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Kundorientering av myndigheter. Hur kunskap om medborgarna och näringslivet 
skapas i Vägverket  
av Robert Hrelja och Hans Antonson 
VTI 
581 95  Linköping 

 

Sammanfattning 

I Sverige har en rad myndigheter sedan början av 1990-talet infört arbetssätt för att 
kunna sätta medborgarna i fokus. Vägverket (nuvarande Trafikverket) är en av dessa 
och införde ett så kallat ”kundorienterat arbetssätt” år 2003. När det nu har gått några år 
infinner sig frågan hur detta arbete fungerar, vilken kunskap om kunderna, det vill säga 
medborgarna och näringslivet, tar man fram, vilka metoder används och vilka för- och 
nackdelar man kan se med rådande arbetssätt? Forskningsprojektet ”Regionala planera-
res syn på sina kunder” startade hösten 2007 för att svara på dessa frågor och utgångs-
punkten har varit Vägverkets arbete med att identifiera medborgarnas och näringslivets 
önskemål om vägtransportsystemets utformning och underhåll. Inom tre av Vägverkets 
regionkontor har 15 planerare med olika ansvarsområden intervjuats och en rad av 
verksamhetens styrande dokument har analyserats. 

Resultaten av intervjuerna visar att det finns problem med de av huvudkontoret fram-
tagna metoderna (av Vägverket benämnda för kundfångstmetoder) för att sammanställa 
kunskap om medborgarnas och näringslivets önskemål, exempelvis Nöjdkundindex 
(NKI) och kundärendesystemet Kundskap. Nyttan borde vara större och det finns 
svårigheter att bryta ned synpunkterna till lokala och regionala förhållanden. Planerarna 
efterlyser till exempel metoder som kan användas för att undersöka vilka kundgrupper 
som kan anses vara representativa för medborgarna som helhet.  

Planerare som är ansvariga för att undersöka medborgarnas och näringslivets önskemål 
såg också problem med befintliga metoder, exempelvis avseende användarvänligheten. 
Man frågade sig också om åsikterna som låg till grund för exempelvis NKI verkligen 
kunde användas för att identifiera vilka åtgärder som Vägverket skulle genomföra, det 
vill säga omsätta behov i investeringsobjekt. De kunde därför inte se nyttan med 
metoderna. Projektledarna för nyinvestering använde knappt alls de centralt framtagna 
metoderna. De upplevde svårigheten med att de inte var anpassade för regionala 
förhållanden. Istället tyckte de att upparbetade personliga kontakter, olika möten, 
skriftlig information och nåbarhet, till exempel per telefon, var viktigt. Projektledarna 
för drift och underhåll använde däremot en rad metoder, men menade att Vägverket 
borde förekomma medborgarnas synpunkter genom utskick av god regionalt årstids-
anpassad information.  

Sammanfattningsvis finns det en förändringspotential i Vägverkets kundarbete. Det 
behövs: 

 En förenkling och ett begripliggörande av den processorienterade organisationen 
internt 

 Regionala och lokala dialoger är viktigare än de centrala kundfångstmetoderna 

 Befintliga kundfångstmetoder bör utvecklas vad gäller systematisk tolkning, 
användning samt representativitet 

 Det finns en förbättringspotential avseende kunskapsöverföring mellan regioner 
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 En fortsatt satsning på metoder som består i gruppdialog med kunder, 
exempelvis trafikantråd är viktiga 

 Det regionala kundarbetet kan med fördel bli mer förekommande och utåtriktad 
genom en offensiv säsongsanpassad information. 
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Customer needs and public authorities. Knowledge and methods in planning 
by Robert Hrelja and Hans Antonson  
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 

 

Summary 

A number of Swedish authorities have since the beginning of the 1990s introduced a 
range of methods in order to be able to put customer needs in focus. The Swedish Road 
Administration (SRA) is one of them. In 2003 SRA introduced a “customer-oriented” 
way of working. This means that the work management system was adapted in order to 
better guide SRA in the direction of what they call greater “customer benefit”. The head 
office has also created a number of institutionalized so-called “customer capture 
methods” which the planners in the regional offices are to use. Some examples of these 
institutionalized methods are for instance market surveys, national measurements of the 
satisfaction of the citizens with the work of SRA and the standard of the roads – so-
called Customer Satisfaction Index (CSI). The research project “Regional planners’ 
view of their customers’ began in autumn 2007 in order to answer questions about how 
regional transport planners handle customer needs and which methods they use when 
they create knowledge of customer needs. 15 planners with different responsibilities in 
three of SRA’s regional offices have been interviewed and a range of business 
management documents have been analysed.  

The results of the interviews show that planners experience problems when using the 
result of the so called customer capture methods in a regional and local context. The 
planners for example feel that they cannot use these methods for solving problems of 
representativeness. The interviews with the planners at SRA show how they wrestle 
with the question of who are representative of the citizens and what they want. By 
collecting and systematizing wishes they try to differentiate between what are general 
“needs” and what the “subjective” wish of an individual is. For this purpose the 
planners have methods such as CSI and the customer-case system Kundskap, intended 
to ensure objectivity. The planners find it difficult, however, to use these methods to pin 
down good representativity and they therefore question the usefulness of the methods. 
In their daily work personal contacts with customers, e.g. various meetings, written 
information, phone calls and emails are more important. These contacts are also used to 
operationalize and interpret results from general surveys such as e.g. CSI and image 
measurements.  

In summary: 

 Regional and local dialogues are more important than the institutionalized so-
called “customer capture methods”. 

 Existing “customer capture methods” should be developed with regard to the 
systematic use of interpretation and representativeness. 

 Improvement on knowledge transfer between regions is needed. 

 A continued focus on methods that consist of group dialogue with clients in the 
form of operation consultation boards, haulier consultation groups is important.  
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 The regional customer work could usefully become more prevalent and outreach 
through a seasonally adjusted information.  
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1 Inledning 

Vägverket var en central förvaltningsmyndighet med ett samlat ansvar, s.k. sektors-
ansvar, för hela vägtransportsystemet. Idag har Vägverket blivit en del av den nya 
myndigheten Trafikverket. Fortsättningsvis väljer vi dock att skriva om Vägverket i 
nutid eftersom undersökningen genomfördes då Vägverket fortfarande existerade. 
Vägverket är uppdelat på sju regioner1 som ansvarar för den regionala verksamheten i 
sin helhet.2 År 2003 infördes ett s.k. kundorienterat arbetssätt i Vägverket. Vägverkets 
generaldirektör menade i årsredovisningen för 2006 att:  

”Kundorientering är en viktig ledstjärna för Vägverkets arbete. […] Vi tänker fortsätta 
att sträva efter att i allt högre grad leva upp till våra kunders önskemål”.3  

Kunderna är i själva verket näringslivet, medborgarna eller de trafikanter som använder 
vägtransportsystemet. En av de viktigaste förutsättningarna för att Vägverket ska nå 
framgång är en ”fungerande dialog med kunder […]”.4 Men hur går Vägverket praktiskt 
tillväga för att leva upp till medborgarnas och näringslivets önskemål på den regionala 
nivån där Vägverkets regionala planerare möter medborgare och företagare? Till sin 
hjälp har planerarna en rad metoder och verktyg för att samla in uppgifter om medbor-
garnas eller näringslivets behov på olika sätt och nivåer. Exempel på sådana, s.k. kund-
fångstmetoder som Vägverket benämner dem, är marknadsundersökningar, dialog-
projekt, mätningar av kundnöjdhet och externa kundnätverk. Under 2004 inrättades 
dessutom en nationell kundtjänst och ett kundärendesystem, Kundskap. De synpunkter 
och önskemål kunder har när de ringer till Vägverket registreras i Kundskap. Resultaten 
från dessa metoder byggs sedan in i specifika kundgruppsdokument inom ramen för 
verkets kundhanteringssystem. Syftet med kundprogrammen är att de ska påverka den 
nationella och regionala planeringen av åtgärder som kan öka ”kundnyttan” för de elva 
identifierade strategiska kundgrupperna (t.ex. barn och ungdom, funktionshindrade, 
äldre, yrkesverksamma) inom huvudgrupperna ”medborgare” och ”näringsliv”.5 

Vägverkets kundorientering är ett exempel på hur myndigheter och offentlig förvaltning 
anpassar sin organisation till nya ideal om hur en effektiv och demokratisk myndighet 
ska arbeta.6 Under de senaste decennierna har reformer av den offentliga sektorn skett i 
många länder som svar på uppfattade brister i effektivitet och demokratisk styrning. 
Med det engelska begreppet New Public Management (NPM)7 försöker man fånga 
några av dessa reformer. Förändringarna innefattar t.ex. en kundorienterad verksamhets-

                                                 
1 Vägverkets regioner är: Region Norr (huvudort Luleå), Region Mitt (huvudort Härnösand), Region 
Stockholm (huvudort Stockholm), Region Mälardalen (huvudort Eskilstuna), Region Väst (huvudort 
Göteborg), Region Sydöst (huvudort Jönköping), Region Skåne (huvudort Kristianstad).  
2 Regionerna ansvarar för den regionala verksamheten förutom sådan verksamhet som bedrivs inom 
affärs- eller resultatenheter. Vägverket har tre konkurrensutsatta affärsenheter: Vägverket Färjerederiet, 
Vägverket Konsult och Vägverket Produktion medan resultatenheterna innefattar: Förarenheten och VUC 
(Vägsektorns utbildningscentrum) som utvecklar, marknadsför och genomför utbildningar.  
3 Årsredovisning 2006, s. 4. 
4 Vägverket 2004a, s. 8. 
5 Vägverket 2005, s. 31. 
6 Kundorienterade arbetssätt i myndigheter och kommuner är en del av en utveckling i riktning mot ökat 
konsumentinflytande och styrning i mer företagsmässiga former. Marknadsanpassningarna innebär t.ex. 
att vissa kommuner ”företagiserar” sina verksamheter. Tidigare rena kommunala förvaltningsorganisa-
tioner kan omvandlas till modifierade företagsorganisationer genom att de tillförs marknads-element. 
Beställar-, utförarmodeller är exempel på sådana vari medborgare börjar betraktas som brukare eller 
kunder på en marknad. 
7 Se Modell & Grönlund (2006) för en djupare beskrivning.  
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styrning som innebär ett ökat fokus på utvärdering och effektivitetsmätningar.8 Kundan-
passningen har även inneburit att många myndigheter har decentraliserat sina verksam-
heter och sin beslutanderätt med intentionen att ge de anställda större möjligheter att 
uppfylla de behov som medborgarna och näringslivet har. En sådan utveckling skapar 
behov av att kombinera central styrning med ett decentraliserat beslutsfattande, 
samtidigt som nya krav ställs på tjänstemän att samla in kunskap om de behov som 
medborgarna och näringslivet har och att sprida denna inom organisationen. Kundorien-
tering kan därmed sägas ha två organisatoriska dimensioner som samspelar. En intern 
del som handlar om hur en kundorienterad organisation skapas respektive styrs och en 
extern del som handlar om hur kunskap om kundernas behov och önskemål samlas in. 
Mötena mellan medborgarna, näringslivet och Vägverkets planerare är intressanta att 
studera eftersom det är här mycket av de organisatoriska föreställningarna och 
kunskaperna om kunderna skapas som sedan sprids och omvandlas till konkreta 
åtgärder.  

 
1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med rapporten är att undersöka hur kunskap om medborgarna och näringslivet 
produceras och vilka metoder som används i kundorienterade myndigheter. Vi under-
söker detta genom att studera hur Vägverkets regionala planerare hanterar och använder 
olika metoder i sitt dagliga arbete. Vi har brutit ned syftet i tre frågeställningar:  

 vilka bilder, föreställningar och kunskaper har Vägverkets regionala planerare av 
olika medborgares och företags förväntningar, behov och perspektiv? 

 varifrån får man dessa bilder, föreställningar och kunskaper? 

 hur används respektive används inte olika typer av metoder, underlag och 
dokument i planeringsarbetet?  

 
1.1.1 Metod, urval och avgränsning 

Undersökningen och våra analyser baseras på material hämtade från femton semistruk-
turerade intervjuer i tre av Vägverkets sju regioner under augusti 2007 till mars 2008. 
Av sekretesskäl har vi valt att inte ange vilka de tre regionerna är. Av samma skäl har vi 
även valt att inte ange vilka personer som har intervjuats. Detta har respondenterna 
blivit lovade och det har alltså varit förutsättningen för att kunna använda intervjumate-
rialet i skrift. Personerna har endast delats in utifrån vilken roll de har inom Vägverkets 
organisation. Av 15 personer är 3 kvinnor.  

Vi gör inte anspråk på att ge en fullständig bild av hur Vägverkets anställda producerar 
kunskap om medborgarnas och näringslivets behov och vilka metoder de använder i 
hela kedjan av beslut och åtgärder. Ambitionen har istället varit att välja ut sådana 
nyckelpersoner som kan ge inblick i olika steg i de undersökta regionernas arbete med 
kundorientering.  

Vi har därför gjort urvalet av intervjupersoner så att vi i vårt material kan följa en kedja 
av ansvarsområden som börjar i strategiska avvägningar och identifiering av med-

                                                 
8 Kundorienterad verksamhetsstyrning har i företagsekonomisk litteratur definierats som ”de formella 
styrmekanismer som bygger på eller omfattar en organisations syn på medborgare eller användare av 
kunder”. Formella styrmekanismer innefattar bl.a. regleringsbrev, strategiska planer och planerings-
direktiv för verksamheten. Se Wiesel, 2007, s. 30. 
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borgarnas behov, val av investeringar och åtgärder samt slutligen drift och underhåll. 
Valet av intervjupersoner har skett i samråd med Vägverket. I varje region har två 
kundansvariga (en för näringslivets resor och en för medborgarnas resor), en ansvarig 
planerare för delprocessen ”fånga kundbehov” och två projektledarkategorier 
intervjuats. Projektledarna som här avses kan betecknas som praktiker, vilka arbetar 
med vägen som fysisk företeelse. Dels är det de som planerar och övervakar byggandet 
av ny väg inom nyinvesteringssidan, dels är det de som ansvarar för drift och underhåll 
av befintlig väg. De kundansvariga har till uppgift att samla in synpunkter och förslag 
från medborgarna och näringslivet och följa upp att de behandlas i organisationen. De 
delprocessansvariga fungerar som interna beställare i Vägverket medan projektledarna 
för väginvesteringar är ansvariga för investeringar från förstudie, vägutredning, bygg-
handling och byggande. Projektledaren ansvarar för investeringen ända tills t.ex. en väg 
är garanti- och slutbesiktigad ca två år efter vägen är färdigbyggd. Projektledare för drift 
är av Vägverksregionen utsedd till drift- och underhållsansvarig för ett driftområde och 
kan i sin tur anlita underentreprenörer (t.ex. Vägverket Produktion, Skanska, Peab, 
NCC) för besiktning av vägar samt drift- och underhållsarbeten.  

Kvalitativa metoder kan användas för att tolka och förstå så kallade mjuka data som 
åsikter, erfarenheter och uppfattningar ur intervjuer. De ger också en bra förståelse för 
sociala processer, exempelvis samspel mellan aktörer och funktioner inom en organi-
sation eller aktörernas förhållande till olika hjälpmedel. Vi har använt intervjuerna för 
att få kunskap om de intervjuades upplevelser och erfarenheter av hur det praktiskt går 
till att arbeta med ”kundfångstmetoder” och varifrån deras kunskaper och föreställ-
ningar om medborgarna och näringslivet kommer. Metoden ger en bra bild av kund-
fångstmetodernas praktiska hantering i tre av Vägverkets sju regioner.  

Intervjuerna har tagit mellan 30 och 90 minuter att genomföra. Vid intervjuerna har en 
intervjuguide använts som underlag. En intervjuguide är en lista av frågor som intervjun 
ska belysa. Den anger ämnesområden som det står intervjuaren fritt att undersöka med 
utgångspunkt i den specifika intervjusituationen. Intervjuaren har möjlighet att föra ett 
samtal inom frågeområdet, att ställa följd- och fördjupningsfrågor och be om förtyd-
liganden inom frågans ram. Alla intervjuer utom en har spelats in och därefter 
renskrivits. Vid en av intervjuerna slutade bandspelaren att fungera efter ca 10 minuter 
varefter intervjun nedtecknades för hand.  

I analysen av intervjuerna har vi letat efter återkommande teman och återgivit dem i 
text. När det finns material från intervjuerna som exemplifierar våra slutsatser redovisar 
vi dem som citat. Citaten är språkligt redigerade för att dels undvika talspråk, dels 
tydliggöra den röda tråden. Ibland har citaten kortats vilket markeras med punkter inom 
hakparentes. Ibland har ord lagts till för att förbättra läsbarheten vilket också markeras 
inom hakparentes.9 
 
1.2 Disposition 

Denna undersökning är disponerad enligt följande. I kapitel 2 beskrivs tidigare 
forskning som handlar om kundanpassning. I kapitel 3 redogörs för Vägverkets 
kundanpassade organisation. Intervjuundersökningen presenteras i kapitel 4. Under 
detta kapitel finns fyra avsnitt som vart och ett tar upp en särskild kategori planerare och 

                                                 
9 I forskningssammanhang förekommer det ibland att man i redovisningen av citat anger varje informant 
med en bokstav som gör att man kan särskilja en informants svar från en annan och se mönster i 
resonemang. Vi har valt att inte göra det pga. anonymitetsskäl.  
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deras syn på kunder och kundnytta. Studien avslutas med diskussion och slutsatser  
(kap 5). 
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2 Tidigare forskning 

Det finns en relativt omfattande forskning, inte minst inom företagsekonomi, om kund-
anpassning av myndigheter och företag. En del av denna litteratur handlar om styrning 
och effektivitet i offentliga organisationer, däribland om hindren för en kundorienterad 
verksamhetsstyrning i Vägverket.10 Den handlar också om hur kommersiella företag 
skall få bättre lönsamhet genom att sätta kunden i fokus och byta ut en form av arbets-
styrning mot en annan form som är mindre hierarkisk och mer platt i sin struktur genom 
processorienterade arbetssätt. Vägverket införde 2003 ett processorienterat arbetssätt 
samtidigt med det kundorienterade arbetssättet. En processorienterad organisation 
skiljer sig mot en linjeorganisation. Linjeorganisationen är en hierarkiskt uppbyggd 
organisationsform där varje anställd endast har en överordnad chef.  

 
2.1 Processteori 

Processteori är ett begrepp som ofta används inom olika företag och organisationer vars 
syfte ofta är att beskriva olika aktiviteter inom ett system, fokusera på resultat och 
verksamhetens möjlighet att skapa ett värde för kunden.11 Vägverket har, som framgår 
av avsnitt 3.1, anammat ett processorienterat arbetssätt och i fokus för detta arbetssätt 
står medborgaren. En process är en ”samling länkade aktiviteter som transformerar en 
input och för att skapa en output” eller "en kedja av aktiviteter som i ett återkommande 
flöde skapar värde för en kund.”12 Enligt Ljungberg och Larsson är den första defini-
tionen ”befriande enkel och attraherar teknikern eller mekanikern som till stor del saknar 
förståelse för organisationen som ett socialt system. Processen beskrivs med begreppet 
input- transformera -output och är därmed reducerad till en slags maskin som med en viss 
input presterar en viss output. Definitionen bygger på antagandet att det i det slutna 
systemet råder full kontroll, orsak och verkan kan med lätthet analyseras och påverkas.”13 
Den andra definitionen beskriver Ljungberg och Larsson som att den ”belyser även 
processens repetitivitet samt att den skapar värde för kunden, [vilket är] två viktiga 
förtydliganden för beskrivningen av en process. En process existensberättigande är helt 
beroende av dess förmåga att tillfredsställa dess kunders behov. Det faktum att processen 
återanvänds påverkar betydelse och inriktning för dess förbättringsarbete.”14 Båda dessa 
definitioner är intressanta i föreliggande studie. Den första för att den beskriver en 
organisation med full kontroll där en intern ordning råder mellan olika aktiviteter och 
den andra för att den skapar värde för kunden.  

Inom den vetenskapliga litteraturen som behandlar processorienterade organisationer 
(BPO, business process orientation) och styrning av processorientering (BPM, business 
process management) behandlas många aspekter för att ett processorienterat arbetssätt 
skall nå framgång eller som det uttrycks ett företags processmognad. I en studie från 
1999 ansåg 82 procent av företag och organisationer att BPM var mycket viktigt för 
företagens framgångar.15 Framgångsfaktorerna är att en kombination av mjuka (sociala 
relationer) och traditionellt hårda värden (uppföljningssystem, IT)16 lyfts fram inom 
organisationen. Det finns en rad framgångsfaktorer som litteraturen belyser, eller 

                                                 
10 Wiesel, 2007 och Wiesel, 2006.  
11 Rentzhog, 1998. 
12 Ljungberg & Larsson, 2001, s. 44. 
13 Ljungberg & Larsson, 2001, s. 44.  
14 Ljungberg & Larsson, 2001, s. 44.  
15 Pritchard & Armistead, 1999, s. 12. 
16 Willaert et al., 2007, s. 9; Balzarova et al., 2004, s. 393. 
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problem som uppstår, om dessa inte genomförs. Bristen av förståelse är sannolikt den 
största anledningen till att det kan vara svårt att införa BPM.17 Det är bara genom en 
god information (träning)18 i hela organisationen samt delaktighet av samtliga anställda 
som detta kan ändras.19 Balzarova et al. lyfter fram vikten av att verkligen sprida och 
dela framtidsvisionerna om BPM med alla aktörer inom organisationen.20 Men för att 
detta skall vara möjligt behöver inte organisationens mål endast vara tydliga utan också 
genomförbara.21  

Det krävs att en processorienterad organisation byter ut sin organisationsstruktur från en 
hierarkisk struktur till en platt struktur22 och det nya arbetssättet innebär att traditionella 
roller bland chefer ändras från budgetplanering till vägledning och stöd.23 Hung menar 
att det inte bara är chefer som har ett ansvar för BPO utan i konceptet med en platt 
organisation ligger att alla anställda har ett ansvar att övervaka och kontrollera att 
arbetet fungerar som det är tänkt.24 Den platta strukturen innebär också en ökad 
betydelse för arbetskamrater att utbyta information med varandra över traditionella 
funktionella gränser,25 vilket kan var svårt och därför kräva träning.  

Traditionellt har Vägverket inte bara gränser inom varje region exempelvis mellan olika 
funktioner såsom mellan drift och underhåll samt nyinvestering, utan även mellan de sju 
regionerna samt mellan varje region och huvudkontoret. Vägverkets vision är att göra 
”den goda resan möjlig”26 och för att nå denna vision måste ett antal organisationsdelar 
samarbeta. Det är därför intressant att se hur det gränsöverskridande arbetet fungerar i 
praktiken. Vägverkets regionala organisation kan betraktas som relativt hierarkisk, men 
även inom platta organisationer finns det trots allt ett visst behov av hierarkiska struk-
turer och i praktiken brukar det tillsättas en ansvarig person som skall övervaka en 
organisations processer, en så kallad processägare.27 Detta finns också inom Vägverkets 
processorienterade arbetssätt vilket presenteras i avsnitt 3.1 och 3.2. Willaert et al. 
menar att en annan framgångsfaktor inom BPO är att definiera kunderna för varje 
process.28 Viktigt för BPO är också att processerna ständigt mäts och analyseras för att 
kunna bedöma framgång och förbättra.29 Inom företag genomförs detta vanligen med 
nyckelindikatorer såsom ekonomisk prestation eller försäljningsvolymer, men dessa 
säger mycket lite om själva processen30 och inom en myndighet måste andra typer av 
mätningar tas fram.  

Ett processorienterat arbetssätt beskrivs således inte som okomplicerat i litteraturen, 
men det beskrivs som ett kraftigt sätt att organisera arbetet för att nå hög ”kundnöjdhet”. 
Men hur går det i praktiken till när kunskap om kunderna eller användarna skapas i en 
processorienterad myndighet? I nästa avsnitt beskriver vi tidigare forskning om det.  

                                                 
17 Pritchard & Armistead, 1999, s. 16. 
18 Pritchard & Armistead, 1999, s. 21. 
19 Willaert et al., 2007, s. 7, 9; Balzarova et al., 2004, s. 390–391; Willaert et al., 2007, s. 5. 
20 Balzarova et al., 2004, s. 393. 
21 Willaert et al., 2007, s. 5. 
22 Vanhaverbeke & Torremans, 1998, s. 4–6; Balzarova et al., 2004, s. 389–390; Hung, 2006, s. 24; 
Willaert et al., 2007, s. 4. 
23 Vanhaverbeke & Torremans, 1998, s. 4; Willaert et al., 2007, 4. 
24 Hung, 2006, s. 24. 
25 Balzarova et al., 2004, s. 393. 
26 Vägverket 2004c. 
27 Willaert et al., 2007, s. 7. 
28 Willaert et al., 2007, s. 6. 
29 Willaert et al., 2007, s. 8; Balzarova et al., 2004, s. 391, 393.  
30 Willaert et al., 2007, s. 8. 
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2.2 Studier av hur kunskap om användare skapas 

Befintliga studier av metoder som används för att skapa kunskap om användare från 
olika infrastrukturella och tekniska sammanhang har kategoriserat metoderna i så 
kallade explicita och implicita metoder.31 Exempel på explicita metoder är marknads-
undersökningar, Nöjdkundindex och imagemätningar. Sådana metoder producerar 
kunskap som är generell, formaliserad och lätt att uttrycka i siffror och ord. Implicita 
metoder å andra sidan bygger på personliga erfarenheter. De implicita metoderna har 
det gemensamt att de förlitar sig på vad någon påstår om medborgarna. Bland de 
implicita metoderna finns den s.k. ”Jag”-metoden.32 Den innebär att man tänker sig in i 
medborgarnas situation och använder personliga uppfattningar om andra människor, 
och erfarenheter av att själv vara användare, när man utformar tekniska system eller 
produkter. Enligt tekniksociologen Akrich innebär Jag-metoden ”a reliance on personal 
experience, whereby the designer replaces his professional hat by that of the layman”.33  

Jag-metoden anses vara flitigt använd och av stor betydelse för utformningen av olika 
produkter och tekniska system. Den är ofta en omedvetet använd teknik34 vilket är 
intressant eftersom metoden används för att definiera och kategorisera användare i olika 
grupper med särskilda egenskaper, beteenden och behov. Det innebär i praktiken att 
användarnas identiteter skapas av de metoder som används för att undersöka dem. Det 
finns en rad studier som visar hur användare av teknik ”konfigureras” med vilket menas 
hur teknik utformas med utgångspunkt i de föreställningar som finns om användarna.35 
Tekniksociologen Woolgar visar t.ex. hur designprocesser innebär att en viss typ av 
användare och ett visst beteende förutses.36 Föreställningar om användare, behov och 
beteenden byggs in i tekniken och gör ett visst beteende mer möjligt än ett annat. 
Woolgar menar sålunda att det inte bara är användarnas beteende som definieras och 
stakas ut. Designen av tekniken innebär även ett försök att konstruera deras identiteter. 
“Designers define users with qualities and a ”large part of the work of innovators is that 
of inscribing this vision of […] the world in the technical content of the new object” 
som Akrich skriver.37 

Det finns naturligtvis en risk att personliga erfarenheter och uppfattningar om använ-
darna som används genom Jag-metoden inte alls överensstämmer med de önskemål, 
problem och behov som användarna har. Tidigare forskning har visat hur utformningen 
av infrastrukturer i vissa fall tydligt påverkas av föreställningar om t.ex. klass, kön och 
ålder.38 I värsta fall kan oproblematiserade föreställningar om användarna som de inte 
själva känner igen sig i påverka utformningen. Det finns därför anledning att närmare 
analysera hur det konkret går till när transportplanerare skapar kunskap om medbor-
garna och näringslivet.  

                                                 
31 Akrich, 1995, Nonaka & Takeuchi, 1995, Hyysalo, 2006. 
32 Akrich, 1995.  
33 Akrich, 1995, s.173.  
34 Oudshoorn et al., 2004. 
35 Akrich, 1995, Akrich & Latour, 1992, Woolgar, 1991, Grint & Woolgar, 1997. 
36 Woolgar, 1991.  
37 Akrich, 1992. Användarna ska dock inte betraktas som passiva. Det finns en rad studier som visar hur 
medborgare påverkar teknikers utformning. Teknisk utformning framstår överlag som en socialt 
omtvistad zon där designers, medborgare, intresse- och konsumentgrupper, politiker och företag 
förhandlar och ibland under konflikt producerar teknikens form, mening och aktörers användande. Se 
t.ex. Oudshoorne & Pinch, 2008. 
38 Se t.ex. Summerton, 2004.  
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För att bättre förstå det organisatoriska sammanhang planerarna tillhör beskrivs i nästa 
kapitel hur Vägverket organiserar sin verksamhet. Fokus ligger på mål och vilka 
organisatoriska processer som påverkar planerarnas arbete. Till stor del handlar 
redogörelsen om den interna styrningen av verksamheten och planerarna.  
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3 Vägverkets kundanpassning  

3.1 En processorienterad organisationsstruktur 

Med process menar Vägverket ”en samling organisationsoberoende sammanhängande 
aktiviteter som skall ge ett resultat. En process skall stödja verket att utföra sitt uppdrag 
kundinriktat, effektivt och med helhetssyn”.39 För en utomstående är Vägverkets 
organisationsstruktur inte helt enkel att penetrera. Olika nivåer, funktioner och arbetssätt 
medverkar till att det inte finns en arbetskedja där ett ärende löper från början till slut, 
utan flera parallella kedjor. De delar av Vägverkets organisation som på något sätt 
påverkar kundanpassningen presenteras nedan. Genomgången åskådliggörs också i  
figur 1.  

Syftet med en processorientering är att öka fokuseringen på medborgarnas behov samt 
på de delar av verksamheten som mest bidrar till att tillfredsställa ”kundbehovet”.40 Det 
processorienterade arbetssättet tar sin utgångspunkt i Vägverkets vision om Den goda 
resan. Den goda resan är ”resan och transportbehoven när de är som bäst, dvs. när de 
tillfredsställer medborgarens och näringslivets behov”.41 Processorienteringen innebär 
inte att nya verksamheter skapas utan ambitionen har varit att förskjuta Vägverkets 
tidigare produktfokusering i riktning mot en kundfokusering där alltså medborgarnas 
behov står i fokus snarare än Vägverkets egna behov. Detta sker bl.a. genom att en mer 
systematisk dialog förs med olika grupper av medborgare och genom de s.k. kund-
fångstmetoderna.42  

Vägverkets huvudsakliga process i det processorienterade arbetssättet kallas följaktligen 
för huvudprocess.43 Huvudprocessen är indelad i två grupper dels Stödja medborgarnas 
resor, dels Stödja näringslivets transporter. Indelningen är avhängig Vägverkets två 
största kundgrupper.44 Processen Stödja medborgares resor ska fokusera på krav, 
önskemål och behov hos medborgarna. Det innebär bl.a. privatbilister, gångtrafikanter 
och cyklister, kollektivtrafikresenärer, barn och funktionshindrade är viktiga kund-
grupper för processen.45 De båda huvudprocesserna delas i sin tur in i fyra undergrupper 
eller delprocesser vilka skall ses som ett flöde där den första så småningom leder till 
den fjärde. Således ska man inledningsvis Fånga kundbehov, därefter Förbättra 
transportvillkor, sedan Erbjuda resmöjligheter och slutligen Stödja [kunden] under 
resa.46 Den som är ansvarig för en process är en sorts processägare, se avsnitt 3.2.  

 

                                                 
39 Vägverket 2006, s. 14. 
40 Vägverket 2004c, s. 3, 4. 
41 Vägverket 2004c, s. 8. 
42 Vägverket 2004c, s. 5–6. 
43 Vägverket 2006, s. 15. 
44 Vägverket 2004c, s. 3. 
45 Vägverket 2004c, s. 12. 
46 Vägverket 2006, s. 11, 15. 
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För att arbetet med huvudprocesser skall fungera finns fem stödprocesser vid Vägverket 
som skall underlätta arbetet, nämligen Information och kommunikation, Upphandling 
och marknadsanalys, Leda och styra, Kompetensförsörjning samt IT och datahantering. 
Dessa stödprocesser riktar sig till Vägverkets ”interna kunder” enligt beställar- utförar-
organisationen som Vägverket använder.47 Stödprocessen leda och styra förklaras längre 
ned i texten. 

Delprocessen Fånga kundbehov syftar till att ”systematiskt öka kunskapen om kunder-
nas behov och uppdragsgivarens krav och mål”.48 Inom delprocessen Fånga kundbehov 
finns en tredje nivå som är indelad i två grupper 1) Medborgare/Näringsliv och 2) 
Uppdragsgivare. I den första av dessa grupper ingår att fånga kundernas behov genom 
att ”mäta, analysera och föra dialog. Processen innehåller bl.a. uppgiften att formulera 
serviceåtaganden och mäta NKI” (nöjd kund index).49 NKI är ett statistiskt verktyg som 
bygger på enkätsvar. Statistiska Centralbyrån tar fram NKI åt Vägverket. Frågorna 
indelas i ett antal områden (benämnda kvalitetsfaktorer) samt i så kallade grundfrågor 
och nyttoindexfrågor. Frågorna utgörs av påståenden som respondenten skall värdera 
enligt en 10-gradig skala. Exempel på NKI-undersökningar kan handla om exempelvis 
trafikinformation.50 

Delprocessen Förbättra transportvillkor syftar till att ”Vägverket tillsammans med 
andra aktörer skapar nya förutsättningar i vägtransportsystemet dels för att få ny 
grundläggande kunskap, dels för att få nya kvaliteter i vägtransportsystemet, direkt 
knutna till dagens tillämpningar”. Inom delprocessen Förbättra transportvillkor finns en 
tredje nivå som är indelad i tre grupper: 1) Utveckla kunskap om människan i 
transportsystemet, 2) Utveckla resmöjligheter och 3) Utveckla stöd för resan.51 Den 
första är övergripande och är inte knuten till någon explicit tillämpning. Det kan röra sig 
om att studera trafikbeteende eller hur boende intill vägen påverkas. Den andra skall 
skapa nya kvaliteter i vägtransportsystemet genom utveckling av certifieringar eller nya 
samverkansformer. Det kan handla om utveckling av förarprov. Den tredje skall skapa 
nya förutsättningar för resan genom att skapa nya vägförbindelser eller att utveckla 
former för vägtrafikledning samt vägteknik och vägutformning. Det kan således handla 
om att bygga nya vägar. 

De mål som har satts upp för Vägverkets huvud- och stödprocesser (processmål) 
beskrivs i processkort som tas fram genom att tillämpa styrkortsmodellen (se nedan). 
Processkorten utgör således underlag till styrkorten.52 

Vid sidan av det processorienterade arbetssättet finns Vägverkets Styrfilosofi som utgörs 
av fem Styrformer. En styrform är det sätt varpå Vägverket styr verksamheten. Styrfor-
merna syftar till att främja en helhetssyn, samordning, effektivt resursutnyttjande och 
lärande över enhetsgränserna. De ska också stödja kundorientering och ett processorien-
terat arbetssätt. Vägverket ska ”tillämpa mål och resultatstyrning som styrfilosofi”.53 
Stödprocessen Leda och styra är en av de fem styrformerna, en annan är Organisation 
och gemensamma arbetsformer. Kopplingen mellan det processorienterade arbetssättet 
och styrformerna är i första hand stödprocessen Leda och styra.  

                                                 
47 Vägverket 2004c, s. 3, 16.  
48 Vägverket 2004c, s. 14. 
49 Vägverket 2004c, s. 14, se även bild 6, s. 12. 
50 Vägverket 2004b. 
51 Vägverket 2004c, s. 15. 
52 Vägverket 2004a, s. 18. 
53 Vägverket 2004a, s. 11. 
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Leda och styra syftar till att följa upp, utvärdera, analysera förbättra och planera 
Vägverkets verksamhet på ett effektivt sätt. Stödprocessen består av sex delmoment: 
Följa upp året, Utvärdera och analysera, Förbättra processer, Planera strategiskt, 
Verksamhetsplanera, Styra och följa upp löpande.54 Detta sker bl.a. med styrkorts-
modellen samt SIQ:s modell55 för en kundorienterad verksamhetsutveckling. SIQ:s 
modell används framförallt inom delmomentet (eller som det så olyckligt formuleras, 
delprocessen)56 Utvärdera och analysera.57 I delmomentet Följa upp året ska en 
redovisning ske av de indikatorer som ger en bild av processen samt dess prestationer, 
tillstånd och effekter.58 I delmomentet Utvärdera och analysera utvärderas och 
analyseras verksamheten på Vägverket. Detta sker bl.a. med SIQ:s modell samt NKI-
mätningar. Generaldirektören (GD) för Vägverket samt huvud- och stödprocessägare 
liksom ledningen för enheterna ska utvärdera hur väl processerna fungerar i förhållande 
till de krav som ställs från omvärlden.59 Delmomentet Planera strategiskt gäller 
planering på strategisk nivå och gäller en gemensam inriktning för Vägverket de 
närmaste 3–10 åren. Mål, strategier och prioriteringar fastställs i ett antal dokument, 
däribland Kundgruppsdokument och Avvägda kundprogram. ”Kundgruppsdokument … 
beskriver kundgruppens behov och förutsättningar samt de krav från uppdragsgivaren 
som berör kundgruppen samt förslag till strategiska mål och strategier för kund-
gruppen”.60 Dokumentet fastställs av GD. ”Avvägda kundprogram … beskriver 
strategiska mål och strategier för kundgrupperna … och är resultatet av en samman-
vägning av kundgruppsdokumenten”.61 Dokumentet fastställs av GD. 

I delmomentet Verksamhetsplanera används styrkort som tas fram på varje nivå genom 
att peka ut de faktorer som organisationen måste vara bra på (kritiska framgångs-
faktorer.62 Styrkortsmodellen används systematiskt för att göra prioriteringar nu och i 
framtiden samt utanför Vägverket. Dessutom syftar den till att föra en dialog inom hela 
Vägverket om strategisk inriktning, resultat och samband.63 Processkorten (se ovan) 
utgör underlag till styrkorten. Övergripande transportpolitiska mål, visioner och 
verksamhetsidéer översätts till konkreta resultatmål och handlingsplaner så att dessa 
kommer in i det dagliga arbetet inom Vägverket. Styrkorten hjälper till att styra och 
kraftsamla.64 

Styrformen Organisation och gemensamma arbetsformer syftar till att ge en helhetssyn 
och effektivitet, ett processorienterat arbetssätt är förutsättningen för kundorientering 
och ett väl fungerande samspel inom Vägverket. Inom denna styrform arbetar man dels 
med arbetsformen Uppdrag i arbete som ger tydliga roller och fokuserar på resultat, 
dels med Projektformen som ger en tydlig styrning av tidsbegränsad verksamhet.65 

                                                 
54 Vägverket, 2004a, s. 15–16. 
55 Modell för kundnöjdhet är framtagen av Sweden Institute for Quality det vill säga Institutet för 
kvalitetsutveckling. Modellen designas olika för olika organisationer. 
56 Även för denna del av organisationen används termen delprocess. Eftersom vi redan har använt denna 
term i annat sammanhang använder vi hädanefter termen delmoment för att undgå sammanblandning och 
missförstånd. 
57 Vägverket 2004a, s. 19. 
58 Vägverket 2004a, s. 19. 
59 Vägverket 2004a, s. 21. 
60 Vägverket 2004a, s. 20. 
61 Vägverket 2004a, s. 21. 
62 Vägverket 2004a, s. 22. 
63 Vägverket 2004a, s. 14, 16. 
64 Vägverket 2004a, s. 16 
65 Vägverket 2004a, s. 14. 
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Vid sidan av alla processer på olika nivåer inom Vägverkets organisation finns en 
funktion som kallas Kundansvar. Kundansvarig ska:  

 beskriva kundgrupper och deras behov  

 föreslå framtagning av kunskap om kundernas behov  

 samordna enhetens arbete att ”fånga” kundernas behov  

 sammanställa och analysera kundbehov  

 följa upp, utvärdera och utveckla hur kundgruppens intressen och behov tas om 
hand internt och externt  

 prioritera förbättringar utifrån kundernas behov på kort och lång sikt  

 delta i externa och interna kundnätverk  

 skapa och vidmakthålla goda kundrelationer på enhetsnivå  

 följa upp och analysera kundnytta och kundnöjdhet  

 stödja utveckling, genomförande och uppföljning av Vägverkets tjänster och 
göra dessa kända hos kunderna.66 

 
Som synes av den teoretiska genomgången ovan är det inte lätt för en utomstående att 
förstå hur den process- och kundorienterade organisationen i praktiken fungerar. En av 
de mer kritiska rösterna bland de planerare vi intervjuade påstod att Vägverket ”styr 
med ord på papper”, en annan sa ”oj, är det så krångligt, tur att vi har våra informella 
kanaler”. Vi vill betona att andra planerare hade en mer positiv bild av verksamhets-
styrningen, men med tanke på komplexiteten kan man fråga sig hur kunskap om 
medborgarna och näringslivet skapas och utbyts inom organisationen? Man kan även 
fråga sig hur styrningen av enskilda personer fungerar i Vägverket? Och vilka friheter 
har de? 
 
3.2 Ansvarsfördelning inom organisationen 

Ansvaret för de olika delarna inom Vägverkets organisation som hanterar kundernas 
önskemål och synpunkter är flera. Dels finns ansvariga för huvudprocesser, delprocesser 
och kunder. Generaldirektören äger Vägverkets processer och utgör processägare.67 Vid 
Vägverkets huvudkontor (HK) är chefen för avdelningen Verksamhetsstyrning ansvarig 
”för huvudprocessen”68 samtidigt som han/hon är chef för den egna avdelningen. Det 
kallas för att personen ”har rollen som Vägverkets huvudprocessägare.69 På HK finns 
också en ansvarig för varje stödprocess (Information och kommunikation, Upphandling 
etc.) som har rollen som stödprocessägare.70 Chefen för HK:s utvecklingsavdelning 
samt chefen för en region utser en eller flera kundansvariga.71  

                                                 
66 Vägverket 2006, s. 17. 
67 Vägverket 2004a, s. 29. 
68 Vägverket 2006, s. 15. 
69 Vägverket 2004a, s. 29; Vägverket 2004c, s. 28. 
70 Vägverket 2004a, s. 29; Vägverket 2004c, s. 28. 
71 Vägverket 2004c, s. 17. 
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Varje enhet vid HK ska både ha en processansvarig och en kundansvarig. Samma 
person inom en enhet kan vara kundansvarig för flera kundgrupper. Om ingen särskild 
process eller kundansvarig är utsedd har enhetschefen istället detta ansvar. 72 

För regionerna har regionchefen ett övergripande processansvar. Regionchefen utser 
kundansvarig som ska medverka till delprocessen Fånga kundbehov. Regionchefen 
utser också utvecklingsansvarig som ska arbeta med delprocessen Förbättra transport-
villkor.73 

 
3.3 Kundgrupper 

För att kunna ”fånga kundernas behov” inom gruppen Medborgare/Näringsliv, som är 
en del av delprocessen Fånga kundbehov, har Vägverket delat in sina kunder i olika 
kategorier. För Medborgare finns fem kundgrupper: 1) Barn och unga, 2) Ungdomar,  
3) Yrkesverksamma, 4) Äldre och 5) Funktionshindrade. För Näringsliv finns sju 
kundgrupper: 1) Privat service, 2) Bas- och processindustri, 3) Konsumentvaru- och 
livsmedelsindustri, 4) Offentlig service, 5) Turistnäringen, 6) Godstransportörer och  
7) Persontransportörer. Dessutom har Vägverket sina interna kunder i form av ”de som 
beställer och betalar (gäller affärs- och resultatenheternas kunder)”.74 I den första 
kategorin utgår indelningen i tre fall från ålder. Två medborgargrupper utgår från 
funktion dels avseende att personer har ett jobb, dels att personer inte har samma 
möjlighet att utnyttja transportinfrastrukturen som andra till följd av fysiska eller 
mentala handikapp. Indelningen är inte helt logisk eftersom också barn saknar möjlighet 
att utnyttja transportinfrastrukturen som andra. Varför medborgarna inte helt och hållet 
är indelade utifrån funktion (exempelvis bilturister, pendlare, sommarstugeresande, 
skolskjutsande) framgår inte. I den andra kategorin har näringsidkarna indelats utifrån 
huvudmannaskap (privat eller offentlig) och inriktningsform (tillverkning, turism, 
transport och service). Anledningen till varför man gjort denna indelning, dvs. både 
skurit kakan på längden och tvären, är inte klargjord i Vägverkets styrhandbok.  

 

                                                 
72 Notera att det inte framgår av Vägverket 2006, vem som utser delprocessansvariga på HK. 
73 Det kan förekomma regionala skillnader. Vi stödjer oss dock på Vägverkets regionkontor sydösts 
organisationsbeskrivning (Vägverket 2007d). 
74 Vägverket 2004a, Vägverket 2007a. Vägverket 2007b. 
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4 Resultatredovisning  

I detta kapitel redovisar vi resultaten från intervjuundersökningen. Vi kommer i tur och 
ordning beskriva hur kundansvariga, ansvariga för delprocessen fånga kundbehov och 
projektledare för investeringar och drift och underhåll skapar kunskap om medborgarna 
och näringslivet och vilka metoder de använder.  

 
4.1 Kundansvariga om kunskap och metoder  

De kundansvariga har en strategiskt viktig roll i Vägverkets kundorientering. En 
kundansvarig uttryckte sig på följande sätt om sin roll. 

”Min roll är att identifiera de behov och krav som medborgarna har på 
vägtransportsystemet och det de tycker att vi ska ta hand [om]. Det ska jag 
försöka synliggöra och tydliggöra för dem som planerar vår verksamhet. 
Det är på den där strategiska sidan jag ska försöka ligga lite grand i 
framkant och identifiera vad som är på gång också, vad man kommer att 
förvänta sig. Lite omvärldsbevakare ser jag mig själv som” 

De kundansvariga var eniga om att det strategiska arbetet var viktigt, men det fanns 
också de som istället framhöll sig själva i första hand som kontaktskapare. 

”Det behövs en länk mellan Vägverket och näringslivet. Att de ska känna 
hur de kommer in i Vägverket. De skulle bara kunna ringa till växeln eller 
kundtjänst eller någonting sådant men det gör väldigt få. Men däremot när 
de har haft kontakt då ringer de nästa gång kanske direkt till mig och jag 
hjälper dem till kontakten […], men det är ju lika mycket åt andra hållet. 
Vi bygger någonting nytt […] Det ser jag också som en viktig roll, att 
serva de här olika personerna med kontakter och kontaktvägar och på så 
vis få dem att mötas” 

En iakttagelse är att de kundansvariga befann sig olika nära medborgarna och konkreta 
ärenden. Arbetet med strategiska frågor kunde innebära att den kundansvarige ”inte är 
den som är ute och pratar med folk” vilket resulterade i att rollen som kundansvarig 
också innefattade uppgiften att samla kunskap från de kollegor som hade många 
kontakter med allmänheten. En av de kundansvariga som inte hade många kontakter 
uppfattade att distansen till medborgarna var problematisk.  

”Ibland känner jag […] att jag borde vara där ute och prata med folk och 
vara mera aktiv, men min roll som kundansvarig har blivit att […] se till 
att vi har fångstmetoder och möjligheter att få in krav och behov, hjälpa 
till att identifiera dem, och se till att de blir kända. Det kan jag också ha 
dåligt samvete för att jag kanske kan göra mer. Vi pratar mycket, mycket 
dialog, fokusgrupper, men det måste ligga ute på vår trafikantservice som 
vi säger, på driftsidan”  

När vi frågade om hur de kundansvariga går till väga när de söker ny information om 
medborgarna beskrev kundansvariga hur de kombinerar olika metoder. Resultat från 
Nöjdkundindex (NKI) kombineras med intervjuer i fokusgrupper, skrivelser via diariet, 
läsning av dagstidningar, sökningar i kunddatabasen Kundskap, kundpaneler, råd med 
representation av olika grupper av medborgare och individer, samtal med allmänheten 
m.m. En kundansvarig svarade att han vände sig till samrådsgrupper, i form av t.ex. 
drift- och utformningsråd, bärighets- och åkargrupper m.fl. som han hade medverkat till 
att bilda, när han sökte ny kunskap om kunderna. Dessa kundnära kontakter och 
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samarbeten användes också för att operationalisera och tolka resultat från generella 
mätningar som t.ex. NKI och imagemätningar. Flera kundansvariga beskrev hur de 
använde de senare mätningarna som ett underlag för diskussioner med näringslivet och 
medborgarna och hur de verifierade resultaten med hjälp av lokala kontaktpersoner och 
samrådsgrupper. De använde således personliga lokala och regionala kontakter för att 
tolka resultaten av de mer generella mätningarna. Detta exempel förefaller ge en god 
bild av hur olika metoder kombineras, men illustrerar också vilka kundfångstmetoder 
och underlag som är viktigast för planerarna. På frågan om vilka metoder som var de 
viktigaste angav de flesta kundansvariga en viss form av metoder som gav en specifik 
sorts kunskap.  

”Ja, alltså jag har nytta av alla [metoder] men jag kan väl säga att 
Nöjdkundindex är hemskt svåra. Generella frågor, går inte att bryta ner. Vi 
har försökt att bryta ner dem på andra nivåer. Men det är jättesvårt. Vår 
generaldirektör tycker hemskt mycket om det och förlitar sig på de här 
siffrorna, men jag tycker att det är jättesvårt. Det får jag erkänna. […] 
Personligen tycker jag att kan man komma ut och prata med folk, får in 
synpunkterna den vägen så tycker jag det är bra, eller de här stora 
intervjuomgångarna som görs” 

De kundnära kontakterna förefaller vara viktigare än nationella mätningar som NKI och 
de används för att få kunskap om medborgarnas konkreta problem och behov. Avseende 
de nationella kundprogrammen menade en annan kundansvarig att det inte är många 
som ”lyfter på ögonbrynen när de läser dem”. Man hittar inte ny kunskap i dem. Hon 
tyckte att den generella kunskapen om vilka behov som fanns bland näringslivet var god 
och att generella förändringar av dessa sker sakta. Kunskap på detaljnivå i konkreta 
ärenden var av större betydelse. Ytterligare en kundansvarig uttryckte en liknande 
uppfattning och placerade de kundnära kontakterna i relation till medborgarnas 
värdering av Vägverket.  

”Nationella mätningar […] alltså Nöjdkundindex mäter ju, den mäter ju 
väldigt grovt […] Vi vet i allmänna termer ganska väl vad människor vill 
ha, generellt sett. Där behöver vi inte göra några mätningar mer skulle jag 
vilja påstå utan ska vi fånga [behoven] då ska vi ut hos den enskilde, alltså 
den vägen där fru Svensson bor. Alltså det är fru Svenssons behov vi ska 
fånga och omsätta i någon sorts handling. Generellt alltså. Vi vet att alla 
vill ha bättre beläggningar exempelvis. Så vi har väldigt mycket kunskap. 
Det viktiga är att omsätta den så att det blir någonting utmed vägen. Vi 
kan inte bara sitta och samla på massa kunskap i filerna utan vi måste 
faktiskt få ut det. Och innan vi får ut det så kan vi inte räkna med att det 
ska hända någonting i kundernas attityd till oss” 

Enligt honom måste kundorienteringen ”knytas mer till de enskilda projekten och det 
lokala användandet”. De lokala och regionala samtalen med medborgarna blev alltså 
viktigare för honom än metoder som NKI. Det förefaller att de kundansvariga ansåg att 
det fanns mycket generell kunskap om medborgarna. Några problematiska kunskaps-
luckor på generell nivå verkade inte finnas för dem. För en kundansvarig var omfatt-
ningen på kunskaper rent av ett problem. 

”det är hemskt mycket material och jag försöker skumma av det jag kan, 
men jag tolkar det på mitt sätt. Vi kanske behöver ha någon hos oss som så 
småningom jobbar mer systematiskt med att tolka. Nu har vi startat en 
liten analysgrupp inom driften som ska plocka ut frågor inom driften och 
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det kanske är så vi måste göra. Att varje område börjar titta i de här olika 
verktygen och plocka ut inom sitt område den information som är bra för 
dem. […] Och sedan i Borlänge eller på högre nivå ska man göra en 
övergripande tolkning som läggs in i kundgruppsdokumenten som blir en 
vägledning för oss vilka områden är viktigast att dyka i. Jag tror vi får 
olika nivåer så. Det är mycket information och det finns säkert väldigt 
många metoder som jag inte känner till” 

Enligt henne krävde den stora mängden kunskaper mer systematiska tolkningar och en 
metodologi som inte fanns utvecklad. När det gäller resultaten av NKI menade 
kundansvariga att de inte gav ny kunskap eller vägledning för arbetet. Resultaten var 
svåra att konkretisera. Ytterligare ett problem som nämndes var att resultaten inte var 
baserade på de personer som Vägverket hade kontakt med i det dagliga arbetet. Det 
finns likheter mellan hur de kundansvariga upplevde NKI och kunddatabasen 
Kundskap. Få av Vägverkets anställda uppgavs använda Kundskap. Om det stämmer är 
det ett problem eftersom Kundskap är ett sätt att systematisera medborgarnas och 
näringslivets synpunkter. Också i en tidigare studie framkommer att användbarheten av 
Kundskap kan diskuteras.75 Ett av problemen med Kundskap är att det inte upplevdes 
som användarvänligt. Sökningar anses svåra att göra. Kundskap upplevdes också som: 

”lite knöligt, alltså man vet inte, de här driftprojektledarna de sitter i en bil 
större delen av dagen och så får de kanske hundra samtal i mobiltelefonen. 
Hur ska du hantera det i Kundskap? Hur ska du lägga in det? Man lägger 
inte in någonting. Man tar bara in det i huvudet så att säga. Det finns en 
mängd sådana praktiska och rationella skäl till att inte använda det. Men 
sen finns det också en värderingsdel. Tycker man inte det med kunder är 
så... alltså det har inte slagit igenom riktigt ännu. Man förstår inte riktigt, 
ska man använda systemet så måste man vilja använda det. Man måste 
kunna se att det ger någonting. Att man tar ett beslut att nu ska vi använda 
det här det funkar tyvärr inte riktigt bra, man måste förstå och vilja också”  

De viktiga likheterna mellan hur de kundansvariga upplever NKI och Kundskap består 
dock i något annat än t.ex. användarvänlighet. I citatet ovan beskriver en kundansvarig 
att viljan att använda Kundskap saknas. Hans upplevelse kan bero på att han också anser 
att Vägverket inte nått tillräckligt långt med kundorienteringen och av förändringen av 
medarbetarnas syn på medborgarna. Men viljan att använda kundfångstmetoderna 
påverkas också av den nytta vägverkets planerare ser med metoderna. De kundansvariga 
uttrycker både när det gäller Nöjdkundindex och Kundskap att nyttan borde vara större. 
Det är svårigheterna att konkretisera och bryta ned synpunkterna till lokala och regio-
nala förhållanden som upplevs som problematiska. De metoder som kundansvariga 
främst sade sig ha nytta av var de som gav ny kunskap om konkreta och kundnära 
frågor. Resultaten stöds av en tidigare studie av Fredrika Wiesel där hon också drar 
slutsatsen att Nöjdkundindexet är svårt att omvandla till ”operativa åtgärder”.76 Men 
varför är det svårt att bryta ned resultaten till operativa åtgärder? En kundansvarig 
menade att Kundskap visserligen är ett verktyg där de konkreta och kundnära frågor 
registrerades, men att Kundskap ändå inte förmår att leverera den form av kunskap om 
konkreta ärenden som hon önskade. I detta fall handlade det om problemet att avgöra 
representativiteten i synpunkter som registrerades i Kundskap. Vår tolkning är att de 

                                                 
75 Wiesel, 2007, s. 72.  
76 Wiesel, 2007, s. 76.  
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problem kundansvarigas upplever med t.ex. Kundskap, beror på sådana mer grund-
läggande problem. Det är därför de efterlyser mer systematik.  

 
4.1.1 Det behövs mer systematiska metoder för kundnära kunskap 

Ingen av de kundansvariga har under intervjuerna menat att de behöver mer kunskap om 
medborgarna eller näringslivet på en generell nivå. Istället har kundansvariga efterlyst 
ny kunskap och mer systematik när det gäller vad en kundansvarig ovan refererade till 
som ”fru Svenssons behov”, dvs. de konkreta och kundnära behoven. Nationella 
mätningar som resulterar i generell kunskap förefaller mindre användbara i planerarnas 
dagliga arbete. Nyttan av t.ex. ett dåligt omdöme i ett NKI upplevdes av en kund-
ansvarig inte ligga i att resultaten var ”facit”. Nyttan var indirekt och kom när resultaten 
kombinerades med konkreta och lokala kunskapskällor.  

”man slår inte upp NKI och säger Oj! Här måste vi göra någonting utan 
det är naturligtvis tillsammans med kunskap som vi besitter utifrån den 
dagliga kontakten med folk. […] Och nu har vi pratat och tjatat mycket 
om att vi vill ha mätningar som går ner på mera konkret nivå” 

När de kundansvariga eftersökte detaljerad kunskap, var det till de kundnära kontak-
terna de vände sig, eller som en kundansvarig uttryckte det; ”personligen tycker jag att 
man ska komma ut så man kan prata med folk”. Kundansvariga försökte också skaffa 
sig kunskap om kunderna från representanter för medborgarna och näringslivet, t.ex. 
intresse- och branschorganisationer, som uttalade sig om vilka behov som fanns. Det 
var i anslutning till dessa metoder som de kundansvariga uttryckte ett behov av 
systematik och metodutveckling. De problem som de tog upp under intervjuerna 
handlade för det första om problem att avgöra om de många enskilda uttryckta 
önskemålen var representativa för gruppens behov, och för det andra om svårigheter att 
avgöra om framförda önskemål var uttryck för verkliga behov. Den senare svårigheten 
handlade enligt en kundansvarig om att: 

”Behovet är svårt att fånga, du får alltid önskemål [från kunden]. Sen får 
man försöka omvandla det på något sätt. Det måste vara vår uppgift att 
tolka vad som egentligen är behovet. Kunden har väldigt svårt att uttrycka 
ett behov. […] Vi har exemplet med på den gamla vägen och 
[företagsnamn]. De ville ha motorväg. Varför det? Vad är behovet? 
Behovet är att kunna transportera godset till hamnen på 2 timmar. Det är 
det som är behovet. Det är inte motorväg som är behovet” 

I anslutning till problemen att avgöra representativiteten beskrev en kundansvarig hur 
hon arbetade med näringslivsråd där stora företag eller branschorganisationer fick 
möjlighet att berätta om för dem viktiga frågor. Ambitionen hade varit att man skulle nå 
fram till näringslivets generella behov och i mindre utsträckning behöva vägledas av de 
företag som själva tog kontakt med Vägverket. Dessutom var förhoppningen att råden 
skulle kunna användas för att nå kunskap om vilka ”egentliga behov” som låg bakom 
önskemålen. Den kundansvarige ansåg att de behov Vägverket identifierade hittills i 
alltför hög grad hade påverkats av ”de som är framåt och ringer och tjatar”. Råden hade 
dock inte fungerat som önskat eftersom näringslivsrepresentanterna bara undantagsvis 
kom med synpunkter och önskemål som var branschövergripande. Den kundansvarige 
ansåg inte att hon hade lyckades få tillräcklig kunskap om företagens behov eller lösa 
problemet med representativitet genom näringslivsråden.  
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Varifrån hämtade då denne kundansvarig kunskap om kundernas konkreta behov? Vår 
tolkning är att kundansvariga vid fall då resultatet av metoderna inte kan användas som 
underlag för beslut får lita på sina egna erfarenheter om vilka behov medborgarna har. 
Det var fler kundansvariga som tyckte att det fanns en lucka i metoderna när det gäller 
representativiteten.  

”Alltså vad är viktigt, ska jag gå till den enskilde eller ska jag lyssna på 
företrädare? Jag tycker att man ska lyssna på alla så långt det är möjligt, 
men sedan vad som väger tyngst i avgörande skede, vad man tar beslut på 
det är inte helt enkelt och där lever vi idag på fingertoppskänslan hos de 
personer som tar beslut […]” 

Man kan skilja mellan abstrakt, generell kunskap och konkret ofta erfarenhetsbaserad 
kunskap.77 ”Fingertoppskänslan” torde vara ett annat ord för ”egna erfarenheter”. När 
det gäller vissa gruppers behov får de kundansvarigas erfarenhetsbaserade kunskap 
extra stor betydelse. Även om kundansvariga uttryckte att det inte behövdes fler 
metoder visade det sig att de befintliga metoderna inte gav kunskap om vissa grupper av 
medborgare. Det var särskilt tydligt i anslutning till personer eller livssituationer som 
planerarna saknade erfarenhetsbaserad kunskap om såväl som metoder att skapa 
kunskap med.  

När organisationer inte har möjlighet att få kunderna att delge sina erfarenheter eller 
önskemål får man förlita sig till vad tidigare forskning har benämnts för implicita 
metoder.78 Bland de implicita metoder som användes i Vägverket ingick planerarnas 
personliga erfarenheter, s.k. ”Jag”-metod.79 Den innebär att planerarna använder sina 
personliga erfarenheter, antaganden och uppfattningar om kunderna i arbetet när de 
utformar tjänster. Som redan beskrivits visar tidigare forskning att tjänstemän i 
allmänhet inte är medvetna om vilka föreställningar om kunderna som byggs in i 
produkter och tjänster med hjälp av implicita metoder.80 De som utformar produkter och 
tjänster är ofta omedvetna om att föreställningarna av kunderna ofta liknar dem själva 
eller bygger på overifierade antaganden.81 Vägverkets planerare är däremot medvetna 
om att personliga föreställningar under vissa omständigheter påverkar arbetet. Man 
söker också explicita metoder som i kombination med de implicita kan användas för att 
lösa t.ex. representativitets- och subjektivitetsproblemen, men man finner dem inte 
alltid. 

 
4.1.2 De frånvarande medborgarna 

Under intervjuerna ställde vi frågor om de kundansvariga ansåg att det fanns vissa 
grupper av medborgare som metoderna inte gav kunskap om. Vi frågade också i vilken 
utsträckning personliga erfarenheter användes vid sådana situationer. En kundansvarig 
ansåg att Vägverket i sin kundorientering inte hade varit moget att ta sig an alla 
gruppers behov, men att man trevande hade påbörjat ett arbete med att ta fram metoder 
och kunskaper om grupper som inte tidigare varit särskilt uppmärksammade. Det ansågs 
viktigt att de tidigare inte uppmärksammade grupperna aktivt deltog i planeringen. Den 
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kundansvarige upplevde nämligen att hennes begränsade erfarenhet av vissa grupper var 
ett problem: 

”jag känner mest till min värld. Men det finns en värld som jag inte 
känner. Om man nu ska hårdkategorisera så känner inte jag socialgrupp 1 
eller de i 0, invandrarna, som precis har kommit. De har jag ingen 
personlig erfarenhet av. [Eller] personer som lever på existensminimum 
som har många barn, är sjuka och bara lever för att få dagen att gå ihop 
[…]. Den gruppen känner jag inte, och det gör inte mina kollegor heller. 
Det kan jag märka när vi pratar att där har vi en brist. För vi tänker vår 
sociala grupp [inte] den andra, eftersom vi inte vet och kan den – så ”finns 
den inte” 

Benämningen socialgrupp 0 kan förefalla märklig eller rent av nedsättande, men det 
viktiga med uttrycket är att planeraren saknade erfarenhet av gruppen nyanlända 
invandrare och att de därmed inte finns som grupp och inte kan ingå i planeringen.  

Det blir naturligtvis svårare att planera för personer vars livssituationer man saknar 
erfarenheter om. Vissa grupper försvinner i planeringen om den rör sig på en över-
gripande nivå, som den ovan citerade kundansvarige menade att Vägverkets planering 
kännetecknas av. Planeringen kan också förfördela, eller baseras på föreställningar om 
personer som personerna själva inte upplever som sanna. En grupp av medborgare som 
Vägverket definierar i sina kundprogram är yrkesverksamma. Har alla i gruppen 
yrkesverksamma samma behov? En kundansvarig menade att, ”Yrkesverksamma, så 
stort. Det är nästan hela Sveriges befolkning!”. Flera kundansvarig nämnde ”kundseg-
mentering” som en väg ut ur problemet som man ”trevande hade kommit igång med”. 
Kundsegmentering är ett sätt att definiera medborgarna för att bättre kunna marknads-
föra sig mot dem. Vid en kundsegmentering försöker man avgränsa grupper som är så 
geografiskt eller demografiskt homogena att de särskiljer sig från andra grupper. Sådana 
grupper blir mer hanterbara ur Vägverkets perspektiv och möjliggör att kommunika-
tionen med gruppen i fråga kan anpassas efter deras förutsättningar.82 De kundansvariga 
nämnde att det vore bra om t.ex. invandrares, äldre äldres och yngre äldres behov 
undersöktes.  

Vägverkets regioner Väst, Sydöst och Skåne har tillsammans tagit fram en rapport där 
de brutit ner kundgrupperna Yrkesverksamma och Ungdomar i mindre delgrupper, s.k. 
”segment”. I rapporten skriver kundansvariga för de tre regionerna att det fanns ett 
behov att ”minska graden av generella angreppssätt” och i större utsträckning ”serva 
kunderna efter mer specifika önskemål och förutsättningar”.83 Upplevelsen att en mer 
fokuserad kundorientering krävde kunskap om konkreta, kundnära problem och behov 
på detaljnivå återkom alltså.  

Rapporten strukturerar och beskriver de olika livsstilar, värderingar, önskemål och 
uppfattningar som Vägverket uppfattar finns inom olika kundsegment. Varifrån kom 
kunskapen som låg till grund för beskrivningarna av identiteter och livsstilar? Dels 
användes statistik och intervjuer. Men rapporten visar också att det finns ett utrymme 
för Vägverkets planerare att använda antingen sina, eller intervjupersoners, föreställ-
ningar om människor för att skapa ”segment”. En grupp som identifieras benämns i en 
utkastversion för Yngre låginkomsttagare. De är enligt utkastet materialistiska och 
starkt individualiserade personer med låg förändringsbenägenhet. Miljöintresset är lågt. 
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De har få kapitalvaror, men planerar att köpa det mesta.84 Deras motpol Välbeställda 
villaägare har ett ”globalistiskt tänkande”, tar risker och tycker om förändringar.85 De 
personer som ingår i denna grupp är ofta individualister och har intresse av skattefrågor 
enligt rapporten. I en annan liknande rapport ges motsvarande segment namnen ”Singel 
och pizza” och ”Golf och friskola”.86 Benämningar som ”Singel och pizza” togs bort i 
den färdiga rapporten eftersom de enligt en informant kunde upplevas som stötande, 
men exemplet visar att de identiteter som dessa grupper tillskrivs av Vägverket också 
kommer från allmänna föreställningar om välbeställda eller fattiga personer som finns i 
samhället. För att kunna ”serva kunderna efter mer specifika önskemål och förutsätt-
ningar”87 används också sådana föreställningar för att avgränsa och konstruera gruppers 
identiteter och livsstilar.  

 
4.1.3 Hur arbeta mer systematiskt i en decentraliserad organisation? 

Trots att planerarna har vissa svårigheter med att planera för medborgare som de inte 
har någon personlig erfarenhet av vill vi resa frågan om det verkligen är nya metoder 
och underlag som är det viktiga att utveckla. Vårt intryck vid läsning av styrdokument 
och arbetsbeskrivningar är att det finns en stark fokusering på de s.k. kundfångst-
metoderna, mätningar och en tilltro till att metoderna ska kunna användas i Vägverkets 
kundorientering. Men för de kundansvariga föreföll inte kundfångstmetoderna i sig vara 
den viktigaste frågan. När vi ställde frågan om det behövdes fler metoder svarade två 
kundansvariga att det inte var fler metoder som behövdes utan snarare ett systematiskt 
och strukturerat användande av dem. Den ena tyckte att kundfångstmetoderna användes 
väldigt lite i den egna regionen, ”åtminstone på ett systematiskt sätt”. 

Enligt denne kundansvarige hände det alltför ofta att regionerna arbetade med för liten 
vägledning från huvudkontoret. Det upplevdes försvåra kunskapsöverföring mellan 
regioner. En annan av de kundansvariga såg utvecklandet av systematik som en 
förutsättning för att i större utsträckning kunna omsätta analyserna om medborgarna i 
konkreta åtgärder. Han eftersökte ett gemensamt angreppssätt, men som samtidigt 
innebar decentraliserade åtgärder och tjänster. Enligt honom behövdes analyserna av 
informationen om medborgarna i större utsträckning ske gemensamt för att säkerställa 
att Vägverket handlade som ”ett Vägverk”, men kundorienteringen förutsatte samtidigt 
regionalt specifika åtgärder och tjänster.  

Vid intervjuerna kom ofta den potentiella motsättningen mellan decentralisering och 
central styrning på tal. Anställda på Vägverket har i Fredrika Wiesels studie uttryckt att 
det är långt kvar till att man är ett Vägverk. Personer som arbetar på central nivå ansåg 
att det fanns en risk att regionerna arbetade på alltför olika sätt. 88 Våra intervjuer visar 
också att planerarna ansåg att det var problematiskt med alltför olika strategier och 
arbetssätt. Planerarna frågade sig hur man skapade ett Vägverk med utrymme för lokala 
och regionala tillämpningar. Det var en viss form av central styrning, eller rättare sagt 
vägledning, de önskade.  

”[huvudkontorets] roll är ju att styra oss, verksamheten och de här 
grupperna, hålla ihop grupperna och det gör de väl till viss del. Men jag 
upplever det som att man har problem att tydligt i rätt skede, från regionalt 
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håll så upplever vi lite för ofta att det går lite för långsamt på huvud-
kontoret, vi behöver de här riktlinjerna och direktiven lite snabbare och 
när vi frågar och inte får dem då gör vi på vårt eget sätt. Och sen går det 
för många år utan att det händer någonting och sedan efter några år vill 
man gå in och styra och då har man kommit lite för långt bort” 

Regionerna upplevdes alltför mycket arbeta var för sig och man ”sprang med samma 
bollar i flera regioner”. Planerarna menade att det påverkar effektiviteten negativt. Det 
var alltså inte vägledning på detaljnivå som man önskade. Den önskade styrningen 
handlade mer om systematisering av problemanalyser och stöd i form av samarbets-
former som underlättar kunskapsöverföring. En kundansvarig föreslog att nätverk 
mellan regioner skulle skapas där informationen om medborgarna analyserades 
gemensamt och handlingsplaner togs fram. I vilken mån han ansåg att sådana nätverk 
skulle ersätta eller komplettera de nätverk som redan finns mellan kundansvariga vet vi 
inte med säkerhet, men en annan kundansvarig tyckte att man i de nätverk som redan 
fanns väldigt sällan arbetade tillsammans. Även det försvårade överföringen av 
kunskaper och erfarenheter. Den svåröverskådliga mängden kunskaper var också ett 
skäl till att mer systematik önskades. Nationella undersökningar av ett smalare område 
behövdes menade en kundansvarig. De kunde tjäna som gemensamt underlag som 
regionerna under frihet kunde anpassa till sina specifika förhållanden.  

Vad gäller relationen mellan regionerna och huvudkontoret uttryckte en kundansvarig 
att regionerna var att betrakta som operatörer medan huvudkontoret kunde betraktas 
som organisatörer. Huvudkontoret ska driva frågor och säkerställa att man inom 
Vägverket är överens om ”vad vi ska göra […] och att vi är överens om att vi måste 
jobba med helheten. De flesta kundansvariga beskrev att mycket hade hänt i Vägverket 
sedan 2003 då kundorienteringen infördes, även om det fanns några som hävdade det 
motsatta. Man uttryckte att organisationen nu började bli mogen för ”nästa steg”. Detta 
nästa steg förefaller inte främst handla om nya kundfångstmetoder utan mer om 
samordning mellan regioner och huvudkontor och systematiseringen av kunskaperna. 
De metoder som redan finns bör naturligtvis förbättras och flera kundansvariga önskade 
ny kunskap om konkreta och kundnära behov. Men den systematik som de kundansva-
riga tyckte sig behöva mer av (även angående de konkreta och kundnära behoven) kan 
innebära att det är dags att i större utsträckning arbeta med organisationsfrågor, 
samarbetsformer och kunskapsöverföring än att designa nya kundfångstmetoder eller 
förbättra deras tekniska utformning. Vinsterna av förbättringar förefaller vara större här 
och huvudkontorets roll blir pga. frågans karaktär viktig. Kundorienteringen handlar 
inte bara om att samla kunskap om medborgarna och näringslivet med kundfångst-
metoder. Den handlar också om att analysera, systematisera och sprida kunskapen i 
organisationen. Därtill förefaller arbetet med att förankra kundorienteringen i Vägverket 
vara en pågående och inte avslutad process.  

 
4.2 Ansvariga för delprocessen fånga kundbehov 

Delprocessen fånga kundbehov handlade enligt en planerare om att samla in med-
borgarnas behov, omsätta dessa i investeringsobjekt i regionen och fungera som intern 
beställare. Arbetet omfattade också att balansera medborgarnas behov och regeringens 
krav på Vägverket. Att arbeta med och uppfylla uppdragsgivarens krav bedömdes vara 
lättare och mer bekant än att samla in och infria medborgarnas behov. Ytterligare en 
planerare uttryckte att arbetssättet och metoderna man använde för att samla in med-
borgarnas behov och omsätta dem i investeringsobjekt var ”svajigt”. Hon upplevde att 
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det fanns en ”grå zon” där struktur och metodik saknas för övergången mellan att 
identifiera medborgarnas behov och utforma konkreta åtgärder. På ett liknande sätt som 
under intervjuerna med kundansvariga framkom svårigheter med att avgöra om de 
många enskilda uttryckta önskemålen var representativa för gruppens behov och om 
framförda önskemål var uttryck för behov.  

”uppdragsgivarens krav det har vi alltid jobbat med […] Den delen är vi 
ganska bekväma i. Men kundernas behov. Kundernas behov är något annat 
än kundernas önskemål och det vi oftast får höra är kundernas önskemål. 
De uttrycker nästan aldrig ett behov; jag skulle behöva transportera mig 
mellan A och B, hur gör jag? Utan de säger att jag skulle vilja ha en 
motorväg mellan A och B” 

Önskemålen ”ramlar in över oss hela tiden” som en planerare uttryckte det. När plane-
ringen kom till planeringsprocessens förstudieskede och samråd ansåg denne planerare 
att metoderna som skulle säkerställa objektivitet och representativitet saknades. Vem 
ska man ta hänsyn till? De högljudda? Hur vet man att deras åsikter är representativa för 
de tysta? På frågan om hur de praktiskt hanterade sådana situationer svarade de, liksom 
kundansvariga, att de vände sig till de konkreta lokala och regionala kontakterna med 
medborgare, myndigheter och tjänstemän. En planerare beskrev att han inte använde 
någon systematisk metod för att hantera sådana situationer.  

”Vi har inget systematiskt sätt för det utan det är att försöka tänka med 
sunt förnuft och lokalkännedom […] men vi har ingen metodik för att ja 
de frågar efter det här men de vill egentligen ha något annat istället. Nej, 
vi har inte någon klockren analys eller något sådant” 

I vilken utsträckning detta uppfattades som ett problem rådde det delade meningar om. 
Planeraren som citerades ovan tyckte att det visst vore bra med en bättre metodik men 
att han lyckades hantera sådana frågor varje dag ändå. För honom fanns det andra 
omständigheter än kundfångstmetodernas nytta som han upplevde som mer problema-
tiska (se nedan). De lösningar som presenterades handlade om hur nationella mätningar 
som säkerställde vilka behov medborgarnas faktiskt hade, kunde fungera som plane-
ringsstöd på regional nivå. Avvägningar borde enligt honom göras gemensamt i 
Vägverket och inte lämnas till varje region. Behov i anslutning till handikappanpassning 
av hållplatser togs som exempel av en planerare. Ska alla hållplatser i Sverige handi-
kappanpassas eller bör ett mindre antal som är viktiga för de handikappade anpassas? 
Planeraren menade att gemensamma undersökningar som redde ut sådana frågor kunde 
användas som underlag i regionerna och resultera i en större enhetlighet i åtgärder 
mellan Vägverkets regioner. Om behoven bedömdes mer systematiskt kunde de även 
resultera i förbättrad kostnadseffektivitet. Förbättrad systematik när det gällde att 
bedöma vad som var behov och önskemål kan förbättra förutsättningarna att styra 
organisationen och göra avvägningar i Vägverkets strategiska plan menade en planerare. 
Den strategiska planen är ett internt styrdokument som tydliggör den långsiktiga inrikt-
ningen av Vägverkets verksamhet och de övergripande prioriteringarna. Mål och 
strategier kopplas till uppdragsgivarens krav och kundernas behov samt till det interna 
arbetssättet. 

I en tidigare studie från Statens väg- och transportforskningsinstitut om Vägverkets 
användning av begrepp i anslutning till kundorienteringen påpekas att det finns oklar-
heter angående deras beskrivande, tolkande och värderande inslag. Innebär ”att fånga 
kundbehov” en neutral insamling av behov? Enligt denna tidigare studie finns det en 
risk att identifieringen av behov och åtgärder och tjänster till kunderna framstår som en 
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mer neutral och objektiv process än den i praktiken är. I värsta fall leder en otydlig 
process till att planernas värderingar blir outtalade trots att de till viss del alltid kommer 
att spela roll i arbetet.89 Risken blir särskilt stor om det inte finns verktyg för att reda ut 
vad som är behov eller önskemål. Frågan om behov och önskemål kan även användas 
för att resonera om Vägverkets organisation och interna arbetssätt på ett djupare plan. 
Gråzonen mellan stegen att identifiera medborgarnas behov och utforma konkreta 
åtgärder illustrerar enligt en planerare att kundorienteringen inte riktigt har satt sig i 
Vägverkets organisation och verksamhet.  

”När det gäller planeringssidan för hela fångaprocessen så känner inte jag 
att det finns någon stabilitet i det jobbet. Det finns ingen idag som – alltså 
från att fånga de här behoven på ett bra sätt till att titta på vilka behov har 
vi och hur ska vi prioritera, vilka åtgärder? Jag ser inte det och jag hittar 
inte det. Och jag har letat länge efter vem. Annars vet jag ju, jag menar när 
det är en ny väg vet jag vem jag ska ringa och prata med. Hur gör ni här 
och vad har ni tänkt och så vidare. Finns det någon att prata med? När man 
går in här [i fånga- processen] säger man -ja det är den och den och då är 
det den… jaha men det var ju inte det som var frågan” 

Att omsätta kundorientering i investeringsverksamhet är svårare än att t.ex. förändra 
bemötandet av medborgarna och att snabbt svara på medborgarnas frågor. Att reagera 
på synpunkter i driftverksamhet, t.ex. om hur Vägverket plogar, bör också vara enklare. 
Arbetar Vägverket kundorienterat när det gäller investeringsverksamheten? Den frågan 
svarade inte alla planerare snabbt och självklart ja på. Den ”svajighet” som en planerare 
upplevde tolkar vi som en anledning till sådana osäkerheter.  

Investeringsverksamheten påverkas också av andra saker än metoder för att skapa 
kunskap om medborgare och näringsliv. Planerarna hade visserligen synpunkter på 
kundfångstmetodernas utformning. Kundskap upplevdes t.ex. inte som tillräckligt 
användarvänligt. Men invändningarna mot kundfångstmetoderna var en del av, och gick 
ibland förlorade i, en vidare problematik som påverkade möjligheterna att uppfylla 
medborgarnas behov. Det tycks inte vara problemen med att identifiera medborgarna 
behov och omsätta dem i investeringar som utgör det stora hindret. Det finns förutom 
samordnings- och systematiseringsproblem samt ekonomiska restriktioner för 
kundorienteringen.  

 
4.2.1 Restriktioner för kundorientering 

När vi intervjuade en planerare som var ansvarig för delprocessen fånga kundbehov 
tyckte vi inte att intervjun riktigt ”lyfte”. På våra frågor om vilka kundfångstmetoder 
han använde och vilka förändringar han önskade följde korta svar. Vi funderade därför 
på om vi gjorde en dålig insats som intervjuare. Efterhand förstod vi emellertid att 
anledningen till de korta svaren inte berodde på vår insats som intervjuare utan på att 
kundfångstmetoderna inte upplevdes som det viktigaste i hans arbete. När vi läser 
centrala dokument och intervjuar planerare får vi bilden av att det finns en stor 
fokusering på kundfångstmetoder inom Vägverket. Frågan är om den är alltför stor. 
Istället för förbättrade metoder uttryckte planerarna som var ansvariga för delprocessen 
fånga kundbehov att det fanns andra omständigheter som var viktigare för kundorien-
teringen. De beskrev ett antal organisatoriska och ekonomiska restriktioner som 
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påverkade hur de arbetade. Kunskapsluckor och problem med kundfångstmetodernas 
funktion togs inte som exempel på sådana restriktioner.  

”Jag tycker inte att [kundfångstmetoderna] är det viktigaste men det kan 
hända att jag har fel när jag tror att vi har bra hum om vad våra kunder 
vill, men vi har inte förmågan att leverera eller så har de för höga krav på 
oss. Jag tror inte vi kan göra så mycket bättre även om vi får mer 
detaljerad kunskap om var och en av våra kunder vill ha. Vi har ändå inte 
förmågan att leverera. Det är det som är mitt dilemma” 

Planeraren som citeras ovan var inte ensam om att uttrycka att kunskapen fanns, och 
inte heller om att tycka att det fanns andra omständigheter än kundfångstmetoderna som 
påverkade arbetet som planerare. En annan planerare uttryckte att han tyckte att man i 
Vägverket alltför ofta behövde både hängslen och livrem i form av metoder och 
kunskap om olika medborgares behov. Som svar på frågan om vilka metoder som han 
hade mest nytta av kunde han inte ange om någon var mer användbar än andra eller om 
det behövdes nya. Istället upplevde han att det fanns mycket kunskap men få genom-
förda åtgärder som kom medborgarna till del. Kundfångstmetoderna skapade väldigt 
många behov. Behov som Vägverket inte alltid kunde uppfylla. Han upplevde att man 
inom Vägverket inte lyckades prioritera tillräckligt mycket för att få pengarna att räcka 
till alla behov som hade identifierats. För honom innebar kundorientering inte bara att 
leverera det kunderna vill ha. Samlar man in information om medborgarnas och 
näringslivets behov skapar man också förväntningar på att de ska bli uppfyllda. Att 
kommunicera grunderna till Vägverkets prioriteringar var en viktig aspekt av 
kundorienteringen.  

”Jag tror att man har tappat bort det perspektivet lite centralt. 
Kundorientering är ju inte att alla ska få som de vill utan det är att förklara 
varför vi gör något ur ett kundperspektiv och förklara att vi tar och plogar 
de stora vägarna och sedan de små, och varför vi har en viss metodik i vårt 
arbete, varför vi bygger vissa saker och inte andra. […] Det är den där 
mixen som det handlar om. Att dels förklara vad man kan förvänta sig. För 
det är hela tiden kopplat till en ekonomisk verklighet” 

Den ekonomiska verkligheten begränsar handlingsutrymmet. Planerarna upplevde att 
det fanns få möjligheter att göra små men effektiva åtgärder som kom många 
medborgare till del. Därför kunde planerare uttrycka att de också såg som sin uppgift att 
skapa rätt förväntningar bland medborgarna. Vägverket kan inte ge kunderna allt de 
önskar, men man kan förklara för dem varför det inte går, resonerade planerarna. Med 
ambitionen om att skapa rätt förväntningar följer ett behov av tydlighet i bemötandet av 
kunderna i anslutning till vilka prioriteringar som Vägverket gör. Vid intervjuerna 
återkom planerarna vid flera tillfällen till att man i kundarbetet behövde lägga större 
vikt vid att förklara hur prioriteringar skedde. Man upplevde även att det fanns andra 
omständigheter än pengar som gjorde det svårt att uppfylla kundernas önskemål. 
Åtgärder som kunderna ville se genomförda skulle också vägas mot uppdragsgivarens 
krav och de transportpolitiska målen. Man kan inte arbeta med ”kundnöjdhet ohejdat” 
som en planerare uttryckte det.  

”spelplanen ligger ju fast från riksdag och regering eller från region-
förbund eller Länsstyrelse som fastställer våra planer. Det är ju en spelplan 
vi har att hantera, men sen är det så att inom den ramen inom det enskilda 
projektet så kan man försöka vara kundorienterad […] Men de stora 
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pengarna ligger låsta i tidigare beslut. Sen har vi ju transportpolitiska mål, 
den måluppfyllelsen och det är det vi har att rätta oss efter i första hand” 

Planeringen innebär i praktiken att avvägningar görs mellan mål och behov i relation till 
t.ex. ekonomiska förutsättningar. Det är osäkert hur dessa avvägningar går till och 
vilken systematik som används. En planerare menade t.ex. att prioriteringarnas utfall 
inte var beroende på kundfångstmetodernas utformning samt den befintliga mängden 
kunskap om olika kunder utan på hur planerare i ”praktiken väljer”. Om processen med 
att samla in kundernas behov och avvägningen av dem mot andra mål för verksamheten 
är otydlig finns det en risk att prioriteringarna som sker till följd av ekonomiska restrik-
tioner och eventuella målkonflikter blir mindre kontrollerbar och systematisk. Priori-
teringarna blir också svårare att kommunicera med kunderna. På liknande sätt som i 
anslutning till intervjuerna med kundansvariga vill vi därför väcka frågan om vilka 
åtgärder som är viktigast att genomföra för att förbättra kundorienteringen. Återigen 
förfaller mer systematik och en förbättrad organisation vara viktigare än nya eller 
förbättrade kundfångstmetoder.  

 
4.3 Projektledare för nyinvestering 

Projektledarna arbetar med nyinvestering på olika sätt. Två arbetar med alla fyra steg 
inom planeringsprocessen från förstudie till bygghandling inklusive miljökonsekvens-
beskrivning och samråd. En arbetar endast med bygghandlingen.  

 
4.3.1 Vem är kund? 

Projektledarnas olika typer av arbete får som följd att de definierar sina kunder olika. 
Alla personer som eventuellt berörs av en kommande väg eller de som direkt berörs av 
ett vägbygge torde kunna definieras som en kund. En projektledare uttryckte sig som 
att: 

”Ja det beror på hur man definierar kundarbete och hur man definierar 
kund också. Det där har ju diskuterats internt och vem är vår kund 
egentligen […]. Sen har vi ju olika både interna och externa kunder. Den 
interna kunden är vår beställaravdelning som beställer projekten, där finns 
formaliserade rutiner för hur kontakterna ska ske vid förändringar av ett 
projekt. De externa kunderna, det är egentligen de som berörs av ett 
bygge, det är trafikanter som upplever det som en störning under 
byggtiden. Sen har du markägare som vi ... gör markintrång för, och sen 
närboende som kanske inte är markägare men som ändå berörs mycket. Så 
det är väl de […] två kundgrupperna, alltså interna och externa.” 

De andra två projektledarna som även arbetar med planeringsfaserna menade att de 
externa kunderna även utgjordes av kommuner, länsstyrelser, föreningar och i viss mån 
regionförbund. De tre kundgrupper som främst lyfts fram av alla är markägare, 
lantbrukare och de trafikanter som störs av ett vägbygge. De interna kunderna var 

”Specialisterna på [ortnamn]skontoret, geoteknik, gestaltning och sånt, 
använder vi oss av mycket. De granskar handlingar m.m. Driften som vi 
lämnar över objekten till när vi är klara arbetar vi också med.” 

Alla instämmer i att kundarbete är en mycket viktig del i det vardagliga arbetet. Men 
man arbetar på olika sätt för att nå kunderna. Vägverkets intranät används av de två 
projektledarna som inte har arbetat särskilt länge på Vägverket vilket kan ställas emot 



 

VTI rapport 709 35 

den erfarenhet och många upparbetade kontakter som projektledaren med många år 
inom Vägverket oftare lutar sig mot. Andra vanliga metoder är telefonkontakt och  
e-post, informationsmaterial som skickas ut till allmänheten och kontakt med lokal-
tidningen. Kommunikationen är alltså dubbelriktad vilket också gäller lokaltidningen 
eftersom man är lyhörd för vad som skrivs på debatt-, nyhets- och insändarsidorna. Här 
finns intressanta likheter med intervjuerna av de kundansvariga vilka betonade vikten av 
att verkligen nå ut till den enskilde genom direktkontakt och identifiera dennes behov 
vilket därefter kan omsättas i en åtgärd. 

”jag tror man har pejl på kunskaper om själva kunden, men deras 
önskemål är väldigt olika och där har man ingen möjlighet att ha kunskap 
innan man har träffat dem.” 

Vissa projektledare menar att störst kundfokus ligger på industri och näringsliv vid 
större projekt. Men vid mindre projekt fokuseras av tradition på privatbilism och 
arbetspendling. En projektledare menade att man tar för liten hänsyn till näringslivet vid 
vägbyggande till följd av de störningar som uppstår som fördröjer trafiken, men han 
menar samtidigt att Vägverket har blivit bättre. 

 
4.3.2 Fokus på det lokala kundarbetet 

Ett återkommande tema under intervjuerna var projektledarnas stora lokala fokus 
avseende kundarbetet. Det var också något som påtalades i intervjuerna med de 
kundansvariga. Man förlitar sig mycket på den direkta kontakten med människor, att 
vara tillhands och nåbar för alla, även för dem som inte hörs på möten. De metoder som 
huvudkontoret tillhandahåller (NKI, dialogprojekt, Kundskap, marknadsundersök-
ningar) används knappt alls av projektledarna. Kunskapen om kundgruppsdokumenten 
är också bristfällig genom att flera projektledare knappt visste vad det var. Orsaken till 
att de av huvudkontoret framtagna metoderna inte används är oklar, men någon menar 
att allt som rör vägbygget redan är klart och då behövs inte metoderna. Tidigare i 
planeringsprocessen framgår det att de behövs men de projektledare som också arbetar 
med dessa skeden är vaga i sina svar till orsaken. 

”Vi arbetar inte med NKI och det som du räknar upp [Dialogprojekt, 
Kundskap, NKI], jo en gång har jag fått en fråga om Kundskap. Jag brukar 
säga så här, ju färre telefonsamtal jag får och ju färre insändare i pressen 
desto bättre går mitt arbete, det är min mätare på kundnöjdhet.” 

”jag kanske jobbar mer otraditionellt. Jag tittar inte så mycket på 
Kundskap, utan det är [utifrån] den erfarenhet man har som projektledare, 
man tar då reda på saker och ting.” 

Fokus ligger istället på den lokala direktkontakten med allmänheten som uppfattas som 
mycket viktig och givande, exempelvis offentliga möten, utställningar på kommunhus 
eller bibliotek där man kan svara på frågor.  

”4 ggr per år försöker vi dela ut infoblad [...] för att tala om vad vi håller 
på med för någonting, framför allt informera om vad vi gör på bygget 
löpande. Vad som är på gång. Vilka störningar det kan bli och ibland kan 
man lägga in sådant som handlar om mjuka parametrar som inte handlar 
om att flytta massor. Och sen har vi givetvis alla kontaktuppgifter då både 
mobil och direktnummer och mail. […] Precis när man har delat ut de här 
infobladen brukar det bli en liten topp på kontakterna. Då brukar folk höra 
av sig.” 
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Samrådsmöten är också viktiga, men där finns problem i att alla inte gör sin röst hörd. 
Dessa personer brukar istället höra av sig på annat sätt. En projektledare menar också att 
det inte behövs ytterligare kunskap om kunder eller kundundergrupper som befintliga 
metoder inte kan svara på.  

”Det funkar bra som det är, vi har ett så högt tempo och hinner inte 
reflektera över så djuplodade frågeställningar som du [intervjuaren] nu 
frågar. Vi kör på för fullt [med att bygga väg]!” 

Samtidigt säger samme planerare att han tycker att man på regionkontoren är allt för 
självständiga i sitt kundarbete vilket innebär problem eftersom kunskaper ibland inte 
förmedlas till andra på ett självklart sätt. En annan projektledare beskriver problemet 
med att olika regionala system byggs upp.  

”i vissa frågor skulle absolut huvudkontoret gå in och styra och vara mer 
aktiva […] Idag så är det så att regionen inte kan vänta på huvudkontoret 
utan då tar man fram sitt eget och sen så sitter man med sju olika system 
och sen kommer huvudkontoret efter och hittar på ett åttonde eller 
möjligtvis tar ett av de sju regionernas, och så ska man försöka införa den 
i efterhand i alla regioner vilket är kört. Då tycker [alla att] sitt system är 
bäst. […] Men i vissa frågor och i vissa verksamheter tror jag att det är bra 
att man är självständig på regionen och att man har möjlighet att anpassa 
det till lokala förhållanden […]. Jag tror inte det skulle vara bättre att 
huvudkontoret gick in och styrde i detalj i alla verksamheter i alla 
områden. Så hellre åt andra hållet i så fall.” 

Alla menar att kundfrågor är viktiga på regionkontoret och har fått en hög status men 
samme projektledare som i citatet ovan menade dock i ett annat sammanhang att det har 
”för låg status” och att fokus låg för mycket på de interna kunderna. Vår tolkning är att 
personen är ambivalent i sin uppfattning om huruvida statusen kring externa kunder är 
hög eller låg. 

En av projektledarna menade på ett liknande sätt som tidigare personalgrupper att det 
var viktigt att vara mer offensiva och tidigare gå ut med information för att få en större 
förståelse. Det handlar inte endast om att berätta att man skall göra något utan varför 
man skall göra det”. 

Våra intervjuer med projektledarna för nyinvestering visar att de i sitt arbete finner en 
väldigt stor frihet och att de i hög grad själva kan bestämma om eller på vilket sätt de 
vill arbeta med medborgarna och näringslivet. Deras föreställningar om kundernas 
behov och önskemål kommer i mycket hög grad från direkta kontakter med medborgare 
och näringsliv. De använder inte metoder som NKI och de tar inte del av statistiken i 
Kundskap. Överlag är vårt intryck att de i sitt arbete befinner sig långt borta från den 
processorienterade styrningen med samarbete mellan nivåer, funktioner, delprocesser 
och huvudprocesser etc. som har formulerats på central nivå och som beskrivits i kapitel 
3. De har en annan vardag och man skulle kunna tro att det har att göra med att 
projektledarna är ”praktiker” och inte har anledning att reflektera över så djuplodande 
frågor som en projektledare menade att vi ställde. Men våra intervjuer med projekt-
ledare för drift och som underhåll visar något annat. De skiljer sig delvis från 
projektledarna för nyinvesteringar i det att de i större utsträckning använder t.ex. 
kundfångstmetoder som NKI och Kundskap.  
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4.4 Projektledare för drift och underhåll 

”Driftarna” som projektledarna kallas på Vägverkets drift och underhållsenheter arbetar 
inte med byggande av väg utan skötsel av vägarna, allt ifrån att städa busshållplatser, 
utforma och sköta rastplatser, vinterväghållning, stolptvätt, vägkantskantsklippning, 
skrapning eller beläggning av grusvägar m.m.  

 
4.4.1 Lokalt kundarbete viktigt men viss central hjälp behövs 

Precis som för projektledarna för nyinvestering (avsnitt 4.3) menade projektledarna för 
drift och underhåll att det lokala kundarbetet är mycket viktigt och att det har skett en 
stor förändring på Vägverket sedan kundorienteringen infördes 2003. En projektledare 
sa att ” Att inte lyssna på kunder, det vore idiotiskt. Det är klart att det är självklart. Sen 
kan man diskutera formerna för hur man ska lyssna på kunderna.” En annan menade att: 

”Det här [med kundfrågor] har slagit igenom. [Men] om vi sedan hanterar 
det rätt, om vi verkligen använder det på bästa sätt [är en annan fråga]. 
Men vi har i alla fall en väldig strävan efter att prioritera. […] Jag har 
jobbat 20 år på Vägverket och ser jag det ur [ett] riktigt långt perspektiv 
var vägarna våra när jag började på Vägverket, och de hemska kunderna 
de slet på våra vägar. Hur kunde de göra det? Vi håller [vägarna] fina och 
de dumma jäklarna de fattar ingenting. Men så är det ju inte [längre], alltså 
det är så långt ifrån det [man kan komma idag].” 

Att kundkontakterna inte hamnar mellan några stolar uppfattas som viktigt eftersom 
man tar med sig en fråga till den som det direkt berör inom organisationen eller ser till 
att det hamnar i rätt databas eller protokollförs. Kontakterna med kunderna bedöms 
alltså som oerhört viktiga. Man får brev, telefonsamtal och åker på möten. Detta är 
något som påminner om hur projektledarna för nyinvestering resonerar. Men till 
skillnad från dessa förefaller projektledarna för drift och underhåll använda de centralt 
framtagna verktygen (NKI, Kundskap). Detta förefaller egentligen inte som något 
konstigt eftersom kunderna skiljer sig mycket åt, trots allt är det stor skillnad på att ha 
synpunkter och önskemål om skötsel och drift jämfört med behov av nya vägar. 
Metoderna uppfattas till och med som användbara bara de kan brytas ner på lokala 
förhållanden. Kundskap uppfattas som ett bra hjälpmedel, men man vill ha mer stöd för 
att göra sökningar, bättre förstå hur det fungerar för att kunna använda dess fulla 
potential. NKI uppfattas dock som bra på sitt sätt, men det är inte anpassat till det lokala 
utan det är ”ett sätt för Vägverket att se [om vi] går åt rätt håll eller fel håll”.  

 
4.4.2 Vem är den representativa kunden? 

En projektledare för drift och underhåll menade att man hade ganska bra kunskap om 
vilka kunderna är och vilka behov de har. Många olika former av träffar med olika 
kunder utgör basen för detta. 

”vi träffar dem också i olika kundgruppsträffar, […] åkerifolket, buss-
branschen brukar vi träffa och prata om hur de vill ha det. Sen har vi 
dialogprojekt. I regionen har vi haft en ganska samlad bild så att jag kan 
säga att jag tror att vi vet ganska bra vad [kunderna] vill ha. Så jag tycker 
inte att det är någon speciell grupp som vi sitter och funderar på vad de 
vill [ha].”  
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Samme projektledare menade dock att det ofta var de missnöjdas åsikter som kom fram 
genom de olika kontakterna. En annan projektledare sa att det är vanligare med 
synpunkter från ”medborgaren och mindre från näringslivet”. En tredje projektledare sa 
istället att kundfokus låg på de ”tunga transporterna”. Han menade också att man var 
väldigt lyhörd för kritik i media från grupper som går ihop och gör uttalanden.  

Samme projektledare menade även att man har försökt nå flera kundgrupper som inte 
vanligen kommer till tals såsom ”ungdomar, handikappade och kvinnor genom 
trafikantråden”. Trafikantråd uppfattas av flera projektledare som en bra lösning för att 
nå ut till alla kunder, inte bara dem som låter högst. Trafikantråden är en form av möten 
där företag, organisationer, myndigheter och privatpersoner träffas och pratar om drift 
och underhållsåtgärder, såväl egna önskningar som Vägverkets syn i en fråga. Men 
trafikantråden kan bli ännu bättre eftersom det ”säkert finns kundgrupper man missar”. 
En projektledare menade att de borde bli bredare så att de inte endast omfattade drift 
och underhållsåtgärder. Men sett i det stora hela går utvecklingen åt rätt håll eftersom 
Vägverket ändå har trafikantråd idag jämfört med tidigare. Trots detta är det några 
projektledare som reflekterar över det representativa urvalet bland kunderna. En 
projektledare för drift och underhåll sa att: 

”är det verkligen den riktiga bilden vi ser eller är det bara de som hörs, är 
de alltid representativa för helheten? Om vi säger att det är 2 % som hörs, 
representerar de alla? Man har alltid den funderingen. Vi kan inte fråga 
alla och därför tror jag ändå på att man frågar sådana som representerar 
grupper. Jag tror på det mer än att gå och fråga enskilda individer men 
risken är att det blir tillrättalagt.” 

”Men jag kan tycka att vi ibland är […] väl känsliga för [ett] enskilt 
inspel. Vi ska ju vara känsliga för inspel men ett enstaka enskilt inspel 
måste ändå sättas i[n i] ett större sammanhang. […] är det här represen-
tativt eller är det inte? Är den busshållplatsen som det har ringt tre 
människor om, är den mest frekvent använd eller finns det en annan 
busshållplats som används av dubbelt så många fast ingen har ringt om 
den […]?” 

Utifrån det sätt man regionalt arbetar kan representativiteten ställa till med problem. Det 
skulle vara lätt att ”knäcka systemet” om allmänheten var införstådd i hur man praktiskt 
arbetar på Vägverket. Genom att starta en ringkedja skulle man regionalt kunna få 
bilden av att en väg hade större behov av skötsel än en annan. Snarlika synpunkter 
lämnades även av dels kundansvariga, exempelvis ”de som är framåt och ringer och 
tjatar”, dels av ansvariga för processen fånga kundbehov som talar om de högljudda och 
de tysta. Ytterst är det frågan om en demokratiaspekt vilket planerarna reflekterar över 
och problematiserar men där de inte riktigt har kommit fram till hur man bör lösa frågan 
på ett adekvat sätt. Enkla lösningar torde inte existera, men vi har fått en insikt om att 
planerarna har en genuin vilja att verkligen försöka nå alla kunders behov på ett rättvist 
sätt. En planerare talade om att gå via ”representanter” för en större grupp kan vara en 
möjlighet, men att man då förlorar direktkontakten som är så förtroendeingivande. 

 
4.4.3 Vägverket för passivt och för defensivt 

Alla projektledarna för drift och underhåll ansåg att statusen på kundfrågor är hög inom 
regionerna samt att man gör ett relativt bra arbete. Men precis som någon av projekt-
ledarna för nyinvestering förefaller det också som att några projektledare för drift och 
underhåll vill föra kundfokuseringen till en nivå där man är mer offensiv och före-
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kommer de olika frågor och synpunkter som man kan förvänta sig skall komma in till 
regionkontoren. En projektledare uttryckte sig i termer av att öka den allmänna 
kunskapen om drift och underhållsåtgärder, exempelvis varför man inte saltar vissa 
sträckor, varför man inte belägger andra, hur trafikantens eget beteende bör vara o.s.v. 
En projektledare menade att: 

”Ja det är möjligt att vi jobbar lite för passivt. För det är på nåt sätt att vi 
väntar på att folk ringer till oss och [då] så gör vi vissa grejer va.” 

”vi har ju problem när vi hör på nyheterna att en fjärdedel av alla lastbilar 
kör överlastade eller fel lastade. Det knäcker våra vägar. […] när jag 
pratade med en åkare och han ringer och säger att nu är vägen här 
jättedålig. Jag får säga till honom tänk då på att du inte lastar för mycket 
för det knäcker [vägarna]. Att förklara för honom att det kan vara 
någonting i hans beteende som [gör] att det här blir dåligt. Eller om man 
pratar med virkestransporter så passar man på att nämna att lägg inte 
virket i ytterkurvor, [där] de [utgör en] dödsfara om man kör in i de där 
travarna. Man kan prata med dem, man kan passa på att påverka dem. I 
dagsläget […] är [det] väldigt mycket att vi inte får påverka. Vi får inte 
informera, vi ska bara lyssna. Jag tycker inte att det är rätt. För det är 
också så att varje kund har sitt fokus och vårt [arbete] bygger väldigt 
mycket på prioriteringar. Det gäller att berätta också att det är en 
prioritering. 

En annan projektledare för drift och underhåll sa att: 

”Ja vi är för dåliga på att tala om vilken nytta vi gör, otroligt dåliga på det. 
Vi vet ju att […] har vi inte bra trafiksäkerhet och bra framkomlighet så 
kostar det samhället otroliga pengar. Om man med enkla metoder kunde 
tala om vilken [samhälls]ekonomisk förlust det gör om vi skulle ha en 
sämre vinterväghållning mellan ja mellan Jönköping och Stockholm […] 
det blir så otroligt mycket pengar bara på en vägsträcka i Sverige [på] en 
dag. Vi är dåliga på att tala om vilken nytta det gör. Vi får höra det ibland 
från ekonomer och experter att väghållningen har väldigt stor påverkan på 
hela samhällsekonomin ja. Men vi talar inte om det tyvärr. Jag har skickat 
insändare någon gång faktiskt om detta när man retar sig på att folk klagar 
på saltet och att vi inte ska salta.” 

Intervjuerna med projektledarna för drift och underhåll visar på intressanta skillnader 
inom en och samma region vad gäller de som arbetar med vägen som fysisk företeelse. 
De centralt framtagna metoderna används i en högre grad av projektledarna för drift och 
underhåll än av projektledarna för nyinvestering. Men trots detta har projektledarna för 
drift och underhåll ett lika stort lokalt fokus, där kontakten med personerna som åker 
och bor utmed vägarna upplevs som mycket viktig. Kundfångstmetoderna uppfattas 
som användbara men man önskar att de skall kunna brytas ner till lokala förhållanden i 
högre utsträckning. Vilka kunderna är anser man sig ha en relativt god uppfattning om 
och det är framförallt kundgruppsträffar, trafikantråd, dialogprojekt och utställningar 
som ger kunskap. Men samtidigt var man medveten om att dessa kunder kanske inte är 
representativa, utan man reflekterade över att det fanns en risk att den som skriker högst 
får Vägverkets uppmärksamhet vilket man inte var tillfreds med. Att man reflekterar 
över frågan kan tas som intäkt på att det processorienterade arbetssättet delvis fungerar 
eftersom en av framgångsfaktorerna som tas upp i forskningslitteraturen är vikten av att 
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definiera kunderna för varje process.90 Den goda kundfokuseringen till trots menar man 
dock att Vägverket är för passivt och för defensivt och att det inte händer något med 
kundanpassningen förrän någon tar kontakt med Vägverket. Det beskrivs som att det är 
en envägskommunikation. Istället vill man se ett Vägverk som är mer förekommande 
och informerar innan frågorna och synpunkterna kommer från kunderna.  

                                                 
90 Willaert et al., 2007, s. 6. 
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5 Diskussion och slutsatser 

Vi kan inte med säkerhet uttala oss om våra resultat är generellt giltiga och tillämpbara i 
alla Vägverkets regioner, men det finns en tydlig överensstämmelse i resultat mellan de 
tre undersökta regionerna. Planerarna är indelade i fyra kategorier där man grovt kan 
säga att de representerar de som har ett övergripande kundansvar och de som arbetar 
med att sköta och bygga vägar. Vi menar att denna gräns är viktig att hålla i minnet 
eftersom den senare kategorin i teorin skulle kunna ha betydligt mer direkta kundkon-
takter. Skillnaderna är dock förvånansvärt få, men det skall poängteras att skillnader 
förekommer.  

Vårt första intryck av läsningar av styrdokument och beskrivningar av verksamheten var 
att den processorienterade organisationsstrukturen (BPO) vid Vägverket var snårig och 
svår att ta till sig. Det är emellertid inte möjligt att uttala sig generellt om BPO eftersom 
representanter från samtliga regionkontor respektive huvudkontoret inte har intervjuats. 
Dock går det att dra några slutsatser om BPO utifrån de tre regioner som vi studerat. Att 
BPO också uppfattades som snårig av några intervjuade kan vara ett symptom på att det 
finns brister med processorienterade arbetssättet så som det nu är utformat vid 
Vägverket.  

Samtidigt förefaller flera av de framgångsfaktorer som lyfts fram av litteraturen om 
BPO och BPM (företagens styrning av processer) att fungera väl. Den processorien-
terade verksamheten omfattar tre olika funktioner inom Vägverket processorientering, 
styrfilosofi och kundansvar. Mellan dessa tre finns en rad gränsöverskridande 
funktioner där kommunikation mellan olika tjänstemän är nödvändig, precis så som 
framställs av Balzarova et al. Detta förefaller endast delvis ha fungerat i praktiken 
eftersom de av huvudkontoret framtagna s.k. kundfångstmetoderna inte används av alla 
planerare. Balzarova et al. lyfter också fram spridandet av informationen kring den 
processorienterade organisationen som en framgångsfaktor. Detta förefaller ha fungerat 
vid de tre regionerna eftersom de intervjuade är mycket medvetna om kundfokuseringen 
och dess fördelar. En annan framgångsfaktor är möjligheten att kunna mäta framgång 
genom olika tekniska system och databaser (NKI, Kundskap m.fl.) vilket beskrivs av 
Willaert et al. Som nämnts används emellertid inte dessa av alla planerare. Willaert et 
al. lyfter även fram vikten av att ständigt definiera kundgrupper vilket man senast gjorde 
2007 inom Vägverket. Men dessa kundgrupper förefaller dock inte vara särskilt använd-
bara i det praktiska arbetet vid regionerna utan indelningen anses vara på tok för 
grovmaskig enligt planerarna.  

Även om den processorienterade organisationsstrukturen kan upplevas som snårig 
förefaller planerarna på regionerna ha anpassat sig till organisationen. Det är uppenbart 
att alla tycker att kundfokuseringen har inneburit en kraftig förbättring av den regionala 
verksamheten och att man hela tiden blir bättre på att hantera kundfrågorna. Det är 
också uppenbart att det finns en förbättringspotential, exempelvis inom regionerna vad 
gäller kontakterna mellan exempelvis kundansvariga och planerare som arbetar med den 
fysiska vägen, med tanke på att vissa fångstmetoder inte används av alla kategorier 
planerare. Men i detta sammanhang ska man inte underskatta de informella kontakt-
vägarna. De kundansvariga upplevde att de emellanåt arbetade med alltför liten 
vägledning av huvudkontoret och att regionerna arbetade på alltför olika sätt. Det 
behövdes enligt kundansvariga ett gemensamt arbetssätt som samtidigt möjliggjorde 
decentraliserade åtgärder och tjänster till medborgarna och näringslivet. Man önskade 
därmed inte mer detaljstyrning utan mer systematiska analyser och bättre samarbets-
former för kunskapsöverföring av den kunskap som redan fanns mellan regioner. En 
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bättre systematik och struktur kan man bättre nå genom organisatoriska förbättringar, 
samarbetsformer och kunskapsöverföring än genom designandet av nya eller förbättrade 
kundfångstmetoder. Ett mer systematiskt och strukturerat arbetssätt angående kundernas 
behov och uppfattningar i konkreta ärenden kan innebära att de nätverk mellan olika 
regionala planerare som finns i större utsträckning bör användas för kunskapsöverföring 
och till att gemensamt analysera informationen om kunderna. Ett annat förslag som 
framkom vid en intervju var att nationella mätningar av kundernas behov och uppfatt-
ningar i väl avgränsade frågor kunde användas om underlag i regionerna.  

Ett viktigt intryck från genomläsningen av styrdokumenten var att det fanns en stark 
fokusering på kundfångstmetoderna som verktyg inom Vägverket. Denna bild bekräf-
tades av intervjuerna. Intervjuerna visade också att kundfångstmetoderna inte används 
lika mycket som den starka fokuseringen i dokumenten antydde. Faktum är att projekt-
ledarna för nyinvestering knappt alls använder vissa metoder som Kundskap och NKI. 
De menar att sådana metoder är för grovmaskiga och inte nedbrytbara på regional nivå. 
Projektledarna för drift och underhåll instämde inte helt i detta och de använde meto-
derna i viss utsträckning även om de lokala kundkontakterna vägde mycket tungt (t.ex. i 
form av möten, telefonsamtal och e-post). De metoder som var mest användbara var 
sålunda de som gav ny kunskap om konkreta och kundnära frågor och de kundansvariga 
planerarna menade t.ex. att det inte främst behövdes nya metoder utan istället ett mer 
systematiskt och strukturerat användande av dem, något som projektledarna för drift 
och underhåll instämde i. På grund av att kundfångstmetoderna spelar en mindre roll i 
arbetet än vad styrdokumenten antyder kan man fråga sig varifrån kunskaperna om 
medborgarna och näringslivet kommer. Överlag förefaller Vägverkets planerare i hög 
grad använda sig av vad Alm beskrivit som sin erfarenhetsbaserade kunskap, vilket vi 
återkommer till nedan.  

Att inte kundfångstmetoderna spelade en större roll än vad de gjorde var också resultatet 
av att metoder som Kundskap inte upplevdes som användarvänliga. Nyttan av meto-
derna påverkades därtill av bristande representativitet angående Nöjdkundindex (NKI) 
och Kundskap. Det finns en konkret förbättringspotential vad gäller sådana generella 
metoder. De bör utvecklas i riktning mot representativitet för att de ska kunna vara 
nyttiga i det regionala arbetet. Många reflekterade över problemet med representativitet, 
dvs. att de kunder som skriker högst lyckas bäst i att få sina önskemål tillgodosedda. Att 
nå ”fru Svensson” och icke representerade grupper ansågs som mycket viktigt. Många 
av planerarna som arbetade med nyinvestering samt drift och underhållsåtgärder hade 
verkligen ambitionen att nå ut bättre, exempelvis genom trafikantråd. Men det förefaller 
som att frågan inte fullt ut är genomarbetad.  

Frågan om representativitet har också att göra med vems föreställningar om medbor-
garna eller näringslivet som får ligga till grund för Vägverkets service. När det inte 
finns möjlighet att få kunderna att delge sina erfarenheter eller önskemål får man förlita 
sig till vad bl.a. Akrich, Oudshoorn och Hyysalo har benämnts för implicita metoder. 
Bland de implicita metoder som användes ingick även planerarnas erfarenheter, s.k. 
”Jag”-metod. Den innebär att planerare använder sina personliga erfarenheter, 
antaganden och uppfattningar om kunderna när de utformar tjänster. Att sådana metoder 
användes var särskilt tydligt i anslutning till de grupper som Vägverkets planerare själva 
aldrig hade tillhört och saknade personlig livserfarenhet av. Kundansvariga menade att 
de saknade metoder för att få kunskap om sådana gruppers behov och uppfattningar.  

Överlag upplevde dock planerarna för fånga kundbehov respektive projektledarna för 
nyinvestering samt drift och underhåll att den generella kunskapen om kunderna var 
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förhållandevis god. De ansåg sig ha mindre nytta av generella mätningar som t.ex. NKI 
som var svår att bryta ned. Resultaten av NKI-undersökningar var mer att betrakta som 
bra redskap för Vägverket som helhet, inte för den regionala verksamheten. Planerarna 
använde i större utsträckning samtal, dialoger och andra lokala och regionala kontakter 
med kunderna. Den kunskap de kundansvariga i vissa fall ansåg sig sakna var kunskap 
på detaljnivå i konkreta ärenden. Samtidigt som planerarna för fånga kundbehov inte 
ansåg sig behöva nya metoder framkom att de inte ansåg sig ha verktyg för att skilja 
mellan kundernas önskemål och behov. De hade inte heller verktyg för att avgöra om de 
åsikter som vissa kunder gav uttryck för var representativa för gruppens uppfattningar. 
De kundansvariga eftersökte därmed även systematik i anslutning till de kundnära 
kontakterna i konkreta ärenden och även i anslutning till dessa kunskaps- och metod-
problem förefaller planerarna i hög utsträckning lita till sin erfarenhetsbaserade 
kunskap, eller ”fingertoppskänsla” som en planerare benämnde den. Det fanns enligt 
planerarna ansvariga för delprocessen fånga kundbehov en grå zon mellan stegen att 
identifiera medborgarnas behov och utforma konkreta åtgärder som också handlade om 
systematik. Det finns en risk att identifieringen av behov och översättningen av dessa i 
åtgärder kan framstå som en mer neutral process än den i praktiken är då fingertopps-
känslan är viktig för planerarna.  

På liknande sätt som i intervjuerna med kundansvariga uttrycktes behov av bättre 
organisation av arbetet inom processen fånga kundbehov. Men det var inte brister i 
kundfångstmetoderna och kunskapsluckor som upplevdes som de främsta hindren för 
kundorienteringen och förmågan att tillgodose medborgarnas och näringslivets behov. I 
stället var det ekonomiska restriktioner och litet utrymme för små men effektiva 
åtgärder med stor kundnytta som var problemet.  

Sammanfattningsvis finns det en förändringspotential i Vägverkets kundarbete som kan 
sammanfattas i följande punkter. Det behövs:  

 En förenkling och ett begripliggörande av den processorienterade organisationen 
internt. 

 Regionala dialoger är viktigare än de centrala kundfångstmetoderna. 

 Nya kundfångstmetoder är inte det viktigaste för att uppnå en bättre 
kundorientering. 

 Befintliga kundfångstmetoder bör utvecklas vad gäller systematisk tolkning 
användning samt representativitet. 

 Det finns en förbättringspotential avseende kunskapsöverföring mellan regioner 

 En fortsatt satsning på metoder som består i gruppdialog med kunder, 
exempelvis trafikantråd är viktig. 

 Det regionala kundarbetet kan med fördel bli mer förekommande och utåtriktad 
genom en offensiv säsongsanpassad information. 
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1. Bakgrund  
 Berätta lite om dig själv och din bakgrund!  
 Hur länge har du arbetat på Vägverket och i vilka positioner?  
 Vilken är din roll, arbetsuppgifter och ansvar som 

process/kundansvarig i regionen?  
 

2. Bilder av kunderna 
 När du föreställer dig Vägverkets kunder – ungdomar, äldre etc. – 

varifrån kommer de bilder du har av dem ifrån – dvs. varifrån hämtar 
du kunskap om hur de är och vilka behov och önskemål de har?  

 Saknar du kunskap om några kunder? Vilka? 
 Hur går du till väga när du söker ny information om kunder – till 

vilka källor vänder du dig?  
 Vilken roll spelar erfarenheter och kunskaper som inte kommer 

från s.k. kundfångstmetoder som kundskap, NKI, dialogprojekt, etc. 
roll för dina bilder av kunderna? 

i. Vilka andra viktiga kunskapskällor finns det?  
ii. Vilken roll spelar dina personliga erfarenheter och 

upplevelser utanför arbetet för dina bilder av kunders behov 
och problem – t.ex. de egna barnen, föräldrar och vänner, 
insändare och media?  

 
3. Samarbete mellan aktörer 

 Hur sker samarbetet mellan Kundansvarig, processansvarig fånga 
kundbehov och processansvarig förbättra transportbehov i regionen? 

i. Vilka prioriteringar har Kundansvarig, processansvarig fånga 
kundbehov och processansvarig förbättra transportbehov – 
dvs. vilken betydelse tillmäts kundfokuset?  

ii. Finns det förhållanden som kan ge upphov till diskussion – 
dvs. förekommer det skilda uppfattningar om vilka behov och 
problem kunder har? 

iii. Vems uppfattningar om kunderna får genomslag i samarbetet 
mellan Kundansvarig, processansvarig fånga kundbehov och 
processansvarig förbättra transportbehov 

 
4. Vilka undersökningar används som stöd i det dagliga arbetet 

 Finns det viktig kunskap om någon kundundergrupp du skulle vilja 
ha som inte befintliga undersökningar ger? 

 Det finns en rad så kallade metoder och undersökningar som 
kundskap, NKI, marknadsundersökningar, dialogprojekt etc. – Vilka 
sådan metoder och undersökningar har du nytta av?  

i. Finns det skillnader i betydelse mellan nationella mätningar 
som NKI och mer lokala och regionala dialoger, möten, 
nätverk etc.?  

 Vilka undersökningar har du inte nytta av?  
 Finns det helt nya undersökningar som du skulle vilja Vägverket 

utvecklade? 
 Hur kan befintliga undersökningar förbättras?  
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 Tycker du att fokus av tradition ligger på någon speciell kundgrupp? 
I så fall vilken?  

 Ger kundgruppsdokumenten för kundgruppen medborgare en bra bild 
av respektive undergruppers behov? 

 
5. Samarbete mellan nivåer  

 Hur tycker du kundfrågor hanteras av huvudkontoret? 
i. Vilken status har kundfrågor i regionen?  

 I vilken utsträckning förmedlas process/kundansvarigas kunskaper 
om kunderna mellan regioner och huvudkontor?  

i. Vilka vägar för återkoppling finns? 
ii. Hur skulle du vilja att samarbetet mellan regionen och 

huvudkontoret utformades?  

 I den strategiska planen står det att en förutsättning för att Vägverket 
ska fungera effektivt är en decentraliserad organisation – hur 
självständiga är regionen när det gäller kundorienteringen? 
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