenter som hade fullmakt att fatta 
beslut. 

Fram till bolagsstämman hade tjänstekonceptet i praktisk mening inte utvecklats 
i nämnvärd omfattning. Ägarbeslutet skapade dock kraft och mandat för 
länstrafikhuvudmannen att påbörja tjänsteutvecklingsprocessen och 
utformningen av tjänstekonceptet för den integrerade tjänsten Närtrafiken. 

6.5 Projektet initieras 

Den femte betydelsefulla händelsen ansluter till tjänsteutvecklingsprocessens 
projektbildning (Edvardsson, 1997). Händelsen innefattar ett tjänstekoncept 
som tydligare än tidigare visar vilka resursområden som är tänkta att brytas upp 
och integreras för den integrerade tjänsten. Projektplaner författades, 
finansiering säkerhetsställdes och tre projektrelaterade grupper formades i 
anslutning till händelsen. Med hjälp av projektgrupperna avsågs intressen 
integreras och samsyn skapas. 

6.5.1 Projektplan för uppbrytning och integrering 

När länstrafikhuvudmannen sökte medel av KFB utformades en övergripande 
projektplan (tabell 7, s. 86) vilken följdes av en mer specificerad projektplan 
våren 1999 (tabell 8, s. 88). Projektplanerna visar vilka tjänsteförutsättningar 
länstrafikhuvudmannen ämnade bryta upp och integrera för att utforma 
Närtrafiken. Projektplanerna innehöll både tid- och uppgiftsplaner. Slås de två 
projektplanerna ihop kan de sammanfattas enligt tabell 14 nedan. 
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Tabell 14. Utvecklingsprocessens faser och områden för samordning 

Det är tydligt att länstrafikhuvudmannen främst ämnade bryta upp och 
integrera tjänstesystemets resurser. Tjänsteprocesserna, både den direkt för 
kund värdeskapande huvudprocessen och de interna stödjande processerna var 
så gott som utelämnade från projektplanerna. Norling (1993) menar att vid 
tjänstekonstruktion bör man börja med tjänsteprocesserna. Om nu tjänste-
processerna är så pass viktiga för utvecklingen av tjänster hur kommer det sig 
att länstrafikhuvudmannen mestadels avsåg fokusera på statiska resurser? Vargo 
och Lusch (2004a) resonemang om passiva respektive aktiverande resurser 
bidrar med begrepp. Forskarna menar att passiva resurser blir aktiva när de 
bäddas in med kompetens och när resurserna kan utföra något och skapa 
effekt. Kompetensbegreppet är brett och innefattar förutom kunskap även 
personlighetsmässiga förmågor (Bjuklo & Kardemark, 2003). Även om många 
av resurskategorierna i projektplanerna kan uppfattas som passiva resurser kan 
de ur länstrafikhuvudmannens tjänstemäns perspektiv förstås som aktiva. Med 
tjänstemännens kompetens om resursernas tillämpningsområden och vilken 
effekt de kan skapa är resurserna aktiverande. De tjänsteprocesser som behövs 
för att aktivera en statisk resurs implicerades således utifrån tjänstemännens 
kompetens. 

6.5.2 Projektgrupper – integrering av behov och intressen 

Vid sidan av att utforma projektplaner skapade länstrafikhuvudmannen tre 
projektgrupper. Styrgruppen skapades för att kunna hantera ägardialogen. I 
arbetsgruppen skulle det dagliga operativa utvecklingsarbetet bedrivas. En referens-
grupp formades med syftet att samla resenärsrepresentanter och även tjänstemän 
från kommuner, landstinget och andra organisationer vars behov och åsikter 
bedömdes värdefulla för tjänsteutvecklingsprocessen. Edvardsson m.fl. (2000) 
menar att tjänsteutvecklingsprocesser i allmänhet formas runt tre grupper. 
Beskyddargruppen har det ekonomiska ansvaret och förser projektet med resurser 
vilket i allt väsentligt motsvarar styrgruppen. Projektgruppen arbetar med det 
operativa utvecklingsarbetet vilket motsvaras av arbetsgruppen. Kontrollgruppen 
som övervakar projektet vilket motsvaras både av styrgruppen, där ägarna 
övervakade sina intressen, samt referensgruppen där skilda organisationer 
kontrollerade och övervakade sina respektive intressen. 

Faser Områden/aktiviteter för uppbrytning/integrering 

Förberedande 
projektbildningsfas 

Projektuppstart, formering av projektgrupper 
huvudmannaskapet för färdtjänsten. 

Utformnings-
/konceptualiseringsfas 

Regelverk, taxesystem, organisation, kunder och 
resefterfrågan, trafiksystemet och fysisk infrastruktur. 

Upphandling- och 
implementeringssfas 

Upphandlingsunderlag, upphandling och 
kontraktsskrivande 
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Projektgrupperna skapade förutsättningar för länstrafikhuvudmannen att 
upprätthålla såväl en ägardialog som kund- och medborgardialog liksom för att 
hantera sitt förvaltnings- och serviceuppdrag. Projektgrupperna fick även 
betydelse för projektorganisationens legitimitet. Selznick (1949) studerade hur 
ett statligt projekt ökade den lokala legitimiteten i ett område genom att låta 
lokala ledare delta i projektets lokala styrning. På liknande sätt skapades förut-
sättningar för förbättrad legitimitet för projektorganisationen genom att 
involvera de mest centrala intressenterna. Med utomstående organisationers 
medverkan såsom SLTF, KFB och Karlstad Universitet fick projektet högre 
anseende och dess legitimitet mot lokala organisationer i länet stärktes. 

Clark m.fl. (2000) menar att kunder har föreställningar om tjänster även om 
kunderna inte har direkta erfarenheter av tjänsterna. Detta torde även vara fallet 
för andra intressenter. Clark m.fl. framhåller även behovet att samordna eller 
integrera intressenternas skilda bilder (”service in the mind”) av tjänsten för att 
kunna utforma ett tjänstekoncept som delas av företaget och dess intressenter. 
Syftet är att minimera gapet mellan förväntningar på tjänsten och tjänstens 
realiserande för bättre förutsättningar för en god tjänstekvalitet. Tidigare 
förstods Karlskronamodellens implementering och sjukresornas integrerande i 
Karlskronamodellen som att det resulterade i en högre grad av samstämmighet 
av förväntningar, intressen och intentioner av den särskilda kollektivtrafiken 
inom varje intressentgrupp. Med bildandet av projektgrupper skapades 
förutsättningar för vidare integrering av intressen och förväntningar. 

6.5.3 Frikopplat projekt – öppet för förändringstryck 

Tidigare hävdades att projektorganisationen frikopplades från den ordinarie 
organisationen (6.4). Dock gjordes noteringen att projektorganisationen enbart 
kom att frikopplas i den dominerande koalitionen, det vill säga i relationen 
mellan ägare och länstrafikhuvudman. De av länstrafikhuvudmannen 
utvecklade projektplanerna skapade förutsättningar för ytterligare frikoppling av 
projektorganisationen från den gängse organisatoriska kontexten. Det kom att 
ske genom att tidsplanen ytterligare specificerades och framför allt genom att 
ett tidsmässigt villkor för tjänsteutvecklingsprocessens färdigställande 
bestämdes. Genom att specificera den övergripande uppgiften i mindre 
delprojekt och handlingsområden inkluderades och exkluderades länstrafik-
huvudmannen uppgifter. Lundin och Söderholm (1995) framhåller att projekt 
tenderar att erhålla en egen identitet och samtidigt bli irreversibelt när det når 
en viss frikoppling i relation till dess omvärld. Med exempelvis KFBs 
finansiering och forskarvärldens nyfikenhet blev det svårare att avbryta 
projektet eller ändra planer. 
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Med utvecklandet av projektplanen kom projektet att frikopplas gentemot 
andra intressenter än enbart ägarna. Frikopplingen kan förstås som att det blev 
enklare för länstrafikhuvudmannens intressenter att skilja mellan utvecklings-
projektet och länstrafikhuvudmannen. En konsekvens av att projekt-
organisationen började frikopplas i andra relationer, än i bara ägardialogen, var 
att den kom att utsättas för ett förändringstryck från ett flertal intressenter. Det 
sammanlagda förändringstrycket tilltog. Det högre förändringstrycket skulle få 
konsekvenser för såväl tjänstekonceptet för den integrerade tjänsten som för 
tjänsteutvecklingsprocessen i stort. 

6.6 Omvärldsresurser avpassas  

Den sjätte betydelsefulla händelsen visar på en uppbrytning och integrering av 
tjänsteförutsättningar, resurser i tjänstens interna infrastruktur samt intressent-
relationer. Dessa aktiviteter syftar till att avpassa resurser och relationer i 
omvärlden för att underlätta den fortsatta utvecklingen av tjänstekonceptet och 
tjänstens implementering. Avsnittet uppmärksammar dessa aktiviteter enligt 
tabell 15 nedan. 
Uppbrytning och 
integrering av 

Motiv till att bryta upp och integrera 

Kostnadsfördelning 
(s. 104–106). 

- Ägarstyrning 
- Incitament 

Huvudmannaskap/ansvar 
för färdtjänsten (s. 94–97). 

- Ansvar 
- Befogenheter 
- Ledning/styrning 

Organisationsstrukturer 
(s. 93–94). 

- Organisation 
- Kontroll 

Regelsystem och 
varumärke (s. 106–108). 

- Kundförväntningar av tjänsten 
- Rättigheter 

Tabell 15. Uppbrytning av omvärldsstrukturer 

Under den händelsekedja, som föreliggande betydelsefulla händelse ansluter till, 
kom tjänstekonceptet för den integrerade tjänsten att utformas i växelverkan 
med en omformning av resurser i den interna infrastrukturen och det värde-
skapande intressentnätverket. Det kan förstås som att utformningen av tjänste-
konceptet för den integrerade tjänsten exempelvis kräver att ägarstyrningen 
förändras, vilket skedde. Samtidigt stimulerar förändringar av tjänstens interna 
infrastruktur en vidare utformning av tjänstekonceptet. 

6.6.1 Kostnadsfördelning – integrering av ägarstyrning 

Länstrafikhuvudmannens ekonomiska underskott för den allmänna kollektiv-
trafiken, färdtjänsten och sjukresorna belastade olika budgeter och ägare. 
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Denna uppdelning skapade ekonomiska incitament för ägarna att styra 
respektive del av länstrafikhuvudmannens verksamhet via budgeten. 
Länstrafikhuvudmannen befarade att uppdelningen av anslagen skulle kunna bli 
en hämsko för utvecklingen, och framför allt för den senare driften, av den 
integrerade tjänsten (s. 104–106). Hösten 2000 beslutade länstrafik-
huvudmannens ägare att bryta upp kostnadsfördelningen genom att fördela 
kostnaderna för länets samlade kollektivtrafik enligt en annan modell. 
Landstinget blev därmed även betalningsansvarigt för färdtjänst och 
kommunerna för sjukresor. 

Uppbrytning och integrering av ägarnas betalningsfördelning kom att förändra 
en incitamentsstruktur i ägarrelationen. Det tyder på att en integrerad tjänst i 
den aktuella kontexten kräver en integrerad ägarbetalning och ägarstyrning. 
Resonemanget ansluter till föregående avsnitts tolkningar (6.1.2, 6.5.2) om att 
integrera intressen (Clark et al., 2000) eftersom incitament för avvikande, eller 
disparata, ekonomiska intressen för den integrerade trafiktjänstens ingående 
tjänster förväntades minska med åtgärden. 

6.6.2 Huvudmannaskifte – integrering av organisatoriska resurser 

En betydelsefull resurs i tjänsteföretags tjänstesystem är organisation och 
organisatoriska strukturer som även innefattar ansvar och befogenheter samt 
ledning och styrning (Edvardsson, 1996). Två händelser i vilka uppbrytning och 
integrering av organisatoriska resurser kom till uttryck är huvudmannaskiftet av 
färdtjänsten (s. 94–97) och beställningscentralen Samtrans fusion med 
länstrafikhuvudmannen (s. 93–94). 

Med ett operativt ansvar för färdtjänsten skulle länstrafikhuvudmannen kunna 
hantera färdtjänsten och den allmänna kollektivtrafiken som en helhet, vilket 
även var ett mål med den planerade integrerade tjänsten. Ägarna var medvetna 
om huvudmannaskiftets betydelse för den integrerade tjänsten. Beslutet att 
flytta färdtjänstens huvudmannaskap till länstrafikhuvudmannen togs mot 
bakgrund av Lag om färdtjänst (SFS 1997:736) och dess förändrade syn på 
färdtjänsten. Från att ha varit en social fråga statuerade lagen att färdtjänst var 
en trafikfråga. Med huvudmannaskiftet för färdtjänsten följde ansvar och 
befogenheter. En struktur av ansvar och befogenheter hade följaktligen brutits 
upp och integrerats. 

Ytterligare bröts organisatoriska strukturer upp. Ägarna lät fusionera dotter-
bolaget Samtrans med länstrafikhuvudmannen. Det bedömdes att beställnings-
centralen skulle bli en viktig organisatorisk resurs för den integrerade tjänsten. I 
syfte att erhålla bättre access och kontroll, för att kunna åstadkomma snabbare 
förändringar i verksamheten, beslutade ägarna, med länstrafikhuvudmannens 
välsignelse, att integrera Samtrans med länstrafikhuvudmannen. 
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Företagna åtgärder kan förstås som att länstrafikhuvudmannen integrerade 
betydelsefull kärnkompetens för utveckling och framtida styrning. Beställnings-
centralen kan bland annat förstås som en viktig del i matchning mellan efter-
frågan och utbud för den planerade integrerade tjänsten. Enquist (1999) 
diskuterar en typisk länstrafikhuvudman i relation till en imaginär organisation 
och menar att en länstrafikhuvudman har en kärnkompetens som består av att 
bygga och upprätthålla kundorienterade lösningar. Beställningscentralen blev ett 
verktyg för att administrera en kundorienterad trafik och att samordna trafikslag 
till en integrerad tjänst. 

6.6.3 Organisation – samordning av förväntningar och rättigheter 

I den betydelsefulla händelsen om Karlskronamodellens implementering 
framhölls länstrafikhuvudmannens strävan mot konformitet i kund- och 
frontlinjedialogen. Denna strävan fortsatte. Eftersom den integrerade tjänsten 
skulle realisera ett flertal tjänster ansågs det betydelsefullt att ersätta de ingående 
tjänsternas varumärken med ett gemensamt varumärke. Efter fusionen med 
Samtrans ersattes varumärket Samtrans tillsvidare med varumärket Blekinge-
Trafiken. Dessutom bröt länstrafikhuvudmannen och dess ägare upp och 
samordnade regelsystemen för färdtjänsten, vilka bland annat reglerade 
resenärernas rättigheter. Tidigare färdades de skilda kommunernas färdtjänst-
resenärer med något olika förutsättningar. Även grunderna till hur mycket 
länstrafikhuvudmannen fick förändra priset för färdtjänsten reglerades. Det 
bedömdes vara av vikt att de kunde påverka den integrerade tjänsten med hjälp 
av priserna för varje deltjänst samt att kunna samordna priset för den 
integrerade tjänsten med priset för den allmänna kollektivtrafiken. 

Meyer Goldstein m.fl. (2002) framhåller tjänstekonceptets viktiga roll för att 
överbrygga gapet mellan vad tjänsteföretaget avser tillhandahålla och kundernas 
förväntningar. Framhållna aktiviteter i avsnittet kan därför förstås som ett 
utryck för en samordning av kundförväntningar för den planerade integrerade 
tjänsten Närtrafiken. Fallet, och detta avsnitt, visar vikten av att skapa 
förutsättningar för utveckling och senare drift av den integrerade tjänsten. Fallet 
tyder på ett behov att förbereda kunder och ändra förväntningar på en tjänst 
inför utveckling och drift. 

6.7 Trafikförslaget De fem förslagen presenteras 

Den sjunde betydelsefulla händelsen visar ett tjänstekoncept med vilket läns-
trafikhuvudmannen avsåg att bryta upp och integrera skilda resurser och 
processer för att kunna utforma den integrerade tjänsten. I den första delen av 
avsnittet förs ett resonemang om vad länstrafikhuvudmannen föreslog bryta 
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upp och integrera, den andra delen fortsätter med att diskutera hur förståelse 
kan utvecklas för länstrafikhuvudmannens val. 

6.7.1 Strävan mot integrering  

Trafikförslaget De fem förslagen presenterades i två omgångar som det första 
genomarbetade och sammanhållna trafikförslaget. Det presenterades i sin helhet 
inför referensgruppen den 13 september 2000 och inför styrgruppen den 15–16 
november (s. 108–112). Presentationerna var resultatet av ett arbete som 
bedrivits våren och sommaren samma år (s. 99–102). Trafikförslaget var ett steg 
i utvecklingen till den lösning som skulle lanseras som Närtrafiken, och som 
behandlades i kapitel 5. Delar av följande avsnitt påminner därför om kapitel 5 
men fokuserar framför allt på speciella särdrag för trafikförslaget De fem förslagen. 

Med trafikförslaget De fem förslagen presenterade länstrafikhuvudmannen fyra 
separata och ortsknutna trafikförslag. De geografiskt åtskilda trafikförslagen 
avsågs bindas samman för att bilda en helhet. Länstrafikhuvudmannen hade 
kunskap och rutiner att utforma nya trafiklinjer från arbetet med den allmänna 
kollektivtrafiken. Utifrån data från beställningscentralen, som administrerade 
färdtjänsten, hade länstrafikhuvudmannen överblick över resmönstren i länet.194 

I arbetet har underlag om befolkningens ålderstruktur, målpunkter, färd-
tjänstresornas och sjukresornas antal och sträckningar, kända framtida 
förändringar etc. ingått. 

Citatet visar tämligen fasta strukturer av demografisk och geografisk art som 
utformningen av den integrerade tjänsten var tvungen att anpassas till. Dessa 
faktorer var dock inte de enda utformningen av tjänstekonceptet behövde ta 
hänsyn till. Krav på reducerade kostnader och kundkrav på en god resetjänst 
var också tvungna att ta med i beräkningen. Det är en avvägning mellan 
samhälleliga behov, kanaliserad av ägarna, och kundbehov, samt en anpassning 
till infrastrukturella förhållanden i vilken den integrerade tjänsten kom att 
utvecklas. Trafikförslaget De fem förslagen, som mestadels bestod av service- och 
flexlinjer, var i sammanhanget en rimlig lösning. Liknande lösningar hade 
implementerats i andra kommuner. Framför allt byggde lösningarna på 
erfarenheter från den allmänna linjelagda kollektivtrafiken. Med De fem förslagen 
föreslog länstrafikhuvudmannen att bryta upp de ingående tjänsterna tjänste-
förutsättningar för att integrera dem i en ny konstellation. Framför allt 
fokuserades tjänsternas erbjudanden, tjänsteprocesser och resurser. 

                                                 
194 Minnesanteckningar från referensgruppmöte, 000913. 
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Ett integrerat erbjudande och utförande 
Trafikförslaget De fem förslagen bestod av ett integrerat erbjudande och utförande 
för samtliga trafikslag som föreslogs ingå i den integrerade tjänsten. Det kan 
förstås som ett erbjudande och utförande som tillgodoser resenärernas primära 
behov att resa. Det gemensamma utförandet för de ingående trafiktjänsterna 
skulle realiseras med hjälp av linjeläggning och tidtabelläggning. De ingående 
tjänsterna fick därmed dela på samma huvudprocess. För några av de fyra 
ingående trafikförslagen hade utbudet specificerats i form av tillgänglighet till 
resetjänsten under dygnet och med vilken frekvens tjänsten skulle erbjudas. Det 
var framför allt färdtjänst- och sjukreseresenärernas resbehov som togs som 
utgångspunkt för utformningen av tidtabellstyrda flexbusslinjer. 

Tilläggstjänster för kundanpassning 
För att resenärerna skulle förmå realisera tjänsten planerade länstrafik-
huvudmannen att komplettera det gemensamma erbjudandet och utförandet 
med något som benämndes för skilda legitimeringsnivåer och tilläggsservice 
(s. 109–111). Dessa tilläggstjänster var menade att beviljas främst utifrån resenä-
rernas fysiska och mentala förutsättningar. Några av de planerade trafik-
förslagens linjer förslogs exempelvis kunna avvika från färdrutten i syfte att 
lämna och hämta passagerare om de hade en dylik beviljad tilläggstjänst. På 
detta sätt kunde länstrafikhuvudmannen kombinera det gemensamma 
erbjudandet och utförandets kostnadseffektiva fördelar med tilläggstjänsternas 
behovsanpassning på individnivå. 

Integrerade resurser 
Fram till mitten av 1990-talet hade varje enskild resetjänst haft egna resurser för 
att kunna verkställa tjänsten i Blekinge län. Färdtjänsten hade sina egna 
kommunalt baserade organisationer, beställningscentraler, fordon med mera. 
Sjukresorna administrerades av landstinget med egna resurser. 

Med tjänstekonceptet De fem förslagen avsåg länstrafikhuvudmannen att bryta 
upp operatörsstrukturen och realisera den integrerade tjänsten med hjälp av 
mindre bussar. Det framgår av handlingar att länstrafikhuvudmannen planerade 
att bedriva trafiken med en fordonstyp av storleken mellan personbil och 
fullstor buss. Tjänstkonceptet avsåg ytterligare att bryta upp resurser och 
stödjande processer för beställning och dirigering av den integrerade tjänsten. 
Till stor del hade det redan genomförts med Karlskronamodellen men 
landstinget hade fortfarande en egen beställningscentral för sjukresorna vars 
uppgifter samordnades med färdtjänstens beställningscentral. 
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6.7.2 Bakgrunder till tjänstekonceptets utformning 

I kontrast till hur den särskilda kollektivtrafiken var organiserade tidigare kan 
tjänstekonceptet De fem förslagen karaktäriseras som en masstjänst med 
uppenbara likheter med den allmänna kollektivtrafiken. Tjänstekonceptet hade 
utvecklats tämligen långt från den individualiserade, behovsnära och geografiskt 
anpassningsbara tjänst som karaktäriserade den tidigare färdtjänsten och 
sjukresorna. Det integrerade erbjudandet, tjänsteprocesserna samt resurserna 
vittnar om en strävan att försöka realisera de ingående tjänsterna med ett 
effektivare resursutnyttjande och ett likformigt utförande. Trafikförslaget var ett 
verktyg för att tillgodose ägarnas intressen av och krav på sänkta kostnader. 
Samtidigt var det även ett resultat av avvägning mellan kundbehov, politiskt 
utrymme och infrastrukturella förhållanden som satte gränser för utvecklingen. 

Två ytterligare resonemang kan utvecklas om bakgrunder till tjänstekonceptets 
utformning. Det första är på en övergripande nivå och framhåller ett starkt 
produktionsorienterat förändringstryck som bidrog med kraft för utveckling. 
Det andra resonemanget gäller länstrafikhuvudmannens tidigare erfarenheter av 
utvecklingsprojekt som påverkade både hur projektorganisationen bedrev 
utvecklingen och vad som utvecklades. 

Ett förändringstryck i obalans 
En argumentationslinje som drivits genom delar av kapitlet är att projekt-
organisationen successivt frikopplades från den ordinarie verksamheten. Det 
innebar bland annat att den i högre grad blev tillgänglig för påverkan. En 
konsekvens av denna process var att utformningen av tjänstekonceptet kom att 
utsättas för två typer av förändringstryck i detta skede av tjänste-
utvecklingsprocessen. Det ena förändringstrycket var behovsrelaterat tryck för 
nyttoorienterade och sociala värden. Den främsta källan till förändringstrycket 
utgjordes av resenärer som ställde krav i referensgruppen och i media. 

Tidigare i kapitlet framhölls att Socialtjänstlagen (SFS 1980:620) ställde krav på en 
färdtjänst som skulle erbjuda sociala värden. Den nya färdtjänstlagen, Lag om 
färdtjänst (SFS 1997:736), lade ett strikt funktionellt transportfokus på 
färdtjänsten. Resenärernas förväntningar på färdtjänsten hade dock inte 
förändrats lika snabbt som lagändringarna. I viss utsträckning ställde 
resenärerna krav och argumenterade utifrån de förväntningar de hade från 
tidigare erfarenheter av färdtjänst. Tillsamman med krav på nyttoorienterade 
värden, att kunna resa, var det i Enquists (1999) termer ett tryck utifrån service-
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orienterade intressen. Synskadades Riksförbund får agera språkrör för 
resenärernas argument som framfördes i referensgruppen.195 

Andra människor har möjlighet att ta bilen, gå eller cykla. För oss är bara 
färdtjänsten tillgänglig som transportmedel. 

Den andra kraften för förändring och utveckling emanerade från den del av det 
värdeskapande intressentnätverket som utgjordes av den dominerande 
koalitionen. Ett flertal krafter som rymdes inom ett övergripande produktions-
orienterat intresse gav kraft åt tjänsteutvecklingsprocessen och utformningen av 
tjänstekonceptet. Det produktionsorienterade intresset uppmärksammades 
redan i samband med Karlskronamodellens implementering tidigare i kapitlet. 
Ett uttalande från en ägarrepresentant får stå som exempel för de starka 
ekonomiska intressen som varit dominerande från Karlskronamodellen cirka 
sex år tidigare fram till tidpunkten för den betydelsefulla händelsen.196 

Till en början hade vi väl bara ett mål [med Karlskronamodellen och den 
integrerade tjänsten] och det var att minska färdtjänstkostnaderna i 
kommunerna, att det blir en effektiv upphandling och att utveckla ett 
effektivt system. Sedan har vi efterhand som processen har gått och 
efterhand som lagstiftningen förändrats inriktat oss på att integrera 
färdtjänsten i kollektivtrafiken. 

De produktions- och serviceorienterade intressena kan förstås som 
övergripande krafter som skapar energi och anger riktning för utvecklingen av 
tjänstekonceptet för den integrerade tjänsten. De förändringstryck som ryms 
inom ramen för ett produktionsorienterat tryck hade växt i kraft och kan vid 
tidpunkten för händelsen förstås som att det var starkare än någonsin tidigare. 
Situationen med en frikopplad projektorganisation och tjänstekoncept under 
förändringstryck från huvudsakligen två håll kan åskådliggöras enligt figur 18 
nedan. 

                                                 
195 Intervju, SRF, 020528. 
196 Intervju, ägarrepresentant, 000814. 
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Figur 18. Projektorganisation under obalanserat förändringstryck 

Mot bakgrund av tidigare tolkningar av tjänsteutvecklingsprocessen samt 
tjänstekonceptet De fem förslagen kan situationen förstås som att projekt-
organisationen befann sig under ett ojämnt förändringstryck. Projekt-
organisationen utsattes för ett produktionsorienterat förändringstryck vilket var 
vida kraftigare än det serviceorienterade förändringstryck som framför allt 
resenärerna och deras intresseföreningar förmådde skapa. 

Till denna övergripande process med ett ojämnt förändringstryck kan 
tidsfaktorn läggas till diskussionen. Vid årsskiftet 2000/01 var projekt-
organisationen tvungen att ha tjänstekonceptet klart, politiskt förankrat i 
styrelsen och färdigt för vidare specificering och upphandling av resurser till 
tjänstesystemet. Ett projekt- och tidsrelaterat förändringstryck hade följaktligen 
börjat bli tydligt senvåren 2000. Lundin och Söderholm (1995) menar att när 
projekt går in i en mer verkställande fas tenderar de att isolera sig från 
omvärlden i syfte att motstå störande krav och påverkan. På grund av tidsbrist 
är det rimligt att anta att projektorganisationen började stänga ute omvärldens 
krav för att i högre grad kunna fokusera på att färdigställa tjänstekonceptet. 

Projektorganisationen kom följaktligen att frikopplas i kund- och frontlinje-
relationen våren 2000 vilket medförde bättre access och möjligheter till att ställa 
krav. Samtidigt kom projektorganisationen att börja isolera sig. Resenärernas 
möjligheter att påverka utformningen av tjänstekonceptet för den integrerade 
tjänsten kom därmed att förhindras. Projektorganisationen hade blivit mer 
inriktad på att arbeta enligt uppgjorda planer för att färdigställa tjänstekonceptet 
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än att vara öppen för fler influenser. Eftersom projektorganisationen tidigare 
hade varit öppen för främst ägarnas krav var det ägarnas krav som kom att 
dominera tjänstekonceptets utformning. 

Tidigare utvecklingsprojekt 
I början av 1990-talet etablerade länstrafikhuvudmannen med framgång en 
tågförbindelse längs Blekinges kust. Det var ett vågat ekonomiskt drag men 
resetjänsten blev uppskattad av såväl resenärer som länets politiker. 
Karlskronamodellen är ett exempel på ett projekt där länstrafikhuvudmannen 
pressade fram en lösning. Länstrafikhuvudmannen hade genomfört projekten 
under press och det senare projektet under kritik från resenärer och operatörer 
men med en rejäl besparning till fördel för ägarna. Likheterna i länstrafik-
huvudmannens förfarande mellan dessa utvecklingsprojekt och sättet projekt-
organisationen utvecklade tjänstekonceptet De fem förslagen är påtagbara. 
Utvecklingen av De fem förslagen kan därför förstås som att länstrafik-
huvudmannen utvecklade tjänstekonceptet såsom den alltid hade gjort. Genom 
att tro på sina idéer och genomdriva dem trots visst motstånd och upprörda 
röster hade länstrafikhuvudmannen utvecklat tjänstekonceptet.197 

Att man ska bestämma sig och vara ganska tydlig vad man vill, vad man 
har för avsikt plus när man ger sig in i det här så ska man verkligen känna 
att det här vill vi åstadkomma, det är faktiskt ett trafiksystem som är 
annorlunda och som ger resmöjligheter, som har högre kvalitet än vad vi 
hitintills har haft. Och sedan verkligen våga genomföra det här och stå 
upp när kritiken kommer. 

Det tyder på att länstrafikhuvudmannen institutionaliserat ett arbetssätt som 
påverkade utformningen av tjänstekonceptet. Ytterligare finns det likheter 
mellan tjänstekonceptet De fem förslagen och tidigare utvecklade trafiksystem 
vilket tyder på att De fem förslagen är en utveckling och ompaketering av äldre 
och parallellt operativ tjänster. Karlskronamodellen utformades med några 
centrala lösningar som beskrivits tidigare (6.1.6 och 6.3) och som kan samman-
fattas i följande punkter: 

• en gemensam upphandling av fordon för färdtjänst och sjukresor 

• ett integrerat genomförande i form av en integrerad huvudprocess 

• integrerade resurser i form av fordon 

• integrerade, eller samverkande, resurser. 
Det är tydigt att tjänstekonceptet De fem förslagen delar ett antal centrala 
lösningar med den tidigare utvecklade Karlskronamodellen. Samtliga fyra 
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centrala lösningar delas av de båda tjänsterna. Det är rimligt att anta att även 
den allmänna kollektivtrafiken kom att stå som förebild för tjänstekonceptet De 
fem förslagen, särskilt med avseende på standardiseringen av tjänsten. Enligt 
Enquist (1999) karaktäriseras den allmänna kollektivtrafiken bland annat av 
standardisering i form av linjeläggning och tidtabeller, bruttokontrakt för 
instrumentell styrning, en ambition att skapa samhällsnytta och att tillgodose 
rättviseaspekter genom att till exempel utforma tjänster som passa alla. Att 
kunna utveckla, upphandla och administrera färdtjänsten och sjukresorna såsom 
länstrafikhuvudmannen gjort med den allmänna kollektivtrafiken, för att på 
bästa sätt kunna pressa kostnader, var ett naturligt arbetssätt inom ramen för 
ägarnas ekonomiska realiteter och krav. 

6.8 En vändning sker 

Efter presentationen av tjänstekonceptet De fem förslagen kom projekt-
organisationen att utveckla ytterligare ett nytt och annorlunda tjänstekoncept 
för den integrerade tjänsten Närtrafiken. Detta tjänstekoncept ligger till grund 
för kapitel 5 och därför fokuserar innevarande avsnitt istället på anledningar till 
att tjänstekoncept kom att utvecklas. En frågeställning som kan ligga till grund 
för en diskussion är: Hur kommer det sig att projektorganisationen gjorde 
denna vändning? 

Den åttonde och sista betydelsefulla händelsen för att förstå utvecklingen av 
tjänstekonceptet Närtrafiken innefattar en reaktion på det presenterade tjäns-
tekonceptet orsakat av motstridiga ägar- och resenärsintressen. Vidare 
diskuteras konsekvenserna av den allt mer påtagliga tidsbristen som medförde 
att projektorganisationens isolering bröts och återigen blev mottaglig för 
påverkan. Slutligen förs en kort diskussion om ett förstärkt kund- och 
servicerelaterat förändringstryck som emanerade från ägarkonstellationen. 

6.8.1 Presentation – reaktion 

Vid Referensgruppmötet den 13 september 2000 fick projektorganisationen 
utstå kritik när den presenterade De fem förslagen. Resenärernas intresse-
föreningar SPF, HSO och SRF sköt in sig på olika aspekter av tjänstekonceptet. 
Kommentarerna var bland andra att den föreslagna trafiklösningen inte 
trafikerade hela länet, att den hade en för lång förbeställningstid, att den var för 
dyr i relation till allmän kollektivtrafik samt att synskadade i många fall har svårt 
att färdas med bussar. En kommentar som kan stå som symbol för resenärernas 
kritik kom från SRF. 198 
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De föreslagna trafiklösningarna ska ses som en utveckling av den 
ordinarie kollektivtrafiken och inte som färdtjänst. 

Resenärerna jämställde således det presenterade tjänstekonceptet De fem förslagen 
med den allmänna kollektivtrafiken. Utifrån resenärernas reaktioner är det 
rimligt att anta att tjänstekonceptet De fem förslagen hade utvecklats för långt från 
resenärernas behov och förväntningar på färdtjänsten. I föregående betydelse-
fulla händelse framhölls att tjänstekonceptet De fem förslagen i huvudsak hade 
utformats under påverkan av dominerande ekonomiska intressen som 
företrädesvis drevs från intressentnätverkets dominerande koalition. Figur 18 
åskådliggjorde att det produktionsorienterade förändringstrycket var vida 
kraftigare än det kund- och serviceorienterade förändringstrycket. Resenärernas 
röst nådde inte fram vilket SRF påpekade under en intervju.199 

Och det här nya förslaget, vi vet inte riktigt om vi ska kalla det färdtjänst 
längre. Det spelar ju ingen roll om det kallas färdtjänst eller inte. Det är 
frågan om att vi ska kunna ta oss från punkt A till B. 

Clark m.fl. (2000) framhåller att kunder har en helhetsbild av tjänsten, ”service-
in-mind” som är deras förväntningar på tjänsten. Clark m.fl. ställer perspektivet 
mot den gängse bilden av tjänster och tjänstekoncept ur ett företagsperspektiv 
där tjänstekonceptet förstås som uppdelat i dess komponenter. Ur resenärernas 
helhetsperspektiv samt i relation till deras förväntningar baserat på tidigare 
erfarenheter från färdtjänsten framstod tjänstekonceptet De fem förslagen som 
något annat än vad de tidigare var vana vid. Av det följer att resenärerna 
uppfattade tjänstekonceptet De fem förslagen avsedda värde som betydligt lägre än 
tidigare. Stuart (1998) menar att en anledning till att ett tjänstekoncept utformas 
och underkänns vid dess senare implementering är att interna krafter har 
influerat utformningen av ett tjänstekoncept till den grad att det inte svarar upp 
mot kunders behov. Interna krafter kan i avhandlingens kontext förstås som 
den dominerande koalitionens krav. Det var den dominerande koalitionens 
aktörer som hade haft möjlighet att påverka tjänstekonceptet innan projekt-
organisationen isolerades. 

Vad var det som medförde att det presenterade tjänstekonceptet inte mötte 
resenärernas förväntningar? Stuart (1998) studerade anledningar till att tjänster 
underkänns, eller omarbetas, under dess utveckling eller vid dess implemente-
ring. Tjänstekonceptet De fem förslagen kan enligt Stuart förstås utifrån skillnaden 
mellan uppfattningen av den tidigare färdtjänsten och tjänstekonceptets förslag 
beträffande följande punkter: 
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• Fysiska resurser, om det är någon skillnad beträffande fysisk omgivning, 
fysiska produkter såsom fordon, hållplatser etc. 

• Tjänsteprocesser (huvudprocessen), skillnader beträffande kundanpassning, 
tillänglighet och liknande processrelaterade aspekter. 

• Deltagare, skillnader beträffande kompetens, kundens roll, operatörernas 
roll och andra deltagarrelaterade aspekter. 

De fysiska resurserna i De fem förslagen, i form av fordon, kom att likna den 
allmänna kollektivtrafiken, förutom att de skulle vara bättre anpassade för olika 
resenärsgruppers förutsättningar. Tidigare hade färdtjänsten och sjukresorna i 
allt väsentligt hanterats med personbilar vilket var ett flexibelt system. Tjänste-
processer kom att förändras markant jämfört med den tidigare färdtjänsten. 
Resetjänsten skulle vara anropsstyrd vilket skulle medföra att de resenärer som 
inte bedömdes klara av att ta sig till hållplatserna utefter linjesträckningen skulle 
kunna bli hämtade och avlämnade vid bostaden. Med denna lösning avsåg 
länstrafikhuvudmannen kombinera en masstjänst med en mer individualiserad 
tilläggstjänst för de resenärer som hade behov av det. Trafiklösningarna skulle 
möta och integrera deltagarna färdtjänstresenärer, sjukreseresenärer samt vara 
öppen för allmänheten. Sammantaget skilde sig tjänstekonceptet De fem förslagen 
alltför mycket från den dåvarande existerande färdtjänsten som utfördes enligt 
Karlskronamodellen. Tjänstekonceptet var så pass annorlunda att flera intresse-
föreningar inte kände igen tjänstekonceptet De fem förslagen som färdtjänst. 

6.8.2 Projektorganisationens isolering bryts 

Ett projektrelaterat förändringstryck i form av tidsbrist hade sakta men säkert 
tilltagit i styrka. Länstrafikhuvudmannen hade i sin projektplan några år tidigare 
markerat att den integrerade tjänsten skulle lanseras vid årsskiftet 2001/02. Om 
tjänsten skulle lanseras enligt plan var länstrafikhuvudmannen beroende av 
styrelsen godkännande före årsskiftet 2000/01, och för att styrelsen skulle 
kunna fatta ett beslut ville den ha ett trovärdigt koncept, och det hade inte 
styrelsen hösten 2000. Lundin och Söderholm (1995) framhåller tiden som 
central för projektorganisationens agerande. Länstrafikhuvudmannan hade 
branschens ögon på sig. I underlaget för mötet med styrgruppen i oktober 2000 
hade projektorganisationen med emfas skrivit ”Blir vi framgångsrika kommer 
Blekinge att vara föregångslän och modellän i arbetet att skapa en modern, 
framtida kollektivtrafik.”200 Det upplevda normativa förändringstrycket hade 
tilltagit i kraft. 
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Det tidsrelaterade förändringstrycket ingår i ett generellt produktionsorienterat 
tryck för förändring som genom kapitlet beskrivits och förståtts som stadigt 
tilltagande i kraft. Vid tidpunkten för den aktuella händelsen kan situationen 
förstås som att trycket hade nått sitt klimax. Lundin och Söderholm (1995) 
menar att när projektorganisation isoleras tenderar den att hålla sig till sin 
ursprungliga plan såvida den inte får mycket starka signaler från dess 
omgivning, vilket den nu fick. 

En rimlig tolkning mot bakgrund av förd argumentationslinje är att det kraftiga 
förändringstrycket fick projektorganisationen att bryta sin isolering. Rimligt är 
att intressentnätverkets reaktioner på presentationen av tjänstekonceptet De fem 
förslagen var de ytterligare signaler som fick projektorganisationen att inse att den 
var tvungen att bryta sin isolering för intryck för utveckling av ytterligare ett 
trafikförslag. Edvardsson och Enquist (2006) studerade förändringstryck i tre 
offentliga myndigheter. Ett resultat av studien var att till skillnad från privata 
företag som vanligtvis fokuserar på kundbehov, kundförväntningar och 
upplevd kvalitet som signaler till kvalitetsförbättringar, fokuserar offentliga 
myndigheter målet, uppgiften och interna standards. Det tyder på att länstrafik-
huvudmannen, som i huvudsak bemannade projektorganisationen, med sin 
självvalda isolering hade för mycket av sin uppmärksamhet vänd inåt i 
organisationen och för lite ut mot omvärlden. Projektorganisationens isolering i 
relation till det ökade förändringstrycket skapade en spänning som till slut fick 
isoleringen att brytas. 

6.8.3 Medborgarrelationens betydelse ökar 

När projektorganisationen bröt sin isolering blev den mottaglig för krav och 
påverkan från omvärlden. Resenärerna röst fick större genomslag. Vissa av 
ägarnas representanter hade blivit smått bekymrade för resenärernas oro och 
kritik. De ägare som reagerade hade varit involverade i färdtjänsten när den 
administrerades under Socialtjänstlagen (SFS 1980:620). Vid denna period hade 
färdtjänsten en tydligare social grund och färdtjänsten erbjöd tydligare sociala 
värden. När dessa ägare märkte att resenärerna inte fick tillräckligt genomslag 
för sina krav utifrån sina förutsättningar och situation gav de resenärerna sitt 
stöd, vilket i det mesta skedde i samband med styrgruppsmöten (s. 113–115). 
En av ägarrepresentanterna med bakgrund i sociala frågor förtydligar 
förhållandet.201 

Vi var där [i styrgruppen] som mjukisarna. Jag kände första gångerna vi 
träffade ’de hårda trafikteknikerna’ att vi inte pratade samma språk. Att de 
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inte begrep vad det var som vi menade, vi förstod inte varandra. Vi kände 
att de inte ville förstå brukarna, resenärerna, på något sätt. 

Det var två skilda organisationskulturer som möttes i styrgruppen. En trafik-
teknisk kultur som agerade för produktionsorienterade intressen och en socialt 
orienterad kultur som agerade för kund- och serviceorienterade intressen. 
Skillnader dem emellan kom att förtydligas hösten 2000 när flera ägar-
representanter argumenterade ur resenärernas perspektiv i syfte att ompröva 
presenterade tjänstekoncept. Förändringstrycket inom ramen för övergripande 
kund- och serviceorienterade intressen kom av den anledningen att tillta under 
hösten 2000. 

Situationen går att förstå som att projektorganisationens beroende av 
resenärernas acceptans av tjänstekonceptet för den integrerade tjänsten blev 
viktigare. Det går därför mot bakgrund av tidigare diskussion att förstå den 
senare utvecklingen av tjänstekonceptet för Närtrafiken som mer influerad av 
kund- och serviceorienterade intressen på grund av ett förändrat beroende-
förhållande till resenärerna. Figur 19 nedan visar ett skifte från att projekt-
organisationen hade haft ett stort inflytande över resenärerna utvecklades 
relationen mellan de två intressentgrupperna till en mer jämlik relation. 
  Är resenärerna beroende av organisationen/tjänsten? 

 Nej Ja  

Nej Lågt ömsesidigt beroende Projektorganisationen 
har stort inflytande 

 
Är projekt-

organisationen/
tjänsten 

beroende av 
intressenten? 

Ja Kunderna/medborgarna har 
stort inflytande 

Högt ömsesidigt 
beroende 

 

Figur 19. Förändrade beroendeförhållanden mellan projektorganisation och 
resenärer 

Länstrafikhuvudmannen får avsluta den betydelsefulla händelsen med ett 
uttalande om förändringen beträffande det huvudsakliga intresse med vilket 
tjänsteutvecklingsprocessen av den integrerade tjänsten drevs fram.202 

Utan tvekan, från början var det nog en ren färdtjänstfråga, att se till att 
upphandla och samordna effektivt och sköta transporterna på ett billigt 
teknokratiskt sätt, där det sociala var klart underordnat. Det var bara 
pengar och effektivitet och rationalitet som gällde. Vartefter har trycket 
ökat för ett annat synsätt att funktionshinder ska utsläckas. Funktions-
hinder ska inte behövas finnas som hinder, framför allt inte utgöra ett 
handikapp för människor som är ute i samhället. Sedan har vi förändrats i 
umgänget med olika handikappgrupper. Vi har successivt sett problemet 
på ett annat sätt. 
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Avslutningsvis medförde vändningen från tjänstekonceptet De fem förslagen att 
ytterligare ett tjänstekoncept utvecklades. Detta tjänstekoncept presenterades i 
några olika versioner under skilda namn. Det första konceptet kom att 
benämnas Det sjätte förslaget, sedermera presenterades det som Plustrafiken och 
kom att lanseras som Närtrafiken. Detta tjänstekoncept ligger till grund för 
beskrivningen och tolkningar i kapitel 5. 

6.9 Sammanfattning – en betydelsefull ägardialog  

I sammanfattningen av det tidigare kapitlet diskuterades kort varför intressen-
terna kom att välja just Närtrafiken som lösning. Svaret var att lösningen bestod 
av en lämplig konfiguration av kundanpassning och skalfördelar för kostnads-
effektivitet. Vilket svar kan skapas utifrån föreliggande kapitel? Kortfattat 
valdes Närtrafiken på grund av ett begränsat manöverutrymme. Det begränsade 
manöverutrymmet var främst ett resultat av historiska omständigheter, 
ekonomiska realiteter, politiskt handlingsutrymme och geografiska samt andra infra-
strukturella förhållanden. 

Utifrån ambitionen att ta hänsyn till tjänsteutvecklingsprocessens historiska 
kontext, visades att grunderna för Närtrafiken skapades cirka tio år innan 
Närtrafiken kom att lanseras. Den tidiga reformeringen av färdtjänsten med 
Karlskronamodellen genomfördes främst utifrån ekonomiska motiv. 
Karlskronamodellen kom även att stå modell för Närtrafiken, särskilt när 
modellen kom att inkludera sjukresorna, vilket medförde att modellen antog 
karaktären av en integrerad tjänst. Kapitlet åskådliggjorde att utvecklingen av 
tjänstekonceptet för den integrerade tjänsten drevs fram utifrån tidigt etablerade 
ekonomiska intressen att minska kostnader för den länsvisa kollektivtrafiken. 
Allteftersom tjänsteutvecklingsprocessen fortskred kompletterades ett 
ekonomiskt förändringstryck med andra former av tryck inom ramen för ett 
övergripande produktionsorienterat förändringstryck. Mot detta förändrings-
tryck ställdes ett kund- och serviceorienterat förändringstryck som tilltog i kraft 
och till viss del fick inflytelse i slutet av utvecklingsprocessen. Anledningen var 
främst politikers strävan att säkerställa acceptabel kvalitet för resenärer. En 
ägardialog som bestod av en kontinuerlig avstämning mot ägarna/politikerna 
skapades ramar för vilka lösningar som kunde väljas. Vidare influerade de från 
Samreseutredningen (SOU 1995:70) adopterade idéerna valet för Närtrafikens 
lösning. Samreseutredningen förde fram både idéer om centralisering av ansvar 
för länens kollektivtrafik och integrering av desamma. Karlskronamodellens 
lösning och Samreseutredningens idéer gick i linje med lokala problem med 
bristfällig täckning av allmän kollektivtrafik på landsbygden samt upptäckten av 
outnyttjade resurser i den särskilda kollektivtrafiken. 
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Processen som förståtts som uppbrytning och integrering under förändrings-
tryck rörde inte enbart trafiktekniska aspekter. Tolkningarna visade att denna 
process sträckte sig till intressentnätverket (relationer, förväntningar, behov, 
intressen, struktur m.m), till den interna infrastrukturen (Samtrans, allmän 
kollektivtrafik, bytesplatser m.m) och till tjänsteförutsättningar som direkt kom att 
röra den integrerade trafiktjänsten (fordon, chaufförer, beställningscentral 
m.m). 

Vad är det för tjänsteutvecklingsprocess som framträder? Det är en tjänste-
utvecklingsprocess som är mer vänd mot ägarna än mot resenärerna. Ägarnas 
fick sätta ramarna för tjänsten och därmed även förutsättningar för vilka värden 
som var möjliga att skapas. Resenärerna kom till största delen att hanteras som 
en grupp att förankra redan utvecklade idéer än som en positivt bidragande till 
tjänsteutvecklingsarbetet. Resenärernas roll och accept för de utformade trafik-
förslagen blev viktigare ju mer tidsbristen för utvecklingsprojektet gjorde sig 
gällande. Det var en tjänsteutvecklingsprocess som kan karaktäriseras av 
förankring, legitimering, uthållighet och satisfiering. 
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7. Utveckling av en integrerad tjänst  

Tjänstekonceptet och tjänsteutvecklingsprocessen har i föregående två kapitel 
hållits åtskilda. Det första kapitlet (kap. 5) var strukturellt orienterat och 
fokuserade på den integrerade tjänstens delar utifrån ett tjänstekoncept. Det 
andra kapitlet var processuellt orienterat (kap. 6) och behandlade tjänste-
utvecklingsprocessen och lyfte fram människor, interaktion och ett samman-
hang där historien var betydelsefull. I föreliggande kapitel strävar jag efter att i 
högre grad föra en sammanvävd teoretisk driven diskussion om utveckling av 
en integrerad tjänst. Diskussionen är förankrad i avhandlingens fall men är 
samtidigt mer frikopplad från detsamma jämfört med föregående två kapitel. 
Kapitlet syftar till att utvidga avhandlingens teoretiska referensram för 
utveckling av en integrerad tjänst mot bakgrund av gjorda tolkningar. 

Kapitlet baseras till stor del på två modeller som är abstraheringar av de två 
föregående kapitlens tolkningar. Den ena modellen ställer tjänstekonceptet för 
en integrerad tjänst i centrum och den andra modellen tar upp utvecklingen av 
tjänstekonceptet. Kapitlet avslutas med en diskussion om Närtrafikens värde-
skapande. Denna diskussion väver samman argumentationslinjer om 
Närtrafiken och tjänsteutvecklingsprocessen i ett värdeskapande intressent-
nätverk. 

7.1 Tjänstekonceptet för en integrerad tjänst 

Den ena av avhandlingens forskningsfrågor har riktat uppmärksamheten mot 
tjänstekonceptet för en integrerad tjänst. En central referens för tjänstekoncept 
utgörs av Meyer Goldstein m.fl. (2002). Karaktäristiskt för Meyer Goldsteins 
m.fl. tjänstekoncept är indelningen i vad som erbjuds och hur tjänsten realiseras. 
Dessa båda delar av tjänstekonceptet har knutits till tjänstens förutsättningar 
såsom de framför allt specificeras av Edvardsson (1997). Den tidigare delen, 
vad, har i avhandlingen studerats som bestående av behov som ska mötas med 
ett erbjudande. Den andra delen av tjänstekonceptet, hur, specificerar vilka 
resurser och tjänsteprocesser som möjliggör tjänstens realiserande. Genom att 
tjänsteprocesser har hållits separerade i huvudprocess och stödjande processer 
har en samlad bild skapats över processer som är direkt värdeskapande för 
kund, och processer som krävs för att stödja denna värdeskapande process. 
Denna referensram har legat till grund för en utvidgad och preciserad 
beskrivning och förståelse av hur ett tjänstekoncept för en integrerad tjänst kan 
utformas. 

Studiens tjänstekoncept är en vidareutveckling av Meyer Goldstein (2002). 
Figur 20 nedan utökar tjänstekonceptet och visar hur tjänstekonceptet för 
Närtrafiken som en integrerad tjänst kan åskådliggöras. Tjänstekonceptet för en 
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integrerad tjänst möter ett flertal kundgruppers behov. Den strategiska 
intentionen med tjänsten utgår inte endast från ett företag utan kan ses som en 
förhandlingslösning utifrån olika intressenters kravställande. Intressenternas 
kravställande är också uttryck för infrastrukturella förhållanden exempelvis 
lagar, ekonomiska realiteter och tillgängliga fordon. 

 

Figur 20. Närtrafiken – tjänstekonceptet för en integrerad tjänst 

Tjänstekonceptet är inbäddat i ett intressentnätverk som innefattar en politisk, 
historisk och samt en praktisk/organisatorisk kontext som är specifik för en 
bransch i snittet mellan det offentliga och privata. Fortsättningsvis argumente-
rar jag för att större vikt måste läggas vid ett värdeskapande intressentnätverk 
där kunden enbart utgör en part av flera. Denna argumentation ligger även till 
grund för senare diskussioner i kapitlet där jag tydligare inkluderar tjänste-
utvecklingsprocessen i resonemanget. 

Meyer Goldstein m.fl. (2002) framhåller att en av tjänstekonceptets grund-
läggande funktioner är att säkerställa en preciserad matchning mellan företagets 
strategiska intention med tjänsten och kundernas behov samt förväntningar. 
Heskett (1986) sätter in tjänstekonceptet i ett vidare perspektiv och framhåller 
att det beskriver på vilket sätt företag vill att tjänsten ska uppfattas av kunder, 
anställda, aktieägare och långivare. Studiens tillägg till dessa utgångspunkter är 
att betona att Närtrafiken möter ett flertal intressen där kunder är en av flera i 
ett värdeskapande intressentnätverk. Flera forskare har argumenterat för en 
samverkande och värdeskapande process mellan företag, kunder och andra 
aktörer (Normann, 2001; Ramírez, 1999; Wikström et al., 1998; Wikström et al., 
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1994). Integrerade tjänster skapar därmed värde i en samverkande process med 
ett flertal intressenter i ett intressentnätverk (Enquist, 1999; Gummesson, 
2004). För att utveckla en tjänst med ett dylikt omvärldsperspektiv blir det 
uppenbart att tjänsteutveckling inte enbart handlar om utveckling av tjänstens 
delar, utan även om att bryta upp och integrera omvärldsrelaterade faktorer för 
värdeskapande i ett intressentnätverk. 

Edvardsson och Enquist (2006) studerade hur tjänstekoncept i statliga 
myndigheter utformas för att möta kundernas behov i relation till ett 
förändringstryck från marknaden. Intressentnätverket ställer krav mot bakgrund 
av skilda intressen och samtidigt formas ett manöverutrymme för vilka värden 
som blir möjliga att realisera. Denna process är beroende av sin historia och har 
uppfattats som ett politiskt spel att tillgodose sina respektive mål för värde-
skapande.  

Intressentnätverkets förändringstryck kan ha olika ursprung. Edvardsson och 
Enquist (2006) framhåller att ”a pressure for change may originate from 
technological development, new laws and regulation within the EU, other 
institutionalised changes, and discussions taking place in the media” (ibid., s. 8). 
Dessa källor har beskrivits och förståtts med tjänstens interna och externa 
infrastruktur. I studien har ett flertal omständigheter i infrastrukturen 
uppmärksammats. Centrala utredningar och lagändringar kom att möjliggöra 
och skapa begränsat manöverutrymme. Vidare fanns det infrastrukturella 
restriktioner i form av geografiska och demografiska variabler; till exempel var 
de flesta resenärerna bodde och var deras mest frekventa destinationer låg. 

7.1.1 Innehållet i tjänstekonceptet för Närtrafiken 

Tjänstekonceptet för Närtrafiken enligt figur 20 ovan förmår beskriva dess 
sammanhang men inte dess innehåll. Lösningar för vad och hur, det vill säga hur 
den integrerade tjänsten är konstruerad, framgår inte. Innehållet i tjäns-
tekonceptet för Närtrafiken som en integrerad tjänst sammanfattas i en modell 
enligt figur 21 nedan. Modellen utgörs av tjänstens förutsättningar och består 
övergripande av två delar. Den första betecknar tjänsteförutsättningar som är 
fristående för de ingående tjänsterna (färdtjänst, sjukresor och allmän kollektiv-
trafik) och som syftar till kundanpassning (1). Den andra delen betecknar 
integrerade tjänsteförutsättningar för de tre ingående tjänsterna (2 och 3). 
Denna del syftar till kostnadsreducering och formar en tjänsteplattform. Modellen 
är ett resultat av de fyra lösningar varmed Närtrafiken har förståtts att den 
utformades med enligt kapitel 5. Lösningarna kom att särskilja den integrerade 
tjänsten från hur främst den särskilda kollektivtrafiken tidigare var utformad. 
Den integrerade tjänsten består av ett flertal riktade erbjudanden och tilläggstjänster 
vilka svarar mot resenärernas sekundära behov. Till dessa tilläggstjänster följer 
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särskilda processer som aktiveras vid behov. Dessa delar benämns i modellen 
för separata tjänsteförutsättningar (1). Vidare är två av lösningarna ett integrerat 
erbjudande och en integrerad huvudprocess för ingående tjänster. Realiserandet av 
tjänsterna genomförs med en för tjänsterna gemensam huvudprocess. Det 
integrerade erbjudandet och huvudprocessen har förståtts i termer av att de 
svarar mot resenärernas primära behov att resa, det vill säga denna del svarar mot 
den integrerade tjänstens kärntjänst (2). Den sista lösningen för Närtrafiken är 
att den består av integrerade resurser och stödjande processer. Det betyder att de 
ingående tjänsterna realiseras med en gemensam resursbas, och att ingående 
tjänster även delar på stödjande processer såsom ”back-office”-funktioner (3). 
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Figur 21. Närtrafiken – innehållet i tjänstekonceptet för en integrerad tjänst 

Ett grundläggande motiv till utformningen av tjänstekonceptet för Närtrafiken i 
två övergripande delar är en indelning av resenärernas behov i ett generellt och 
ett flertal specifika behov. De specifika kundbehoven har sin grund i 
människors fysiska och mentala förutsättningar att klara av kärntjänsten: det vill 
säga att resa. För de specifika kundbehoven utformas tilläggstjänster. Dessa är 
exempelvis hjälp att bära kassar och assistans från dörr till dörr (1). Utmärkande 
för Närtrafiken är att allmänheten inte skulle få tillgång till tilläggstjänsterna 
eftersom allmänheten antogs kunna interagera i den integrerade huvud-
processen utan ytterligare assistans. Tilläggstjänsterna är delar av både vad som 
skulle erbjudas och hur Närtrafiken skulle genomföras. 

Ett generellt kundbehov, i det här fallet att resa, ligger till grund för ett integre-
rat erbjudande (2). Erbjudandet, som består av möjligheten att resa, specificeras 
i tillgänglighetstermer såsom geografisk täckning, frekvens, förbeställningstid 
och tillgänglighet under dygnet. Det integrerade erbjudandet utförs med en 
gemensam huvudprocess för ingående tjänster. Den gemensamma huvud-
processen samspelar med kundernas samåkning i gemensamma fordon. Fordon 
och chaufförer är delar av tjänstesystemets resursstruktur som även består av en 
beställningscentral med personal och en gemensam organisation och ledning 
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(3). Vidare består Närtrafiken av gemensamma stödjande processer, exempelvis 
rutiner beträffande beställning av resor och dirigering av fordon. 

Modellen ovan svarar på frågan hur innehållet i tjänstekonceptet för en 
integrerad tjänst kan beskrivas och förstås, men den är inte uttömmande. Med 
modellen som utgångspunkt utvecklas därför två resonemang som fördjupar 
och utvecklar den. Till att börja med handlar det om att kombinera ett individu-
ellt och gemensamt värdeskapande i en integrerad tjänst. Därefter förs en 
diskussion om vidareutveckling av befintliga tjänster kontra utveckling av nya 
tjänster och om vad som egentligen har vidareutvecklats med Närtrafiken. 

7.1.2 Integrerat erbjudande och individuella behov 

Merparten av forskningen om tjänster och deras utveckling utgår från en 
enstaka tjänst som ska möta ett enstaka kundbehov. Meyer Goldsteins m.fl. 
(2002) tjänstekoncept tar hänsyn till dyaden mellan tjänsteföretag och kund-
behov, implicit ett gemensamt kundbehov. Edvardsson m.fl. (2000) framhåller 
att tjänstekonceptet ska möta kundernas behov, alltså kunderna i plural. Deras 
underförstådda utgångspunkt är att samtliga kunder delar samma, eller liknande, 
behov och att tjänstekonceptets erbjudande ska möta detta behov. Kundens 
värde uppstår med ett dylikt tjänstekoncept i en enkel relation mellan ett behov 
och ett erbjudande. Detta enkla tjänstekoncept går inte att finna i föreliggande 
studie. Avhandlingen visar en integrerad tjänst som samtidigt förmår möta ett 
gemensamt behov och särskilda behov med varje ingående tjänst, till och med 
på individnivå. Med detta avsnitt vill jag poängtera resultatet av en utökad 
tjänsteplattform och peka på en avvägningsproblematik mellan ett gemensamt 
och individuellt värdeskapande. 

För Närtrafiken bestod det gemensamma behovet för samtliga ingående tjänster 
av att resa vilket möttes med ett erbjudande som gjorde resandet tillgängligt. 
Ytterligare kundbehov för ingående tjänster möts med tilläggstjänster som till 
viss del svarar mot Grönroos (1990) bitjänster. Edvardsson (1996) menar att 
bitjänster är ”de tjänster, den service och kanske tillhandahållande av de varor 
som behövs för att tjänsten ska fungera (väl)” (ibid., s. 76). Att utforma en 
integrerad tjänst i enlighet med nämnda förutsättningar kräver att de balanseras 
och kombineras till ett värde för kund, såväl för gruppen som för individen. 
Förutsättningarna för ett gemensamt värdeskapande går därför att placera inom 
ramen för en integrerad tjänsts tjänsteplattform. 

Resonemanget blir tydligare om det sätts i relation till hur en integrerad tjänst 
skulle kunna vara utformad sett utifrån tidigare forskning om tjänste- och 
produktplattformar, enligt figur 22 nedan. Robertson och Ulrich (1998) menar 
att en produktplattform består av integrerade resurser och processer. De 
processer som forskarna åsyftar är framförallt de som krävs för att utveckla och 
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fabricera produktplattformen. I tjänstetermer skulle det motsvara resurser i 
tjänstesystemet samt stödjande processer. Meyer & DeTore (2001) menar att 
standardiserade stödjande processer i en tjänsteplattform kan ligga till grund för 
ett differentierat utbud av tjänster. I en dylik integrerad tjänst utgörs tjänste-
plattformen enbart av tjänstesystemets resurser och stödjande processer (2). De, 
för kund direkt värdeskapande förutsättningarna, är speciella för var ingående 
tjänst (1). 
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Figur 22. Integrerad tjänst med olika huvudprocesser 

En integrerad tjänst som vilar på en enkel tjänsteplattform, enligt ovan, kan i 
relation till studiens integrerade tjänst antas vara mindre kostnadsreducerande 
på grund av frånvaron av en integrerad huvudprocess. Möjligheten till kund-
anpassning kan tänkas vara bättre eftersom den kan ske med tjänsternas 
huvudprocesser. 

En fördel med studiens tjänstekoncept för en integrerad tjänst, jämfört med 
ovanstående integrerade tjänst, utgörs av möjligheten att standardisera tjänstens 
realiserande men samtidigt kunna kundanpassa den genom val av tilläggs-
tjänster. Det finns en avvägningsproblematik gällande graden av kund-
anpassning av tjänster, men med hjälp av tilläggstjänster kan adekvat kund-
anpassning skapas. 

7.1.3 Ett motståndskraftigt tjänstekoncept 

Ett föregående avsnitt behandlade en av avhandlingens grundstenar: att en 
integrerad tjänst inte är isolerad utan är inbäddad i ett värdeskapande 
intressentnätverk som inkluderar ett politiskt, historiskt och praktiskt 
sammanhang. I detta avsnitt lyfter jag fram den andra grundstenen: att en stor 
del av tjänsteutveckling är en vidareutveckling av befintliga tjänster. Forskning 
om tjänsteutveckling betonar dock i hög grad utvecklingen av nya tjänster (se 
t.ex. Fitzsimmons & Fitzsimmons, 2000; Edvardsson et al., 2000). Studiens fall 
karaktäriseras mer av ompaketering och integrering av existerande tjänster. 
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Normann (2001) beskriver denna process som att avbunta och ombunta 
nödvändiga aktiviteter i syfte att åstadkomma en rekonfigurerad värdestjärna. 

I avhandlingens inledning beskrevs syftet med tjänsteutvecklingsprocessen som 
en ”break-up-strategy” (Enquist, 1999). En produktionsorienterad process 
balanserades med en kund- och serviceorienterad process. En framkomlig väg 
enligt Enquist bestod i att bryta upp rådande strukturer för värdeskapande 
inom den allmänna kollektivtrafiken genom att använda färdtjänsten och dess 
kundlogik som ett ”brytjärn”. Färdtjänsten kan i jämförelse med den allmänna 
kollektivtrafiken i högre grad karaktäriseras som kundnära. Färdtjänsten bygger 
i hög grad på individuella lösningar vars efterfrågan och utbud dagligen regleras 
med en beställningscentral som koordinator för värdeskapande. Den allmänna 
kollektivtrafiken å sin sida erbjuder ”en lösning för alla”, vilket innebär en linje-
sträckning med stora bussar. 

Tolkningarna i kapitlen 5 och 6 visar ett tjänstekoncept som till stora delar står i 
kontrast till både tesen om utveckling av nya tjänster samt kunden som den 
viktigaste medproducenten av värde. I kapitel 5 framträder en tjänst som ett 
utslag av ekonomiska realiteter. Tjänsten karaktäriseras av integrering av tjänste-
förutsättningarna från tre olika tjänster i syfte att skapa effektivitet. I kapitel 6 
framträder tjänsten tydligt som en ompaketering av tidigare existerande tjänster. 
Denna process genomfördes i ett manöverutrymme begränsat av bland annat 
historiskt relaterade ekonomiska villkor, infrastrukturella faktorer som geografi 
och hållplatser och politiskt spelrum enligt diskussion tidigare i kapitlet. Den 
longitudinella ansatsen medgav en studie som sträckte sig cirka åtta år bakåt i 
tiden då tjänsteutvecklingsprocessen formellt inleddes. 

Studien visar en länstrafikhuvudman med ambition att utveckla något nytt, men 
som faller in i något beprövat. Förutsättningar för nya, eller andra kund- och 
ägarvärden skapades. Tolkningar visade att färdtjänst- och sjukreseresenärerna 
fick något sämre förutsättningar för värdeskapande eftersom fler resenärer 
skulle samåka i större fordon än tidigare. Vad som möjligen mildrar ett sådant 
konstaterande är att vissa erbjudanden, till exempel rätten till ledsagare och 
kortare förbeställningstider, förbättrades. Allmänheten gavs förutsättningar för 
ökade värden eftersom den skulle erbjudas en ny tjänst. Samtidigt visar tjänste-
konceptet motståndskraft i denna transformation eftersom hur dessa värden 
skulle realiseras till stor utsträckning utformades i enlighet med hur färdtjänsten 
administrerades tidigare även om ledningsfunktionen kom att centraliseras. 
Basen i tjänstekonceptet, hur värdena skall realiseras, förefaller vara motstånds-
kraftigt, eller icke föränderligt. 
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7.2 Utveckling av tjänstekonceptet för en integrerad tjänst 

Min tolkning visar att tjänsteutvecklingsprocessen kan förstås som en växel-
verkan mellan intressentnätverkets tilltagande förändringstryck och projekt-
organisationens reaktioner, i form av aktiviteter av uppbrytning och integrering 
av skilda förutsättningar för värdeskapande. Med en växelvis process menas att 
delarna befinner sig i ett beroendeförhållande som bäst kan beskrivas som ett 
dialektiskt samspel. 

 

Figur 23. Utvecklingen av en integrerad tjänst 

Uppbrytning och integrering bedrivs i ett samspel mellan tjänstekonceptet, ett 
värdeskapande intressentnätverk och tjänstens interna infrastruktur. Det kan 
förstås som att tjänstekonceptets utformning och den framtida tjänsten kräver 
en viss anpassning av omvärldsrelaterade resurser, processer och relationer. 

Utvecklingens drivande kraft återfinns i intressenters kravställande mot 
bakgrund av skilda intressen, något som jag beskrivit och förstått som 
förändringstryck. Förändringstrycket förser tjänsteutvecklingsprocessen med 
kraft, energi och riktning. Förändringstrycket kan ha olika bakgrunder såsom 
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förändrade legala och ekonomiska förhållanden enligt tidigare resonemang i 
kapitlet. Tolkningar av fallbeskrivningen visade att förändringstryck även kan 
emanera från projektrelaterade faktorer såsom tidsbrist och hur väl en projekt-
organisation har kunnat frikopplas från moderorganisationen. I studien har ett 
antal skilda kategorier av förändringstryck identifierats. 

• Ekonomiskt tryck, ett tryck för utveckling på grund av ekonomiska 
realiteter och intressen. 

• Normativt tryck, ett ryck för utveckling utifrån förväntningar och sociala 
normer. 

• Regulativt tryck, ett tryck för utveckling med utgångspunkt i förändrade 
lagar och förordningar. 

• Governancetryck, ett tryck för utveckling utifrån ägarnas ansvar för viss 
verksamhet. 

• Tidsmässigt projektrelaterat tryck, ett tryck för utveckling som kommer av 
att färdigställa tjänsteutvecklingsprojekt i tid. 

• Behovsrelaterat tryck, ett tryck för utveckling som avser nyttoorienterade 
värden och/eller sociala värden. 

De ovan nämnda kategorierna för förändringstryck visar att utveckling kan ha 
skilda bakgrunder och förmedlas genom enskilda eller ett flertal intressenter i 
ett värdeskapande intressentnätverk. I studien kom förändringstrycket att tillta 
under tjänsteutvecklingsprocessen. Det tilltagande förändringstrycket förstås 
som att flera skilda kategorier av förändringstryck byggdes upp och förstärkte 
varandra. I fallet blev förändringstrycket så pass högt att projektorganisationen 
på mycket kort tid tvingades omformulera delar av tjänstekonceptet. Basen i 
tjänstekonceptet var dock, som tidigare nämnts, relativt motståndskraftig. 

Aktiviteterna av uppbrytning och integrering har uppfattats som att bryta upp 
olika tjänsteförutsättningar, delar av den interna infrastrukturen samt delar 
beträffande ett värdeskapande intressentnätverk för att därefter kunna integrera 
dem. Den interna infrastrukturen var i många fall en begränsning efter vilken 
projektorganisationen var tvungen att anpassa utformningen av Närtrafiken, 
men i vissa fall kunde delar av infrastrukturen förändras. 

Tjänsteförutsättningar i tjänstesystemet 
• Personal och ledning (bl.a. tillståndsbedömning, bemanning av beställnings-

central, chaufförer, ledning) 

• Fysisk/tekniska resurser (bl.a. beställningssystem, administrativa system, 
byggnader och varumärke) 
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• Organisation och kontroll (bl.a. ny organisation för beställning, dirigering 
och färdtjänstlegitimerande, regelsystem för färdtjänsten och sjuk-
resorna) 

Intern infrastruktur 
• Organisatoriska strukturer (bl.a. fusion med Samtrans) 

• Trafiksystem (bl.a. förändring av hållplatser, fysisk anpassning av bussar 
för den allmänna kollektivtrafiken) 

Värdeskapande intressentnätverk 
• Intressen (bl.a. samordning av ägar- och resenärsintressen samt 

förväntningar) 

• Incitamentsstrukturer (bl.a. en ny kostnadsfördelning för länstrafik-
huvudmannens underskott). 

Tax och Stuart (1997) studerade grad av risk utifrån att implementera en ny 
tjänst i ett existerande tjänsteproduktionssystem. Stuart (1998) expanderade 
studien genom att inkludera tjänstekulturen som en faktor för både 
omfattningen av den nya tjänsten och med vilken takt den nya tjänsten kan 
implementeras. Vad Tax och Stuart (1997) och Stuart (1998) dock förbiser, är 
olika typer av förhållanden utanför tjänsteproduktionssystemet. I föreliggande 
studie har dessa förhållanden representerats av begreppen tjänstens infra-
struktur och värdeskapande intressentnätverk. Vissa resurser i den interna infra-
strukturen, exempelvis organisatoriska enheter, förändrades genom att de bröts 
upp och integrerades. Vidare bröts intressen och incitamentsstrukturer upp i 
intressentnätverket. Exempelvis bröts ägarnas kostnadsfördelning upp, för att 
integreras i en ny sammansättning. Motivet till dessa förändringar angavs vara 
att de skulle komma att stödja den planerade integrerade tjänsten. Tjänste-
konceptet för den integrerade tjänsten, och existerande tjänsteproduktions-
system för pågående verksamhet med dess interna infrastruktur och värde-
skapande intressentnätverk, var således i någon form avhängiga varandra under 
tjänsteutvecklingsprocessen. 

Processen av uppbrytning och integrering har lämnat avtryck i form av olika 
överlappande stadier. Stadierna ansluter till Edvardsson (1997) och 
Edvardssons m.fl. (2000) tjänsteutvecklingsmodell och till Lundin och 
Söderholms (1995) projektrelaterade utvecklingskoncept. I det historiska stadiet 
etableras centrala intressen som inverkar på senare skeden. Grundläggande 
tillstånd beträffande legitimiteten i intressentnätverkets relationer samt 
procedurer, normer och prioriteringar uppstår och förser den senare tjänste-
utvecklingsprocessen med drivande kraft. Idé- och entreprenörsstadiet innehåller en 
första legitimerande process. Den av entreprenörer framtagna idén om ett 
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tjänstekoncept förankras i en legitimeringsprocess. Dessförinnan har det skett 
en utformning av tjänstekonceptets avsedda värden. Förankringen och 
legitimeringen av tjänstekonceptet syftar till beslut för projektstart. I projekt-
bildningsstadiet skapas kontaktytor för avstämning och förankring och 
finansiering för projektet säkerställs. I konceptualiseringstadiet utformas tjänste-
konceptet från en övergripande form till en specificerad förebild för tjänsten. 
Projektorganisationen tenderar att isoleras för att färdigställa tjänstekonceptet. I 
legitimeringsstadiet förankras och legitimeras tjänstekonceptet i det värdeskapande 
intressentnätverket. Syftet är att fastställa tjänstekonceptet för senare 
upphandling av tjänstesystemets resurser i form av fordon, personal med mera. 

7.2.1 Iterativ tjänsteutvecklingsprocess 

Flertalet studier av tjänsteutveckling betonar utveckling av en ny tjänst utan att 
beakta det sammanhang inom vilket tjänsten ska realiseras. Forskning om 
tjänsteutveckling karaktäriseras av att den har tenderat att behandla tjänste-
utvecklingsprocesser isolerade från sin kontext. Förutom att ta hänsyn till en 
politisk, historisk och praktisk/organisatoriska kontext har studien använt ett 
vidare organisatoriskt perspektiv på tjänsteutveckling. Det motiveras både 
utifrån det aktuella fallet och att det inte har behandlats tidigare, även om ett 
nyväckt intresse kan skönjas (se t.ex. Smith & Fischbacher, 2005; Syson & 
Perks, 2004). Intressentperspektivet fokuserade på ett flertal intressenter som 
ställde krav på utformningen av tjänstekonceptet för den integrerade tjänsten. 
Befintliga modeller, sekventiellt uppbyggda, visade sig inte räcka till. Därmed 
blev det angeläget att komplettera med en modell som kunde ta hänsyn till 
kravställandet. Avhandlingen visar på nödvändigheten att anlägga ett dylikt 
perspektiv. 

Forskningen om tjänsteutveckling visar ofta upp och argumenterar för en väl 
strukturerad och medveten tjänsteutvecklingsprocess (se t.ex. de Brentani, 1993; 
Edget, 1996; Johne & Storey, 1998). Resultatet är tjänsteutvecklingsmodeller 
som uppvisar en sekventiellt ordnad process (se Edvardsson, 1996), men flera 
röster har höjts som ifrågasätter om dessa modeller verkligen återspeglar hur 
det faktiskt går till i företag (Gummesson, 1991; Edvardsson, 1996). Flera 
studier av tjänsteutvecklingsprocesser har uppmärksammat olika arbetsmoment. 
Det går att argumentera för att en stor del av befintliga processbeskrivningar 
har uppmärksammat vad ett företag gör och när det utför dessa aktiviteter. Vad 
som inte är belyst lika väl är hur företag bedriver utvecklingsarbete. Denna typ 
av studier av tjänsteutvecklingsprocessen kan spåras hos Booz och Hamilton 
(1982) och har fått många efterföljare. Norling (2003a) menar att sekventiella 
tjänsteutvecklingsprocesser är meningsskapande konstruktioner som är 
retrospektivt framtagna. Tax och Stuart (1997) och Johnson m.fl. (2000) har 
bundit ihop den första och sista fasen till en cirkulär kronologi. Jag är tveksam 
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till om dessa modeller på ett adekvat sätt förmår fånga det iterativa i tjänste-
utvecklingsprocesser. Dessa modeller betonar i högre grad att tjänste-
utvecklingsprocessen aldrig avslutas utan tar ny fart för vidareutveckling. 
Modellerna förmår inte visa, eller tar hänsyn till, det iterativa inslaget mellan 
aktörer. 

Genom avhandlingen har jag argumenterat för en utökad modell för tjänste-
utveckling. Jag menar att tjänsteutveckling inte endast består av en sekventiell 
process. Studiens tjänsteutvecklingsmodell består av två processer. Den ena 
processen är sekventiellt ordnad med inspiration från Wilhelmsson och 
Edvardsson (1994) och Edvardsson m.fl. (2000) samt från projektteori (Lundin 
& Söderholm, 1995). Den andra processen har jag kallat för en 
målformuleringsprocess. Målformuleringsprocessen pågår inom ramen för ett 
värdeskapande intressentnätverk och består av intressen, krav och påverkan 
vilka är riktade mot samt driver utformningen av tjänstekonceptet. Denna 
process skapar förutsättningar för att uppmärksamma det mer iterativa under 
den sekventiella tjänsteutvecklingsprocessen. 

Under studien användes tjänsteutvecklingsmodellen för att beskriva 
intressenters kravställande (i studien förstådda och beskrivna som förändrings-
tryck). Kraven ledde i vissa fall till reaktioner, till exempel i form av förändring 
av tjänstekonceptet för Närtrafiken, och i andra fall inte till någon åtgärd. 
Målformuleringsprocessen fokuserar hur tjänsteutvecklingsarbetet bedrivs 
snarare än vad och när skilda arbetsmoment ska utföras. 

7.2.2 En historisk influerad tjänsteutvecklingsprocess 

Forskning om tjänsteutvecklingsprocesser visar att de vanligtvis inleds med en 
idéfas (Bullinger et al., 2003; Edvardsson, 1997), idégenerering (Gummesson, 
1993) och mål- eller strategiformuleringsfas (Scheuing & Johnson, 1989). I 
avhandlingen poängteras att den studerade tjänsteutvecklingsprocessen är 
inbäddad i en historisk kontext. Den historiska kontexten har bland annat 
medfört en utökad förståelse av att drivande intressen under en tjänste-
utvecklingsprocess kan etableras innan processen formellt påbörjas. 

Dahlström (2002) uttrycker en tveksamhet om rådande tjänste-
utvecklingsmodeller, med en definierad början och slut, verkligen är lämpliga 
eftersom mycket av den praktiska tjänsteutvecklingen tycks bestå av 
modifiering och ständiga förbättringar. En slutsats som jag drar av Dahlströms 
resonemang är att om en tjänsteutvecklingsprocess inte har något egentligt slut, 
på grund av att den övergår i ständiga förbättringar, kan den heller inte ha 
någon början eftersom en början är ett led i ständiga förbättringar. Detta 
problem tydliggörs i avhandlingen som handlar om vidareutveckling av 
befintliga tjänster. Ett alternativt perspektiv skulle istället vara att tjänste-
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utveckling påbörjas när företaget etableras, eller till om med dessförinnan, och 
att den är ständigt pågående. Detta perspektiv blir i praktiken dock inte 
hanterbart. Dahlström menar att: ”Om man ser att produkt- och tjänste-
utvecklingsarbete även kan handla om att modifiera och förbättra befintliga 
kunderbjudanden, t.ex. genom att addera någon ny, eller modifiera någon 
befintlig värdeskapande dimension, då framträder integreringsarbetet av det nya och 
det gamla som en väsentlig aspekt av utvecklingsarbetet, något som är knapp-
händigt diskuterat i befintliga texter.” (ibid., s. 74). Mähring (2002) ger stöd åt 
denna uppfattning då hans studie av projektstyrning visar att projektet ”ärver” 
procedurer, normer, idéer och prioriteringar från omgivande organisationer. 
Det går att argumentera för att tidigare utvecklade och implementerade tjänster 
samt deras intressentnätverk har en påtaglig inverkan på den tjänst som ska 
utvecklas. 

Studien har visat att både vad som tidigare utvecklats (t.ex Karlskronamodellen) 
och hur (t.ex. ett institutionaliserat arbetssätt) har påverkat tjänsteutvecklings-
processen och därmed på utformningen av den integrerade tjänsten. Ytterligare 
exempel på värdet av ett historiskt perspektiv skapades med tolkningen att 
implementeringen av en tidigare modell samordnade ägarintressen samt även i 
viss utsträckning resenärsintressen. Resenärer vande sig exempelvis vid 
samåkning vilket tolkades som att det kom att underlätta utformningen av den 
integrerade tjänsten.  

7.2.3 En ägarorienterad tjänsteutvecklingsprocess 

Forskningen om tjänster har sedan den inleddes varit starkt fokuserad på 
kunden (se Brown et al., 1994). Ett kundperspektiv har antagits för att 
bestämma skilda koncept som tjänstekvalitet, processtyrning och tjänste-
utveckling (Edvardsson, 1996). Denna fokusering på kunden återfinns både 
inom näringslivet och akademin och ligger inom ramen för en strävan mot 
marknadsorientering (se Matthing, 2004). Forskningen om tjänsteutveckling har 
diskuterat kundens roll och involvering. Vissa forskare påvisar fördelar med att 
låta kunden aktivt medverka under tjänsteutvecklingsprocessen (Edvardsson et 
al., 2000). Gemensamt för merparten av forskningen om tjänsteutveckling är att 
studierna utgår från att kundbehov ska mötas och matchas med ett erbjudande 
för att god kvalitet, värde eller kundtillfredsställelse ska skapas. Denna tydliga 
kundorientering har inte påträffats i föreliggande studie. 

Fallbeskrivningen och dess tolkningar ger bilden av en tjänsteutvecklings-
process vars styrning är mer ägarorienterad än kundorienterad. Detta påstående 
överensstämmer till viss del med Edvardsson och Enquists (2006) studie om 
kvalitetsutveckling av offentliga tjänster där det framhålls att det är mer 
naturligt för offentliga organisationer att fokusera på interna standarder än på 
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kunder som utgångspunkt för kvalitetsförbättringar. I studien hade ägarna ett 
tolkningsföreträde under tjänsteutvecklingsprocessen, genom att ägarna bland 
annat angav ekonomiska ramar, verksamhetsmässiga ramar såsom var 
färdtjänsten skulle upphöra och hemtjänsten ta vid med mera. Resenärerna 
hade inte samma inflytande. Det går i sammanhanget att diskutera i termer av 
primärt och sekundärt tolkningsföreträde. Ägarna hade ett primärt tolknings-
företräde. Fallbeskrivningen och tolkningarna i kapitel 6 visade att tjänste-
konceptet blev något mer kundorienterad i slutet av tjänsteutvecklings-
processen. Hur kan det förstås? Tolkningar visade att det var ägarna som 
agerade för resenärernas räkning, båda parters intressen sammanföll. Det kom 
till uttryck bland annat i frågan om ledsagare där resenärernas kravställande 
påverkade ägarna i deras roller som politiker. Resenärerna fick inte möjlighet att 
direkt påverka tjänstekonceptets utformning, men indirekt via folkvalda 
politiker kunde de utöva påverkan. 

Tidsramen för den integrerade tjänstens lansering hölls även om det kom att 
innebära att två mål (tidtabelläggning och allmänhetens tillgång) fick skjutas upp 
för senare behandling. Det kan konstateras att på grund av uppgjorda planer är 
tiden den styrande faktorn i ett utvecklingsprojekt. Lundin och Söderholm 
(1995) stöder detta konstaterande då de menar att tidsaspekten är central för att 
förstå ett projekts avslut och återkoppling till den gängse organisatoriska 
kontexten. Med en projektorganisations frikoppling från moderorganisationen 
blir utvecklingsprojektet vid en viss punkt irreversibelt. Genom frikoppling 
skapas legitimitet för projektet i dess omvärld, vilket i sin tur skapar ett tryck för 
förändring och för att hålla uppgjorda tidsplaner. 

Tjänsteutvecklingsprocessen påverkades av två starka krafter personifierade av 
länstrafikens ordförande och VD. Medan VDn kom att hantera det praktiska 
utvecklingsarbetet och i viss mån skapa legitimitet för projektet i referens-
gruppen kom ordföranden att skapa politiskt handlingsutrymme. Med olika 
medel som exempelvis debattartiklar i form av appeller samt genom att ställa 
krav på ägarkretsen, gällande bland annat finansiering av länstrafik-
huvudmannen, göts olja på de stundom stormiga mediala och politiska vågorna. 

7.3 Avslutande diskussion om värdeskapande tjänsteutveckling 

Den sista delen i kapitlet ägnas åt en diskussion om Närtrafiken i ett värde-
skapande intressentnätverk, och om vilka värden som tjänstekonceptet avsåg 
realisera. Begreppet värdeskapande tjänsteutveckling introduceras för att 
konkretisera en tjänsteutvecklingsprocess som är öppen och mottaglig för krav-
ställande och som utmynnar i en tjänst som skapar värde för alla berörda 
intressenter. I föregående avsnitt framhöll jag att tjänsteutvecklingsprocessen 
inte kan karaktäriseras som kundorienterad. För tjänstekonceptet är kunden 
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central, både som en aktiv resurs för värdeskapande och en part vars behov ska 
mötas och matchas med ett erbjudande (Clark et al., 2000; Meyer Goldstein et 
al., 2002). Jag argumenterar för att förutsättningar för värdeskapande tjänste-
utveckling varit mindre goda. Det gör jag genom att diskutera vilken typ av 
kund som konstruerats under tjänsteutvecklingsprocessen och i vilken 
omfattning intressenter haft möjlighet att påverka tjänstekonceptet. 

Tolkningarna i kapitel 5 och 6 visar en kundkonstruktion som delvis stöder och 
kompletterar varandra. Den kund som framträder i tjänstekonceptet är i hög 
grad en uniform kund som delar samma grundläggande behov. Insikten om ett 
gemensamt kundbehov ligger till grund för utvecklingen av ett effektivt tjäns-
teproduktionssystem. I kapitel 6 framträder en kund som förbises, en passiv 
mottagare för förankring av idéer. Kunden ses inte som en positiv och 
aktiverande resurs i utvecklingen. Tolkningen ger en negativ bild, särskilt i 
relation till forskningen om tjänster som framställer en aktiv kund. Bilden av 
kunden som en ”gisslan” under tjänsteutvecklingsprocessen framträder, en 
kund med ringa inflytande och med ett stort beroende av tjänsten. 

Fellesson (2001) studerade förhållandet mellan bostadsföretag och deras kunder 
genom att kontrastera institutionaliserade föreställningar om kunder och 
kundernas förhållande till sitt boende. Begreppet ”den institutionaliserade 
kunden” avsåg föreställningar hur bostadsföretag borde agera i kundrelationen 
vilket föreskrivs i managementlitteraturen. Som motbild till den institutionali-
serade kunden framfördes ”den boende människan” som var en konsekvens av 
hur kunderna faktiskt bor och ser på sitt boende. En slutsats av Fellessons 
studie var att kundernas boende och bostadsföretagens verksamhet var 
frikopplade. Den klara kopplingen mellan den institutionaliserade kundens 
föreställningar om tjänstens erbjudande och den boende kundens behov stod 
inte att finna. De två beskrivningarna hade sitt ursprung i två diametralt olika 
perspektiv. 

Det är oklart i vilken omfattning faktiska kundföreställningar har fått fäste i 
kollektivtrafiken i praktiken. Ett ökat branschintresse för kundernas perspektiv 
har märkts, bland annat genom en årlig kundbarometer (Haglund & 
Stålhammar, 1999). I stor utsträckning fokuserar de lokala praktikerna 
fortfarande på trafiktekniska lösningar, produktion och effektivitet samt 
samhällsnytta (Enquist, 1999). Ur detta perspektiv blir kunden en passiv resurs 
för tjänstens realiserande som kan jämföras med vilken annan insatsfaktor som 
helst i en produktionsapparat (jfr. Vargo & Lusch, 2004a). För att använda 
Fellessons (2001) typologisering kan resenärerna kallas den resande människan. I 
kontakt med den lokala praktiken kunde det inte märkas att länstrafik-
huvudmannen kunde närma sig den resande människan i någon större 
omfattning. Påtryckningar för den resande människans intressen kom istället 
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från ägarna, i form av omsorgsnämndernas aktörer utifrån deras erfarenheter 
från resenärernas olika situationer. 

Tidigare i kapitlet diskuterades tjänsten som inbäddad i ett värdeskapande 
intressentnätverk. Ett flertal forskare framhåller att värdeskapande intressent-
nätverk grundar sig på att värde inte är något som byggs upp internt i organisa-
tionen under en transformationsprocess, möjligen kan vi säga att det här har 
skapats ett potentiellt värde. Faktiskt (bekräftat) värde uppstår först i den 
samverkans- och utbytesprocess som pågår mellan företag, kund och andra 
intressenter (Gummesson, 2004; Ramírez, 1999; Wikström et al., 1994). I 
studiens aktuella kontext blir bilden mer problematisk på grund av att tjänsterna 
är delvis samhällsfinansierade. 

Intressenter ställer krav för att säkra framtida värden av en tjänst. Värde skapas 
för en tjänst bland annat genom att möta kunders behov. Förståelse av kunder 
skapar förutsättningar för att en tjänst blir bättre anpassad till kundernas behov 
(de Brentani & Cooper, 1992; Johne & Storey, 1998). Ett sätt att strukturerat 
och formellt skapa förståelse av kundernas behov är att involvera dem vid 
inledningen av en tjänsteutvecklingsprocess (Matthing, 2004). För att skapa 
värde för involverade intressenter argumenterar Enquist (1999) och Edvardsson 
och Enquist (2006) för samverkan och delaktighet. Samverkan är särskilt 
betydelsefullt vid utveckling av tjänster eftersom förutsättningar för värde byggs 
in under tjänsteutvecklingsprocessen (Edvardsson, 1996). Det betyder att 
förutsättningarna för ett bra värdeskapande för de intressenter som tjänsten 
berör blir bättre om intressenterna är delaktiga och tillåts access till utvecklingen 
av koncept, process och system. Om intressenter är framgångsrika med att 
ställa krav på tjänstens utformning blir tjänsten både ett resultat av och för ett 
värdeskapande intressentnätverk. När denna situation uppfylls går det att 
argumentera i termer av värdeskapande tjänsteutveckling. När slutresultatet nås 
kan vi även tala om ett värdeskapande intressentnätverk.  

Tolkningar av fallbeskrivningen visade att resenärernas krav inte påverkade 
utformningen av tjänstekonceptet för Närtrafiken i nämnvärd omfattning. 
Orsakerna var att projektorganisationen isolerade sig och blev mindre mottaglig 
för omvärldskrav. Orsaken till isoleringen var att projektorganisationen blev 
inriktad på att genomdriva planerade utformningar. Kunderna fick inte tillgång 
till projektorganisationen. Dessutom fick operatörer, som är en väsentlig 
intressent i ett värdeskapande intressentnätverk inom kollektivtrafiken, inte 
delta i tjänsteutvecklingsprocessen. Mot bakgrund av dessa argument går det att 
konstatera att förutsättningar för värdeskapande tjänsteutveckling var mindre 
goda. Det är dock inte detsamma som att resultatet inte blev värdeskapande för 
kunder. En flexiblare landsortstrafik hade exempelvis skapats och gjorts 
tillgänglig även för dem som inte var färdtjänstresenärer. 
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Jag har tidigare i kapitlet diskuterat varför involverade intressenter kom att välja 
lösningen för Närtrafiken. Vidare har i detta kapitel två abstraherade modeller 
utformats och beskrivits. Tillsammans med tolkningarna i kapitlen 5 och 6 kan 
forskningsfrågorna anses vara besvarade. 
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8. Avhandlingens bidrag, generaliserbarhet och fortsatt 
forskning 

I detta kapitel återknyts till studiens syfte och forskningsfrågor. Ett centralt 
avsnitt utgörs av ett sammandrag av studiens forskningsbidrag och praktiska 
implikationer. Vidare förs en diskussion om bidragens tillämpbarhet i andra 
kontexter. Kapitlet avslutas med förslag till fortsatt forskning. 

8.1 Återknytning till syftet och forskningsfrågorna 

Studien har behandlat ett utvecklingsprojekt som syftade till att både minska 
kostnaderna för särskild kollektivtrafik och anpassa kollektivtrafiken till 
funktionshindrade. Lösningen för att uppnå dessa mål var att vidareutveckla 
befintliga tjänster genom att integrera olika trafikslag. Studien har visat en 
tämligen komplex bild av tjänsteutveckling med ett flertal aktörer, antingen 
verksamma i eller beroende av verksamheten i snittet mellan det offentliga och 
privata. Detta har skett inom ramen för en fallstudie. 

Det övergripande syftet för avhandlingen har varit att beskriva och förstå 
utvecklingen av en integrerad tjänst. Syftet har fullföljts med hjälp av två forsknings-
frågor som har bidragit med precision och drivkraft till avhandlingens två 
tolkande kapitel. Dessa preciserades mot bakgrund av avhandlingens teoretiska 
referensram (se kap. 2.5) och har använts för att tolka och förstå avhandlingens 
fall. 

1. Hur kan innehållet i tjänstekonceptet för en integrerad tjänst beskrivas och förstås? 
Frågan styrde uppmärksamheten i första hand mot trafikförslaget till 
den integrerade tjänsten som ett tjänstekoncept och har legat till grund 
för kapitel 5. 

2. Hur kan utvecklingen av tjänstekonceptet för en integrerad tjänst beskrivas och 
förstås? Med denna fråga riktades uppmärksamheten mot den av 
intressenter drivande utvecklingsprocess inom vilken tjänstekonceptet 
utvecklades och har legat till grund för kapitel 6. 

De två forskningsfrågorna har bidragit med olika tolkningar i linje med studiens 
syfte. De gav upphov till två olika berättelser om utveckling av en integrerad 
tjänst, där den första fokuserade på den integrerade tjänsten och den andra på 
tjänsteutvecklingsprocessen. För att fördjupa och relatera tolkningarnas resultat 
till studiens referensram formades ett kapitel där en sammanvävning söktes. 
Detta kapitel (kap. 7) anslöt direkt till studiens syfte, att förstå utveckling av en 
integrerad tjänst. 
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8.2 Avhandlingens teoretiska bidrag 

I inledningskapitlet framhölls att studier av tjänsteutveckling har tenderat att 
vara funktionalistiska. Puxty (1993) har framfört liknande kritik inom 
”management accounting” och har visat vilka karaktäristiska drag som känne-
tecknar det funktionalistiska paradigmet (ibid., s. 10ff). Studien visar på en 
alternativ tillämpning av tjänsterelaterade begrepp genom att hänsyn tagits till 
tjänsteutvecklingsprocessens politiska sammanhang, historiska bakgrund samt 
en praktisk/organisatorisk kontext i snittet mellan det offentliga och privata. 
Vidare har en annan utgångspunkt varit att merparten av tjänsterna är vidareut-
vecklingar av befintliga tjänster. Att förstå vidareutveckling av befintliga tjänster 
inom ramen för deras kontexter summerar studiens problem och grund för 
avhandlingens bidrag inom området tjänster och deras utveckling. 

I studien har jag framför allt använt teorier om tjänster utifrån ett tjänstesynsätt 
som betonar värdeskapande. Projektteori och intressentteori har ytterligare 
förstärkt min referensram. Jag har visat hur det går att beskriva och förstå 
utveckling av en integrerad tjänst i en praktisk kontext, nämligen av en 
verksamhet inom kollektivtrafikbranschen. Jag har bidragit till förståelse av hur 
en tjänsteutvecklingsprocess avancerar och av tjänstekonceptet för en 
integrerad tjänst. Bidragen koncentreras i två modeller som visar tjänste-
konceptet respektive tjänsteutvecklingsprocessen för en integrerad tjänst. 
Modellerna är förädlingar av befintliga modeller. Resten av avsnittet samman-
fattar kortfattat dessa bidrag. 

Studiens första bidrag 
Det första huvudsakliga bidraget till forskningen är en alternativ modell över 
tjänsteutvecklingsprocessen. Bidraget är ett resultat av att studera utvecklings-
processens historiska förlopp och att ta hänsyn till dess politiska och praktiska 
sammanhang. Bidraget har också sin grund i ett intressentperspektiv. 

Studien har kommit fram till att utvecklingen av en integrerad tjänst kan beskrivas och 
förstås i termer av att bryta upp förutsättningar för värdeskapande för att därefter integrera 
dem. Värdeskapande förutsättningar omfattar faktorer förknippade med ett intressent-
nätverk, faktorer i tjänstens interna infrastruktur och resurser samt processer för tjänstens 
realiserande. Denna process försiggår inom ramen för ett förändringstryck i ett värdeskapande 
intressentnätverk. Bidraget sammanfattas i en modell som visar relationen mellan externa 
förändringstryck och organisationens respons av aktiviteter för uppbrytning och integrering. 

Detta bidrag ligger inom ramen för tjänsteutveckling i flerpartssamverkan. 
Betoningen av intressenter och deras kravställande som drivande kraft lyfter till 
viss del på locket till den svarta låda som brukar omge den iterativa och kreativa 
delen av tjänsteutveckling. Inom ramen för det huvudsakliga bidraget har 
studien funnit att tjänsteutvecklingsprocessen går igenom skilda stadier där 
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bland annat legitimering av tjänstekonceptet i det värdeskapande intressent-
nätverket befanns vara framträdande. I denna legitimerings- och förankrings-
process möts intressen och skapas drivkraft till såväl utvecklingsprocessen som 
tjänstekonceptet under utveckling. 

Det första huvudsakliga bidraget rymmer ett flertal teoretiska och empiriska 
bidrag. Några av de mer centrala teoretiska bidragen presenteras i slutet av 
avsnittet. 

Studiens andra bidrag 
Det andra huvudsakliga bidraget handlar om en utvidgad förståelse av tjänster, 
integrerad tjänst och tjänsteplattform. Bidraget om integrerad tjänst ansluter 
inte till någon hård kärna av existerande teorier. Som jag visade i teorikapitlet 
har den begynnande forskningen om tjänsteplattformar till stor del inspirerats 
av forskningen om produktplattformar. Någon särskild forskning och särskilda 
teorier om integrerad tjänst har inte stått att finna. 

Studien har kommit fram till att en integrerad tjänst kan beskrivas och förstås i termer av 
integrerade tjänsteförutsättningar som utgörs av en tjänsteplattform, och separata tjänste-
förutsättningar vilka är unika för var ingående tjänst. Bidraget tydliggör en möjlighet att 
kombinera olika resurser och processer för att finna olika varianter av individuellt och 
kollektivt värdeskapande. Bidraget sammanfattas i en modell som visar tjänstekonceptet som 
en förhandlingslösning utifrån intressenters kravställande. En kompletterande modell visar 
tjänstekonceptet innehåll. 

Detta bidrag är liksom föregående ett resultat av ett vidare perspektiv på 
tjänster. I detta fall inkluderas ett flertal kundgrupper med olika behov vilka 
ligger till grund för värdeskapande. 

Ytterligare bidrag 
Studien har genererat ytterligare ett antal bidrag under forskningsprocessen. Det 
är speciellt kombinationer av skilda teorier som format studiens teoretiska 
referensram, men även mindre empiriskt drivna bidrag. Bidrag som ökar 
förståelsen av studieområdet tjänster och dess utveckling är bland andra: 

• att kombinera ett värdeskapande perspektiv på tjänster med utgångs-
punkten i tjänsters förutsättningar 

• att kombinera tjänstekonceptet vad och hur men tjänstens förutsättningar 

• en vidgad syn på tjänstens infrastruktur som bland annat innefattar en 
regulativ/strukturell och en normativ del 

• att tydliggöra tjänstekonceptets funktioner som förebild, mål och arena 
under en tjänsteutvecklingsprocess 
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• att kombinera en sekventiell tjänsteutvecklingsprocess med en 
målformuleringsprocess. 

Slutligen bör fallbeskrivningen framhållas som ett betydelsefullt bidrag. Den 
står för en tät beskrivning av utveckling av en integrerad tjänst i snittet mellan 
det privata och offentliga. 

8.3 Avhandlingens praktiska bidrag 

Efter att Lag om färdtjänst (SFS 1997:736) trädde i kraft har det både från centralt 
och lokalt håll visats intresse för att centralisera och samordna kollektivtrafiken. 
En inledande och inventerande studie visade att skilda län hade kommit olika 
långt med detta arbete samt att spännvidden på lokala förutsättningar för en 
samordning var omfattande (Echeverri, 2003). Blekinge läns samordnings-
projekt var det första projektet i landet som till fullo utvecklade en integrerad 
tjänst för hela länet. Det kan därför vara av intresse, att utifrån avhandlingens 
tolkningar och resultat, sammanfatta vad som kan vara betydelsefullt om ett 
annat län, eller en helt annan verksamhet, planerar att inleda en liknande 
utvecklingsprocess. 

Att integrera tjänster – en avvägning 
Ett intressant resultat av studien är att det tycks finnas en möjlighet att välja 
grad av integrering av tjänster. Denna avvägning kan samtidigt förstås som en 
avvägning mellan effektivitet och nödvändig kundanpassning. Ju tätare 
integrering som sker av olika tjänsters resurser och processer desto större 
förutsättningar för effektivitet men mindre förutsättningar för kundanpassning. 

Jag har utifrån det undersökta fallet hanterat detta förhållande genom att visa 
vad som integreras och vad som är unikt för varje ingående tjänst. Genom att 
skilja på kärntjänst och tilläggstjänster samt genom att konsekvent hantera 
innehållet i vad som integreras i enlighet med tjänstens förutsättningar har en 
konceptuell ”verktygslåda” skapats för att kunna arbeta med en utformning av 
en integrerad tjänst. 

Två olika utformningar för en integrerade tjänst har visats i studien. Den första 
modellen (figur 21) var tät integrerad men bland annat en samverkande huvud-
process. Den andra modellen (figur 22) visar en konceptuell integrerad tjänst 
där de ingående tjänsternas huvudprocesser inte integreras. Det skulle kunna gå 
att utforma flera modeller, med olika konfigurationer, av en integrerad tjänst. 

Delaktighet för värdeskapande tjänsteutveckling 
En slutsats av avhandlingen är nödvändigheten av att inkludera de intressenter i 
tjänsteutvecklingsprocessen som tjänsten i någon form ska skapa värde för. En 
utgångspunkt har varit att förutsättningar för kvalitet och värdeskapande i 
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användning byggs in i tjänstens förutsättningar under tjänsteutvecklings-
processen. Om inte intressenter för värdeskapande i samproduktion tillåts ställa 
krav, eller att kraven inte ses som en värdefull tillgång, kommer inte heller 
tjänstens förutsättningar att utformas i enlighet med intressen och behov. 
Förutsättningarna för värdeskapande i samproduktion blir sämre. 

I vilken grad delaktighet ska ske är både en praktisk och etisk fråga. I relation 
till fallet går det att resonera i termer av att det är resenärernas rättighet att få 
vara delaktiga i utvecklingen av en offentlig tjänst som resenärerna är så 
beroende av. Samtidigt kan det tänkas att ett för stort deltagande blir operativt 
praktiskt svårt att hantera.  

Ett problem i sammanhanget rör operatörerna vars medverkan för värde-
skapande i kund- och frontlinjerelationen är central. Operatörer ska upphandlas 
i konkurrens enligt Lag om offentlig upphandling (1992:1528). Det är sannolikt inte 
godtagbart att låta en intressent, som i ett senare skede skulle upphandlas i 
konkurrens, delta i en utvecklingsprocess. Inte desto mindre utgör operatörerna 
en viktig del för att upprätthålla kund- och serviceorienterade värden (Enquist, 
1999). Jag har ingen lösning på detta problem, men samtidigt är det värt att 
uppmärksamma. 

Inte bara en trafiklösning 
Avhandlingen visar vikten av att anlägga ett brett perspektiv vid tjänste-
utvecklingen av en integrerad tjänst i föreliggande kontext. Om ett län eller en 
länstrafikhuvudman enbart fokuserar på själva trafiklösningen, det vill säga 
exempelvis fordon, tidtabeller och beställningscentral förbises det sammanhang 
i vilket värden skapas. Det är därför nödvändigt att inse att en integrerad tjänst 
inkluderar ett flertal tjänster med ett flertal kundgrupper med skilda behov.  

Vidare ska värden skapas för fler intressenter som ägare och operatörer. För att 
kunna skapa ett värdeskapande system, eller nätverk, måste hänsyn tas till dessa 
relationer. Det är rimligt att ett dylikt värdeskapande sammanhang 
karaktäriseras av hållbarhet. Värdeskapande tjänsteutveckling kan i detta 
sammanhang därmed förstås som hållbar utveckling. 

Att förändra långsamt 
Vid utvecklingen och implementering av en sådan omfattande tjänst som en 
integrerad kollektivtrafiktjänst bör hänsyn tas till graden av förändring. Hänsyn 
till förändring rör dels själva trafiksystemet, dels förändringen för involverade 
intressenter, dessa två delar är naturligtvis beroende av varandra. Även om 
implementeringen av Närtrafiken stötte på problem, mestadels på grund av inte 
prövad teknik och rutiner, kunde både utvecklingen och implementeringen av 
Närtrafiken dra nytta av den tidigare Karlskronamodellen. Med Karlskrona-
modellen fick länstrafikhuvudmannen möjlighet att testa en typ av en integrerad 
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tjänst. Karlskronamodellen blev därför ett steg i en långsammare förändring av 
den särskilda kollektivtrafiken i Blekinge län. 

Att helt och hållet gå från separata trafiksystem till en integrerad tjänst medför 
en kraftig förändring. Avhandlingen pekar på fördelarna med att gå fram 
successivt i reformarbetet av kollektivtrafiken. Detta kan utföras genom att 
implementera en mellanform av en integrerad tjänst, såsom Karlskrona-
modellen, eller att integrera trafikslagen successivt så att både ansvarig 
länstrafikhuvudman och resenärer hinner vänja sig och pröva den utvecklade 
tjänsten. 

Samordna ägarintressen 
Avhandlingen har visat på betydelsen av en samlad ägarkrets som en 
förutsättning för att kunna genomdriva ett dylikt projekt. Det behövs kraft och 
politiskt mod att utveckla och implementera en tjänst som berör resenärs-
grupper som befinner sig i en utsatt position. I Blekinge län underlättades det 
av att länet enbart består av fem kommuner som vid tiden för tjänste-
utvecklingsprocessen hade samma politiska färg. 

I studiens aktuella fall går det inte att underskatta betydelsen av Karlskrona-
modellen för att samordna ägarintressen. Tolkningen av fallet visade att 
ägarkretsen blev eniga om att fortsätta att utveckla den integrerade 
trafiktjänsten Närtrafiken mot bakgrund av det framgångsrika arbetet med 
Karlskronamodellen. 

8.4 Resultatens tillämpbarhet 

Alvesson och Sköldberg (1994) menar att teoriernas giltighet bestäms av deras 
tillämpbarhet. Ett tillämpningsområde är de fall där teorin har en applikativ 
meningsfullhet eller med andra ord kan begripliggöra det inte tidigare 
uppenbara. Mot bakgrund av dessa utgångspunkter menar Alvesson och 
Sköldberg att forskningsarbetet inte syftar till att verifiera eller falsifiera en teori, 
utan att successivt fastställa teorins tillämpningsområde inom en viss domän. 

Avhandlingens tjänstesynsätt (2.1) med utgångspunkt i värdeskapande 
samproduktion har vidgat tillämpningsområdet för forskningen om tjänster. 
Istället för att tillämpningen om tjänsteforskningens resultat skulle vara giltigt 
enbart för de företag som klassificeras som tillhörande tjänstesektorn, eller till 
de erbjudanden som karaktäriseras som tjänster i relation till fysiska produkter, 
gjorde avhandlingens tjänstesynsätt anspråk på en bredare giltighet. 

Avhandlingens resultat är sprungna ur ett fall. Jag har i avhandlingen visat, 
framför allt med stöd av Enquist (1999), en praktisk kontext som inte 
behandlats i forskningen om tjänster i något större utsträckning. De lokala 
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förutsättningarna utgjordes bland annat av en verksamhet i snittet mellan det 
offentliga och privata med en beställarutförarmodell. Vidare utgjordes 
kontexten av tjänster som både finansierades av det offentliga och från enskilda 
kunder. 

De huvudsakliga resultaten av avhandlingen kondenserades i de två, tidigare 
presenterade modellerna, i kapitel 7. Den ena modellen visade hur en integrerad 
tjänst kan förstås, den andra modellen åskådliggjorde en tjänsteutvecklings-
process med huvudsakliga aktiviteter att bryta upp och integrera förutsättningar 
för värdeskapande. Ett tydligt tillämpningsområde för mina resultat är 
kollektivtrafikbranschen. Branschen regleras av lagar och verksamhetsstrukturer 
får anses vara förhållandevis lika för länens olika kollektivtrafikverksamheter. 
Det får därför anses som sannolikt att studiens resultat är giltiga inom detta 
tillämpningsområde. 

Konstruktionen, modellen, av den integrerade tjänsten är framkommen från en 
tillämpning där ett flertal tjänster realiseras i en fysisk tjänstemiljö. Denna 
fysiska tjänstemiljö blir en naturlig avgränsning och en gemensam symbol för 
en integrerad tjänst. Samtidigt blir en integrerad huvudprocess, i fallet 
samåkningen, en gemensam symbol för själva utförandet av tjänsterna. 
Tillämpningen av modellen samt anslutande resonemang och utgångspunkter 
kan bli problematisk när inte dessa avgränsande miljöer och symboler finns. Ett 
antagande är därför att en integrerad tjänst kräver en naturlig avgränsande och 
sammanhållande symbol. 

Tillämpningsområdet för studiens andra huvudsakliga resultat sammanfattas i 
figur 23. Tjänsteutvecklingsprocessen ses som aktiviteter bestående av 
uppbrytning och integrering av förutsättningar för värdeskapande. Dessa 
förutsättningar rör inte endast tjänstesystemets resurser och tjänsteprocesser 
utan även skilda strukturer i den interna infrastrukturen och i det 
värdeskapande intressentnätverket. En stor del av pågående utveckling av 
förutsättningar för värdeskapande, är inte utveckling av helt nya tjänster utan 
snarare vidareutveckling av befintliga tjänster. I dylika fall måste hänsyn tas till 
rådande strukturer i form av skilda tjänsteförutsättningar för att bryta upp och 
därefter sättas samman dem i en ny konfiguration. 
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8.5 Fortsatt forskning 

I avsnittet utformas tre frågeställningar för fortsatt forskning.  

Vidgade tillämpningsområden för integrerad tjänst 
En enkel definition av en integrerad tjänst är ett flertal tjänster som vilar på en 
gemensam tjänsteplattform bestående av resurser och processer. Med en sådan 
definition är det relativt många tjänster som kan betraktas som integrerade 
tjänster. För den studerade integrerade tjänsten var fordonet, och även 
samåkningen, naturliga symboler som kom att tjäna som en avgränsning för den 
integrerade trafiktjänsten. Dessa avgränsande symboler kom att medföra att den 
integrerade tjänsten kunde betraktas som en integrerad tjänst, med 
utgångspunkt i det teoretiska perspektiv som användes. En naturlig fråga i 
sammanhanget är om avhandlingens förståelsemodell för en integrerad tjänst är 
unik för den undersökta kontexten? 

Det första förslaget till fortsatt forskning utgörs av att tillämpa avhandlingens 
koncept i andra kontexter och på andra tjänsteutvecklingsprojekt. Ett första 
steg är att pröva modellen i en liknande kontext i snittet mellan det privata och 
offentliga. Det är också av intresse att undersöka hur ett koncept för en 
integrerad tjänst kan appliceras och utformas i kontexten av konkurrensutsatta 
tjänster och konkurrensutsatt bransch. 

Vilka tillämpningsområden för studiens integrerade tjänst kan utvecklas, och hur kan andra 
kontexter utveckla förståelsen för integrerade tjänster? 

Tjänsteutveckling – att bryta upp och integrera 
En av studiens utgångspunkter har varit att utvecklingen av befintliga tjänster är 
underrepresenterad i forskningen om tjänsteutveckling. Huvuddelen av 
forskningen om tjänsteutveckling handlar om utveckling av nya tjänster. Det 
kan dock hävdas att den mesta tjänsteutvecklingen i praktiken är utveckling av 
befintliga tjänster. 

En annan svaghet beträffande tjänsteutvecklingsmodellerna är att de tenderar 
att vara generella, det vill säga de gör anspråk på att passa samtliga tjänster. Det 
går dock att anta att de flesta tjänsteutvecklingsmodeller är sprungna från 
studier av ”typiska” tjänsteföretag i vilka det personintensiva tjänstemötet är 
centralt. 
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Studiens värdeskapande tjänstesynsätt lade ett bredare giltighetsanspråk för 
tillämpning än enbart inom tjänstesektorn, eller för de företag som utvecklar 
och tillhandahåller erbjudanden som skiljer sig från fysiska produkter. Utifrån 
tjänstesynsättet skulle avhandlingens resultat beträffande modellen över tjänste-
utvecklingsprocessen vara tillämpbar såväl i SAS som i Volvo.  

Vilka tillämpningsområdet för studiens tjänsteutvecklingsmodell kan utvecklas, och hur kan 
andra kontexter utveckla förståelsen för modellen? 

Värdeskapande tjänsteutveckling för hållbarhet 
Ett värdeskapande intressentnätverk, där fördelningen av värde är rimligen 
balanserad, kan antas bidra till hållbar utveckling. Med hållbarhet menas i detta 
fall en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillgodose sina behov (Bruntland, 1987). FNs 
konferens för miljö och utveckling (UNCED) 1992 tog upp tre dimensioner: 
ekologisk-, social- och ekonomisk hållbar utveckling. 

Hur kan värdeskapande tjänsteutveckling bidra till forskningen om hållbar utveckling? 



 

 210

Development of an integrated service – A summary 

Introduction 

This dissertation discusses the development of an integrated service, which 
refers to two or more existing services cooperating to meet the needs of various 
customer groups. The empirical context is the public transport services in a 
county in Sweden. Special attention is given to how the integrated service is 
developed with regard to its historical, political and business contexts. A case 
study approach was chosen. The findings are summarized in a model of an 
integrated service concept and a model of an integrated service development 
process. The dissertation contributes to the theoretical field of service research 
in the area of service development. 

Background and aim 

There are three main reasons for the study. First, research on service develop-
ment has principally focused on isolated projects or processes and has typically 
been a-contextual. This means that an intra-organisational focus has dominated 
research on service development, which means that there is a need for an inter-
organisational perspective. Such a perspective will allow us to describe and 
understand how stakeholders influence the service development process. 
Further, in order to understand stakeholder influence, the political, historical 
and business contexts must be considered. 

Secondly, services have to a large extent been studied as standalone market 
offerings. It could be argued that many of the customer’s experiences are 
bundles of many integrated services which share processes and resources. 
Moreover, and from a management perspective, the growing competition 
forces companies to provide several services that rely on the same physical 
facilities and other resources. TV, telephone and Internet access are examples 
of consumer services that share the same infrastructure. The research field of 
product development has stressed the advantage of product platforms. A 
platform is basically shared resources and processes resulting in lower costs for 
development of different designs. Services rely heavily on the value-creation 
process between the company and the customer and consequently face other 
problems of shared resources and processes. Therefore, more emphasis has to 
be put on studying the design of integrated services.  

Thirdly, more emphasis has been put on the development of new services than 
on the development of existing services. As a consequence research has not 
paid enough attention to how resources in the existing service system are being 
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transformed during the development process of new services. Taken together, 
these three issues point to a knowledge gap regarding inter-organisational service 
development. The aim of the dissertation is to describe and understand the 
development of an integrated service, by adopting a stakeholder perspective. 
Two research questions underlie the aim: 

• How can the design of the service concept for an integrated service be 
described and understood? 

• How can the development of the service concept for an integrated 
service be described and understood? 

A case in the business context of a public transport authority in Sweden was 
chosen for the study. In this case three existing public transport services were 
to be closely linked in order to create a new integrated service.  

Theoretical departure and research methodology 

The study is based on a service perspective emphasising value creation and 
value in use for customers (Vargo & Lusch, 2004; Edvardsson et al., 2005). In 
addition, a framework that stresses the service prerequisites is developed, 
comprising the service system, service processes and the service concept 
(Edvardsson, 1997). 

A central theoretical point of departure is Meyer Goldstein’s et.al. (2002) model 
of the service concept. The service concept is a description of what is being 
offered and what customer needs to be met. The service concept also describes 
how the offering is to be realised. The description covers the resources in the 
service system and the service processes. Furthermore, the service concept is 
expected to mediate between customer needs and the company’s strategic 
intention with the service. 

The service development process is seen as two interdependent processes. The 
first is a sequential, overlapping process of the idea generation process, the 
project formation process, the design process and the implementation process 
(Edvardsson, 1997). The sequential process is combined with a goal 
formulation process that is intended to grasp the iterative process of dealing 
with various requirements when it comes to the design of the service concept. 
The development of an integrated service is studied in the context of a value 
creating stakeholder network (Enquist, 1999). 

An interpretive case study design was used together with a longitudinal 
approach, going back approximately eight years before the service development 
process officially begun. In the analysis, a combination of a deductive and 
inductive approach was used. The research process was characterised by an 
interplay between research problem, theoretical framework, research object and 
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application. During a three year period, thirty interviews were conducted with 
different stakeholders. Other sources of information were different project 
related documents and articles in media.  

Results 

Why the solution for the integrated service was chosen 

The design of the integrated service was chosen because it was a cost effective 
solution. The design of the concept for the new and integrated service 
consisted of a suitable configuration of factors resulting in economies of scale. 
At the same time the concept satisfied the different customer groups to be 
served. The study also shows that the integrated service was a result of 
economic realities, political room for manoeuvre, infrastructural circumstances 
and customer needs.  

To further understand the issues dealt with in the process of developing the 
concept for the integrated service, the process was studied from the time of the 
project formation to the decision to launch the new service. The analysis shows 
that the ground for the integrated service was to be found approximately ten 
years before the integrated service was developed. A previous traffic system was 
influential, both when it comes to how the integrated service was designed and 
what general interests and requirements directed the development process. The 
owners designed the service concept within the economic and technical 
restrictions at hand. Some adjustments were later made to better meet the 
customer’s needs. Priority was not on the whole given to the customer’s needs 
and wants, but to the need to reduce costs.  

The service concept for an integrated service 

The model of the service concept suggested by Meyer Goldstein (2002) has 
been developed in this study into a model of the concept for an integrated 
service. The service concept is inevitably embedded in a value creating stake-
holder network, which sets the agenda for future value creation. The strategic 
intent directing the concept for the integrated service is the result of negotia-
tions within the stakeholder network. Figure A shows this situation. 
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Figure A. The concept for an integrated service 

The model above describes the concept for an integrated service consisting of 
two parts. The first part is designed with integrated service prerequisites and 
has the function of a service platform. The purpose of the service platform is to 
make the integrated service cost effective. In the case studied, this part was 
developed in terms of three solutions. The first solution was an integrated offering. 
The integrated offering was understood as the core service of the integrated 
service, corresponding to the customers’ primary needs. Further, the second 
main solution consisted of an integrated core process through which the integrated 
offer was supposed to be carried out. Service is co-produced with customers, 
and value is created and realized in the model’s core process. This means that 
the three included services constituting the integrated service are realised at the 
same time and in similar ways. The third main solution for the integrated 
service was to integrate resources in the service system and secondary processes in 
back-office functions.  

The second part of an integrated service is separate service prerequisites that 
consist of different supporting services. The role of these services is to meet special 
or individual customer needs, for example customers with functional disorders. 
The supporting services aim for customisation and are designed in flexibility. 

The development process of an integrated service 

The study shows that the service development process of an integrated service 
can be understood as an interaction between requirements within a stakeholder 
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network, which creates a change pressure and the project organisation has to 
respond. The response is activities of breaking up the old services and 
integrating the prerequisites for the new service which satisfy the different 
stakeholders. The study illustrates the dilemma of balancing customer needs 
with other stakeholder requirements. Figure B shows this process. 

 

Figure B. The development of an integrated service 

The driving force of the development process is stakeholder requirements. This 
process is described and understood as change pressure. Change pressure 
provides the service development process with energy and direction. The 
change pressure can have different backgrounds such as changes in legal and 
economic conditions, existing services and service infrastructure. The change 
pressure can also originate from lack of time in the project. The study has 
identified different types of change pressure. 

• Economic change pressure, a pressure for development due to economic 
realities and interests. 
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• Normative change pressure, a pressure for development due to expectations 
and social norms. 

• Regulative change pressure, a pressure for development due to changes of 
laws and other regulations. 

• Governance change pressure, a pressure for development due to the owners’ 
responsibility for a certain enterprise. 

• Time related change pressure, a pressure for change due to project deadlines. 

• Need related change pressure, a pressure for change due to customer needs. 

Research contributions 

The study shows that the development and design of the concept for an 
integrated service can be understood the result of a negotiation process within a 
stakeholder network. The research contribution is summarized in two models: a 
model of the concept for an integrated service and a model of the development 
process of an integrated service. The results show that the service development 
process is an iterative goal formulation process directed by the stakeholders’ 
requirements. 
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Bilaga 1, Organisationer involverade i fallet 

I fallbeskrivningen agerar ett antal organisationer med olika bakgrunder och 
intressen. De organisationer som har varit mest centrala i fallet är Blekinge-
Trafiken som är Blekinge läns trafikhuvudman, BlekingeTrafikens ägare i form 
av länets kommuner och landstinget samt olika intresseföreningar som står för 
resenärernas röster. Nedan följer en kort presentation av dessa organisationer. 

BlekingeTrafiken 

En central organisation i studien är BlekingeTrafiken AB vars tidigare namn var 
Blekinge Länstrafik AB och dessförinnan Blekinge Lokaltrafik AB. Genom-
gående i studien har organisationen benämnts BlekingeTrafiken. 

BlekingeTrafikens omsättning i slutet av 1990-talet var runt 170 miljoner 
kronor och antalet anställda cirka 30 personer, med en markant ökning 1999 då 
ett dotterbolag drogs in i moderbolaget. BlekingeTrafiken ägs tillsammans av 
länets fem kommuner och landstinget, och har i sin tur ägarintressen i tre bolag; 
BlekingeTrafiken – Swebus Service AB, Kustpilen AB samt Kust till Kust AB. 
BlekingeTrafiken ansvarar för länets busstrafik samt båttrafik till skärgårds-
öarna. Sedan 1999/00 har BlekingeTrafiken även ansvaret för färdtjänsten och 
på uppdrag av landstinget svarar BlekingeTrafiken även för sjukresorna. 
Tillsammans med SJ har BlekingeTrafiken även ansvar för viss tågtrafik. 
Liksom de flesta trafikhuvudmän äger BlekingeTrafiken själva inga fordon utan 
all trafik bedrivs via entreprenad. BlekingeTrafiken har en politiskt tillsatt 
styrelse. 

Kommuner och landsting 

Blekinge län är förhållandevis ett litet län i Sverige och består av fem 
kommuner: Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Olofström och Sölvesborg. 
Karlskrona är störst med cirka 60 000 invånare och Olofström är minst med 
cirka 14 000 invånare. Kommunerna liknar varandra såtillvida att fyra av dem, 
förutom Olofström, är belägna vid kusten. Städerna delar i stort samma historia 
med äldre näringar som stenhuggning, fiske och viss skog. Karlskronas historia 
skiljer sig från de övriga kommuner emedan staden sedan etablering rört sig 
runt den militära sjöfarten. 

Blekinges kommuner har sedan länge känt sig ligga något avigt till med dåliga 
kommunikationer till och från länet. Sedan början av 1990-talet har situationen 
blivit betydligt bättre då Kustbanan, som binder samman kuststäderna med tåg, 
invigdes. Numera kan man på Centralstationen i Karlskrona se städer som 
Köpenhamn på destinationsskyltarna, en orimlig tanke för några tiotal år sedan. 
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Fortfarande är dock förutsättningarna för kollektiva resor norröver mindre bra. 
Trafik- och kommunikationsfrågor har således var en angelägen fråga för 
kommunerna och Landstinget Blekinge, och frågan har bundit dem samman 
och gett dem en samsyn. 

Under den större delen av tjänsteutvecklingsprocessen var samtliga kommuner 
socialdemokratiskt styrda. Även om viss opposition fanns beträffande 
kommunikationsfrågor är samsynen mellan de politiska partierna större än 
skillnaderna. Hur angelägna trafik- och kommunikationsfrågor är för ett län kan 
man få en uppfattning av genom att titta på trafikhuvudmännens styrelser. I 
BlekingeTrafikens styrelse fanns vid tiden för studien ett flertal av de ”tyngre” 
politikerna i länet; flera kommunalråd, oppositionsråd, Landstingsfullmäktiges 
ordförande m.fl. Något som är värt att nämna är att flera av styrelseledamöterna 
hade många olika politiska uppdrag. Till exempel arbetade en av de ledande 
inom styrelsen som kommunstyrelsen ordförande, var engagerad i Sydsam, det 
nationellt tillsatta kollektivtrafikutskottet, engagerad i Region Blekinge samt 
ersättare i SLTFs styrelse. Andra personer hade även de flera uppdrag vilka 
skapar ytor för förankring och information. 

Övriga centrala organisationer 

I fallbeskrivningen av utvecklingsprocessen, samt i de efterföljande tolkande 
kapitlen, nämns en rad organisationer förutom de som nämndes i föregående 
avsnitt. Vissa av organisationerna existerar inte längre men de flesta organisa-
tioner är fortfarande verksamma. Nedan följer en kort redogörelse för de mer 
centrala organisationerna som har lyfts fram i fallbeskrivningen. 

KFAB 
Karlskrona färdtjänst AB (KFAB) bildades av Karlskrona Taxi i slutet av 
1980-talet med syfte att förlägga all färdtjänsttrafik som de fick från Karlskrona 
kommun i ett bolag. KFAB övertogs sedermera av två taxichaufförer som 
upptäckte möjligheten att kunna konkurrera om trafiken genom att driva färd-
tjänsten på ett mer rationellt sätt. KFAB registrerade även ett bolag med 
namnet Blekinge Samtrans AB i vilken de senare lät driva verksamheten. 

Samtrans 
Blekinge Samtrans AB (Samtrans) bildades av KFAB som ett varumärke och 
bolag för att bedriva färdtjänstuppdrag. Samtrans köptes av BlekingeTrafiken 
1994 och blev ett helägt dotterbolag. I Samtrans bedrevs upphandling och 
samordning av färdtjänst på uppdrag av länets kommuner och i slutet av 
1990-talet även samordning med landstingets sjukresor. Samtrans är sedan 1999 
fusionerad i BlekingeTrafiken och har upphört att existera som bolag. 
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Kommunförbundet Blekinge 
Kommunförbundet Blekinge (Kfb) upphörde med sin verksamhet 31 december 
2000. I linje med ett flertal andra län och regioner i landet överfördes stora 
delar av KfBs uppgifter till ett Regionförbund, Region Blekinge. KfB spelade en 
viktig roll vid BlekingeTrafikens övertagande av kommunernas färdtjänst-
uppdrag samt vid kommunernas överlämnande av ansvaret för färdtjänsten. 

DHR 
De handikappades Riksförbund (DHR) är en organisation för människor med 
rörelsehinder. DHR är en demokratisk organisation, politiskt och religiöst 
obunden och finns över hela landet. De arbetar med social verksamhet samt 
bevakar frågor på både nationell och lokal nivå som har med deras medlemmars 
rörelsehinder att göra. De har verkat sedan 1923 och är väl etablerade som 
opionsbildare inom sitt område. 

SRF 
Synskadades Riksförbund (SRF) är liksom DHR en intresseförening som verkar 
för sina medlemmar i frågor som rör deras situation som synskadade. SRF 
verkar på nationell, regional och lokal nivå med olika verksamheter för att 
påverka olika samhällsfunktioner. Både SRF centralt och SRF Blekinge har varit 
involverade i BlekingeTrafikens utvecklingsprojekt. 

PRO/SPF 
PRO och Sveriges Pensionärsförbund (SPF) är det två största pensionärs-
organisationerna i Sverige. De verkar för sina medlemmar genom att driva 
opinion och bevaka frågor nationellt, regionalt som lokalt samt att driva sociala 
arrangemang. I föreningarna finns även medlemmar som är engagerade i övriga 
intresseföreningar och vice versa. 

Region Blekinge 
En organisation som inte har så stor del i föreliggande avhandling, och ej heller 
i BlekingeTrafikens utvecklingsprocess av Närtrafiken, men som har ambitioner 
att spela en stor roll för Blekinges kollektivtrafik är Region Blekinge (RB). I 
mitten av 1990-talet fick fyra län möjlighet att på prov inrätta regionförbund 
som skulle verka för respektive region. Genom att flytta över olika funktioner 
från kommunförbund, landsting och länsstyrelse skapades förutsättningar för 
regionförbund att verka. Försöken har ansetts lyckade och flera län har sökt att 
en inrätta liknande organisation, likaså Blekinge. I januari 2001 inrättades 
således Region Blekinge som vill främja frågor för Blekinge i bland annat infra-
strukturella och kommunikationsmässiga frågor. 

Operatörer 
Operatörer är ett samlingsnamn för en eller flera organisationer som verkställer 
kollektivtrafiken. Operatörer upphandlas i konkurrens. I fallbeskrivningen delar 
ett flertal organisationer på operatörsrollen. 
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Utvecklingen av tjänster i både privata företag och inom den offentliga sektorn hand-
lar oftast om vidareutveckling av befintliga tjänster. Det kan gälla ompaketering av 
tjänster eller integrering av två eller flera tjänster. Trots detta fokuserar forskningen om 
tjänsteutveckling nästan enbart på hur nya tjänstekoncept tas fram, hur nya tjänstesystem 
utformas och vad som sker i olika faser av tjänsteutvecklingsprocessen. Dessutom har 
forskningen om tjänsteutveckling ägnat lite uppmärksamhet åt förhållanden i den 
historiska, politiska och praktiska kontext i vilken tjänster utvecklas.

I Erik Sundströms avhandling fokuseras utvecklingen av en integrerad tjänst. Ett 
tjänsteutvecklingsprojekt inom Blekinge läns kollektivtrafik har studerats. Särskild 
uppmärksamhet riktas mot hur tjänstekoncept, processer och system bryts upp för 
att integreras i ett gemensamt koncept, en gemensam huvudprocess och ett integrerat 
tjänstesystem med ett gemensamt resursutnyttjande.

Avhandlingen visar en tjänsteutvecklingsprocess som utformades av ägarna inom 
ramen för ekonomiska och tekniska realiteter. De teoretiska bidragen summeras i två 
modeller. Den första beskriver konceptet för en integrerad tjänst och den andra modellen 
tjänsteutvecklingsprocessen för en integrerad tjänst. Tjänsteutvecklingsprocessen består 
främst av aktiviteter inriktade på att dels bryta upp förutsättningarna för de befintliga 
tjänsterna, dels på att utforma nya och gemensamma förutsättningar för den integrerade 
tjänsten. Dessa aktiviteter utförs inom ramen för ett förändringstryck i intressentnät-
verket.

Bo Edvardsson
Professor i företagsekonomi och föreståndare för Centrum för tjänsteforskning. 

Erik Sundström har sin forskning knuten till Centrum för tjänsteforskning –CTF – (www.ctf.kau.se) 
vid Karlstads universitet. Erik undervisar i företagsekonomi vid Fakulteten för ekonomi, kommunika-
tion och IT.
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