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Sammanfattning 
Kollektivtrafiken befinner sig just nu i en period där det händer mycket på många 
olika håll och konkurrensen från biltrafiken har blivit allt mer kännbar. För att nå 
de finansiella mål som finns uppsatta måste kollektivtrafiken bli mer 
konkurrenskraftig genom att erbjuda en produkt som tilltalar så stor del som 
möjligt av befolkningen. Vi har i föreliggande studie valt att undersöka vad som 
utvecklas, hur arbetet organiseras samt ur vilket eller vilka perspektiv 
kollektivtrafiken utvecklas.   

Vår studie är en liten del av ett större forskningsprojekt om kollektivtrafik på Centrum för 
Tjänsteforskning, CTF, vid Karlstads Universitet. Det finns en rad teorier på ämnet 
tjänsteutveckling men inga studier om vad trafikhuvudmännen i Sverige utvecklar.  
Teorikapitlet innehåller teorier om tjänsteutveckling med tyngdpunkten på tjänste-
utvecklingsprocessen och klassificering av tjänster. Utifrån vårt syfte valde vi att använda 
oss av intervjuer vid insamling av våra data. Vi har intervjuat fyra trafikhuvudmän som 
har fått berätta om deras arbete med att utveckla kollektivtrafiken i sina respektive län.  

Svaren sammanställdes sedan och blev grunden till den empiriska analysen där de 
generella teorierna ställdes mot svaren från våra respondenter. Vi delade upp utvecklings-
områdena i stora och mer omfattande projekt som till exempel utveckling av biljett och 
informationssystem. Den andra delen innefattar mindre projekt som kräver mindre invest-
eringar såsom expresstrafik och uppfräschning av hållplatser.  

I arbetet med att utveckla nya och befintliga tjänster tycks det inte finnas en formell och 
strukturerad tjänsteutvecklingsprocess. Däremot kan vi se vissa likheter med tjänste-
utvecklingsprocessen trots att den i de flesta fall inte är formell och strukturerad.   

Kollektivtrafiken utvecklas ur två olika perspektiv. Den första typen är tjänster som 
utvecklas utifrån kundernas önskemål, det vill säga tjänster som syftar till att göra 
kollektivtrafiken mer attraktiv och mer konkurrenskraftig. Den andra typen innefattar 
utveckling som syftar till att tillgodose ägarnas krav och restriktioner. Dessa står i vissa 
fall i motsättning till varandra men vi anser ändå att de långsiktiga målen stämmer 
överens med varandra.  
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1 Inledning 
I Inledningen ger vi en bakgrund till forskningsproblemet. Därefter följer problem-
formulering med frågeställningar samt uppsatsens syfte. 

1.1 Bakgrund 
Kollektivtrafiken1 spelar en viktig roll i det svenska samhället idag och bidrar till den 
välfärd och samhällsnytta som vi ofta tar förgivet. Dess främsta uppgift är att skapa en 
grundläggande tillgänglighet för alla till exempel till arbetet, skolan, vård och socialt 
umgänge. I glesbygden har kollektivtrafiken en viktig roll i den regionala tillväxten då 
den möjliggör relativt billiga transporter för turismnäringen och övrig industri. Det är 
dock Stockholm som står för den största delen, nästan 50 procent av kollektiv-
trafikresandet. (SOU-rapport 2003-67 del 3)   

Ägarnas mål med kollektivtrafiken är att den ska vara tillgänglig för alla, ge rörelsefrihet 
för grupper med särskilda behov, bidra till positiv regional utveckling, minska trafik-
sektorns miljöpåverkan samt att minska olyckorna inom trafiksektorn. Ytterligare ett mål 
är att kollektivtrafiken inte ska ha ett underskott som överstiger 50 procent. Detta står 
ofta i konflikt med de andra målen, som att till exempel kollektivtrafiken ska vara 
tillgänglig för grupper med särskilda behov. (Sltf.)  

Enligt SOU:s rapport (2003-67 del 5) har den senaste tidens kraftiga uppgång av 
biltrafiken medfört en ganska kraftig nedgång för kollektivtrafiken. Detta kan leda till att 
det långsiktiga målet, att skapa ett starkt transportsystem blir svårt att klara. Med ökad 
konkurrens från biltrafiken krävs det att kollektivtrafiken blir mer konkurrenskraftig. 
Enligt Edvardsson (1996) är det viktigt att hela tiden utveckla sitt erbjudande genom att 
effektivt utveckla och förbättra befintliga och nya tjänster. Utifrån Grönroos definition på 
vad en tjänst är har vi i föreliggande uppsats valt att se kollektivtrafiken som en tjänst, 
med tanke på att kollektivtrafiken är en lösning på resenärens transportproblem och att 
tjänsten uppkommer genom att kunden deltar i tjänsteleveransen genom att delta i 
processen.   

”En tjänst är en process som består av en rad mer eller mindre påtagliga aktiviteter som 
vanligen, men inte nödvändigtvis alltid, sker i samverkan mellan kund och service-
personal och/eller fysiska resurser eller varor och/eller tjänsteleverantörens system, och 
som utgör lösningar på kundens problem.” (Grönroos, 2002, s.58)   

Om inte kollektivtrafikens erbjudande är tillräckligt bra i förhållande till alternativa 
lösningar kommer heller ingen att välja att resa kollektivt. Vi lägger därför fokus på 

                                                

 

1 Med kollektivtrafik menar vi i föreliggande uppsats, den regionala och lokala trafiken. 
Där ingår buss, tåg, spårvagn, båt och i de glesare delarna av landet även flyg. I Sverige 
är det trafikhuvudmännen som ansvarar för kollektivtrafiken. (SOU-rapport 2003-67 del 
2)    
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tjänsteutveckling inom kollektivtrafiken; vad som utvecklas och hur utvecklingsarbetet 
går till rent praktiskt.  

För att kunna utveckla konkurrenskraftiga tjänster är det viktigt att möta kundernas behov 
och önskemål. Tjänstekonceptet är en modell som beskriver kundernas olika typer av 
behov. Behoven delas upp i primära och sekundära behov och skall tillgodoses av tjänste-
erbjudandet, som i sin tur delas upp i kärntjänst, bitjänst och stödtjänst. En modell över 
kollektivtrafikens tjänstekoncept visas nedan utifrån tänkbara kundbehov och 
tjänsteerbjudanden. (Arnerup-Cooper och Edvardsson, 1998; Edvardsson, 1996)  

Kundens behov            Erbjudandets utformning  

Figur 1.1  Modell över kollektivtrafikens tjänstekoncept (Edvardsson, 1996, s.82).  

Vad är det då som utvecklas inom kollektivtrafiken och hur ser utvecklingsprocessen ut? 
Forskning om hur tjänsteutveckling generellt genomförs och organiseras i olika företag 
finns. En rad teorier, modeller över processer och olika synsätt på tjänster har tagits fram. 
Tjänsteutveckling innefattar alla aktiviteter och processer från att en idé uppkommer tills 
det att tjänsten är lanserad på markanden (Edvardsson, 1996).  Någon forskning på hur 
trafikhuvudmännens arbete med tjänsteutveckling ser ut och hur den bedrivs finns dock 
inte. Anledningen till att det inte finns någon tidigare forskning beror inte på att det inte 
är intressant, då kollektivtrafiken i allra högsta grad är intressant för hela samhället, 
oavsett om man som person aktivt använder sig av kollektivtrafiken eller inte. Att tjänste-
utvecklingen inom kollektivtrafiken skulle vara i det närmaste identisk med övrig tjänste-
utveckling anser vi inte heller vara riktigt då kollektivtrafiken har väldigt specifika krav 
på sig från många olika håll. Dels från kunderna eller resenärerna, dels från ägare, det vill 
säga kommunerna och landstinget. Det hela kompliceras ytterligare av att verksamheten 
är styrd av lagen om offentlig upphandling och de kontrakt som är resultatet av lagen. 
Kontrakten gäller upphandlingen av trafiken som trafikhuvudmännen upphandlar av olika 
operatörer. (SOU-rapport 2003-67 del 2) Dessa mål, krav och restriktioner leder oss in på 
vår problemformulering och vårt syfte med undersökningen.  

1.2 Problemformulering och syfte 
Då det inte finns någon tidigare forskning om vad och hur trafikhuvudmännen i Sverige 
bedriver arbetet med tjänsteutveckling finner vi det intressant att titta närmare på detta. 
Så som det sades i föregående avsnitt har kollektivtrafiken krav på sig från olika håll. 

   

Transport-
behov 

 

Busstran-
sporter 

Information

 

Bussvärdinnor 

Busshålls-
platser 
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Dessa speciella krav leder oss in på vår frågeställning. Vi har utifrån den teori som finns 
inom området tjänsteutveckling samt fakta om kollektivtrafiken och dess olika 
dimensioner kommit fram till tre huvudfrågor som intervjuerna kommer att bygga på.  

 
Vad utvecklas? – Vilka tjänster utvecklas inom kollektivtrafiken ur trafik-
huvudmännens perspektiv? 

 

Hur organiseras tjänsteutvecklingen? – Hur ser arbetet ut från idé till en färdig 
tjänst? 

 

Ur vilket eller vilka perspektiv utvecklas kollektivtrafiken? – För vem 
utvecklas kollektivtrafiken?   

Syftet med undersökningen är att se vilka tjänster trafikhuvudmännen i Sverige utvecklar. 
Anledningen till att vi avgränsar oss till just trafikhuvudmännens arbete och bortser från 
trafikutövarna är för att det är trafikhuvudmännen, som genom kontrakt med trafik-
utövarna styr utvecklingen. Detta gör att det blir naturligt att inleda studierna här. Utifrån 
ovanstående huvudfrågor vill vi ta reda på vilka typer av tjänster trafikhuvudmännen 
anser vara viktiga, dels för att vara konkurrenskraftiga på marknaden, dels för att uppnå 
de långsiktiga målen som finns uppställda. Vi tycker även att det är intressant att se hur 
arbetet organiseras, utgår arbetet från en formell process eller är arbetet ostrukturerat? 
Slutligen vill vi ta reda på vilka motiv som ligger bakom utvecklingsarbetet och om detta 
stämmer överens med de långsiktiga målen.  

I nästa kapitel förklarar vi hur vi har gått till väga i arbetet mot en färdig uppsats samt 
varför vi har valt ett kvalitativt angreppssätt och att arbeta med fallstudier.  
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2 Metod 
Metodkapitlet inleds med en förklaring till vårt val av angreppssätt. Därefter förklarar vi 
hur vi valt ut våra respondenter samt hur insamling av data gått till. Till sist redogör vi 
för hur intervjuerna genomförts och sammanställts. 

2.1 Val av metod 
Syftet med uppsatsen är att ta reda på vilka tjänster som utvecklas inom kollektivtrafiken. 
Då det inte finns någon tidigare forskning om just tjänsteutveckling inom kollektiv-
trafiken måste vi välja en metod där det ges möjlighet att ta reda på vad som utvecklas, 
hur utvecklingsarbetet organiseras och ur vilket eller vilka perspektiv kollektivtrafiken 
utvecklas, av trafikhuvudmännen. De teorier som finns är generella för tjänsteutveckling 
och går att applicera på de flesta branscher, däremot saknas forskning om vad som 
utvecklas inom just kollektivtrafiken. Som det framkom i inledningen beror inte detta på 
att det inte är intressant utan det behövs forskning som är specifik för just kollektiv-
trafiken då den är en så pass viktig del av det svenska samhället. För att koppla ihop de 
teorier som finns om tjänsteutveckling med hur trafikhuvudmännen bedriver tjänste-
utveckling har vi valt att arbeta med fallstudier där underlaget för intervjuerna bygger på 
den framtagna teorin om tjänsteutveckling. Med hjälp av fallstudier kan vi se en helhet i 
de intervjuer vi gjort och få en ökad förståelse för det undersökta området. (Jacobsen, 
2002)   

Vi har valt att använda oss av ett kvalitativt angreppssätt och göra en fallstudie eftersom 
vi vill undersöka området på djupet och se vad som utvecklas. Det är inte i vilken 
utsträckning eller frekvens något förekommer som är intressant för oss utan det är vad 
som förekommer inom kollektivtrafiken vi vill undersöka. Nackdelen med ett kvalitativt 
angreppssätt är att det är mycket resurskrävande och vi har fått begränsa oss till att 
intervjua ett fåtal trafikhuvudmän, vilket kan göra att vi får det svårt att dra generella och 
externt giltiga slutsatser. Fördelarna är att vi kan få väldigt unika och detaljerade svar 
trots att vi inte vet särskilt mycket om tjänsteutveckling inom just kollektivtrafiken sedan 
tidigare. Undersökningen blir väldigt flexibel och vi kan ändra frågeställningarna under 
arbetets gång om det skulle vara nödvändigt. Vad det gäller giltigheten kan det kvalitativa 
angreppssättet ge en hög intern giltighet, i detta fall inom kollektivtrafiken. (Jacobsen, 
2002) 

2.2 Insamling av information  
Undersökningen bygger på både primärdata och sekundärdata. Beskrivningen av 
kollektivtrafiken bygger på sekundärdata och består av artiklar, forskningsrapporter, 
Internetkällor samt Statens offentliga utredningar (SOU). Sekundärdata är information 
som är insamlad vid ett annat tillfälle och med en annan frågeställning än den som vi har 
använt oss av. (Jacobsen, 2002)   

Primärdata är sådan information som är insamlad för första gången och med en 
frågeställning som är anpassad exakt efter undersökningens syfte. Våra primärdata är 
inhämtade genom intervjuer med företrädare för fyra olika trafikhuvudmän i Sverige. 
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Målet var att prata med så högt uppsatta personer inom organisationen som möjligt, eller 
personer med ansvar för tjänsteutvecklingen.   

Våra intervjuer har övergripande frågor och helt öppna svarsalternativ så att respondenten 
fritt kan svara på våra frågor. Dock har vi haft ett antal stödfrågor för att på så sätt få en 
bra struktur vilket gör det lättare att sammanställa intervjuerna till en förståelig text. 
(Jacobsen, 2002) Då det av praktiska skäl inte var möjligt att intervjua hela populationen 
blev vi tvungna att välja ut ett antal respondenter som kunde ge oss mycket och bra 
information. Vissa gjorde oss mer nyfikna då de på sin hemsida informerade om olika 
utvecklingsprojekt som verkade intressant ur vårt perspektiv. Valet resulterade i fyra 
respondenter: Länstrafiken i Västerbotten AB, X-trafik AB (Länstrafiken i Gävleborgs 
län), Hallandstrafiken AB samt Jönköpings Länstrafik AB. Gemensamt för dessa är att de 
har många pågående projekt och arbetar aktivt för att utveckla sin verksamhet och kan på 
så sätt ge oss en bild av vad som händer i branschen just nu.  (Jacobsen, 2002) För att få 
en viss spridning vad det gäller geografiskt läge, befolkning och avstånd har även dessa 
faktorer påverkat vårt val av respondenter. Även vår handledare Patrik Gottfridsson och 
Carolina Camén på CTF, som också har haft kontakt med ett flertal trafikhuvudmän, har 
gett sina syndpunkter vad det gäller vårt urval av respondenter.  

Innan varje intervju har vi läst in oss på respektive trafikhuvudman för att skaffa oss en 
översiktlig bild av organisationen och därigenom få ut mer av intervjuerna. Vi började 
med att via e-post kontakta valda respondenter. Vartefter vi fick svar från respondenten 
bestämdes en tid för intervju. Det var inte helt lätt att få personer med rätt kompetens att 
ställa upp på en intervju. I de fall som vi fick ett negativt svar kontaktades en annan 
respondent till dess att vi ansåg oss ha ett bra urval av respondenter som kunde ge oss en 
bra och omfattande bild av branschen.     

Intervjuerna genomfördes på telefon och spelades in. Efter varje intervju lyssnade vi 
igenom hela materialet var för sig och gjorde korta anteckningar över vad vi tyckte var 
viktigast. Därefter lyssnade vi igenom materialet tillsammans och skrev detaljerat ner de 
avsnitt som båda tyckte var väsentligt. Därefter skrevs texten om till en löpande text med 
citat och förklaringar för att ge läsaren större möjlighet till att hänga med i resonemanget. 
(Dessa texter finns bifogade som bilagor längst bak i uppsatsen.) Intervjuerna samman-
fattades sedan del för del och bildade grunden i den empiriska analysen. Anledningen till 
att vi valt att inte separera analysen från empirin är att analysen i stort sätt hade blivit en 
upprepning av empirin men med visst stöd av teorin, då intervjuerna sammanfattades på 
ett sådant sätt att de i sig blev en analytisk text.   

I nästa kapitel redovisas den teori som vi finner vara intressant för studien och dess 
problemområde.   
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3 Teori 
Kapitlet inleds med en kort beskrivning av tjänster och tjänstesynsättet samt hur tjänster 
kan klassificeras. Därefter beskrivs tjänsteutvecklingsprocessen, från hur idéer fångas 
upp tills dess att tjänsten är implementerad. 

3.1 Tjänstesynsättet 
För att vi längre fram i kapitlet ska kunna beskriva tjänsteutvecklingsprocessen måste vi 
först redogöra för de begrepp som är centrala och inte helt självklara. Därefter går vi 
igenom olika sätt att klassificera tjänster.  

Kundresultat kan förklaras som själva upplevelsen av tjänsten. Det kunden inte 
uppfattar eller upplever utgör heller inget kundresultat. Kundresultatet värderas inte bara 
av kunden själv. Även andra personer i kundens omgivning påverkar upplevelsen av 
tjänsten. Exempel på detta kan vara hur en hårklippning uppfattas av vänner och bekanta. 
Kundresultatet bestäms av de förväntningar kunden har. Förväntningarna i sin tur 
kommer från tidigare upplevelser, reklam, från vänner och bekanta eller genom tjänste-
företagets image. (Arnerup-Cooper och Edvardsson, 1998)  

Kundprocessen är den del av tjänsteproduktionen där kunden själv deltar. Till skillnad 
från varuproduktion är kunden (extern kund) ofta medproducent och ingår i 
tjänsteprocessen som är de aktiviteter som krävs för att tjänsten skall skapas. En viktig 
del i tjänsteutvecklingen är att göra det enkelt för kunden att utföra sin del i tjänste-
produktionen, detta genom att utveckla pedagogiska, kundvänliga och enkla processer. 
Generellt sett ökar produktiviteten när aktiviteter förs över på kunden men det är inte 
säkert att tjänstens kvalitet blir högre. Detta beror på förväntningar och krav vilka i sin tur 
är unika för varje kund och tjänst. Ett exempel på detta inom restaurangbranschen är 
självservering kontra bordsservering. Om gästen kräver snabb servering är självservering 
att föredra. Är däremot god service och möjligheten att sitta ner och bestämma sig för vad 
man vill äta, är bordsservering ett bättre alternativ. (Arnerup-Cooper och Edvardsson, 
1998; Edvardsson, 1996; Gustavsson, Kullvén och Larsson, 1997)  

Tjänsteföretaget erbjuder således inte en färdig tjänst, utan förutsättningar för en tjänst. 
Edvardsson (1996) säger att,  

”En viktig utgångspunkt inom forskningen om kvalitet i tjänster är att totalkvalitet är 
direkt beroende av kvaliteten hos de resurser och den organisation som producerar 
tjänsten.”   

Tjänsteutvecklingen består i att utveckla så goda förutsättningar som möjligt för att få 
fungerande processer och goda kundresultat. (Arnerup-Cooper och Edvardsson, 1998; 
Edvardsson, 1996; Gustavsson, Kullvén och Larsson, 1997)   

En modell som innefattar tre begrepp, tjänstkoncept, tjänstesystem och tjänsteprocess (se 
kundprocess) används för att beskriva hur rätt förutsättningar för en tjänst tas fram. 
Tjänstekonceptet (se figur 3.1) är en beskrivning av hur olika kundbehov tillgodoses. 
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Behoven delas upp i primära och sekundära behov som skall tillgodoses av tjänste-
erbjudandet, som delas upp i kärntjänst, bitjänst och stödtjänst. Ett primärt behov är det 
som är grundläggande, till exempel att ta sig från plats A till plats B och tillgodoses av 
kärntjänsten. Ett sekundärt behov uppstår till följd av det primära behovet, till exempel 
behovet av transport till och från flygplatsen eller järnvägsstationen och tillgodoses av 
bitjänster. Stödtjänster är tjänster som inte är nödvändiga för att kärntjänsten skall kunna 
genomföras utan finns för att förhöja tjänsteupplevelsen och därmed ge ett högre kund-
resultat. Såväl primära som sekundära behov måste tillgodoses för att kunden ska bli nöjd. 
(Arnerup-Cooper och Edvardsson, 1998; Edvardsson, 1996)  

Kundens behov            Erbjudandets utformning  

Figur 3.1 Modell över tjänstekonceptet (Edvardsson, 1996, s.82).  

Tjänstesystemet är de resurser som finns att tillgå i tjänsteprocessen. Resurserna kan 
delas upp i kunder, organisationsstruktur och system, ledning och medarbetare samt 
fysisk/tekniska resurser. Eftersom kunder deltar i tjänsteproduktionen utgör de en viktig 
resurs. Det gäller att i ett tidigt skede lära kunden hur tjänsten används för att processen 
ska gå så smidigt som möjligt. Den andra resurskategorin, organisationsstruktur och 
system innefattar ansvarsfördelning, planeringssystem, feedback och klagomålshantering 
samt extern och intern marknadsföring. Ledningen har ansvar för att medarbetarna ska ge 
en korrekt service till kunderna. Det är viktigt att ledningen instruerar medarbetarna samt 
ger stimulans, så att de har möjlighet att leverera tjänsten på ett korrekt sätt. Den sista 
resursen, fysisk/tekniska resurser innefattar användarvänlighet och att atmosfären där 
tjänstemötet sker speglar de förväntningar som kunden kan tänkas ha. (Arnerup-Cooper 
och Edvardsson, 1998)   

Ett sätt för ledningen att dels mäta och följa upp såväl finansiella som icke finansiella mål, 
dels styra arbetet mot ett uppsatt mål är att använda sig av det balanserade styrkortet. Det 
balanserade styrkortet har arbetats fram av amerikanska forskare sedan 1990-talet. 
Tidigare har företag nästan uteslutande arbetat mot finansiella mål men det balanserade 
styrkortet tar även hänsyn till icke finansiella parametrar såsom kundperspektiv, interna 
processer samt kunskap och utveckling. Målet är att minska företagets kostnader, öka 
kundnyttan och kvaliteten, effektivisera utvecklingsarbetet samt stärka varumärkets 
image. (Ax, Johansson och Kullvén, 2005) Det balanserade styrkortet är ett verktyg som 
används för att implementera företagets strategi i verksamheten och uppnå såväl inre som 
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yttre effektivitet och skapa en balans mellan stabilitet och utveckling i organisationen. 
(Lindvall, 2001) 

3.1.1 Klassificering av tjänster 
Eftersom alla tjänster är unika, kräver alla tjänster olika åtgärder och strategier för en 
effektiv tjänsteutveckling. Att klassificera sina tjänster görs både ur marknadsförings-
synpunkt och ur strategisynpunkt.(Grönroos, 2002)  

Tjänster kan klassificeras och indelas på många olika sätt och utifrån olika synsätt. Ett 
alternativ är att dela in verksamheter utifrån vilken bransch verksamheten huvudsakligen 
tillhör. En vanlig indelning är handel, transport, post- och telekommunikation, offentliga 
tjänster och övriga tjänster. Tjänster kan även indelas i kunskapsintensiva och kunskaps-
extensiva. Kunskapsintensiva tjänster kräver ofta högutbildade medarbetare, exempelvis 
advokater och civilekonomer. Exempel på kunskapsextensiva företag är bevaknings och 
städföretag. (Arnerup-Cooper och Edvardsson, 1998)  

Ett annat sätt är att dela in tjänster efter vilken utsträckning fysiska produkter används i 
produktionen. På ena sidan finns maskinbaserade, eller ”high-tech” –tjänster, såsom tåg-
trafik och andra transporttjänster eller interaktiva tjänster såsom automater som kräver 
begränsad mänsklig tillsyn. På den andra sidan av axeln finns människobaserade, 
eller ”high-touch”- tjänster, som inte kräver dyra investeringar i maskiner. Exempel på 
detta är frisörer, lokalvård och revisorer. Även om en tjänst klassificeras som maskin-
baserad innefattar den nästan alltid människor och likaså innefattar människobaserade 
tjänster oftast maskiner, interaktiva lösningar och annan utrustning i viss grad. Ett tredje 
sätt att dela in tjänster är efter vilken typ av kunder som betjänas, konsumentmarknaden 
eller producentmarknaden (business to business). (Arnerup-Cooper och Edvardsson, 1998; 
Grönroos, 2002)  

Grönroos (2002) delar också in tjänster efter hur ofta kunden utnyttjar tjänsten. 
Kontinuerliga tjänster är tjänster som sker i det närmaste automatiskt, exempelvis 
banktjänster, försäkringar och andra vardagliga tjänster där relationer och förtroende 
mellan kund och leverantör är viktig men även lättare att inleda än i diskontinuerliga 
tjänster. Diskontinuerliga tjänster är tjänster som är mer sällan förekommande såsom 
frisörer, reparationer och andra tjänster som inte sker med automatik, utan som nyttjas 
när ett problem eller behov utöver det vardagliga uppstår. Här är det svårare att skapa en 
relation till kunden men det är fortfarande lika viktigt som vid kontinuerliga tjänster.   

Albrecht och Zemke (1985) delar in tjänster i tre kategorier; ”Help Me”, ”Fix It” 
och ”Value Added”. Till ”Help Me”-tjänster räknas tjänster som bokföring och trans-
porter. Till ”Fix It”-tjänster hör reparationer och andra konsulttjänster där tekniken har 
blivit för komplicerad för att konsumenten eller andvändaren själv ska kunna reparera 
eller utföra aktiviteten. ”Value Added”- tjänster är svårare att förklara, här handlar det om 
tjänster som inte alltid är förväntade, t ex fri service eller kundsupport. ”Value-added”- 
tjänster handlar mycket om omtanke om kunden och att skapa en god relation med 
kunden.  
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Med dessa begrepp som utgångspunkt kommer vi nu in på tjänsteutveckling. Först ges en 
kort beskrivning om vad tjänsteutveckling innebär samt vilka olika typer av tjänste-
utveckling som förekommer. 

3.2 Vad är tjänsteutveckling 
Edvardsson (1996) menar att tjänsteutveckling innefattar alla aktiviteter och processer 
från att en idé uppkommer tills det att tjänsten är lanserad på markanden. Vidare anser 
han att det är viktigt att kartlägga kundernas behov eller kundnyttan. Även konkur-
renterna måste kartläggas då det är viktigt att den nya tjänsten, för att bli framgångsrik, 
har en tydlig fördel jämfört med befintliga tjänster.   

För att utvecklingen av en tjänst ska bli framgångsrik är det viktigt att organisationen runt 
utvecklingen är noga uttänkt. Detta för att kommunikationen mellan idébärare, chefer, 
personal, experter och kunder ska fungera. Enligt Johne och Storey (1998) är ett stort 
problem att nya idéer inte tas till vara. Ledningen måste ställa upp eller tydliggöra de mål 
som finns för tjänsteutveckling samt ge praktisk hjälp till innovatörer inom företaget. Ett 
annat problem är att det saknas erfaren personal inom området. Detta skulle kunna 
främjas genom belöningssystem och erkännande till dem som kommit med idéer och 
utvecklat nya tjänster så att det blir attraktivt att arbeta med tjänsteutveckling. Senare tids 
forskning har visat att det inte alltid är huvudprodukten som är det viktiga i utvecklingen 
av nya tjänster, utan fokus bör läggas på hela tjänsteerbjudandet med bitjänster och 
stödtjänster som komponenter. Det är detta som är syftet med föreliggande uppsats, att se 
vilka delar i tjänsteerbjudandet trafikhuvudmännen anser är viktiga att utveckla.  

Det finns olika typer av tjänsteutveckling. Forskare har identifierat ett antal typer av nya 
tjänster som skiljer sig från varandra i avseende huruvida tjänsten är helt ny för kunden 
och/eller producenten, eller en förbättring av en befintlig tjänst. (Johne och Storey, 1998) 
Nedan förklarar vi de olika typerna kortfattat.   

 

Helt nya produkter: Detta är produkter som är nya för såväl kunden som 
producenten, produkten är alltså helt ny på marknaden.  

 

Nya produktlinjer: Produkten är inte ny på marknaden men för producenten är 
produkten och tillverkningsprocessen ny.  

 

Tillägg till en befintlig produktlinje: Nya produkter som kompletterar befintliga 
produkter i företagets produktutbud. Till exempel införande av tågtrafik i regioner 
som endast erbjuder busstrafik.  

 

Förbättringar av befintliga produkter: Förbättrade versioner som ersätter 
befintliga produkter. Till exempel nya tåg, bussar och biljettsystem.  

Till dessa fyra typer tillkommer två typer till som inte ska ses som produktutveckling i 
ordets rätta bemärkelse. Dessa två kan appliceras på de fyra tidigare typerna och skall ses 
som produktdifferentiering respektive processutveckling.  

 

Repositionering: Befintliga produkter som erbjuds i olika utföranden till nya 
marknadssegment och andra priser. Bättre service eller fler alternativ är exempel 
på förändringar som medger ett högre pris.  
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Kostnadsreduktion: Nya produkter med samma, eller bättre funktion i 
jämförelse med en befintlig produkt men till en lägre kostnad och ett lägre pris. 
Kostnaderna kan minskas genom förbättrad teknik eller effektivare produktion 
samt genom att ta bort delar i erbjudandet som inte efterfrågas av kunden. 

3.3 Tjänsteutvecklingsprocessen  
Edvardsson (1996) delar in tjänsteutvecklingsprocessen i fyra faser: idéfas, 
projektbildningsfas, utvecklingsfas och implementeringsfas. Det kan dock, i vissa fall, 
vara svårt att urskilja exakt var i processen utvecklingen befinner sig, då gränserna inte är 
helt klara och faserna kan pågå samtidigt.  

1. Idéfasen: Det är i idéfasen som idén till en tjänst föds. En idé kan komma från 
formella och ordnade idégenererings- och idéutvecklingsprocesser, från personer 
inom företaget eller från kunder. Utifrån idén bildas ett mer konkret tjänste-
erbjudande. Här undersöks ekonomin och marknaden för erbjudandet och en 
bedömning görs om idén ska genomföras eller inte.   

2. Projektbildningsfasen: Här skapas en projektgrupp som har till uppgift att 
utveckla och marknadsanpassa idén. Det är här som sammansättningen av med-
arbetare och val av arbetsmetod sker samt planering av hur projektet ska ledas.  

3. Utvecklingsfasen: Här arbetar organisationen med att utforma och konstruera 
tjänsteerbjudandet, tjänsteprocessen och tjänstesystemet. Till att börja med ana-
lyseras kundernas behov av tjänsten, vilka ofta kan vara svåra att tyda varför 
behoven ofta måste grundas på antaganden. Därefter preciseras tjänsteerbjudandet, 
ofta finns det en förlaga på en utländsk marknad som sedan anpassas till den egna 
marknaden. Det är viktigt att involvera erfarna kunder i arbetet med den nya 
tjänsten för att produkten skall bli väl anpassad till de verkliga behoven. I 
tjänsteprocessen organiseras de kedjor av aktiviteter som ingår i tjänsteproduk-
tionen. Som stöd till tjänsteprocessen finns resursstrukturen eller tjänstesystemet, 
som består av både teknisk/fysiska resurser och medarbetare.    

4. Implementeringsfasen: Implementeringsfasen innebär att marknadsföra tjänsten 
såväl internt som till kunderna. Den interna delen består huvudsakligen av att 
introducera och utbilda frontpersonalen genom väl genomtänkta regler och 
principer. Den externa marknadsföringen mot kunderna består dels av 
direktreklam och annonsering. Dels består den av testmarknadsföringar mot 
utvalda kunder varefter tjänsten anpassas ytterligare till olika kundkategorier. 
Fördelen med tjänster är att det är relativt lätt att ändra tjänstens utformning 
successivt och detta förekommer i all tjänsteutveckling. Därför kan det vara svårt 
och inte heller nödvändigt att alltid skilja på utvecklingsfasen och imple-
menteringsfasen. 

3.3.1 Kundens roll i tjänsteutvecklingen 
Tidigare har vi nämnt kundens viktiga roll i tjänsteproduktionen men kunden måste även 
involveras i utvecklingen av en tjänst. Med involvering menas inte att helt rätta sig efter 
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kundens önskningar, utan det handlar om att diskutera och föra ett samtal om vad som är 
viktigt för kunden (Edvardsson, 1996). Enligt Cooper (2001) måste det finnas en 
förståelse för vad kunden verkligen upplever vara viktigt för att tjänsten skall upplevas 
positiv. För att få denna förståelse finns det tre frågor att ställa till kunden eller kund-
gruppen;   

 

Vad uppskattar kunden och hur viktigt är det att just detta önskemål uppfylls?  

 

Vilken del av erbjudandet ger en sådan kundnytta att kunden kan tänka sig att 
betala mer för just den delen? 

 

Vilka funktioner och egenskaper ger en ökad kundnytta och ett högre värde för 
kunden och hur vill kunden att tjänsten ska utföras?  

Cooper (2001) diskuterar även vikten av att ha fasta grupper av kunder, så kallade 
fokusgrupper, som regelbundet träffas för att diskutera olika idéer. Andra metoder att 
använda sig av är enkäter med fasta svarsalternativ och frågeformulär där intervjuaren, 
genom muntliga intervjuer ställer ett antal frågor om hur erbjudandet upplevs. Enligt 
Gustavsson, Kullvén och Larsson (1997) kan klagomålshantering också ses som en del i 
tjänsteutvecklingen.  Detta är ett relativt enkelt och ekonomiskt billigt alternativ. Det är 
viktigt att göra det enkelt för kunden att framföra sina klagomål, annars är det risk att 
endast mycket allvarliga och stora problem kommer fram medan de till synes små men 
mycket irriterande problemen aldrig kommer fram.  

Utifrån dessa teorier kommer vi i nästa kapitel att analysera de empiriska data vi fått fram 
i våra intervjuer.  
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4 Empirisk analys 
I det inledande kapitlet gavs en kort introduktion till den svenska kollektivtrafiken. I detta 
kapitel presenteras respondenterna och en mer utförlig beskrivning om ansvars-
fördelning mellan stat, landsting och kommun samt vilka mål, krav och restriktioner som 
finns uppställda ges. Därefter sammanfattar vi våra intervjuer med utgångspunkt i de 
frågor vi ställde till våra respondenter. Sammanfattningen blir sedan grunden i vår 
analys där vi analyserar svaren vi fått utifrån den teori som vi redogjort för i det 
föregående kapitlet. 

4.1 Empirisk kontext 
Nedan ges en kort presentation av de fyra trafikhuvudmän som ingår i undersökningen. 

4.1.1 Länstrafiken i Västerbotten AB  
På Länstrafiken i Västerbotten AB pratade vi med deras marknadschef Tor Eriksson. 
Presentationen av organisationen bygger till största del på intervjun med Eriksson.   

Länstrafiken i Västerbotten är ett aktiebolag som ägs till hälften av landstinget i 
Västerbotten och till hälften av länets kommuner, i förhållande till respektive kommuns 
invånarantal. Lanstinget har ekonomiskt ansvar för resandet mellan kommunerna i 
regionen samt sjukresor, medan kommunerna står för kostnaderna för trafiken inom 
respektive kommun.(www.tabussen.se) År 2005 genomfördes ca 9,7 miljoner resor med 
Länstrafiken och ULTRA, lokaltrafiken i Umeå, som då var skild från Länstrafiken. Från 
och med juni månad 2006 upphör ULTRA och Länstrafiken i Västerbotten tar över 
lokaltrafiken i Umeå. När det gäller trender i resandet har det varit en liten minskning i 
Västerbottens inland. Detta beror till stor del på ett minskat befolkningsunderlag. Dock 
har inte trafiken minskat i samma utsträckning som befolkningen, vilket Eriksson anser 
positivt. I de tätare befolkade områdena längs E4: an, mellan Sundsvall och Luleå samt 
omkring Umeå och Skellefteå har trafiken ökat. Längs E4: an har resandet ökat med 5 
procent, tre år i rad, detta från en tidigare väldigt hög nivå. (Intervju med Eriksson)  

Resorna utförs i huvudsak med buss men på sträckor med mindre befolkningsunderlag 
körs trafiken med minibuss och taxi. Länstrafiken i Västerbotten har flest dubbel-
däcksbussar i landet. I dagsläget finns ingen tågtrafik men när Botniabanan som är under 
uppbyggnad tas i bruk kommer Länstrafiken att ansvara för persontrafiken. Även planer 
på att ta upp tågtrafik på järnvägen mellan Storuman och Umeå finns. Busstrafiken körs 
på entreprenad av fyra större operatörer; Swebus; Connex; Skelleftebuss; Busspoolen 
som är en konstellation mellan ett antal privata åkare. Taxitrafiken utförs av ett tjogotal 
olika taxibolag. Tidigare har stadstrafiken i Umeå varit åtskild från Länstrafiken och haft 
olika ägare men från och med juni 2006 kommer all trafik i Västerbotten drivas av 
Länstrafiken. I landstinget har Socialtdemokraterna politisk majoritet medan det i 
kommunerna varierar väldigt mycket. (Intervju med Eriksson)                                                                                                                                                   

 

Länet har två medelstora städer, Umeå med 110 000 invånare och Skellefteå med 71 000 
invånare (scb.se). Hela Västerbottens län har ca 258 000 invånare.  
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4.1.2 X-trafik AB (länstrafiken i Gävleborg) 

På X-trafik AB intervjuade vi deras VD Malte Burwick. Presentationen av företaget byg-
ger till stor del på intervjun med Burwick.  

Länstrafiken i Gävleborg ägs till hälften av lanstinget och till hälften av länets kommuner 
genom X-trafik AB. Lanstinget ansvarar för tågtrafiken samt sjukresor och färdtjänst. 
Kommunerna ansvarar för respektive kommuns trafik inom kommunen. X-trafik säljer ca 
12 miljoner resor per år. Busstrafiken står för ca 11,2 miljoner resor medan tåget står för 
ca 800 000 resor. Under de senaste åren har trenden varit att tågtrafiken har ökat med 
mellan 15 och 20 procent, medan busstrafiken minskat. Detta beror enligt Burwick på att 
kontrakten mellan kommunerna och bussbolagen har blivit mer kostsamma vid upp-
handlingarna. Senaste åren har kostnaderna ökat med närmare 30 procent. Detta har 
resulterat i att vissa busslinjer har dragits in samtidigt som tågtrafiken byggts ut. 
Dessutom har de busslinjer som gått parallellt med tåg nu tagits bort vilket även det resul-
terat i färre bussresenärer. Övrig trafik utgörs av sjukresor och färdtjänst som körs av 
olika taxibolag.   

X-trafik har kontrakt med 3 bussoperatörer där den störta operatören är Swebus. 
Tågtrafiken utförs av tågkompaniet som är ensam operatör, medan färdtjänst och sjuk-
resor utförs av ett trettiotal olika taxibolag. X-trafik har 29 anställda fördelade på 26 
heltidstjänster. I lanstinget och i kommunerna är det Socialdemokraterna med stöd av 
Vänsterpartiet som har politisk majoritet.   

Länet har en mellanstor stad, Gävle, med 92 000 invånare, samt ett antal mindre städer, 
till exempel Bollnäs, Hudiksvall och Söderhamn. Hela länet har 276 000 invånare. (scb.se)  

4.1.3 Hallandstrafiken AB 
På Hallandstrafiken AB intervjuade vi Bruno Andersson som är Planeringschef. 
Presentationen av Hallandstrafiken bygger på fakta från intervjun, information från 
Hallandstrafikens och SCB:s hemsidor samt annan information som vi fått skickat till oss 
från företaget.   

Hallandstrafiken ägs till hälften av Lanstinget Halland och till hälften av länets 
kommuner i förhållande till folkmängd. Hallandstrafiken ansvarar för upphandling av all 
kollektivtrafik i Hallands län samt sjukresor, färdtjänst och skolskjuts i Varbergs, 
Laholms, Falkenbergs och från och med hösten 2006 även Halmstads kommun, allt för 
att få en mer effektiv och samordnad trafik där fordonen används så effektivt som möjligt. 
Varje år genomförs cirka 11 miljoner resor, inklusive trafiken i Kungsbacka som körs på 
uppdrag av Västtrafik AB. Både buss och tågtrafiken har ökat senaste åren, buss med 4 
procent när det gäller länstrafik och med en procent i tätorterna. Resandet med tåg ökade 
med 6.7 procent år 2005, delvis beroende på den ökande turtätheten mellan Göteborg och 
Halmstad.  Trafiken utförs till största del med buss, där Swebus är den störta operatören, 
samt med tåg på Västkust-, Viskadals- och Halmstad - Nässjöbanan. Hallandstrafiken har 
ett 40 tal anställda varav 6 personer arbetar med utveckling av kollektivtrafiken. Lands-
tinget Halland styrs av en höger och center majoritet. (Intervju med Anderson)  
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Hallands län har 286 000 invånare och har en medelstor stad, Halmstad med 88 000 
invånare samt ett antal mindre städer med cirka 50 000 invånare på en relativt liten area. 
Hallands län är undersökningens minsta län med 5700 km2. (scb.se) 

4.1.4 Jönköpings Länstrafik AB 
På Jönköpings Länstrafik AB intervjuade vi Ingemar Lundin, VD och presentationen av 
organisationen bygger på svaren från intervjun samt information från Jönköpings 
Länstrafiks och SCB:s hemsida.  

Jönköpings Länstrafik AB ägs gemensamt av landstinget och länets tretton kommuner. 
All trafik som bedrivs i Länstrafikens regi utförs på entreprenad av ca 25 trafikföretag. 
Trafikhuvudmannen har ansvar för all linjetrafik med tåg och buss i länet samt sjukresor 
och färdtjänst som går under benämningen särskild kollektivtrafik. Under ett år 
genomförs över 16 miljoner resor i länet varav 70 procent utgörs av busstrafiken i de 
olika tätorterna, 21 procent av busstrafiken på landsbygden och 9 procent av tågtrafiken. 
Det totala resandet har legat ganska stilla de senaste åren, men sedan hösten 2005 har 
resandet återigen gått uppåt, speciellt på tåg sidan som de har sett en ökning på mellan 5-
10 procent. (Intervju med Lundin) Länstrafiken hade år 2004, 73 anställda varav 26 
jobbade på kontoret och 47 på beställningscentralerna. (jlt.se)  

Jönköpings län har 330 000 invånare och har en större stad, Jönköping med cirka 121 000 
invånare och ett antal mindre orter med färre än 30 000 invånare. Länets areal är 11 700 
km2. (scb.se)  

4.2 Översiktlig beskrivning av kollektivtrafiken 
Ägandet och ansvaret för kollektivtrafiken i Sverige delas mellan staten, landstingen och 
kommunerna. Staten ansvarar för att säkerställa att kollektivtrafik kan bedrivas samt att 
goda förutsättningar för detta skapas. Detta görs främst genom lagstiftningar samt invest-
eringar i bussterminaler, järnvägar och liknande anläggningar. Även ekonomiskt stöd till 
persontrafik på järnvägssträckor där kommersiell verksamhet inte är möjlig ges av staten. 
På statens ansvar ligger även att tillsätta olika utredningar samt att ge stöd till forskning 
och utveckling inom transportområdet. Arbetet sker i olika statliga myndigheter och 
delegationer, såsom Vägverket, Banverket, Rikstrafiken och Kollektivtrafikdelegationen. 
(Finnveden, 2002, s.4-6) Operatörens eller trafikutövarens ansvar är i stort sätt bara att se 
till att avtalad mängd trafik produceras och att det sköts på ett korrekt sätt (SOU-rapport 
2003-67 del 5).  

Rikstrafiken har ett transportunderlagsövergripande ansvar vilket innebär att se till att 
kollektivtrafiken samordnas på ett effektivt sätt. Vägverket och Banverket har ett så kallat 
sektorsansvar på vägar respektive järnvägar vilket innebär att se till att kollektivtrafiken 
kan produceras på våra vägar och järnvägar. Kollektivtrafikdelegationen har till ansvar att 
överväga hur ansvaret mellan ovan nämnda myndigheter ska fördelas och därtill även 
bestämma hur ansvaret mellan myndigheterna och de kommunala och privata bolagen 
ska fördelas. Deligationen ska även se över om lagstiftningen inom kollektivtrafiken 
behöver ses över för den fortsatta utvecklingen. (SOU-rapport 2003-67 del 5)  
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I varje län finns förutom länsstyrelsen, som är en statlig förvaltning, också ett kommunalt 
organ, lanstinget som väljs av länets invånare. Landstinget är delansvarigt tillsammans 
med kommunerna i länet för kollektivtrafiken genom trafikhuvudmannen. Trafikhuvud-
mannen ansvarar för trafikförsörjningen genom bestämmanderätt över trafikutbud och 
taxor. Trafikhuvudmannen ansvarar vidare för hur trafiken ska drivas. Alternativen är att 
trafiken bedrivs av ett kommunalt bolag eller genom upphandling av privata trafikföretag. 
Eventuellt underskott i rörelsen fördelas av huvudmannen mellan lanstinget och 
kommunerna efter speciella regler. Förutom persontrafik på väg ingår även linjetrafik på 
järnväg och med fartyg. (Finnveden, 2002) 

4.2.1 Mål, krav och restriktioner  
Det finns en rad olika mål, krav och restriktioner som trafikhuvudmännen har att rätta sig 
efter. Andersson på Hallandstrafiken säger att syftet med kollektivtrafik är att det ska ge 
något tillbaka till samhället och att det är därför samhället subventionerar kollektiv-
trafiken. Både ägarna, som utgörs av kommuner och lansting i de olika länen och 
kunderna (resenärerna) ska tillfredsställas. Som exempel tar Lundin, VD på Jönköpings 
länstrafik, upp kundens perspektiv och kundattityder,   

”attityd föregår beteende, man måste vara positiv innan man börjar åka med oss, är man 
positiv blir man kvar som kund annars försvinner man som kund så fort man kan”.  

Burwick menar att trafikhuvudmännen har två sorters kunder. Å ena sidan resenärerna 
som köper produkten, å andra sidan ägarna, vars krav kommer ur politiska beslut. Kraven 
kan till exempel vara att kollektivtrafiken får kosta ett visst antal procent av den totala 
budgeten i länet och kommunerna. Även Eriksson menar att kraven kommer från två 
olika håll. Den primära uppgiften är egentligen bara att se till att så många som möjligt 
åker kollektivt.   

”Vi måste få fler att åka kollektivt!”   

Därför måste allt utvecklingsarbete syfta till att göra saker som resenären tycker är bra. 
Samtidigt ska det stämma överens med ägarnas krav och de ekonomiska förutsättningar 
som finns. Eriksson på Länstrafiken i Västerbotten säger att allt utvecklingsarbete måste 
vara rimligt. Det går inte att tillsätta en miljon kronor till något som kommer att ge två 
nya resenärer.   

Ett exempel på ägarens mål är att ha en viss självfinansieringsgrad. 2005 var målet i 
Gävleborgs län en självfinansieringsgrad på 51 procent och för 2006 är målet 52 procent. 
Ett långsiktigare mål är att år 2008 ha en självfinansieringsgrad på 60 procent. Andra 
krav kommer från olika bidragsgivare, till exempel rikstrafiken vars ekonomiska bidrag 
man nu blivit beroende av. För att bli tilldelad dessa bidrag måste trafikhuvudmannen 
göra en motprestation.(Intervju med Lundin) Dock sker inte bara utvecklingen av 
ovanstående skäl utan även av konkurrens skäl. Alla respondenter är överens om att det 
egentligen bara finns en huvudsaklig konkurrent. Lundin menar att kollektivtrafikens 
huvudsakliga konkurrent är bilen,  
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”Någon annan utförande av linjetrafik finns det ju egentligen inte här”. Dock ser han 
inte bilen enbart som en konkurrent, ”man behöver inte äga en bil i dagens samhälle men 
i många tillfällen måste man ha tillgång till en bil därför att kollektivtrafiken kan inte 
förväntas köra enskild resenär”.  

Lundin menar här att kollektivtrafiken inte kan tillfredsställa alla behov om förflyttning 
hos varje enskild resenär och då är bilen en nödvändighet. Eriksson, marknadschef på 
Länstrafiken i Västerbotten, menar dock att samtidigt som att se biltrafiken som en 
konkurrent kan den även ses som ett komplement till kollektivtrafiken. Det är viktigt att 
inse att biltrafiken är viktig för att kollektivtrafiken ska vara lönsam. I många delar av 
Västerbotten utgör biltrafiken ”matarlinjer” till kollektivtrafiken. Det finns till exempel 
stora parkeringsplatser intill vissa busshållplatser med möjlighet till motorvärmare. 
Andersson har samma syn på konkurrenter som övriga respondenter men menar att även 
cykeln är en konkurrent i viss mån, även om dom inte får se cykeln som en konkurrent ur 
ett samhällsperspektiv.  

När det gäller restriktioner är den mest aktuella just nu att alla nya bussar, tåg och andra 
färdmedel som används inom kollektivtrafiken sedan år 2000 ska vara handikapp-
anpassade. Målet är att alla fordon skall vara anpassade för funktionshindrade år 2010. 
(Finnveden, 2002) Lundin på Jönköpings Länstrafik påpekar och förklarar att detta mål 
styr alla nya köp av bussar och tåg. Färdtjänst och riksfärdtjänst som tidigare bedrivits av 
socialtjänsten har nu i större grad integrerats med kollektivtrafiken och trafikhuvud-
mannen har nu också möjlighet, dock inte någon skyldighet att ansvara för detta. Syftet är 
att minska kostnaderna för färdtjänst genom att fler får möjlighet att använda sig av den 
ordinarie kollektivtrafiken istället för taxi. När det gäller sjukresor är det landstinget som 
administrerar dessa och är ekonomiskt ansvariga. Landstinget har däremot inget ansvar 
att fysiskt anordna dessa resor i likhet med färdtjänst. Dock finns ett intresse att sjukresor 
genomförs på ett ekonomiskt effektivt sätt, t ex genom samordning med linjetrafik eller 
andra lösningar. (Finnveden, 2002) I arbetet med att göra kollektivtrafiken mer tillgänglig 
menar Eriksson på Länstrafiken i Västerbotten, att hållplatserna ofta är dåligt anpassade 
till resenärernas olika behov. Eriksson menar att Länstrafiken kan göra mycket för att 
bussarna ska vara anpassade till olika behov men att det är Vägverkets uppgift att se till 
att hållplatserna är väl fungerande.   

Kollektivtrafiken har till uppgift att minska miljöfarliga utsläpp och därför har miljö-
frågor en central del i allt utvecklingsarbete. Till följd dessa miljökrav samt omgiv-
ningens påtryckningar kommer Jönköpings Länstrafik med all säkerhet att övergå till 
biogas som drivmedel i stadstrafikens bussar för att minska utsläppen. Burwick på X-
trafik har en annan syn på miljöfrågan och menar att det viktigaste är att få fler att resa 
kollektivt och lämna bilen hemma. Det viktigaste är inte alltid att ha det allra 
miljövänligaste drivmedlet, om det medför ökade kostnader och indragna busslinjer, då är 
det bättre att se till att kollektivtrafiken är tillgänglig och attraktiv för alla och att det 
leder till att fler ställer sina bilar hemma.  

När det gäller säkerhet anser Andersson på Hallandstrafiken att säkerheten är en viktig 
fråga, både för passagerarna och för förare. Åtgärder som vidtagits är installation av 
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kameror på bussarna, alkolås samt certifieringar av förare. Även i Gävle kommer 
kameror att sättas in i stadsbussarna för att våld och hot mot passagerare och förare ska 
förhindras. Länstrafiken i Västerbotten har valt en annan väg för att förhindra våldet mot 
passagerare och chaufförer. Med hjälp av det nya biljettsystemet kommer kontant-
hanteringen i bussarna att minska och därigenom ökar säkerheten. Även andra åtgärder 
har vidtagits för att minska kontanterna i bussarna såsom ökade möjligheter för förarna 
att tömma kassan under dagen.  

Varutransporter med bussgods har på senare år minskat. Till följd av en ökad konkurrens 
har det blivit viktigare att tillhandahålla snabb busstrafik för passagerare vilket inte är 
förenligt med att lasta på och av gods på en mängd olika hållplatser. Det gods som 
fortfarande transporteras med bussgods är varor där snabb leverans är en förutsättning. 
Det är främst i norra delen av Sverige som bussgods fortfarande är en förutsättning för 
många företag att kunna tillhandahålla varor inom rimliga leveranstider. Syftet med 
bussgods är att kunna erbjuda företag och privatpersoner snabba och prisvärda leveranser. 
Tanken är också att dessa transporter ska ge ett ekonomiskt överskott som skall gynna 
kollektivtrafiken i övrigt. (Finnveden, 2002) 

4.2.2 Klassificering av kollektivtrafikens tjänster 
Eftersom alla tjänster är unika, kräver alla tjänster olika åtgärder och strategier för en 
effektiv tjänsteutveckling. Att klassificera sina tjänster görs både ur marknads-
föringssynpunkt och ur strategisynpunkt. Det är därför viktigt att känna till hur tjänster 
kan klassificeras och delas in för att bli framgångsrik inom sitt tjänsteområde.(Grönroos, 
2002) Det finns enligt Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998), olika sätt att klassificera 
en tjänst och olika delar av tjänsten kan tillhöra olika klasser. Till att börja med kan vi 
bestämma att kollektivtrafikbranschen är en transporttjänst. Att klassificera utifrån om 
kollektivtrafikens tjänster är kunskapsintensiva eller kunskapsextensiva är däremot 
svårare. Vissa delar av produktionen är väldigt kunskapsintensivt, exempelvis 
utvecklingsarbete och planering medan kundtjänst och trafikinformationsupplysning är 
mer kunskapsextensivt.   

I inledningen beskrevs kollektivtrafiken utifrån Edvardssons modell över tjänstekonceptet. 
Här förklaras denna modell ytterligare ur kollektivtrafikens perspektiv. Tjänsterna delas 
in i kärntjänst, bitjänst och stödtjänst som har till syfte att möta resenärernas primära och 
sekundära behov.(Edvardsson, 1996) Kollektivtrafikens kärntjänst är att transportera 
resenärerna från punkt A till punkt B och syftar till att tillfredställa resenärernas primära 
behov. Vidare består tjänstekonceptet av ett sekundärt kundbehov som tillfredsställs 
genom bitjänster och stödtjänster. Bitjänster inom kollektivtrafiken kan till exempel vara 
busshållplatser, busstationer, biljett och informationssystem, tjänster som är nödvändiga 
för att kärntjänsten ska fungera. För att förstärka kundens upplevelse kan stödtjänster 
läggas till konceptet. Stödtjänster inom kollektivtrafiken kan vara bussvärdinnor, 
expresstrafik eller affärsklass på tåg och buss. Såväl primära som sekundära behov måste 
tillfredsställas för att kunden ska bli nöjd. (Arnerup-Cooper och Edvardsson, 1998; 
Edvardsson, 1996)  
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Ett fjärde sätt att klassificera en tjänst är enligt Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998) 
och Grönroos (2002) utifrån hur mycket mänsklig, kontra teknisk närvaro 
tjänsteproduktionen kräver (den interaktiva delen) samt om tjänsten är kontinuerlig eller 
diskontinuerlig. Tåg och busstrafik klassificeras som ”high-tech” tjänster men med visst 
inslag av mänsklig kontakt. Samtidigt är kundtjänst och trafikupplysning fortfarande till 
stor del en ”high-touch” tjänst. Huruvida kollektivtrafiken är en kontinuerlig eller dis-
kontinuerlig tjänst beror på hur resenären använder tjänsten. För en person som använder 
kollektivtrafiken i sin vardag med pendling till och från arbete eller skola är den i högsta 
grad en kontinuerlig tjänst. För en person som använder sig av kollektivtrafiken mer 
sällan, till exempel vid problem med bilen, är den sannolikt en diskontinuerlig tjänst.  

4.3 Tjänsteutveckling inom kollektivtrafiken 
Tjänsteutveckling beskrivs i litteraturen som ett förlopp som innefattar alla aktiviteter och 
processer från att en idé uppkommer tills det att tjänsten är lanserad på markanden. 
(Edvardsson, 1996) Just nu är utvecklingen inom kollektivtrafiken i en period då det 
händer mycket inom många olika områden. För att få en mer översiktlig bild av vad som 
utvecklas inom kollektivtrafiken har vi valt att först redogöra för vad trafikhuvudmännen 
anser ha högst prioritet just nu samt långsiktiga mål och strategier. Övriga projekt och 
utvecklingsarbeten har vi valt att dela upp i två delar, stora och mer kostsamma projekt 
som ofta sträcker sig över en längre tidsperiod och mindre projekt, som innebär enklare 
förändringar och justeringar. 

4.3.1 Strategisk utveckling 
Mycket av arbetet inom kollektivtrafiken går ut på att förenkla och förbättra biljett-
systemen. För X-trafik är det alltid viktigast att utgå från kunden. Burwick säger att:   

”En röd tråd i det viktigaste förbättringsarbetet är kopplat till resenärerna, 
marknadstänket. Vi har en bra produkt, som ska bli ännu bättre. Och den måste kunna 
säljas på så marknadsmässiga villkor som möjligt”.   

På X-trafik finns även en lista på en rad viktiga åtgärder; att locka nya kunder; mångfald i 
erbjudandet; egen attraktionskraft i den mening att kollektivtrafiken ska vara ett första-
handsval; långsiktiga mål och kontinuitet i tidtabeller så att resenärerna kan lita på att den 
buss de är van vid att nyttja även i framtiden kommer att gå. Även Jönköpings län arbetar 
efter visionen att göra länet till ett mer attraktivt län och där är kollektivtrafiken en del i 
arbetet. Det ska bli lättare att åka över länsgränserna, på sikt bör hela landet ses som en 
stor region, då människor i större utsträckning arbetar och studerar utanför länets gränser 
idag än tidigare. (Intervju med Lundin) I Västerbotten anser Eriksson att det är 
bokningssystem som är det viktigaste området samt att det realtidssystem som det in-
vesterats mycket pengar i kommer att utnyttjas på ett så effektivt sätt som möjligt.   

Enligt Burwick på X-trafik, är en viktig fråga att på sikt harmonisera den nationella 
kollektivtrafiken och få enhetliga åldersgränser och taxor i hela landet.  Det finns ett sam-
arbete mellan X-trafik och åtta andra trafikhuvudmän i Mellansverige, som arbetar med 
att utveckla ett betalsystem som gör det möjligt att resa på samma kort eller biljett vart än 
resenären ska inom ett visst län och även mellan olika län. Liknande samarbeten finns i 
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de fyra nordligaste länen samt i södra Sverige (Skånetrafiken, Hallandstrafiken, 
Länstrafiken i Blekinge, Jönköping och Kronobergs län), där till exempel linjedragning, 
marknadsföring och biljettsystem samordnas. (Intervju med Eriksson, Lundin och 
Andersson) Burwick tror att det kommer att krävas många års arbete och många politiska 
beslut innan en total harmonisering i hela landet är genomfört. Han menar att det måste 
finnas en vilja att göra det enklare att resa med kollektivtrafiken. Att ha en enkel och 
lättillgänglig produkt är den största framgångsfaktorn.   

Sammanfattningsvis är det ägarnas, kundernas och trafikhuvudmännens restriktioner, 
krav och mål samt betydelsen av att ha en konkurrenskraftig produkt som är grunden i 
allt utvecklingsarbete. Vi valt att dela in de projekt som utvecklas av trafikhuvudmännen 
i Sverige i två kategorier, stora och mindre projekt. 

4.3.2 Stora projekt 
Länstrafiken i Västerbotten arbetar just nu med att installera ett nytt GPRS system i alla 
bussar. Systemet syftar till att förbättra kommunikationen mellan fordonen och mellan 
fordonen och huvudkontoret. Systemet möjliggör att bokning och biljettförsäljning kan 
ske via Internet, vilket förenklar för både kunden, föraren och för andra i organisationen 
som arbetar med trafikplanering. Systemet underlättar för kunderna (jfr kundprocessen) 
då de kan köpa biljetter hemifrån, reservera plats på vissa bussar, samt se aktuella 
tidtabeller via Internet. Enligt bland andra Arnerup-Cooper och Edvardson (1998), 
Edvardsson (1996), är en viktig del av tjänsteutvecklingen att göra det enklare för kunden 
att utföra sin del i tjänsteproduktionen. Att föra över vissa aktiviteter på sina kunder ökar 
generellt produktiviteten och kundtillfredställelsen.  

Samtliga tillfrågade trafikhuvudmän har eller kommer inom en snar framtid att införa det 
så kallade realtidssystemet som innebär att tidtabeller och eventuella förseningar visas i 
realtid via olika kanaler såsom Internet, mobiltelefonnätet och monitorer på stationer och 
hållplatser. Just nu arbetar Jönköpings Länstrafik med realtidssystem som möjliggör 
nedladdning av tidtabell via mobiltelefon och Internet. Under 2007 kommer en typ av 
realtidssystem att införas i Västerbotten. Detta består i ett informationssystem i realtid 
som vid ett antal hållplatser visar hur många minuter det dröjer innan bussen kommer. 
Dels blir det ett tidtabellssystem där alla avgångar listas och visas på monitorer vid större 
busstationer och hållplatser. All information som visas kommer att utgå från den plats 
resenären befinner sig. Även information om kommande hållplats kommer att visas inne i 
bussarna. Informationen kommer att presenteras dels på en skärm, dels via talad in-
formation som resenären själv kan välja att ta del av eller avstå från.   

Det som framkommit ovan stämmer väl överens med senare tids forskning huruvida det 
inte alltid är huvudprodukten som är det viktiga i utvecklingen av nya tjänster. Fokus bör 
istället läggas på hela tjänsteerbjudandet med bitjänster och stödtjänster som kom-
ponenter (Johne och Storey, 1998). Efter att kollektivtrafiken under många år fokuserat 
mycket på kärntjänsten, det vill säga att transportera människor på ett säkert sätt från 
punkt A till punkt B, har nu som framkommit av diskussionen ovan, fokus breddats till 
att möta kundernas sekundära behov.  
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Utvecklingen av tågtrafiken är ett annat område som det har och kommer att fortsätta 
investeras mycket pengar i. Jönköpings län har i förhållande till sin storlek det största 
järnvägs nätet i Sverige.   

”Det betyder ju då att järnvägen är ju grunden så att säga i vår regionala trafik-
försörjning. Busstrafiken har ju då fått en mer kompletterande roll och samtidigt har det 
kanske inte hänt så mycket där under senare år.” (Intervju med Lundin)  

Även om Lundin, VD Jönköpings Länstrafik säger att busstrafiken ha fått en 
kompletterande roll, tycker vi att den inte bör ses som en bitjänst då den har en så pass 
viktig roll i att göra kollektivtrafiken tillgänglig i hela länet. Just nu har trafikhuvud-
mannen i Jönköping köpt in ett tiotal nya tåg, ”Krösatåg”, som de precis har fått fungera 
som de ska och inom kort kommer fler tåg att köpas in. För att göra tågtrafiken mer 
attraktiv har både järnvägar och stationer rustats upp och järnvägsnätet har byggts ut så 
att det på sikt ska bli möjligt att trafikera sträckan mellan Jönköping och Norrköping. När 
det gäller busstrafiken har ett nytt koncept, ”Krösabuss”, tagits fram som innebär hög 
turtäthet även på landsbygden med halvtimmes trafik under rusningstid och en timmes 
trafik övrig tid. För att finansiera detta har det dragits ner eller hittats andra billigare 
lösningar, till exempel anropsstyrd trafik, där trafikunderlaget är sämre. I Halland, i likhet 
med Jönköping, har utvecklingen av tågtrafiken varit framgångsrik. Tillsammans med SJ 
finns ett marknadsbolag som planerar gemensam marknadsföring samt trafikupplägg. På 
sträckan mellan Göteborg och Halmstad går tågen från och med januari 2006, två gånger 
varje timme under högtrafik, där det tidigare gick ett tåg per timme.  

4.3.3 Mindre projekt 
Förändringar behöver inte vara dyra och väldigt omfattande såsom biljettsystem och 
modernisering av fordonsparker, även små förändringar kan ge stort genomslag. Som ex-
empel tar Eriksson, marknadschef på Länstrafiken i Västerbotten upp att de på sträckan 
Sundsvall- Luleå infört affärsklass på bussarna. Vidare berättar han att de börjat med 
bussvärdinnor på vissa längre sträckor.  

”En annan sak det ä att vi har bussvärdinnor ombord och det älskar folk och dom, 
speciellt på långa resor så känner man sig trygg och säker när det finns en bussvärdinna. 
Man får hjälp med att läsa tidningen å man kan köpa kaffe och man kan fråga saker och 
ting.”  

Dessutom kommer en avgift på tio kronor läggas till biljettpriset på alla expressbussar 
vilket kommer att ge beräknade ökande intäkter på två miljoner kronor. Det är dock 
viktigt att kunden upplever att avgiften även tillför ett värde som motsvarar den högre 
avgiften, det kunden inte uppfattar eller upplever utgör heller inget kundresultat. 
Kundresultat kan förklaras som själva upplevelsen av tjänsten. (Arnerup-Cooper och 
Edvardsson, 1998) Förutom ökade intäkter räknar Eriksson med att skolelever i större 
utsträckning kommer att välja de bussar som är avsedda för dem och därmed ge fler 
platser till betalande resenärer. Även X-trafik är inne på samma linje och har tankar på att 
införa olika prisklasser på bussar. För att öka kundnyttan gäller det enligt Burwick att 
anpassa sig till många olika kunder och kundbehov. Ett exempel skulle kunna vara att 
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erbjuda olika prisklasser och komfort för att tillfredsställa så många som möjligt. 
Burwick ger ett exempel på en situation som kan uppstå där olika prisklasser hade varit 
en bra lösning.  

”Man ska kunna välja mellan olika prisklasser beroende på hur man vill åka. Jag till 
exempel tillsammans med många andra så kallade affärsresenärer kanske är vana att åka 
X2000 och kanske första klass men att avsluta min kollektiva resa med en lokalbuss 
tillsammans med ja, kanske en skolklass på utflykt som skränar och dånar och kanske få 
stå i bussen är kanske inte min dröm. Kan jag inte få en garanti på att jag ska få åka på 
ett drägligt sätt?” Istället tar affärsresenärer ofta taxi för att få en dräglig resa.   

Som ett tillägg i den befintliga produktlinjen har Länstrafiken i Västerbotten har satt in 
förstärkningstrafik på de sträckor som varit överbelastade. Eriksson menar att det är 
viktigt att se möjligheter och utnyttjat ögonblicket. Dessutom har Länstrafiken i Väster-
botten jobbat mycket med tidtabeller samt expresstrafik på längre sträckor, allt för att 
göra erbjudandet mer attraktivt för kunden. Även i Halland har expressbussar satts in på 
sträckor med stort passagerarunderlag istället för att sätta in förstärkningstrafik. 
Förändringen gör att restiden blir kortare för alla resenärer och erbjudandet blir genom-
gående mer attraktivt och kan på så vis locka resenärer som tidigare ansett att bussen tagit 
allt för lång tid jämfört med att ta bilen. Att skapa bättre service eller fler alternativ till 
olika marknadssegment är enligt Johne och Storey (1998) exempel på förändringar som 
medger ett högre pris. 

4.3.4 Sammanfattning av tjänsteutvecklingen 
För att sammanfatta vad som utvecklas inom kollektivtrafiken just nu kan vi använda oss 
utav Albrechts och Zemkes (1985) indelning i ”Help-Me”-, ”Fix-It”- och ”Value-
Added”- tjänster. Utvecklingen av nya tåg, bussar, linjedragningar och förbättringar av 
hållplatser bör klassificeras som ”Help-Me”- tjänster, medan bussvärdinnor och 
realtidssystem bör klassificeras som ”Value-Added”- tjänster. Anledningen till att vi valt 
att klassificera tåg, bussar och linjedragningar som ”Help-Me”- tjänster är att dessa är för 
väntade av kunden samt att de hjälper kunden med behovet att ta sig från en punkt till en 
annan. Bussvärdinnor och realtidssystem är däremot tjänster som inte förväntas av rese-
nären samt att det höjer värdet på tjänsten. Om dessa tjänster blir allt mer utbredda och 
börjar ses som en självklarhet för att trafiken ska fungera är det troligt att de omvandlas 
till ”Help-Me”- tjänster och nya ”Value-Added”- tjänster måste utvecklas för att kunna 
erbjuda något unikt och lockande.  

Efter att ha redogjort för vad som utvecklas inom kollektivtrafiken kommer nästa avsnitt 
att behandla tjänsteutvecklingsprocessen, det vill säga, processen från generering av idéer 
tills det att tjänsten är implementerad och utvärderad. 

4.4 Tjänsteutvecklingsprocessen inom kollektivtrafiken 
Edvardsson (1996) och Gottfridsson (2001) delar in tjänsteutvecklingsprocessen i fyra 
delar: idéfas, projektbildningsfas, utvecklingsfas och implementeringsfas. Dock tycks det 
inte som om trafikhuvudmännen arbetar efter någon speciell mall men vissa drag som 
överensstämmer med den ovan nämnda tjänsteutvecklingsprocessen kan ändå antydas. 
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Rörande tjänsteutvecklingsprocessen fokuserar vår undersökning främst på processens tre 
första steg, var idéerna kommer från och hur arbetsfördelningen går till. Implement-
eringsfasen är ofta väldigt utdragen och svår att urskilja från övriga delar i processen. 
Uppföljning och mätning av effekter på utvecklingsarbetet är emellertid en del av 
implementeringsfasen.   

I Gävleborgs län finns just nu ingen formell process för vare sig utvecklingsarbete eller 
uppföljning. Detta anser dock Burwick vara en stor brist och en viktig del i hans 
kommande arbete. Han påpekar att det ska vara enkelt för medarbetare och ägare att se 
vad som pågår, genom att ha bättre struktur och ordning och en bra kommunikation 
mellan alla i organisationen. Detta stämmer väl överens med Edvardssons (1996) 
diskussion om vikten av att kommunikationen mellan idébärare, chefer, personal, 
experter och kunder måste fungera för att utvecklingsarbetet ska bli effektivt.  

4.4.1 Idéfasen 
Ett vanligt problem är att det ofta saknas personal som har kunskap och erfarenhet av att 
generera och ta till vara idéer. Detta kan främjas genom belöningssystem och erkännande 
till dem som kommit med idéer och utvecklat nya tjänster så att det blir attraktivt att 
arbeta med tjänsteutveckling. (Johne och Storey, 1998) Detta är något som ledningen på 
Jönköpings Länstrafik tagit fasta på och förklarar att när det gäller medarbetarnas 
kreativitet kan detta uppmuntras genom att det syns i lönekuvertet. Lundin säger vidare 
att:  

”En ytterligare del kan väl också vara att man ser sina idéer förverkligade.”   

Lundin fortsätter med att säga att de försöker att inte bygga organisationen för hög för att 
underlätta och förbättra kommunikationen mellan ledningen och medarbetarna och 
uttrycker sig med frasen,   

”managing by walking around”.   

Var idéer till utvecklingen av kollektivtrafik kommer ifrån har respondenterna ganska 
likartad uppfattning om. Oftast kommer idéerna ifrån andra län, andra länder, kunder, 
kommunens representanter och den egna organisationen. (Intervju med Lundin och 
Andersson) Burwick menar att han själv har en hel del idéer då han har arbetet mycket 
med kollektivtrafik på olika nivåer och funktioner. Eriksson påpekar att kunder kan 
generera mycket bra idéer. På en mässa blev han uppmärksammad på att resenärerna ofta 
efterfrågade säkerhetsbälten i bussarna, vilket var något han inte alls hade tänkt på att 
någon resenär skulle vilja ha. Detta var något som Länstrafiken i Västerbotten var tidiga 
med att införa i sina bussar och nu är det lag på att alla nytillverkade bussar ska ha 
säkerhetsbälte. Dock menar han att det skulle behövas ett bättre system för att fånga upp 
idéer. Även Edvardsson (1996) framhåller kundens viktiga roll i tjänsteproduktionen 
(interaktionen mellan kund och leverantör) men kunden måste även involveras i 
utvecklingen av en tjänst. Med involvering menas inte att helt rätta sig efter kundens 
önskningar, utan det handlar om att diskutera och föra ett samtal om vad som är viktigt 
för kunden. Eriksson berättar att man har utvecklat en marknadsplan som utgår 
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från ”kundbarometern”. Kundbarometern bygger på kontinuerliga kundundersökningar 
och genomförs i hela landet av Sltf. Planen är att satsa på de faktorer som kunderna anser 
vara viktiga men samtidigt ger ett lågt betyg på.   

”Det är ingen vits att satsa på något som kunderna tycker är oviktigt.”  

Eriksson fortsätter med att förklara att Länstrafiken i Västerbotten i år ska satsa på att bli 
mer lyhörda mot resenärerna, bättre hålla utlovade avgångstider samt att arbeta med taxor 
och åldersgränser så att resenärerna känner att det är prisvärt att åka kollektivt. Att 
fokusera på vad kunden anser är viktigt för att kunden ska uppleva tjänsten som något 
positivt (jfr kundens roll i tjänsteutvecklingen).  

4.4.2 Projektbildningsfasen  
När det är dags att sätta igång med arbetet med att organisera och strukturera de fram-
tagna idéerna tillsätts en projektgrupp som har till uppgift att utveckla och marknads-
anpassa idén. Det är enligt Edvardsson (1996), här som sammansättningen av med-
arbetare, val av arbetsmetod samt hur projektet ska ledas sker. Jönköpings Länstrafik har 
en ledningsgrupp som ansvarar för vilka projekt eller idéer som ska prioriteras. En 
affärsplansprocess som sträcker sig under tre år och bygger på olika strategiska 
utvecklingsområden inleds med att tillsammans med ägarna diskutera olika projekt och 
hur de ska finansieras. Även Hallandstrafiken har en särskild planeringsavdelning med 
personer som har specialkompetens inom olika områden såsom färdtjänst, sjukresor, buss 
och tåg. Planeringsgruppen sitter nära varandra och har således tät kontakt med varandra 
och diskuterar olika frågor som kommer upp. Olika projektgrupper är inte så vanligt men 
vid arbetet med att samordna upphandlingen av färdtjänst och skolskjuts i de olika 
kommunerna har en typ av projektgrupp bildats. Även när det gäller det gemensamma 
biljettsystemet med Skånetrafiken, Länstrafiken i Blekinge, Jönköpings länstrafik och 
trafikhuvudmannen i Kronobergs län, har en projektgrupp med företrädare för de olika 
trafikhuvudmännen bildats. Det finns även ett samarbete med Västra Götalands län för att 
få ytterligare kompabilitet i resandet över länsgränserna. Länstrafiken i Västerbotten utser 
en projektledare som passar bra för det aktuella projektet och som i sin tur utser 
resurspersoner som ska delta i projektet.  

4.4.3 Utvecklingsfasen  
Deltagarna i utvecklingsarbetet utgörs förutom projektledaren, av till exempel resenärs-
grupper, entreprenörer och ägare - här förklarar Eriksson på Länstrafiken i Västerbotten, 
att det är viktigt att förändringarna är förankrade hos entreprenörerna och ägarna, det vill 
säga kommunerna och lanstinget, för att det ska gå att genomföra. Även Cooper (2001) 
diskuterar vikten av att ha fasta grupper av kunder, så kallade fokusgrupper, som 
regelbundet träffas för att diskutera och fiska upp olika idéer.  

Jönköpings länstrafik arbetar med ”det balanserade styrkortet”, som går ut på att led-
ningen tillsammans med ägarna sätter upp ett antal mål som dom arbetar efter. Det 
balanserade styrkortet kan ses som ett hjälpmedel vid utvecklingsarbetet då det visar 
såväl finansiella som icke finansiella mål. (Lindvall, 2001) Som exempel på icke 
finansiellt mål tar Lundin upp kundens perspektiv och kundattityder.  
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”Attityd föregår beteende, man måste vara positiv innan man börjar åka med oss, är man 
positiv blir man kvar som kund annars försvinner man som kund så fort man kan.”    

Ett exempel på ett mål som både har finansiella och icke finansiella aspekter är att det ska 
bli fler och fler som börjar åka kollektivt. Det finansiella målet är att nå en viss 
självfinansieringsgrad genom ökade biljettintäkter medan det icke finansiella målet är att 
minska miljöutsläppen i trafiken. Här har även ägarna ett intresse och skjuter därför till 
pengar. Utmaningen här är att fördela trafiken rätt och använda resurserna på ett 
ekonomiskt bra sätt. Ett mål som trafikhuvudmännen aldrig kommer ifrån är det 
ekonomiska målet. I Jönköpings län är målet att ha 60 procents självförsörjning och 
resterande 40 procent ska komma från ägarna.  

Resurser 
Som vi tidigare nämnt är finns det ekonomiska mål och krav från ägarna. Eftersom 
resurserna fördelas utifrån politiska beslut varierar resurserna mellan de olika länen.  
Trafikhuvudmännen har olika åsikter om huruvida resurserna är tillräckliga eller inte. På 
X-trafik anser sig Burwick ha en relativt dålig ekonomi och att det skulle behövas mer 
pengar för att kunna utveckla bättre tjänster. Burwick anser att det skulle behöva anställas 
minst två personer som bara sysslar med säljfrågor och marknadsföring. Ett problem som 
Burwick ser är att trafikhuvudmannen fortfarande är väldigt politiskt styrda. Så länge 
ägarna vill ha så stor kontroll som möjligt över kollektivtrafiken och ser kollektivtrafiken 
som en lagstadgad nödvändig verksamhet, istället för att se det som att vi har en bra 
produkt som vi kan sälja till ännu flera är det svårt att verka på marknaden. En brist som 
Eriksson ser när det gäller organiseringen runt utvecklingsarbetet är att det inte finns 
tillräckligt med tid och ekonomiska resurser. Detta göra att vissa idéer som säkert hade 
varit viktiga att genomföra kan falla i glömska. Detta är även något som framhävs i 
forskningen. Ledningen måste ställa upp eller tydliggöra de mål som finns för tjänste-
utveckling samt ge praktisk hjälp till innovatörer inom företaget. (Johne och Storey, 
1998). Dock anser Eriksson att hela Västerbottens Län har en stabil ekonomisk tillväxt 
och eftersom det skurits ner mycket på kollektivtrafiken under ett antal år är kollektiv-
trafiken något kommunerna och lanstinget vill satsa på inom de närmaste åren. Även 
Andersson anser att det inte finns tillräckligt med resurser utan att de hela tiden måste 
tänka på ekonomin och se inom vilka områden det är möjligt att skära ner för att kunna 
utveckla en annan del. Det är inte alltid lätt att få politiker att tänka på samma sätt vad det 
gäller tillgänglighet och lönsamhet vilket han ser som ett problem. Undantaget återfinns i 
Jönköping där Lundin ser sina resurser som tillräckliga.   

Beroende på vad projektet går ut på kontaktas även andra sakkunniga personer på 
området. Rör förändringarna handikappanpassning tas det kontakt med handikapp-
organisationer. Handlar det om hållplatser och andra anläggningar tas det kontakt med 
Vägverket.  När det gäller medarbetare inom organisationen återfinns tre olika kategorier: 
kulturgeografer eller samhällsplanerare, ekonomer av olika slag samt administratörer som 
utvecklar tjänster inom det område de är experter på. Utöver det finns det IT-tekniker och 
logistiker. Som tidigare nämnts arbetar Hallandstrafiken med projektgrupper där en 
person i organisationen ansvarar för projekt som rör just deras expertisområde. 
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Projektansvarig ansvarar för utveckling av tjänster inom sitt område och arbetar 
tillsammans med externa medarbetare, till exempel operatör, vägverket, teknikkonsulter 
och andra personer utanför företaget som kan tänkas tillföra kunskap på området. 

Samarbete med andra trafikhuvudmän 
Att samarbeta med andra trafikhuvudmän tycks vara viktigt för alla respondenter. 
Burwick menar att det är viktigt att samarbeta med andra trafikhuvudmän för att få en 
bättre total kollektivtrafik vilket skulle medföra att fler människor förlitade sig på 
kollektivtrafiken i sin vardag. När det gäller samverkan med andra trafikhuvudmän är det 
främst det nya biljettsystemet BIMS (Biljettsystem i Mellansverige) som är aktuellt just 
nu. Enligt Burwick skulle det behövas mer samarbete inom alla olika områden inom 
kollektivtrafiken. I de fyra nordligaste länen finns ett organiserat samarbete 
kallat ”Norrlandsresan”. Arbetet går ut på att ha samma biljettsystem och taxor, ge-
mensam design och upphandlig på det sträckor som körs över länsgränserna. Utöver det 
har länstrafiken i de fyra nordligaste länen samma marknadsföring gemensamma arbets-
grupper när det gäller ekonomiska och tekniska ambitioner.   

Ett liknande samarbete finns mellan Skånetrafiken, Länstrafiken i Blekinge, Jönköpings 
länstrafik och trafikhuvudmannen i Kronobergs län. Samarbetet innefattar dels ett 
gemensamt biljettsystem, dels gemensamma taxor. Projektet är just nu i en imple-
menteringsfas och beräknas vara helt i bruk under 2007. (Intervju med Andersson) 
Lundin berättar att det finns två typer av samarbete med andra trafikhuvudmän. Det 
består dels av ett formellt samarbete, dels av ett informellt samarbete. Exempel på 
formella samarbetet är samarbetet mellan ett antal trafikhuvudmän i Västsverige 
genom ”Tåg i väst” där samarbetet består i att trafikhuvudmännen har gemensamma avtal 
med olika operatörer. När det gäller det informella samarbetet nämner Lundin arbetet 
med att utveckla det gemensamma biljettsystemet där fem län ingår. Fördelen med att 
arbete tillsammans är att utvecklingskostnaderna blir lägre och trafiken blir mer 
harmoniserat genom hela regionen.  

Kontrakt och samarbete med operatörer 
Samtliga respondenter anser sig ha en mycket bra relation till trafikutövarna. Burwick 
berättar att X-trafik har månatliga träffar med trafikutövarna då trafiken utvärderas. Det 
parterna kommer fram till skrivs sedan in i kontrakten så att de brister som uppkommer 
inte uppkommer igen. Kontraktstiderna varierar en del mellan de olika 
trafikhuvudmännen men är i grunden uppbyggda på samma sätt med ett antal basår samt 
ytterligare ett antal optionsår. Uppfattningar om hur långa kontrakten bör vara varierar. 
Burwick menar att kortare kontrakt på ungefär fem år är att föredra medan Lundin på 
Jönköpings Lokaltrafik skulle kunna tänka sig något längre kontraktstider uppemot åtta år 
för att på så vis ge trafikutövaren en trygghet och en vilja att våga utveckla trafiken. 
Kontrakten är i allmänhet väldigt ingående. Det som går att ändra på under kontraktstiden 
är indragningar och tillägg i trafiken. (Intervju med Burwick och Andersson)   

Att sätta upp incitament är ett annat sätt att förbättra dels den befintliga trafiken men är 
även en metod för att få trafikutövarna intresserade av olika förbättringar.  I samtliga län 
som vi tillfrågat finns någon form av incitament. Hallandstrafiken har till exempel 
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incitament mot Swebus. 80 procent av ersättningen är en garanterad ersättning och de 
återstående 20 procenten delas ut om Swebus når den uppsatta målsättningen om att öka 
trafiken med 2 procent per år. Klarar inte Swebus detta mål finns det ytterligare krav på 
att visa upp att ett aktivt arbete med att klara målet genomförts på ett tillfredsställande vis. 
I Västerbotten finns ett incitament som säger att trafikhuvudmannen och trafikutövarna 
delar alla merintäkter lika mellan sig. Det finns ett system som gör att utdelningen blir 
rättvist fördelad utifrån hur många kilometer trafikutövaren kör och har lett till ökade 
intäkter för alla. I Jönköping finns ytterligare en form av incitament. Incitamentet medger 
att trafikutövaren får hela intäkten av den anledningen att de ska bli mer intresserade av 
att erbjuda en bra produkt. För tätortstrafiken i Jönköping samt kollektivtrafiken i 
Gävleborg finns ett incitament som innebär att trafikutövaren tar 50 procent av 
nytillkomna resenärers intäkter. En annan version av incitament är att de mäter 
resenärernas attityd och upplevelse, kommer trafikutövarna över en viss nivå får de en del 
av omsättningen och ska främst gå till förarna.   

Burwick menar att det alltid är möjligt att hitta ett incitament för att få en entreprenör att 
vara så rätt inställd som möjligt till sitt uppdrag även om förutsättningarna för trafiken är 
väldigt olika i olika delar av länet. Det finns dock problem med vissa incitament. 
Eriksson säger till exempel att belöningen efter några år har setts som en självklarhet av 
trafikföretagen, framförallt från förarnas sida och incitamentet har då spelat ut sin roll. 
Nu har Länstrafiken i Västerbotten tillsammans med Umeå Universitet arbetet fram ett 
nytt system som utgår från kvalitetsmål. Uppnår trafikföretaget detta mål utgår en viss 
ersättning.  

4.4.4 Implementeringsfasen 
Implementeringsfasen har visat sig vara mycket svår att urskilja från övriga delar i 
processen. Mycket handlar om uppföljning och mätning av effekter som ska ligga till 
grund för ytterligare utveckling och förbättring av den aktuella tjänsten. X-trafik arbetar 
just nu med att ta fram ett affärssystem liknande det balanserade styrkortet. Detta ska 
underlätta och möjliggöra uppföljningar av olika förändringar som görs i organisationen 
(jfr Ax, Johansson och Kullvén, 2005). Burwick tycker att det är viktigast att koncentrera 
sig på förändringar och att dessa är positiva, istället för att bara stirra sig blind på enstaka 
siffror som t ex antal resor. Att de åtgärder som görs ger resultat är det viktiga, inte att 
uppnå ett visst antal resenärer totalt sett.   

”Den totala förändringen är en produkt av en mängd olika förändringar.” (Intervju med 
Burwick)   

Andersson och Lundin anser tvärtemot Burwick att förändringen i resandet är en bra 
metod för att mäta effekter av utvecklingsarbete. Båda anser att ett ökat resande är ett bra 
kvitto på att dom erbjuder en bra produkt och ser inte att det behövs så mycket mer 
mätningar av kvalitetsnivån. Som exempel berättar Lundin att det största genomslaget av 
utvecklingsarbetet har visat sig vara inom tågtrafiken där resandet ökat med ca 30-40 
procent sedan 2002 då de nya tågen införskaffats. Dock är olika typer av kund-
undersökningar som till exempel kundbarometern bra metoder för att mäta kundernas 
attityd till olika delar av erbjudandet vilket även Lundin instämmer i. I Västerbotten har 
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initiativet med bussvärdinnor på expressbussarna inneburit stora positiva effekter genom 
ett ökat resande.   

Länstrafiken i Västerbotten har under en tid arbetat med att införa ett nytt sökmotor-
system som har till syfte att ge klar och tydlig information till ägare. Ägarna har vissa 
krav som Länstrafiken på ett klart och tillförlitligt sätt måste redovisa att de uppnått. Med 
det nya sökmotorsystemet har ledningen tillgång till en mängd olika databaser, t ex 
fordonsdatabasen och biljettdatabasen, vilket gör det möjligt att ta fram all tänkbar 
information ända ner på hållplatsnivå. Sökmotorn har ett intranät som gör det möjligt för 
olika intressenter att ta fram den information som rör just dem. Visar det sig att resandet 
ökat betydligt på en sträcka där en förändring genomförts är detta ett bra bevis på att 
resenärerna uppskattar de förändringar som gjorts. Detsamma gäller om resandet minskat, 
då måste andra åtgärder vidtas. 

4.4.5 Sammanfattning av tjänsteutvecklingsprocessen  
Sammanfattningsvis kan vi säga att det inte finns en formell strukturerad process som alla 
inblandade arbetar utefter. Däremot finns det i många fall likheter med tjänsteut-
vecklingsprocessen men med den skillnaden att det inte sker sekventiellt utan att de olika 
faserna i processen flyter samman, både tidsmässigt och arbetsmässigt. Arbetssätten 
skiljer sig ofta mellan de olika trafikhuvudmännen samt mellan olika projekt inom en 
organisation. Gemensamt är att alla anser att det skulle behövas en mer strukturerad 
arbetsgång för att utvecklingsarbetet ska bli mer effektivt.  

I det avslutande kapitlet kommer vi att diskutera vad vi har kommit fram till i vår studie. 
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5 Konklusion 
I det avslutande kapitlet diskuteras den empiriska analysen utifrån studiens huvudfrågor. 
Därefter diskuteras studiens trovärdighet och giltighet utifrån studiens syfte för att sedan 
avslutas med förslag till vidare studier på området. 

5.1 Diskussion   
Här diskuterar vi studiens resultat utifrån de huvudfrågor som ställdes i problem-
formuleringen och syftet.  

5.1.1 Vad utvecklas?  
Vi tycker oss se två typer av utveckling. Till att börja med finns det tjänster som 
utvecklas utifrån kundernas önskemål. Dessa innefattar enligt oss, tjänster som syftar till 
att göra kollektivtrafiken mer attraktiv och mer konkurrenskraftig. Exempel på detta är 
dels bussvärdinnor och expressbussar, enkla förändringar som har visat sig ge stora 
positiva effekter på resandet. Dels handlar det om mer omfattande tekniska lösningar som 
även dom syftar till att göra resandet enklare och mer kundanpassat, till exempel 
realtidssystem och avancerade biljettsystem. Dessa två typer av utveckling är marknads-
drivna och utvecklade för att öka resandet och intäkterna.  

Den andra typen innefattar utveckling som syftar till att tillgodose ägarnas krav och 
restriktioner. Exempel på detta är handikappanpassade färdmedel. Även om handikapp-
anpassning av färdmedel är en åtgärd som underlättar för vissa resenärer är det inte 
ekonomiskt lönsamt och kan därför inte räknas som en tjänst som är utvecklad för att 
möta kundernas behov. Ett annat exempel är arbetet med att minska de totala utsläppen i 
miljön samt att öka säkerheten i trafiken. Ökad trafiksäkerhet uppnås genom att fler 
människor väljer att åka kollektivt istället för att välja bilen. Detta stämmer även för 
arbetet med att får ner utsläppen. Ytterligare åtgärder för att minska utsläppen är att se 
över sina egna utsläpp. Här har utveckling skett mot att öka tågtrafiken samt att använda 
sig av förnyelsebara drivmedel. Åtgärder för att öka säkerheten har riktats mot två olika 
håll. Dels har ansträngningar gjorts för att minska kontanthanteringen i bussar. Dels har 
utbildning och certifiering av förare genomförts för att öka säkerheten i trafiken. 
Övergripande för alla dessa åtgärder är att öka samhällsnyttan. 

5.1.2 Hur organiseras tjänsteutvecklingen?  
Det tycks inte finnas en formell och strukturerad tjänsteutvecklingsprocess. Dock har de 
flesta någon form av vedertagen arbetsgång. Dessa har inte uppstått av en slump utan de 
är ett resultat av många års mer eller mindre ostrukturerat arbete och har kommit att bli 
någon typ av bestämt arbetssätt. Det vi kan utskilja utifrån tjänsteutvecklingsprocessen är 
att idéer till nya tjänster samt förbättringar av befintliga tjänster ofta kommer från kunder 
och kollegor i branschen. Vidare arbetar samtliga respondenter med någon typ av projekt. 
Dessa ser lite olika ut på olika håll men vi kan se att utvecklingsarbetet ofta delas in 
utefter personalens speciella kunskapsområde. Själva utvecklingsfasen kännetecknas av 
att externa entreprenörer, fokusgrupper och representanter från den egna organisationen 
arbetar tillsammans för att genomföra utvecklingsarbetet. Den sista fasen är implement-
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eringsfasen och är svår att beskriva på att enkelt sätt. Det är främst uppföljning och 
mätning av effekter som går att urskilja. Detta görs genom olika typer av kundunder-
sökningar samt genom att mäta trender i resandet. 

5.1.3 Ur vilket eller vilka perspektiv utvecklas kollektivtrafiken?  
Vi ser det som att kollektivtrafiken utvecklas av två huvudsakliga skäl. För det första sker 
utvecklingen utifrån kundernas krav och önskemål. Kollektivtrafiken ska bli konkurrens-
kraftig och erbjuda en produkt som ska ses som ett förstahandsalternativ. Detta arbete tror 
vi grundar sig i att organisationerna vill bli så lönsamma som möjligt och få en så hög 
självfinansieringsgrad som mjöligt.  

För det andra utvecklas kollektivtrafiken utifrån ägarnas mål, krav och restriktioner. 
Dessa är politiska beslut och varierar således en hel del mellan länen, samtidigt som 
många mål, krav och restriktioner är gemensamma för hela landet. Vi anser att de 
långsiktiga målen (att fler ska åka kollektivt) till största delen stämmer överens med den 
utveckling som sker inom kollektivtrafiken. Dock kan vi se att det finns vissa mål som 
motsätter sig varandra. Exempelvis målet att kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för så 
många som möjligt samtidigt som det dras in på trafiken i vissa områden för att uppfylla 
målet om en viss självfinansieringsgrad. 

5.2 Trovärdighetsdiskussion 
Enligt Jacobsen är det viktigt att diskutera huruvida studien är tillförlitlig och korrekt 
genomförd (Jacobsen, 2002). Trots att vi har haft relativt få respondenter anser vi att vår 
studie har hög tillförlitlighet. Det finns två orsaker till detta. För det första har vi en stor 
geografisk spridning på våra respondenter, från norr till söder och öst till väst. För det 
andra har vi fått likartade svar i våra intervjuer vilket gör att vi kan se ett tydligt mönster. 
Dock hade vi önskat att fler trafikhuvudmän hade velat svara på våra frågor, gärna från 
någon av våra tre storstäder. Själva genomförandet av intervjuerna anser vi har skett på 
ett korrekt sätt. Alla intervjuer har genomförts på samma sätt varje gång med en som 
intervjuar och en som skriver ner stödord och ser till att alla frågor kommer med. Då 
ämnet är väldigt brett är det svårt att säga att allt utvecklingsarbete har tagits upp under 
intervjuerna. Eftersom att vi ställt frågorna personligen är det inte troligt att frågorna kan 
ha uppfattats fel. Om vi under intervjun förstått att respondenten har tolkat frågan fel har 
vi uppmärksammat detta och ställt frågan igen och utvecklat den för att bli mer tydlig. 
Även om vi under tiden för intervjuerna insett att vissa frågor skulle kunna tas bort och 
någon fråga läggas till har vi valt att ställa exakt samma frågor till samtliga respondenter 
för att inte riskera att studiens resultat blir missvisande. Risken att vi har misstolkat 
svaren är heller inte stor då vi först lyssnat igenom intervjuerna var för sig innan vi 
tillsammans sammanställt materialet.  

Den andra delen i diskussionen belyser studiens relevans. Det är viktigt att alltid utgå från 
studiens syfte så att det inte drar iväg åt ett helt annat håll (Jacobsen, 2002). Syftet med 
uppsatsen är att undersöka vilka tjänster som utvecklas av trafikhuvudmän i Sverige samt 
att se hur detta arbete organiseras och vilket syfte utvecklingsarbetet har. Vi anser att vi i 
vår diskussion har bevisat att vi undersökt det vi i syftet säger att vi ska undersöka och 
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inget annat. Vid några tillfällen under arbetets gång har vi stannat upp och gått tillbaka 
till syftet för att inte riskera att hamna längs fel spår. 

5.3 Förslag till fortsatta studier 
Våra förslag till fortsatta studier har uppkommit under arbetets gång då vi stött på 
områden som vi anser hade varit intressant att fördjupa oss i men som inte hade varit 
relevant utifrån vår studies syfte. Det första vi tänker på är de incitament som står med i 
kontrakten mellan trafikhuvudmännen och trafikutövarna. Detta är något vi bara har 
undersökt på ytan men något vi känner skulle vara intressant att titta närmare på. Det vi 
främst tänker på är hur incitament ska utformas för att bli så effektiva för båda parter som 
möjligt.  

Ett annat område att titta närmare på är harmoniseringen av kollektivtrafiken i hela landet. 
Detta är något som utvecklas på regional nivå redan nu men det skulle vara intressant att 
se hur en harmonisering i hela landet skulle kunna genomföras.  

I vår studie har vi fokuserat på utvecklingsprocessen för en tjänst. Något som skulle vara 
intressant att fördjupa sig mer i är hur olika tjänster implementeras och utvecklas vidare i 
organisationen.  
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Bilaga 1: Intervjufrågor 
Inledande frågor  

- Vilken typ av trafik bedriver ni? (Buss, tåg, färja, spårvagn, bil, osv.) 
- I vilken omfattning bedrivs trafiken? 

o Antal trafikutövare/operatörer? 
o Hur många kontrakt med olika trafikutövare har ni och hur är trafiken 

indelad(stadstrafik, länstrafik, tågtrafik)? 
o Antal resenärer 
o Trender i resandet, fler resenärer idag än för ett år sedan till exempel. Vad 

kan trenderna bero på? 
- Hur är trafiken i länet organiserad?  

o är länstrafiken skild från stadstrafiken? 
o hur stor är organisationen? Hur många medarbetare har ni? 
o hur är ägandet/ansvaret fördelat mellan lansting och kommun? (I procent) 
o hur kommer sammanslagningen med ULTRA att påverka länstrafiken och 

vice versa.? 
o Varför sammanslagning? 
o Vem har politisk majoritet i ert län?  

Vad utvecklas?  
- Hur ser förändringsarbetet ut inom kollektivtrafiken i ert län? 
- Ge exempel på förändringar som är aktuella i dagsläget vad det gäller 

förbättringar/förändringar i ert erbjudande. 
o Helt nya produkter 
o Förbättringar av existerande produkter 
o Stödprodukter 
o Biprodukter 
o Biljettsystem  
o Realtidssystemet  
o Linjedragningar 
o Färdmedel, handikappanpassning  
o Godstransport, Färdtjänst, Sjuktransport 
o Ny marknadsföring för att locka nya kunder 
o Ny kostnadsbild för att locka nya kunder 

- Vad anser du är det viktigaste området just nu i utvecklandet av erbjudandet till 
dels resenärerna, dels mot trafikutövarna. Vad har högst prioritet? 

o Miljö 
o Säkerhet 
o Komfort, tillgänglighet 
o Tillväxt 
o Teknik 
o Kvalitet 

- Ge exempel på förändringar som genomförts den senaste tiden. Vad blev 
resultatet av dessa förändringar? 
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o Vet ni vilka effekter olika åtgärder medför? 
o Var märker ni de största skillnaderna av förändringarna och hur förmedlas 

detta till trafikutövarna? (genom kontrakt?)  
o Vad upplever ni ger största genomslag? (se ovanstående punkter) 
o Ger väldigt kostnadskrävande åtgärder mer genomslag än relativt billiga 

åtgärder? 
- Hur mäter ni effekterna, vilka mått används?  

o Ökat resande. 
o Samhällsnytta  
o Högre kvalitetskänsla för resenärerna 
o Bättre arbetsmiljö för trafikutövarna, bättre ekonomi för trafikutövarna 
o Resultat för er organisation (trafikhuvudmän), ekonomiskt sett  

Hur organiseras förändringsarbetet? 
- Hur ser arbetet ut från idé till färdig tjänst? 
- Finns det en formell process som används i utvecklingen av nya tjänster.  

o Vem ansvarar för genomförandet av förändringsarbetet? 
o Vilka aktörer finns med i utvecklingsarbetet och vad har dessa aktörer för 

roller?  
o Har olika aktörer olika prioriteringar? 
o Arbetar ni i projekt?  
o Var kommer idéer från? Kunder, trafikutövare, teknik, lagar 
o Uppmuntras det från ledningens sida att komma med idéer? Belöning? 

Belöningssystem? 
o Finns det några stora brister i arbetssättet, vad skulle kunna förbättras? 

- Vilka resurser har ni till ert förfogande? 
o Ekonomiska resurser/stöd och bidrag, budget 
o Kunskapsmässiga, medarbetare, utbildning (ekonomer, civilingenjörer 

mfl.) 
- Finns det något samarbete med andra trafikhuvudmän vad det gäller utveckling 

och förändringsarbete? 
- Hur ser samarbetet ut med trafikutövarna när det gäller utveckling av tjänster? 

(vilka krav ställer ni på dem och ställer de några krav på er i denna fråga.)  
- Vad i utvecklingsarbetet finns med i upphandlingskontrakt mellan er och 

trafikutövaren? 
o För hur lång tid skrivs kontrakten? 
o Kan innehållet i kontrakten ändras under kontraktstiden? 
o Kan kontrakten ses som ett hinder i utvecklingsarbetet? 
o Hur påverkar kontrakten relationen mellan er och trafikutövarna? 
o Har ni några incitament? Vad kan ni göra för att styra trafikutövaren åt ett 

visst håll utan att peka med hela handen?  

För vem utvecklas era tjänster, ur vems perspektiv? 
- Sker det ur kundens perspektiv?  

o Hur integreras kunden i utvecklingsarbetet då ni inte har någon direkt 
kundkontakt? 
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- Sker det ur medarbetarna i er egen organisation/medarbetare hos trafikutövarens 

perspektiv? 
- Statliga krav?  
- Finns det ett ekonomiskt perspektiv där effektivisering och konkurrens är motivet? 

o Vilka är era huvudsakliga konkurrenter? 
- Samhällsnyttan 
- Finns det krav eller restriktioner/hinder från annat håll? 
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Bilaga 2: Intervjuer 

Intervju med Tor Eriksson, Marknadschef på Länstrafiken i 
Västerbotten, 23/3- 06. (59 minuter) 
Vi ringde upp Tor Eriksson efter att ha kommit överens om en tid som passade båda 
parter. Till att börja med presenterade vi oss lite närmare och förklarade syftet med 
intervjun och uppsatsen. Därefter gick vi kort igenom våra huvudfrågor innan 
respondenten började svara på våra frågor. 

Inledande frågor 
Tor Eriksson inleder intervjun med att berätta att kollektivtrafiken i Västerbotten bedrivs 
i huvudsak med buss men att vissa sträckor med få resande körs med minibuss och taxi. 
För närvarande bedrivs ingen tågtrafik i länstrafikens regi men planer på att återuppta 
tågtrafik finns. Busstrafiken körs på entreprenad av Swebus, Connex, Skelleftebuss och 
Busspoolen. Busspoolen är en konstellation av flera privata bussföretag. Utöver dessa 
fyra stora aktörer finns ett tiotal små privata åkare. Alla bussbolag får utforma sina bussar 
som dem själva vill, detta för att främja en konkurrenssituation mellan de olika bolagen. 
Tanken är att varje företag själv ska få möjlighet att marknadsföra sig, genom att erbjuda 
bra service. Undantaget är tre sträckor, Norrlandskusten, Blå vägen och sträckan mellan 
Östersund-Umeå där bussarna är enhetliga. Taxitrafiken bedrivs av ett tjugotal olika 
taxibolag.  

Antalet resor är Eriksson osäker på, dock berättar han att i Umeå tätort genomförs ca 4,5 
miljoner resor årligen. Han ber att få återkomma om exakta siffror. När det gäller trender 
i resandet så ser han att det har varit en liten minskning i Västerbottens inland. Detta 
beror enligt Eriksson på ett minskat befolkningsunderlag. Dock har inte trafiken minskat i 
samma utsträckning som befolkningen, vilket han anser positivt. I de tätare befolkade 
områdena längs E4: an, mellan Sundsvall och Luleå samt omkring Umeå och Skellefteå 
har trafiken ökat. Enligt Eriksson har framförallt Umeå ett väldigt stort omland där 
många människor bor en bit utanför stan och pendlar in till jobbet. Längs E4: an har 
resandet ökat med osannolika fem procent, tre år i rad, detta från en tidigare väldigt hög 
nivå. Ökningen beror enligt Eriksson på att man har satsat stort på att utveckla trafiken. 
Som exempel tar han upp att man på sträckan Sundsvall- Luleå infört affärsklass på 
bussarna. Vidare berättar Eriksson att man börjat med bussvärdinnor: ”en annan sak det 
ä att vi har bussvärdinnor ombord och det älskar folk och dom, speciellt på långa resor 
så känner man sig trygg och säker när det finns en bussvärdinna. Man får hjälp med att 
läsa tidningen å man kan köpa kaffe och man kan fråga saker och ting å när bussen ska 
stanna å allt möjligt va.”  

Vidare har man satt in förstärkningstrafik på de sträckor som har varit överbelastade. 
Eriksson menar att man har utnyttjat ögonblicket och sett möjligheter. Dessutom har man 
jobbat mycket med tidtabeller och expresstrafik på längre sträckor, allt för att göra 
erbjudandet mer attraktivt för kunden.  
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När det gäller organisationen har stadstrafiken i Umeå varit åtskild från övriga 
länstrafiken genom det kommunala bolaget Ultra. Enligt Eriksson har Ultra inte varit 
intresserade av att samarbeta med länstrafiken i fråga om biljettsystem och taxor. Den 12 
juni i år kommer dock stadstrafiken i Umeå att övergå i länstrafikens regi och köras av 
Connex. Organisatoriskt sett kommer länstrafikens sätt att arbeta på implementeras på 
stadstrafiken och han förklarar att samarbetet med Umeå kommun nu är mycket bra. 
Bussarna kommer även fortsättningsvis att skilja sig från övrig länstrafik i fråga om 
utseende. Bussarna kommer att kallas för Ultra-bussarna men ha länstrafikens logo längst 
fram på bussen.  

Länstrafiken i Västerbotten har 13 anställda. Det är Länstrafiken i Västerbotten som 
upphandlar trafiken efter kommunernas önskemål. Länstrafiken utvärderar önskemålen 
och ser sedan till att verkställa trafiken. Detta för att resenärerna ska erbjudas en så 
välorganiserad trafik som möjligt. Sammanslagningen med Ultra är ytterligare ett steg 
mot att samordna alla trafik i länet. Enligt Eriksson är ”samordning” ett nyckelbegrepp, 
det handlar om gemensam marknadsföring och optimering av alla fordon så att de 
utnyttjas på ett effektivt sätt.   

I landstinget har Socialdemokraterna majoritet medan det i de olika kommunerna varierar 
mellan blocken. 

Vad utvecklas? 
Eriksson berättar att man just nu arbetar med att installera ett nytt GPRS system i alla 
Länstrafikens bussar. GPRS- systemet är ett mobilsystem som ligger mellan GSM och 
3G. Systemet ligger alltid öppet och användaren betalar bara för den trafik som laddas 
ner vilket gör det till ett ekonomiskt mycket bra alternativ. Man får en bättre 
kommunikation mellan alla i organisationen via systemet då alla transaktioner kan ses i 
realtid direkt från samtliga bussar via huvudkontoret och vidare till olika intressenter, t ex 
ägare, operatörer och trafikplanerare. Detta innebär att man får en perfekt statistik 
rörande inloggningar, ekonomiska transaktioner samt var bussen i fråga befinner sig vid 
det specifika tillfället. Vidare möjliggör systemet att bokningar och biljettförsäljning kan 
ske via Internet, vilket minskar kontanthanteringen i bussarna och därigenom ökar 
säkerheten för förare och passagerare. Även andra åtgärder har vidtagits för att minska 
kontanterna i bussarna såsom ökade möjligheter för förarna att tömma kassan under 
dagen. Förbokningar på expressbussar för platsgaranti på ordinarie buss är något som 
kommer att införas inom kort. Vidare kommer en avgift på tio kronor läggas till 
biljettpriset på alla expressbussar vilket kommer att ge beräknade ökande intäkter på två 
miljoner kronor. Förutom ökade intäkter räknar Eriksson med att skolelever i större 
utsträckning kommer att välja de bussar som är avsedda för dem och därmed ge fler 
platser till betalande resenärer.   

Under 2007 kommer en typ av realtidssystem att införas. Dels får man ett 
informationssystem i realtid vid olika hållplatser visar hur många minuter det dröjer 
innan bussen kommer. Dels blir det ett tidtabellssystem där alla avgångar listas och visas 
på monitorer vid större busstationer och hållplatser. All information som visas kommer 
att utgå från den plats man befinner sig. Även information om kommande hållplats 
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kommer att visas inne i bussarna. Informationen kommer att presenteras på dels på en 
skärm, dels via talad information som resenären själv kan välja att ta del av eller avstå 
från.   

Ett stort problem som Eriksson ser är att hållplatserna i inlandet är dåligt anpassade till 
resenärernas olika behov. Han menar att Länstrafiken kan göra mycket för att bussarna 
ska vara anpassade till olika behov men att det är Vägverkets uppgift att se till att 
hållplatserna är väl fungerande. Problemet är åter igen ekonomin. Det skulle behövas 
mycket pengar för att rusta upp de hundra sämsta hållplatserna.  

När det gäller marknadsföring har en ny marknadsplan för 2007 tagits fram. 
Marknadsplanen utgår från ”kundbarometern” som bygger på kontinuerliga 
kundundersökningar. Planen är att satsa på de faktorer som kunderna anser vara viktiga 
men samtidigt ger ett lågt betyg på. Det är ingen vits att satsa på något som kunderna 
tycker är oviktigt. I år ska man satsa på att bli mer lyhörda mot resenärerna, bättre hålla 
utlovade avgångstider samt att arbeta med taxor och åldersgränser så att resenärerna 
känner att det är prisvärt att åka kollektivt. Åldersbestämmelserna är något som Eriksson 
vill ändra på. Just nu har personer till och med 19 år 50 procent rabatt. Den förändringen 
som man vill göra är att åldersgränsen kommer att höjas till 25 år och rabatten sänks till 
40 procent. Eriksson menar att man hela tiden måste anpassa sig till den verklighet som 
råder. ”Idag är väldigt många fortfarande studerande eller arbetslösa eller på andra sätt 
icke sysselsatta enda tills det man är 25 år och då har man liksom inte... och då ska man 
behandlas därefter”.   

På vår fråga om vad som är viktigaste utvecklingsområdet just nu svarade Eriksson att det 
utan tvekan är bokningen och att man utnyttjar det realtidssystem som man just nu 
investerar i.  

En förändring som inneburit att man har sett stora effekter är att man börjat med 
värdinnor på expressbussarna. En annan sak man har arbetat med är att införa ett nytt 
sökmotorsystem som har till syfte att ge klar och tydlig information till ägare. Ägarna har 
vissa krav som Länstrafiken på ett klart och tillförlitligt sätt redovisa att man har uppnått. 
Med det nya sökmotorsystemet har man tillgång till samtliga databaser, t ex 
fordonsdatabasen och biljettdatabasen, vilket gör det möjligt att ta fram all tänkbar 
information ända ner på hållplatsnivå. Sökmotorn har ett intranät som gör det möjligt för 
olika intressenter att ta fram den information som rör just dem.  

När det gäller förändringar anser Eriksson att det är bättre att göra saker ordentligt istället 
för att göra något mindre kostsamt. Till exempel kan en billigare reklamkampanj i 
slutändan innebära högre kostnader än om man hade gjort det ordentligt med en dyrare 
kampanj. Effekterna mäts med olika kundundersökningar såsom kundbarometern och 
andra undersökningar som görs tillsammans med rikstrafiken. För ett antal år sedan 
visade kundbarometern att resenärerna var mycket missnöjda med hållplatserna. Nu har 
man arbetat med detta och nu är det en av de faktorer som kunderna är mest nöjda med. 
Mest nöjda är kunderna med säkerheten, 94 procent av resenärerna känner sig säkra när 
de åker med Länstrafiken. 
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Hur organiseras förändringsarbetet? 

På frågan om hur idéer uppkommer menar Eriksson att dom själva inom organisationen 
har en hel del idéer. Idéer kommer även från andra trafikhuvudmän samt genom 
kundkontakt på mässor. Som exempel ger Eriksson att han på en mässa blev 
uppmärksammade på att resenärerna efterfrågade säkerhetsbälten i bussarna, det var 
något han inte alls hade tänkt på att någon resenär skulle vilja ha. Detta var något man var 
tidiga med att införa i sina bussar och nu är det lag på att alla nytillverkade bussar ska ha 
säkerhetsbälte.  

När man sedan har bestämt sig för att genomföra en idé utser man en projektledare som 
sedan utser resurspersoner. Deltagarna i projektet kan utgöras av resenärsgrupper, 
entreprenörerna - här förklarar Eriksson att det är viktigt att förändringarna är förankrade 
hos entreprenörerna för att det ska gå att genomföra. Även ägarna, det vill säga 
landstinget och kommunerna deltar i arbetet. Beroende på vad projekt går ut på kontaktas 
sakkunniga personer på området. Rör förändringarna handikappanpassning tas kontakt 
med handikapporganisationer. Handlar det om hållplatser och andra anläggningar tas 
kontakt med Vägverket. När det gäller medarbetare återfinns tre olika kategorier; 
kulturgeografer eller samhällsplanerare; ekonomer av olika slag samt administratörer. 
Utöver det finns det IT-tekniker och logistiker.  

En brist som Eriksson ser när det gäller organiseringen runt utvecklingsarbetet är att det 
inte finns tillräckligt med tid och ekonomiska resurser. Detta göra att vissa idéer faller i 
glömska som säkert hade varit viktiga att genomföra. Det skulle behövas ett bättre system 
för att fånga upp idéer.   

När det gäller resurser så anser Eriksson att man nu befinner sig i en uppgång. Under ett 
antal år har det skurits ner mycket på kollektivtrafiken men nu när samhället får allt bättre 
ekonomi är kollektivtrafiken något man vill satsa på. Det finns en positiv anda i 
Västerbotten och man ser ljust på framtiden. Nyligen har man hittat en stor guldfyndighet 
som kommer att ge en mängd nya jobb i inlandet. Här ser man en möjlighet att utveckla 
trafiken med både tåg och buss.  

Det finns ett organiserat samarbete mellan de fyra nordligast länen i Sverige, 
kallat ”Norrlandsresan”. Arbetet går ut på att ha samma biljettsystem och taxor, 
gemensam design och upphandlig på det sträckor som körs över länsgränserna – 
Norrlandskusten, Blåvägen och 63: an mellan Östersund och Umeå. Utöver det har man 
samma marknadsföring samt samarbetsgrupper när det gäller ekonomiska och tekniska 
ambitioner.   

Kontrakten skrivs normalt på fem år plus några optionsår. Innehållet i kontrakten har 
diskuterats under många år med trafikföretagen och innehåller t ex indextal för olika 
sträckor och typer av trafik för att det ska gå att räkna ut hur mycket en sträcka kostar att 
trafikera. Under kontraktstiden kan inte innehållet ändras. Eriksson anser att de har en 
mycket bra relation med trafikutövarna.  
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Sedan ett år tillbaka har man ett incitament som säger att trafikhuvudmannen och 
trafikutövarna delar alla merintäkter lika mellan sig. Man har arbetat fram ett system som 
gör att utdelningen blir rättvist fördelad utifrån hur många kilometer man kör. Detta har 
lett till ökade intäkter för alla. Problemet som Eriksson ser är att belöningen efter några år 
har setts som en självklarhet av trafikföretagen, då framförallt från förarnas sida. 
Incitamentet har då spelat ut sin roll. Nu har man tillsammans med Umeå Universitet 
arbetet fram ett nytt system som utgår från kvalitetsmål. Uppnår trafikföretaget detta mål 
utgår en viss ersättning.   

För vem utvecklas era tjänster, ur vems perspektiv? 
Eriksson säger att dom alltid ska utgår från kunden. Dom har egentligen bara en uppgift 
och det är att se till att så många som möjligt åker kollektivt. ”Vi måste få fler att åka 
kollektivt!” Därför måste man göra saker som resenären tycker är bra. Samtidigt ska det 
stämma överens med ägarnas krav och de ekonomiska förutsättningar man har. Allt 
utvecklingsarbete måste vara rimligt. Det går inte att tillsätta en miljon kronor till något 
som kommer att ge två nya resenärer.   

Det finns egentligen bara en konkurrent, biltrafiken. Samtidigt kan man se biltrafiken 
som ett komplement till kollektivtrafiken. Det är viktigt att inse att biltrafiken även är 
viktig för att kollektivtrafiken ska vara lönsam. I många delar av länet utgör biltrafiken 
matarlinjer till kollektivtrafiken. Man har anlagt stora parkeringsplatser med möjlighet till 
motorvärmare intill vissa busshållplatser.  

Intervju med Malte Burwick, VD på X-trafik, 21/3- 06. (52 minuter) 
Vi ringde upp Malte Burwick efter att ha kommit överens om en tid som passade båda 
parter. Till att börja med presenterade vi oss lite närmare och förklarade syftet med 
intervjun och uppsatsen. Därefter gick vi kort igenom våra huvudfrågor innan 
respondenten började svara på våra frågor. Malte Burwick är VD på X-trafik sedan maj 
2005 och har tidigare arbetat inom Gävle kommun. 

Inledande frågor.  
Under de inledande frågorna berättade respondenten att dom bedriver buss-, tåg-, och 
taxitrafik. X-trafik har kontrakt med 3 bussoperatörer och en operatör för tågtrafiken. Till 
detta tillkommer ca 30 taxibolag som främst kör färdtjänst och sjukresor. X-trafik säljer 
ca 12 miljoner resor per år varav busstrafiken står för ca 11,2 miljoner resor och tåget för 
ca 800 000 resor. Under de senaste åren har trenden varit att tågtrafiken har ökat med 
mellan 15 och 20 procent, medan busstrafiken minskat. Detta beror enligt Burwick på att 
kontrakten mellan kommunerna och bussbolagen har blivit mer kostsamma vid 
upphandlingarna. Senaste åren har kostnaderna ökat med närmare 30 procent. Detta har 
resulterat i att vissa busslinjer har dragits in samtidigt som tågtrafiken byggts ut. 
Dessutom har de busslinjer som har gått parallellt med tåg nu tagits bort vilket även det 
resulterat i färre bussresenärer. Länstrafiken i Gävleborg ägs till hälften av lanstinget och 
till hälften av länets kommuner genom aktiebolaget X-trafik. Lanstinget ansvarar för 
tågtrafiken samt sjukresor och färdtjänst. Kommunerna ansvarar för respektive kommuns 
trafik inom kommunen. X-trafik har 29 anställda fördelade på 26 heltidstjänster. Slutligen 
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svarar respondenten att socialdemokraterna och vänsterpartiet har politisk majoritet i 
landstinget och i kommunerna. 

Vad utvecklas? 
Enligt Burwick är en viktig fråga att harmonisera den nationella kollektivtrafiken och få 
enhetliga åldersgränser och taxor i hela landet. Just nu varierar åldersgränser och taxor 
väldigt mycket i landet, detta är ett långsiktigt mål som just nu, bara är en vision. 
Burwick tror att det kommer att krävas många års arbete och många politiska beslut innan 
detta är genomfört. Han menar att det måste finnas en vilja att göra det enklare att resa 
med kollektivtrafiken. Att ha en enkel och lättillgänglig produkt är den största 
framgångsfaktorn. X-trafik ingår i en förening, BIMS med 8 trafikhuvudmän i 
Mellansverige, som arbetar med att utveckla ett betalsystem som gör det möjligt att resa 
på samma kort vart än man ska, utom och inom länet, utan att behöva köpa olika biljetter.  
En annan stor förändring är att man har lagt om linjenätet i Gävle i strävan att göra 
kollektivtrafiken mer lättillgänglig.   

På frågan om vad som är det viktigaste området just nu att arbeta med svarar han, att för 
X-trafik är det alltid viktigast att utgå från kunden. Burwick säger att: ”En röd tråd i det 
viktigaste förbättringsarbetet är kopplat till resenärerna, marknadstänket. Vi har en bra 
produkt, som ska bli ännu bättre. Och den måste kunna säljas på så marknadsmässiga 
villkor som möjligt”. Ett problem som han ser är att man fortfarande är väldigt politiskt 
styrda. Så länge ägarna vill ha så stor kontroll som möjligt över kollektivtrafiken och ser 
kollektivtrafiken som en lagstadgad nödvändig verksamhet, istället för att se det som att 
vi har en bra produkt som vi kan sälja till ännu flera är det svårt att verka på marknaden.   

För att öka kundnyttan gäller det enligt Burwick att anpassa sig till många olika kunder 
och kundbehov. Alla bussar behöver inte se likadana ut. Ett exempel skulle kunna vara att 
erbjuda olika prisklasser och komfort för att tillfredsställa så många som möjligt. 
Burwick ger ett exempel på en situation som kan uppstå där olika prisklasser hade varit 
en bra lösning: ”man ska kunna välja mellan olika prisklasser beroende på hur man vill 
åka. Jag till exempel tillsammans med många andra så kallade affärsresenärer kanske är 
vana att åka X2000 och kanske första klass men att avsluta min kollektiva resa med en 
lokalbuss tillsammans med ja, kanske en skolklass på utflykt som skränar och dånar och 
kanske få stå i bussen är kanske inte min dröm. Kan jag inte få en garanti på att jag ska 
få åka på ett drägligt sätt?” Istället tar affärsresenärer ofta taxi för att få en dräglig resa. 
Ett annat problem är att bussarna redan är fulla när folk ska stiga på. Alla åker på 
morgonen och kvällen och där ser han en möjlighet att styra om resandet och jämna ut 
topparna och dalarna. Detta är väldigt svårt men samtidigt en viktig utvecklingsmöjlighet. 
Det är dyrt att investera i bussar som bara används några få turer under högtrafik.  

Burwick har en lista på viktiga åtgärder. Dessa är att; locka nya kunder; mångfald i 
erbjudandet; egen attraktionskraft i den mening att kollektivtrafiken ska vara ett 
förstahandsval; långsiktiga mål och kontinuitet i tidtabeller så att man som resenär kan 
lita på att den buss man är van vid att nyttja även i framtiden kommer att gå. Andra saker 
som är viktigt för kollektivtrafiken i stort är säkerheten och miljön. Vad det gäller 
säkerheten är det våld och hot mot passagerare och förare. I Gävle kommer kameror att 
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sättas in i stadsbussarna för att öka säkerheten och tryggheten. Vad det gäller miljön 
anser Burwick att det viktigaste är att få fler att resa kollektivt och lämna bilen hemma. 
Det viktigaste är inte alltid att ha det allra miljövänligaste drivmedlet, om det medför 
ökade kostnader och indragna busslinjer. Då är det bättre att se till att kollektivtrafiken är 
tillgänglig och attraktiv för alla och att det leder till att fler ställer sina bilar hemma.  

När det gäller effekter på olika förändringsarbeten anser Burwick att det är svårt att mäta. 
Det har inte skett så mycket ännu under hans tid som VD. Stora förändringar pågår just 
nu och det har inte hunnit slå igenom ännu. Dock arbetar man just nu med att ta fram ett 
affärssystem liknande det balanserade styrkortet. Detta ska underlätta och möjliggöra 
uppföljningar av olika förändringar som görs i organisationen. Han vill koncentrera sig 
på förändringar och att dessa är positiva istället för att bara stirra sig blind på siffror som t 
ex antal resor. Att de åtgärder man gör ger resultat är det viktiga, inte att uppnå ett visst 
antal resenärer totalt sett. Den totala förändringen är en produkt av en mängd olika 
förändringar. 

Hur organiseras arbetet 
Just nu finn ingen formell process för vare sig utvecklingsarbete eller uppföljning. Detta 
anser han dock är en stor brist och en viktig del i hans kommande arbete. Det är helt klart 
något som är eftersatt av den tidigare ledningen. Det ska vara enkelt för medarbetare samt 
ägare att se vad som pågår genom att ha bättre struktur och ordning. En bra 
kommunikation mellan alla i organisationen är viktig. Ett problem är att X-trafik har 
dålig ekonomi samt att man är hårt politiskt styrda. Vad det gäller ekonomiska resurser 
anser han att det skulle behövas mer pengar för att kunna utveckla bättre tjänster. 
Burwick anser att det lätt skulle gå att anställa två personer som bara sysslar med 
säljfrågor och marknadsföring, nu har man bara en person på halvtid som sköter 
försäljning.  

På vår fråga om hur idéer uppstår svarar Burwick att de kommer lite överallt ifrån. Han 
själv har en hel del idéer då han har arbetet mycket med kollektivtrafik på en lägre nivå. 
Även marknadschefen har en del idéer. Idéer genereras även genom att samarbeta med 
övriga i branschen. Det är viktigt att samarbeta med andra trafikhuvudmän så att vi får en 
bättre total kollektivtrafik, detta skulle medföra att fler människor förlitade sig på 
kollektivtrafiken i sin vardag. När det gäller samverkan med andra trafikhuvudmän är det 
främst det nya biljettsystemet, (BIMS) man arbetar med just nu men enligt Burwick 
skulle det behövas mer samarbete.  

När det gäller samarbete med de olika trafikutövarna berättar Burwick att de har 
månatliga träffar där man utvärderar trafiken. Det man kommer fram till skrivs sedan in i 
kontrakten så att de brister som uppkommer inte uppkommer igen. 
Nuvarande kontrakten för busstrafiken är skrivet på 5 basår och därtill 3 options år medan 
tågtrafiken av någon anledning är skrivet på 9 + 5 år vilket Burwick anser vara alldeles 
för lång tid. Kontrakten kan ändras under kontraktstiden om båda parter är överens men 
det som kan hindra förändringar är lagen om offentlig upphandling. Så länge det står 
inskrivet i kontraktet att båda parter ska arbeta åt ett visst håll och utveckla verksamheten 
ser han inte kontrakten som ett hinder i utvecklingsarbetet. Allt behöver inte finnas med i 
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kontraktet från början så länge det finns kontrakt på att man ska arbeta åt ett visst håll. 
Kontrakten har även en juridisk mening som skyddar båda parter. Här återkommer han 
till vikten av att operatören kan påverka sina intäkter genom att öka antalet resor. Detta 
gör att även operatören är villig att utveckla sin verksamhet.  

De incitament som finns är att operatören får femtio procent av intäkterna medan andra 
halvan går till kommunen. Tanken är att operatören ska tjäna på att ha ett bra erbjudande 
och så många resenärer som möjligt. Han tror att det alltid är möjligt att hitta ett 
incitament för att få en entreprenör att vara så rätt inställd som möjligt till sitt uppdrag 
även om förutsättningarna för trafiken är väldigt olika i olika delar av länet.  

Andra incitament är att vissa operatören får en bonus om de kommer upp i en viss 
kvalitet som kontrolleras genom kundundersökningar. Operatören kan även bli skyldig att 
betala tillbaka en del av ersättningen om man inte kommer upp i en viss nivå. 

För vem utvecklas tjänsten? 
Man arbetar alltid mot resenären även om ägarna också ska tillfredsställas. Burwick 
menar att trafikhuvudmännen har två sorters kunder. Å ena sidan resenärerna som köper 
produkten, å andra sidan ägarna, vars krav kommer ur politiska beslut. Kraven kan t ex 
vara att kollektivtrafiken får kosta ett visst antal procent av den totala budgeten i länet 
och kommunerna.   

När det gäller ekonomiska mål finns det ett mål om att ha en viss självfinansieringsgrad 
som är olika från år till år. 2005 var målet 51 % och 2006 är målet 52 %. Till 2008 är 
målet att ha en självfinansieringsgrad på 60 %. Detta ska uppnås genom att höja 
biljettpriserna på framförallt tåg där man just nu har samma taxa som på buss. 
Motiveringen är att det är bekvämare och snabbare att åka tåg och att det då är rimligt att 
resenären får betala ett högre pris.  

På frågan om vilka man anser vara huvudsakliga konkurrenterna svarar han att det är 
biltrafik, några andra konkurrenter finns inte enligt Burwick. Vad det gäller 
samhällsnyttan och kollektivtrafiken är det vägverket som på uppdrag av regeringen ska 
verka för att belysa kollektivtrafikens samhällsnytta, detta för att det ska bli mer 
trovärdigt. 
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Intervju med Bruno Andersson, Planeringschef på 
Hallandstrafiken AB 5/4- 06. (27 minuter) 
Vi ringde upp Bruno Andersson efter att ha kommit överens om en tid som passade båda 
parter. Till att börja med presenterade vi oss lite närmare och förklarade syftet med 
intervjun och uppsatsen. Därefter gick vi kort igenom våra huvudfrågor innan 
respondenten började svara på våra frågor.  

Inledande frågor. 
Bruno Andersson började med att berätta om den verksamhet som bedrivs av 
Hallandstrafiken AB. De är huvudmän för all kollektivtrafik på väg och järnväg i Halland. 
Man ansvarar även för upphandlingen av trafiken mellan Kungsbacka och Göteborg. Man 
är även huvudmän för färdtjänst i Varbergs- Falkenbergs och Laholms kommuner och det 
finns förslag på att man ska överta huvudmannaskapet för färdtjänsten i Halmstad från 
kommunen. Det finns en vilja att samordna allt som har med kollektiv transport under en 
huvudman. Fortfarande är det de olika kommunerna som har ansvar för skolskjutsarna 
men från och med hösten 2007 ska även all upphandling av denna trafik samordnas för 
att göra trafiken mer effektiv. Detta är något man arbetar intensivt med just nu. Idag är 
det Swebus som är den huvudsakliga entreprenören. Sedan tillkommer det ett antal 
mindre operatörer.  

Om man räknar med trafiken i Kungsbacka har man ungefär 11 miljoner resor per år och 
trenden är positiv. Både buss och tågtrafik har ökat, buss med 4 procent när det gäller 
länstrafik och en procent i tätorterna. Tåg ökade med 6.7 procent år 2005, delvis 
beroende på den ökande turtätheten mellan Göteborg och Halmstad. Man är ungefär 40 
personer i hela organisationen med kundcenter inräknat. När det gäller utvecklingsarbetet 
är det 6 personer som arbetar med dessa frågor. Politisk majoritet har den borgerliga 
sidan och ordförande i styrelsen för länstrafiken är centerpartist. 

Vad utvecklar ni? 
Det som är aktuellt idag är att istället för att sätta in förstärkningstrafik ha flera 
expressbussar och på så sätt göra resandet mer attraktivt. När det gäller tågtrafiken 
arbetar man med västkustbanans regiontrafik men man är även inblandande i övrig trafik 
mellan Göteborg och Köpenhamn. Tillsammans med SJ arbetar man inom ett 
marknadsbolag där man planerar gemensam marknadsföring samt trafikupplägg. På 
sträckan mellan Göteborg och Halmstad har man från och med januari i år börjat köra två 
tåg varje timme under högtrafik där man tidigare hade ett tåg per timme. När det gäller 
teknisk utveckling har man sedan tidigare infört det så kallade realtidssystemet i alla 
Länstrafikens bussar. När det gäller biljettsystem har man gjort en gemensam 
upphandling med Länstrafiken i Skåne, Blekinge, Jönköping och Kronobergs län. Detta 
arbetar man med just nu och först ut är Skånetrafiken där implementeringen är i 
startgropen just nu.  

Hur organiseras förändringsarbetet? 
När det gäller planeringen av trafiken har man särskild avdelning med personer som är 
kompetenser inom olika områden såsom färdtjänst, sjukresor, buss och tåg. 
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Planeringsgruppen sitter nära varandra och har således tät kontakt med varandra och 
diskuterar olika frågor som kan komma upp. Olika projektgrupper är inte så vanligt men 
när man arbetat med att samordna upphandlingen av färdtjänst och skolskjuts i de olika 
kommunerna har en typ av projektgrupp bildats. Även när det gäller det gemensamma 
biljettsystemet med Skånetrafiken, Länstrafiken i Blekinge, Jönköping och Kronobergs 
län har en projektgrupp med företrädare för de olika trafikhuvudmännen bildats. Man har 
även ett samarbete med Västra Götalands län för att få kompabilitet i resandet över 
länsgränserna. När det gäller effekter av förändringsarbete kan man se det på det ökande 
resandet. Sedan är man med i kundbarometern där man tyvärr har gått ner lite från att ha 
legat på topp. När kunder blir vana vid en sak och se det som en självklarhet så måste 
man utveckla nya saker för att kunderna för att behålla kundnöjdheten. Även inom 
färdtjänsten har man en kundgaranti och där är kunderna mycket nöjda med produkten. 
Han anser att ett ökat resande är ett bra kvitto på att dom erbjuder en bra produkt och ser 
inte att det behövs så mycket mer mätningar av kvalitetsnivån.   

Idéer. Dessa kommer från kunder via e- post och telefon samt från kommunens 
representanter och den egna organisationen. Även från andra län och övriga branschen 
där han anser att det är ett givande och tagande.  

Incitament mot Swebus där det ingår i kontrakten. Swebus får 80 % i fast ersättning och 
20 % är anropsstyrt. Det finns en målsättning att man ökar trafiken med 2 % per år och 
om man inte klarar det ska trafikutövarna visa att man arbetat aktivt för att öka resandet.  

Resurser. Han anser att det inte är tillräckliga resurser utan man måste hela tiden titta på 
ekonomin och ser var man kan dra ner. Det är inte alltid lätt att få politiker att tänka på 
samma sätt vad det gäller tillgänglighet och lönsamhet. Politikerna har inte alltid samma 
syn och det kan ses som ett problem.  

Kontrakt. Skrivs på åtta år efter att tidigare haft fem år plus tre options år. När man 
diskuterade med Swebus kom det fram att det var bättre att länstrafiken garanterade åtta 
år men med möjlighet från Swebus sida att säga upp kontraktet efter fem år. Detta för att 
avskrivningarna kunde göras på längre tid och därmed sänktes årskostnaderna. Det man 
kan ändra på under kontraktstiden är indragningar och tillägg i trafikutbudet. Han kan se 
kontrakten som hinder i vissa fall när det gäller utveckling av nya fordon och linjer men 
det är ändå den bästa lösningen. Oftast går det att resonera fram en bra lösning med 
trafikutövaren. Därför är det ett viktigt arbete när man skriver kontrakt. 

Ur vems perspektiv utvecklas nya tjänster? 
Det är ur kundens perspektiv och där kan man se att trafikutövarna och huvudmannen har 
lite olika synsätt. Det är Swebus som ska planera trafiken men huvudmannen som 
utvecklar trafiken. När det gäller konkurrenter är det bilen som är den huvudsakliga men 
kan självklart ses som ett komplement under en del av resan då kollektivtrafiken inte kan 
möta alla kunders totala behov av transport. Även cykeln är en konkurrent i viss mån 
även om dom inte får se cykeln som en konkurrent ur ett samhällsperspektiv. Syftet med 
kollektivtrafik är att det ska ge något tillbaka till samhället. Det är därför samhället 
subventionerar kollektivtrafiken. När det gäller säkerhet jobbar man både mot 
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passagerarna och mot förare för att öka säkerheten. Det är dels kameror men även alkolås 
och certifieringar av förare. 

Intervju med Ingemar Lundin, VD för Jönköpings Länstrafik AB 
(43 min) 

Inledande frågor  
Jönköpings Länstrafik AB ansvarar för tätorts- och landsbygdstrafiken med buss och den 
regionala tågtrafiken i länet. Utöver det ansvarar de även för den anropsstyrda trafiken för 
färdtjänst och sjukresor som körs med taxi och minibuss.  

Jönköpings Länstrafik AB har kontrakt med ett 20 tal operatörer på buss sidan och 2 
operatörer på tåg sidan. Lundin berättar att dom skriver ett kontrakt per bussoperatör 
medan tågtrafiken är indelad i två delar regional och interregional. Tätortstrafiken i 
Jönköping har tre olika operatörer övrig trafik regional/landsbygd har 17 olika 
bussoperatörer.   

Årligen genomförs cirka 16 miljoner resor i linjetrafik i Jönköpings län. Det totala 
resandet har legat ganska stilla de senaste åren, men sedan hösten 2005 har resandet 
återigen gått uppåt, speciellt på tåg sidan som de har sett en ökning på mellan 5-10 
procent.  

Jönköpings Länstrafik AB har 65 stycken medarbetare totalt varav 10 stycken arbetar 
inom olika utvecklingsområden. Ett 30-tal arbetar inom beställningsverksamheten men 
här tror Lundin att det kommer att dras ner på personal de närmsta åren.  

Ägandet är fördelat så att lanstinget tar hälften av ägareöverskotten och kommunen andra 
i förhållande till hur mycket trafik som bedrivs i kommunen. Buss och tågtrafiken 
redovisas separat medan man inte gör någon skillnad på tätortstrafik och regional trafik. 
Det görs dessutom ingen skillnad på design och utformning om bussarna kör i tätort eller 
regionalt. 
Avslutningsvis på de inledande frågorna svarar Lundin att S och C har majoritet i 
landstinget. 

Vad utvecklas? 
Lundin påpekar att det är viktigt att dela upp utvecklingsarbetet i olika delar. I 
trafikhuvudmannen i Jönköpings län har de börjat arbeta med det balanserade styrkortet 
för både intern, extern utveckling och för kundkontakterna.   

Den externa utvecklingen handlar mycket om linjedragningar för buss och tågtrafik. 
Jönköpings län har i förhållande till sin storlek det största järnvägs nätet i Sverige. ”Det 
betyder ju då att järnvägen är ju grunden så att säga i vår regionala trafikförsörjning. 
Busstrafiken har ju då fått en mer kompletterande roll och samtidigt har det kanske inte 
hänt så mycket där under senare år.”  Just nu har trafikhuvudmannen köpt in ett tiotal 
nya tåg som de precis har fått att fungera som dom ska, men Lundin påpekar att de 
kommer att köpa in fler inom en snar framtid. Dessutom har man rustat upp både 
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järnvägarna och stationerna och byggt ut järnvägsnätet så att man på sikt kan ha trafik 
mellan Jönköping och norrköping. Man har tagit fram ett nytt koncept, krösabuss, som 
innebär hög turtäthet även på landsbygden med halvtimmes trafik under rusningstid, och 
en timmes trafik andra tider, sen ska man även rusta upp busstationer. För att finansiera 
detta har man dragit ner eller hittat andra lösningar t ex anropsstyrd trafik, där 
trafikunderlaget är sämre. ”Men mest påtagligt just nu är att vi bygger kontakter med 
angränsande län.” Lundin vill på några år sikt ha en regional förbindelse mellan 
Jönköping och Norrköping.  

Just nu pågår ett arbete med att byta ut det befintliga biljettsystemet för att harmonisera 
med angränsande läns system. Det är inget som man egentligen vill men man ser det som 
en nödvändighet då den interregionala trafiken är så pass omfattande. Systemet ska vara i 
bruk slutet av  2007. 
Med marknadsföringen arbetar de mest mot kunderna. Just nu arbetar de men nya media 
som t ex realtidssystem, nedladdning av tidtabell via mobil, hemsida och kundtjänst som 
han dock tror kommer att försvinna på sikt. De är med i ett samarbete med andra län där 
man delar på utvecklingskostnader. Samarbetet handlar om att ta fram ett system där 
kunden kan göra kalkyler över sitt resande och se om bussen är billigare än bilen.  

Det viktigaste just nu som Lundin ser det, är att göra länet till ett mer attraktivt län och 
där är kollektivtrafiken en liten del i arbetet. Göra det lättare att åka över läsgränserna, 
vissa kallar det för regionförstoring dvs. hela landet blir till en stor region. Det blir lättare 
att ta sig till arbeten mm.  

Tillgänglighet är en annan sak 2010 ska all kollektivtrafik vara helt handikappanpassad, 
fordon och hållplatser. Miljöfrågorna drivs inte direkt aktivt av trafikhuvudmannen men 
omgivningens påtryckningar gör att man kommer med all säkerhet gå över till biogas 
som drivmedel i stadstrafikens bussar.   

Där man har sett det största genomslaget av utvecklingsarbetet är helt klart inom 
tågtrafiken. Sen man köpte in de nya tågen har man sett ett ökat resande med ca 30-40% 
sen 2002.  

Effekterna mäts genom kundbarometrar tre olika varav en är nationell så man kan 
jämföra sig men andra län. Kundenkäter genom ökat eller minskat resande. 

Hur organiseras förändringsarbetet? 
Till att börja med finns det en ledningsgrupp som ansvarar för vilka projekt som man ska 
satsa på. En affärsplansprocess som är tre årig, den bygger på olika strategiska 
utvecklingsområden där man till en början diskuterar med ägarna för att få finansiering 
till de olika projekten där det är kostnaderna som styr och inte intäkterna. Så nu när man 
ska bygga om vägarna så måste man ha ett finansiellt stöt av kommunerna och 
landstinget.  
Vi arbetar i projekt. 
Idéerna kommer ifrån andra län, andra länder det är blandat.  
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När det gäller medarbetarnas kreativitet så uppmuntras detta genom att det syns i 
lönekuvertet. ”En ytterligare del kan väl också vara att man, man ser sina idéer 
förverkligade.” Lundin fortsätter med att säga att de försöker att inte bygga 
organisationen för hög, han utrycker det så att ”managing by walking around, som man 
säger”. 
En brist som Lundin ser och som man börjar komma tillrätta med är att ägarna tidigare 
inte varit intresserade av att utveckla kollektivtrafiken utan bara hålla tillbaka 
kostnaderna. Nu vill både kommunerna och lanstinget utveckla deras regioner och där ser 
de kollektivtrafiken som en del i utvecklingsarbetet.  

Lundin ser sina resurser som tillräckliga både ekonomiska och tillräckligt med 
medarbetare. De flesta som arbetar med utvecklingsfrågor har en högskoleutbildning, t ex 
ekonomer, ingenjörer och samhällsvetare. På kundcentralerna har de inga särskilda krav 
mer än att personalen ska ha en viss erfarenhet och telefonvana   

När det gäller samarbetet med andra trafikhuvudmän finns det både ett informellt och 
formellt samarbete. När det gäller det informella samarbetet är det mycket mindre projekt. 
Exempel på formella samarbetet är samarbetet mellan ett antal trafikhuvudmän i 
Västsverige genom ”Tåg i väst” där samarbetet består i att trafikhuvudmännen har 
gemensamma avtal med olika operatörer. När det gäller det informella samarbetet nämner 
Lundin det gemensamma arbetet med att utveckla det gemensamma biljettsystemet där 
fem län ingår. Detta gör länen för att få ner utvecklingskostnaderna och harmonisera 
resandet i regionerna för resenärerna.  

Samarbetet med trafikutövarna ser ut som så att de försöker samla in idéer och 
synpunkter från allmänheten genom trafikutövarna men man är också intresserad av vad 
trafikutövarna själva har för synpunkter. Dom har i större utsträckning kontakt med 
allmänheten och har därigenom bättre koll på vad kunderna har för synpunkter. Detta 
gäller främst utvecklingar på kortare sikt och utveckling av redan befintliga system, tex. 
linjedragningar, tidtabeller och fordonsutformning.   

De incitament som finns för att öka resandet är på tågtrafikssidan ett som innebär att 
trafikutövaren tar hela intäkten. För tätortstrafiken finns ett incitament som innebär att 
trafikutövaren tar 50 procent av nytillkomna resenärers intäkter. Så har resandet ökat med 
fem procent så tar trafikutövarna hälften av det. Ett annat incitament är att de mäter 
resenärernas attityd och upplevelse, kommer trafikutövarna över en viss nivå får de en del 
av omsättningen. Detta incitament ska främst gå till förarna.   

Kontraktstiden skrivs normalt på fem år plus några optionsår på max tre år. Innehållet 
kan inte ändras under tiden, möjligtvis kan man ändra att trafikutövarna ska köra någon 
annanstans men inte mer. Lundin ser dock inte kontrakten som något hinder i 
utvecklingen, för fem år framåt ser man och då kan kontraktet vara en trygghet. Lundin 
skulle till och med kunna tänka sig längre kontrakt i framtiden, upp mot åtta år.  

Relationen med trafikutövarna ser han som bra.  
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För vem utvecklas era tjänster? 

Eftersom trafikhuvudmannen i Jönköpings län arbetar med BSC så sätter de upp ett antal 
mål som dom arbetar efter. Som exempel tar Lundin upp kundens perspektiv och 
kundattityder, ”attityd föregår beteende asså man måste vara positiv innan man börjar 
åka med oss, är man positiv blir man kvar som kund annars försvinner man som kund så 
fort man kan.”   
Andra mål är att det ska bli fler och fler som börjar åka kollektivt. Här har även ägarna ett 
intresse och skjuter därför till pengar. Utmaningen här är att fördela trafiken rätt och 
använda resurserna på ett ekonomiskt bra sätt. Ett mål som man aldrig kommer ifrån är 
det ekonomiska målet. I Jönköpings län har man som mål att ha 60 procents 
självförsörjning och 40 procent ska komma från ägarna.   

På frågan om vilka som Lundin ser som kollektivtrafikens huvudsakliga konkurrenter så 
ser han bara bilen som en konkurrent, ”någon annan utförande av linjetrafik finns det ju 
egentligen inte här”. Men Lundin ser inte bara bilen som en konkurrent, ”man behöver 
inte äga en bil i dagens samhälle va men i många tillfällen måste man ha tillgång till en 
bil därför att kollektivtrafiken kan inte… kan inte förväntas köra enskild resenär”. 
Lundin menar här att fritiden går ut till ensamheten och dit går det inga bussar.  

Andra krav, förutom ägarnas och kundernas krav, kommer från olika villkor som är 
inbyggda i trafikhuvudmännens förhållande med bidragsgivare som dom är beroende av, 
t ex. rikstrafiken. Sedan ser även Lundin vissa mål som ett krav, som exempel tar han upp 
målet om att kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för alla 2010. Detta styr nya köp av 
bussar och tåg som måste vara handikappanpassade. Sen finns det även vissa miljökrav 
som också måste följas vid köp av nya fordon.  

Avslutningsvis påpekar Lundin att samordningen mellan olika trafiksystem är en väldigt 
viktig fråga. Att all kollektivtrafik utgår från samma punkt i varje stad, t ex ett stort 
resecenter underlättar väldigt mycket för resenären.  

Han tillägger också kommunikationen mellan ägarna och trafikhuvudmannen måste 
fungera på ett bra sätt i ett sådant här bolag, vad vill ägarna åstadkomma i trafiksystemet? 
Sen är det viktigt att fokus ligger på ekonomisk styrning i bolaget, därför att många 
kommer från en politisk bakgrund och har ett annat tankesätt. Fördelen är att ett bolag 
kan arbeta mycket snabbare och effektivare än om trafikhuvudmannen hade varit en 
politisk beslutsubstans.   

      

        


