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Sammanfattning 
I denna uppsats undersöks ett projekt gällande byggnation av ny teknik till järnvägen mellan 

Stockholm och Köpenhamn där Sverige och Danmark möts. Syftet är att undersöka vilka kulturella 

skillnader som existerar i projektet samt hur arbetet koordineras och hur gruppen kommunicerar. En 

fallstudie har gjorts över en gemensam projektgrupp som arbetar med att implementera ett nytt 

signalsystem över Öresund. Intervjuer har genomförts med nyckelpersoner inom projektet från tre 

involverade organisationer vilka kunnat ge sin syn på hur arbetet i projektet gått till och hur de 

upplevt kulturella skillnader mellan nationaliteterna. 

Det teoretiska ramverk som används behandlar interkulturell projektledning, där kulturella skillnader 

mellan länderna förklaras. Även koordinering och kommunikation inom multikulturella grupper som 

arbetar på distans genom virtuella team behandlas, vilket leder fram till den analys som används i 

uppsatsen. Resultat som kunnat observeras i fallstudien är att det existerar vissa skillnader som 

stämmer överens med den teori som använts. Dessa skillnader innefattar bland annat att 

beslutsfattande och förhandling skiljer länderna åt, vilket är bra för speciellt svenska medarbetare att 

vara medvetna om när de ska arbeta tillsammans med danskar. Även det strukturella ramverk, det 

vill säga den politiska beslutsfattning som sker i de involverade länderna, spelar en roll när projekt 

har en multikulturell dimension att ta hänsyn till.  

 

 

 

 

Författarna vill rikta ett tack till Banedanmark, Trafikverket och Öresundsbro Konsortiet för de tagit 

sig tid för denna uppsats och varit väldigt hjälpsamma under arbetets gång. Ett speciellt tack till 

Sven-Håkan Nilsson och Rolf Sundqvist som gett oss stor inblick i arbetet och även engagerat sig 

för vårt arbete. 

 

Nyckelord: Danmark, ERTMS, Kulturskillnader, koordinering av projekt, Sverige, Öresund 



 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ......................................................................................................................................... 5 

1.1. Syfte och frågeställning ............................................................................................................................................. 6 

1.2. Disposition .............................................................................................................................................................. 6 

2. Teori ................................................................................................................................................ 8 

2.1. Interkulturell projektledning .................................................................................................................................... 8 

2.2. Koordination av projektmedlemmar med olika bakgrund ......................................................................................... 9 

2.3. Kommunikation inom projekt .................................................................................................................................. 9 

2.4. Nationella skillnader ........................................................................................................................................... 10 

2.4.1. De sex dimensionerna ............................................................................................................................ 10 

2.5. Sverige och Danmark enligt Hofstede ................................................................................................................... 11 

2.5.1. Maktdistans .............................................................................................................................................. 12 

2.5.2. Maskulinitet ............................................................................................................................................. 12 

2.5.3. Pragmatism .............................................................................................................................................. 13 

2.6. Brister hos Hofstede ............................................................................................................................................. 13 

2.7. Arbetskultur i Sverige och Danmark ................................................................................................................... 13 

2.7.1. De tre egenskaperna ............................................................................................................................... 15 

2.8. Analysmodell ....................................................................................................................................................... 16 

3. Metod ............................................................................................................................................. 18 

3.1. Fallstudie ............................................................................................................................................................. 18 

3.2. Val av intervjuobjekt ........................................................................................................................................... 19 

3.3. Intervjumetod ....................................................................................................................................................... 21 

3.4. Observation .......................................................................................................................................................... 22 

3.5. Sekundära källor ................................................................................................................................................. 22 

3.6. Operationalisering av teori .................................................................................................................................... 22 

3.7. Metodkritik ......................................................................................................................................................... 23 

4. Empirisk bakgrund ....................................................................................................................... 24 

4.1. Signalsystem ......................................................................................................................................................... 24 

4.1.1. ERTMS ..................................................................................................................................................... 25 

4.2. Signalsystem över Öresundsbron ............................................................................................................................ 25 

4.3. Joint project Öresund ............................................................................................................................................ 26 

4.3.1. Aktörer i Joint project ............................................................................................................................ 26 

4.3.1.1. Trafikverket ...................................................................................................................................................... 27 



 

4.3.1.2. Banedanmark .................................................................................................................................................... 27 
4.3.1.3. Öresundsbro Konsortiet ................................................................................................................................. 27 

4.3.2. Samarbetets utformning ........................................................................................................................ 28 

4.3.3. Arbetsgrupper ......................................................................................................................................... 28 

4.3.3.1. STM/STM transition zone ............................................................................................................................. 29 
4.3.3.2. Oresund Signaling ............................................................................................................................................ 30 
4.3.3.3. Operational rules .............................................................................................................................................. 30 

4.4. Upplevda skillnader i Joint project ........................................................................................................................ 31 

4.4.1.1. Politiken spelar roll .......................................................................................................................................... 32 
4.4.1.2. Beslutsfattande och förhandling .................................................................................................................... 32 
4.4.1.3. Koordination och kommunikation ............................................................................................................... 33 

4.5. Politiska aktörer i Sverige och Danmark ............................................................................................................. 33 

5. Analys ............................................................................................................................................ 35 

5.1. Maktdistans och benegenskaper ............................................................................................................................ 35 

5.2. Maskulinitet och hjärtegenskaper ......................................................................................................................... 35 

5.3. Pragmatism och huvudegenskaper ......................................................................................................................... 37 

5.4. Kommunikation och koordination i projektet ........................................................................................................ 37 

6. Slutsats ........................................................................................................................................... 39 

7. Vidare forskning ............................................................................................................................ 41 

8. Referenser ...................................................................................................................................... 42 

8.1. Muntliga källor ................................................................................................................................................... 44 

Appendix A: Intervjuguide för djupintervju ......................................................................................... 45 

Appendix B: Intervjuguide till övriga intervjuer .................................................................................. 46 

 

 



 5 

1. Inledning 
På Europas järnvägar finns något som kallas signalsystem. Signalsystemen är idag de trafiksignaler 

som reglerar tågtrafiken med hjälp av trafikljus, automatisk bromsning och en central ledning som 

kan övervaka alla tåg i drift som ett system. Många signalsystem utvecklades under 70-talet för att 

förhindra olyckor på järnvägen genom att kontrollera att tåg inte kunde köra i samma spår, 

kontrollera hastighet och se till så att mänskliga faktorn vid olyckor kunde elimineras (Städje, 2015). 

Tanken bakom detta var självklart god, men på grund av bristande dialog, och nationell säkerhet 

mellan länderna i Europa, utvecklades ungefär 20 olika varianter av kontrollsystem. Systemen är 

komplexa och detta skapar problem för tåg som ska röra sig mellan olika länder. Till exempel 

behövs det hela sju olika system för ett tåg som ska ta sig sträckan Paris-Bryssel-Köln-Amsterdam 

och mellan Sverige och Danmark krävs avancerad teknik för att tåg ska kunna ta sig över 

Öresundsbron på ett säkert sätt. Det här har EU beslutat att lösa med hjälp av ett signalsystem som 

heter ERTMS, European Rail Traffic Management System, som ska implementeras i alla EU-länder 

och i slutändan tjäna som det enda signalsystemet i Europa (ERTMS, 2013).  

Just nu är länderna i Europa mitt inne i att implementera ERTMS på sina järnvägar. Sverige har, i 

tillägg till sitt nationella program för ERTMS, även ett projekt som involverar Danmark och 

ERTMS-implementering över Öresundsbron (Nilsson, intervju, 2015). Att vara två länder som 

samarbetar med denna typ av projekt skapar en helt ny dimension av komplexitet och kräver mycket 

koordinering och planering (Desmond, 2013). Att det hela är ett utvecklingsprojekt1 bidrar till att det 

bli än mer komplicerat (Nilsson, intervju, 2015). 

Kulturella aspekter är något som, i tillägg till tekniken bakom systemet, måste tas i beaktning i 

arbetet med ett multinationellt projekt. Men kan det finnas några väsentliga skillnader mellan två 

länder som utifrån sett är väldigt lika? Detta är något som är intressant att undersöka då detta 

fortfarande är ett relativt outforskat område (Konanahalli, 2014, s.425). I sin studie gällande 

skillnader i företagskultur mellan Sverige och Danmark påvisar Havaleschka (2002) att två till synes 

lika länder, med liknande historia och språk, ändå skiljer sig åt. Skillnader som även går att se då 

Sverige och Danmark jämförs i Hofstedes kulturdimensioner (2014a), som är resultatet av en av de 

största studierna gällande kulturskillnader som gjorts. 

                                                
1 Det vill säga att tekniken i projektet utvecklas under tiden som byggnation och projekt fortlöper. 
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Hofstede (2014a) definierar kultur som “den kollektiva programmeringen av sinnet som särskiljer medlemmar 

av en grupp eller kategori av människor från varandra”2. Hans forskning ligger ofta som grund för studier 

av kulturskillnader då den visar på att det är viktigt att organisationer tar in kulturella aspekter i sitt 

ledarskap och vilken problematik som kan uppstå då olika nationaliteter samarbetar. Projektledning 

kräver dock fler aspekter i sitt utförande, där koordination och kommunikation är essentiella för ett 

lyckat projekt. En bra koordination kan bidra till innovation och framtida samarbeten, medan 

kommunikation möjliggör både sociala mekanismer som pågår inom projekt samt att arbetet kan gå 

framåt (Dietrisch et al., 2010: Johannessen och Olsen, 2011). 

Denna uppsats ämnar undersöka hur organisationskultur skiljer sig mellan två till synes liknande 

länder. Mer specifikt ska uppsatsen undersöka hur kulturskillnader yttrar sig samt hur koordinering 

och samarbete kan se ut i ett multinationellt samarbete.  För att göra detta har en kvalitativ studie 

gjorts med hjälp av en fallstudie. Fallstudien innefattar en projektgrupp kallad “Joint project, 

Oresund, ERTMS-implementation" (hädan efter kallat Joint project). Joint project består av 

Trafikverket, Banedanmark och Öresundsbro Konsortiet. Gruppen behandlar implementationen av 

ERTMS på sträckan Stockholm-Köpenhamn. 

1.1. Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka kulturskillnader mellan Sverige och Danmark i ett statligt 

projekt, samt vilken inverkan dessa skillnader kan ha på arbete och styrning i projektet. Syftet är 

även att undersöka problematiken i att koordinera och samarbeta i ett multinationellt projekt.  

För att kunna besvara syftet så kommer flera frågeställningar användas, vilka är: 

• Hur skiljer sig svenskar och danskar åt när de arbetar i ett projekt? 

• Hur koordineras det specifika projektet då arbetet sker mestadels på distans? 

1.2. Disposition 
I denna uppsats presenteras först de teoretiska begrepp som används. Läsaren får en inblick i 

interkulturell projektledning i stort och hur virtuella hjälpmedel och kommunikation kan användas i 

projektledning. Även viktiga faktorer för kulturskillnader, som skildrats av Geert Hofstede (2014a) 

och Finn Havaleschka (2002) behandlas. För att kunna göra en värdeskapande analys har Hofstedes 

                                                
2 Egen översättning från engelska. 
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forskning kombinerats med Havaleschkas huvud-hjärta-ben-modell. Dessa tillsammans har använts 

som huvudteori och analysmodell. Efter teorin följer metodval, vilket förklarar vad en fallstudie är 

och varför det valts som forskningsmetod i denna uppsats. 

Empirin är upplagd så att läsaren först ska få en förståelse för vad signalsystem i tåg är, varför det är 

viktigt att de finns och dess komplexitet i både teknik och ledning. Sedan presenteras alla parter i 

fallet vilket ger insyn i hur organisationerna fungerar. För att kunna göra en analys av fallet 

presenteras även Joint project utförligare, där arbetssätt och observationer från gruppen presenteras. 

Dessa ligger sedan som grund för den analys som undersökningen kommit fram till. Analysens syfte 

är att koppla de teoretiska begrepp som använts till fallet, vilket sedan summeras ihop i en slutsats 

som återkopplar till den valda problemformuleringen och de frågor som ställts. 
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2. Teori 
Internationella projekt innebär att medlemmar i projektet sitter i minst två länder och projekten har 

ofta även berörda parter i fler än ett land (Desmond, 2013, s.11-12). Detta innebär andra utmaningar 

och svårigheter än vad nationella projekt har, vilket måste tas i beaktning. Aspekter som kultur- och 

språkskillnader gör således projektledningen av ett internationellt projekt mer komplicerat. 

Projektledaren har därför högre krav på utförandet gällande bland annat tålamod, tid och 

färdigheter.  

För att kunna undersöka de fenomen som berör kulturskillnader som förekommer inom en grupp 

med flera nationaliteter behövs därför en teoretisk bakgrund som kan bistå analysen av problemet. I 

denna uppsats har Geert Hofstedes kulturskillnader (2014a) tillsammans med Finn Havaleschkas 

(2002) studie i svenskt och danskt ledarskap valts som övergripande ramverk för kulturskillnader i 

organisationer. Dessa teorier kombineras för att kunna skapa en analysmodell. Nedan presenteras 

även teori gällande koordination av projekt, kommunikation och virtuella hjälpmedel för att kunna 

skapa ett större djup i analysen gällande Joint projects arbetssätt. 

2.1. Interkulturell projektledning 

Projektledning är ett brett ämne som ständigt är uppe för diskussion. Det är ett viktigt verktyg för 

organisationer att se till att verksamheten är välfungerande så att nyttan maximeras. Det diskuteras 

att ett effektivt ledarskap är den viktigaste faktorn för att underhålla konkurrenskraft och prestation 

(Byrne G. & Bradley F., 2007, s.168). Genom att leda en organisation på ett effektivt sätt kan 

exempelvis en projektledare få sina medarbetare att prestera bättre och även se till att de resurser 

som behövs minimeras (Boddy, 2012, s.6). Men, det handlar även om att skapa mervärde. I 

internationella projekt är ledarskapet den kritiska punkten för att lyckas med arbetet. När 

projektmedlemmar befinner sig på olika platser, och med olika bakgrunder, så krävs det ett 

organisationellt ramverk för projektet (Schneider, 1995, s. 249). Detta enar expertis och gör att en 

projektgrupp kan arbeta mer självständigt, vilket Schneider (1995, s. 249) beskriver som en viktig 

faktor för att få ett lyckat projekt. Detta arbetssätt minimerar kulturella skillnader och får en grupp 

att arbeta mer innovativt och motiverat. Projektledning krävs därför, och inkluderar att sätta mål, 

planera uppgiften och organisationen, bearbeta information och beslutsfattande samt välja projektets 

medarbetare. 
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2.2. Koordination av projektmedlemmar med olika bakgrund 

Interorganisatoriskt samarbete beskrivs enligt Dietrich et al. (2010) som en process där människor 

och organisationer samarbetar genom gemensamma mål. För att göra detta krävs det att alla sprider 

samt har ett konstant intag av kunskap, och bygger upp ett konsensus. I dessa processer bildar 

individer och organisationer relationer med varandra. Detta samarbete mellan aktörer beskrivs som 

en nyckel till framgång för projektbaserade industrier. 

Dietrich et al. (2010) visar på att en nyckelfaktor för ett bra samarbete gällande ett lyckat projekt är 

att projektdeltagarna har ett öppet och effektivt sätt att informera varandra. För att potentiella 

framtida samarbeten ska möjliggöras beskriver Dietrich et al. (2010) att projektledningen bör flytta 

fokus från kortsiktiga samarbeten som endast sträcker sig över projektets tid till att arbeta mer 

långsiktigt. Detta gynnar utgången av projektet och organisationerna i stort. Det bidrar även till att få 

en kunskapsöverföring från de olika aktörerna i projektet, vilket i sin tur höjer hela projektets 

kunskapsnivå. Aktörernas förtroende ökar även för varandra, vilket leder till att deltagarna känner en 

större optimism för att projektet kommer få ett lyckat utfall (Dietrich et al., 2010). 

2.3. Kommunikation inom projekt 
Att kunna kommunicera inom projekt menar Johannessen och Olsen (2011) är avgörande för 

projektets utfall. Vikten av kommunikationen ökar dessutom med både storlek och komplexitet av 

projektet, då kommunikation är den sociala mekanismen med störst påverkan på resultatet. White 

(2014) menar att dagens teknik möjliggör mycket, bland annat kommunikation som inte begränsas 

av avstånd. Många organisationer och företag använder sig idag av virtuella team, alltså grupper som 

inte alltid, eller rent av aldrig, befinner sig på samma plats och där kommunikation sker på andra sätt 

än ansikte mot ansikte. Det kan både vara kostnads- och tidseffektivt, men det kräver en helt annan 

ledning och ett team får en annan dynamik än grupper som arbetar tätt inpå varandra (White, 2014). 

Att leda virtuella möten kan vara svårt, men White (2014) menar att det är mellan gruppens möten 

som den riktiga utmaningen ligger. Utan lokal kontroll över medlemmarna så är det svårt för 

ledningen att se om allt går som det ska. Mycket handlar om att lita på att alla i gruppen gör sina 

uppgifter, då det ofta är först på nästa möte som det uppdagas att någon inte lyckats utföra en 

uppgift. Möten i sig är också en kritisk motivationsfaktor för ett lyckat projekt och tydliga regler för 

dessa bör utformas av gruppens ledning. Om någon i gruppen har annat att göra kan det vara svårt 
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att ta sig tid för en virtuell konferens om det på förhand finns misstanke att mötet blir exempelvis 

ostrukturerat och utdraget (White, 2014). 

Dynamiken i gruppen är också oerhört viktigt för resultatet då alla måste lita på varandra, och det är 

viktigt att se till att alla i gruppen träffats i verkligheten åtminstone en gång (White, 2014). Att byta 

ut medlemmar eller plocka in nya kan ibland betyda att förtroendet för varandra i gruppen måste 

byggas upp på nytt. I multinationella grupper är ofta språket även en viktig del att ta hänsyn till. 

Engelska blir ofta arbetsspråk, även om det inte är modersmål för alla delaktiga. Det kan ibland 

uppstå språkbarriärer som ofta förstärks i en virtuell grupp. 

2.4. Nationella skillnader 

Att nationella skillnader kan påverka vad som värdesätts på en arbetsplats och vilka värderingar ett 

företag har är ett uppmärksammat fenomen. Den största och mest omfattande studien inom 

området har gjorts av den holländske professorn Geert Hofstede. Under 60- och 70-talet skapade 

IBM en databas där de samlade in anställdas åsikter från 70 olika länder (The Hofstede centre, 

2014a). Denna databas innehöll information gällande vilka värderingar de anställda ansåg var mer 

eller mindre viktiga på en arbetsplats. Hofstede analyserade de anställdas svar och kunde genom dem 

kategorisera vilka värderingar som särskilde länder i 4 olika dimensioner. Hofstedes forskning har 

sedan legat som grund för flera forskare som undersökt kulturskillnader, vilket lett till att det 

tillkommit ytterligare två dimensioner 1991 och 2010. 

De 6 dimensionerna är maktdistans, individualism, maskulinitet, osäkerhetsundvikande, pragmatism och 

tillfredsställelse (The Hofstede centre, 2014a). Dessa utgör tillsammans en modell där ett land får en 

poäng från noll till hundra inom varje dimension. Dimensionerna kan sedan användas för att 

jämföra länder, vilket då visar hur de är lika och var de skiljer sig åt och förklaras i stycke 2.4.1. 

2.4.1. De sex dimensionerna 

• Maktdistans beskriver hur människor inom ett land accepterar ojämlikheter. Till vilken grad 

accepterar och förväntar sig personer med lägre rang att makten inom företaget eller 

organisationen kommer vara ojämnt fördelad. 

• Individualism beskriver till vilken grad invånarna i ett land ser sig som en del av samhället och 

är beroende av varandra. En hög poäng betyder att invånare till mindre grad tänker på 
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samhället i det stora hela, utan fokuserar mest på att ta hand om sig själva och sin familj. Det 

finns mer ett “jag” snarare än ett “vi”. 

• Maskulinitet beskriver till vilken grad samhället drivs av konkurrens och prestation. Framgång 

tillskrivs den som lyckas bäst och tjänar mest pengar. Motsatsen till detta är femininet där 

samhället istället drivs av livskvalité och att ta hand om varandra. I länder som drivs av 

maskulinitet vill de anställda vara bäst på sitt jobb, och i feminina länder vill de anställda 

trivas på jobbet. 

• Osäkerhetsundvikande behandlar hur ett samhälle hanterar eventuella osäkerheter inför 

framtiden. Försöker de kontrollera vad som kommer att ske, eller låter de saker bara hända? 

En hög poäng i denna skala betyder att personen i landet i den mån det går försöker undvika 

och kontrollera de osäkerheter som förväntas hända. 

• Pragmatism beskriver hur ett land måste se till sitt förflutna när de hanterar nutid och framtid. 

Länder som får en låg poäng inom denna kategori ses som konservativa, vill behålla 

traditioner och är skeptiska till förändring. Hög poäng fås av länder som värderar utbildning 

som ett sätt att förbereda sig inför framtiden och helt enkelt har en mer pragmatisk 

inställning. 

• Tillfredställelse definieras som ett mått på hur mycket människor i ett samhälle försöker 

kontrollera sina behov och impulser vilket beror på hur uppfostran i landet ser ut. Invånarna 

i länder som får hög poäng inom denna dimension ger ofta hän till sina behov och lägger 

stor vikt vid att njuta av livet. Motsatsen är återhållsamhet när regler och normer inom 

samhället säger att människor ska kontrollera sina impulser och behov. 

2.5. Sverige och Danmark enligt Hofstede 
Efter att ha ställt Sverige och Danmark mot varandra kan det konstateras att inom individualism, 

osäkerhetsundvikande samt tillfredsställelse skiljer sig inte länderna mycket åt. Däremot går det att se 

större skillnader inom maktdistans, maskulinitet samt pragmatism (The Hofstede centre, 2014c). 

Dessa skillnader kommer därför att undersökas närmare i denna studie för att se om det stämmer 

för fallet Joint project. Urvalet av vilka dimensioner som skiljde mest mellan länderna gjordes av 

procentuell skillnad. De dimensioner där ländernas respektive poäng skiljde mer än 30 % från 

varandra togs i beaktning.  
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2.5.1. Maktdistans 

Danmark får på denna skala endast 18 poäng vilket är väldigt lågt. Detta betyder att danska 

arbetsplatser ofta har en informell atmosfär och att självständighet, jämställdhet och att få uttrycka 

sina åsikter oavsett “rang” inom företaget värderas högt av de anställda (The Hofstede centre, 

2014b). Sverige får också en låg poäng, 31, på denna skala. Detta betyder att även anställda i Sverige 

värdesätter mer informella arbetsplatser där makten är mer jämnt distribuerad. Alla ska kunna 

påverka och chefen ska inte lägga sig i för mycket (The Hofstede centre, 2014c). Trots att Sverige 

har en låg poäng särskiljer sig Danmark. Detta visar på att danskar i högre grad än svenskar 

förväntar sig att kunna arbeta självständigt. 

2.5.2. Maskulinitet 

Här får båda länderna också låg poäng, fem för Sverige respektive 18 för Danmark, vilket gör att 

båda länderna ses som feminina länder. Både Sverige och Danmark värdesätter balans mellan arbete 

och privatliv, och arbetsplatser drivs inte av konkurrens och strävan efter att vara bättre än sina 

kollegor (The Hofstede centre, 2014c). Fokus ligger istället på att trivas på sitt arbete. Chefer och 

ledare ska erbjuda stöd och konflikter löses genom att prata ut om problemet, gärna länge. 

Figur 1 Sammanställning av Sverige och Danmark enligt Hofstede (The Hofstede centre, 2014b). 
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Båda länderna ligger på låg poäng, men i denna kategori är det ändå Sverige som urskiljer sig med en 

exceptionellt låg poäng. Även om danskar ses som feminina ur andra länders perspektiv, kan 

svenskar se på dem som, ur Hofstedes perspektiv, mer maskulina (The Hofstede centre, 2014c). 

2.5.3. Pragmatism 

I denna dimension får Danmark en låg poäng; 35. Detta visar på att danskar är mer normativa i sitt 

tänkande. De vill se snabba resultat, tänker inte mycket på framtiden och har stor respekt för sina 

traditioner (The Hofstede centre, 2014b). Sverige däremot fick en högre poäng här, 53, och ses 

varken som ett normativt eller pragmatiskt land i Hofstedes bemärkelse. Detta betyder att Sverige 

inte kan ses som särskilt pragmatiska men ändå tänker och sparar mer inför framtiden än vad 

jämförelselandet Danmark gör (The Hofstede centre, 2014c). 

2.6. Brister hos Hofstede 

Trots att Hofstedes studie av kulturer är den största som gjorts finns det en del som riktar kritik till 

studien. Dels menas det att studien är alltför västvärldsfokuserad och att det genom hela arbetet 

finns en linje som separerar “west from the rest” (Ailon, 2008). Det finns även kritik som menar att 

Hofstedes syn på nationell kultur är alltför deterministisk. Brendon McSweeney (2002) menar bland 

annat att inom varje nation kan befolkningen differentieras, men att Hofstede inte tar hänsyn till 

detta i sin studie. Trots att ett stort antal personer deltagit i studien var dock alla anställda på IBM, 

vilket inte gör att undersökningen kan ses som “nationella samplingar” som Hofstede menar att de 

var (McSweeney, 2002). För att komplettera Hofstedes teori har därför även en studie gällande 

arbetssätt mellan Sverige och Danmark använts, som presenteras nedan. 

2.7. Arbetskultur i Sverige och Danmark 

Trots ländernas likheter i politik och historia finns det väsentliga skillnader i hur styrningen av 

projekt ser ut i respektive land. Finn Havaleschka (2002) har tagit fram en modell för hur ledarskap 

kan jämföras, speciellt mellan nationaliteter, vilken han testat på svenska och danska chefer. Detta är 

en modell som analyserar de personliga egenskaper ett arbete kräver i en given position, jämfört med 

vilka kompetenser personen i den givna positionen har (Havaleschka, 2002). 

Genom att analysera arbetsbeskrivningar har Havaleschka (2002) undersökt huruvida en person har 

de egenskaper som behövs för denna position. Dessa egenskaper spelar en roll i hur en person 

hanterar ledarskap utifrån hens kompetens. Resultatet kan sammanfattas i att det är tre egenskaper 
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som spelar störst roll för ledarskapet gällande kulturskillnader, nämligen kunskap inom kognitiva, 

sociala och proaktiva egenskaper. Havaleschka (2002) döper om egenskaperna till huvud-hjärta-ben-

egenskaper som kan användas för att utvärdera hur ledarskap ser ut i Sverige och Danmark. 

Egenskaperna har tagits fram genom en kvalitativ undersökning av chefer i Sverige och Danmark 

som innefattade 320 frågor vilka behandlade ämnen såsom regelverk, ramar, strukturer och 

problemlösning för att nämna ett fåtal. Efter dessa frågor sammanställdes en poängskala som 

möjliggjort en jämförande studie i ledarskapet mellan svenska och danska chefer. En 

sammanfattning av modellen och dess egenskaper finns i Tabell 1. Enligt Havaleschka (2002) så är 

det alltså personlig kompetens som utvärderas i de olika kategorierna, vilka i sin tur kan visa på hur 

olika nationaliteter hanterar samma situation. 

Karaktärsdrag  Arbetskrav 

Systemets flexibilitet 
Mångsidighet 
Abstrakt tänkande 
Villighet att ta risker 
Självkontroll 

 
 

Huvud 
Kognitiva kompetenser 

 

Komplexiteten, tidsspannet 
och dynamiken av uppgiften. 

Empati 
Social kontakt 
Social flexibilitet 
Support 
Förtroende och tillit 

 
 

Hjärta 
Sociala kompetenser 

 

Beroendet av andra personers 
acceptans av den föreslagna 
lösningen. 

Konkurrens 
Influenser 
Självförtroende 
Självständighet 
Psykisk styrka 
Psykisk energi 

 
 

Ben 
Proaktiva kompetenser 

 

Det oförutsägbara i problemen 
som är involverade i 
implementationen av den 
föreslagna och accepterade 
lösningen. 

Tabell 1 Sammanfattning av modellens egenskaper, översatt från Havaleschka (2002). 
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2.7.1. De tre egenskaperna 

• Huvudegenskaper beskriver hur en person mentalt och intellektuellt bemöter och arbetar med 

problemsituationer (Havaleschka, 2002). Detta är kortfattat beskrivet som de kognitiva 

egenskaperna hos en person. 

• Hjärtegenskaper beskriver de sociala relationer som personer skapar med varandra 

(Havaleschka, 2002). Det är även den förmågan en person har att acceptera sig själv och sina 

idéer, vilket kan definieras som personens sociala kompetens. 

• Benegenskaper beskriver en persons villighet och kapacitet att slutföra det som har bestämts 

(Havaleschka, 2002). Denna egenskap kan även beskrivas som proaktiv kompetens. 

Havaleschkas (2002) studie visar på att huvudegenskaperna gör liten skillnad för ledarskapet mellan 

nationaliteterna. De svenska cheferna får dock något högre betyg när det gäller systemflexibilitet. 

Detta kan ge indikationer på att danska chefer kräver mer ordning, struktur, kontroll och 

arbetsdisciplin än svenska. Något som ytterligare utmärker de danska cheferna är att de tänker mer i 

abstrakta banor, har en högre riskbenägenhet och självkontroll. På så sätt kan danska chefer leta 

efter mer komplexa intellektuella utmaningar och tar fler beslut baserade på magkänsla och intuition 

i en given situation. I en praktisk tillämpning så visar sig detta i att danskar har större benägenhet att 

ta kontroll över situationen och organisera den till deras favör. Det visar sig även ofta i 

förhandlingstillfällen då danskar har ett större behov av struktur och kontroll än svenskar 

(Havaleschka, 2002). 

Hjärtegenskaperna ger indikationer på skillnader mellan svenskt och danskt ledarskap. Havaleschka 

(2002) menar dock inte att det är någon skillnad i empati hos de olika ledarna, men om de övriga 

sociala egenskaperna tas i beräkning så får svenska chefer högre poäng i alla kategorier. De har 

signifikant högre betyg gällande social kontakt, flexibilitet, support och förtroende. Detta visar på att 

det svenska ledarskapssättet är mer fokuserat på sociala faktorer såsom öppenhet och 

förtroendeingivande för sina anställda. En svensk chef vill även i högre grad än en dansk skapa 

konsensus i gruppen, vilket görs genom att mer tid läggs på argumentation. Detta gör att svenska 

chefer är försiktigare i förhandlingar, genom att vara mer indirekta och försöka skapa en enighet. De 

vill uppmärksamma åsikter, observera stämningen och kan ibland hålla tillbaka åsikter för att inte 

rubba harmonin. Danska chefer ses som mer direkta genom att de konfronterar eventuella tvister i 

en grupp. Detta hänger ihop med att de danska cheferna strävar efter kontroll i gruppen och de är 
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inte rädda för att ta snabba beslut baserade på magkänsla, anmärkningar och kommentarer 

(Halaveschka, 2002). 

Något som skapar en ännu större differens mellan ländernas chefer är deras benegenskaper. Där får 

nämligen de danska cheferna en högre poäng i alla faktorer, förutom psykologisk styrka. Detta 

indikerar att danska chefer är mer inriktade på konkurrens, influenser, självsäkerhet och oberoende. 

Tillsammans med skillnaderna i viljan att ta risker och de sociala faktorerna kan en bild av respektive 

lands ledarskap vävas samman, och sammanfattas nedan i Tabell 2 (Havaleschka, 2002). 

Danskt ledarskap Svenskt ledarskap 

• Individualistiskt 
• Anti-auktoritär 
• Vill gå i sin egen takt 
• Sätter sig själv i centrum 
• Redo att ta över spakarna 
• Ställer krav och gör snabba beslut 

• Har inte samma behov av exponering, 
d.v.s. att vara i kontroll och ställa krav 

• Vill att individerna skapar inflytande på 
gruppen, utefter organisationens normer 
och sociala regler 

 

Tabell 2 Sammanställning av danskt och svenskt ledarskap (Havaleschka, 2002). 

Havaleschka (2002) beskriver att när de två nationaliteterna ska samarbeta blir det ofta problem i 

form av konflikthantering och beslutsfattande. I Sverige fokuseras det på att diskutera igenom det 

som skapar konsensus mellan deltagarna och få alla att må bra. I Danmark tas problem upp i högre 

grad, och i möten diskuteras det varför parterna är oense och en lösning försöks nås utifrån det. 

Något som är intressant att se är dock att ju högre upp i en hierarki personer är, desto mer lika blir 

de oavsett nationalitet. Egenskaper som blir mer centrala är då att vara flexibel, allsidigt, ha ett 

abstrakt tänkande och att vara mer riskbenägen. Detta betyder att svenska chefer genomgår en större 

beteendeförändring då de stiger i rang i en organisation, vilket också bör göra ett samarbete enklare 

mellan nationaliteterna då chefer ska samarbeta på toppnivå (Havaleschka, 2002). 

2.8. Analysmodell 

I teorin påvisas det faktum att det finns tydliga kulturella skillnader mellan Sverige och Danmark 

genom både Hofstedes kulturdimensioner (2014a) samt Havaleschkas (2002) huvud-hjärta-ben-

modell om danskt och svenskt ledarskap. Analysen kommer därför utgå från dessa två modeller 

gällande kulturskillnader som kombinerats till en analysmodell och kan ses i Figur 2.  
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Författarna har skapat analysmodellen genom att kombinera nyckelbegrepp från Hofstede där 

Danmark och Sverige skiljde sig mest med begrepp från Havaleschka. Hofstedes dimensioner delar 

alla karaktärsdrag med en av delarna i Havaleschkas modell, därför kombinerades dessa i par. 

Exempelvis beskriver maktdistans och benegenskaper att danskar är mer självständiga, maskulinitet och 

hjärtegenskaper att danskar är mer hierarkiska och pragmatism och huvudegenskaper att det tar längre tid för 

svenskar att komma till beslut. Dessa tre ben bestående av teorier ifrån både Hofstede och 

Havaleschka används sedan för att studera kulturella skillnader inom Joint project.  

Teorier angående internationell projektledning och koordination från Schneider (1995) samt 

Dietrich (2010) och kommunikation från White (2014) behandlas för att analysera de fram- eller 

motgångar upplevts i fallstudien i och med att projektet är delat mellan två länder. 

 

  

Skillnader i 
svenskt och 

danskt 
arbetssätt 

Maktdistans & 
benegenskaper 

Maskulinitet & 
hjärtegenskaper 

Pragmatism & 
huvudegenskaper 

Joint project 

Teori Fallstudie Analys 

Figur 2 Analysmodell för upplevda kulturella skillnader i Joint project 



 18 

3. Metod 
För att besvara den aktuella problemformuleringen och frågeställningarna har en kvalitativ studie 

utförts baserat på ett fall. Intervjuer med Trafikverket, Banedanmark och Öresundsbro Konsortiet 

samt en observation av ett arbetsgruppsmöte har utförts för att genomföra fallstudien. Kvantitativa 

analyser såsom enkäter användes inte trots att detta hade bidragit till att fler personer kunnat delta i 

studien. Större vikt lades istället på nyckelpersoners åsikter och kommentarer, som på så sätt ger en 

bättre bild av undersökningen och skapar en djupare analys. Eftersom resultat från en fallstudie ofta 

inte kan generaliseras ansågs att flera intervjuer inte skulle gett ett signifikant bättre resultat för 

uppsatsen (Silverman, 2005, s.127). Istället låg fokus på färre, mer djupgående intervjuer med 

personer som har stor insyn och överblick i projektet. I tillägg till primärdata har annat material i 

form av sekundärdata studerats för att få mer information om organisationerna samt om ERTMS-

projekten i Sverige, Danmark och övriga EU. 

3.1. Fallstudie 

Metod och teori är nära sammankopplade komponenter i en uppsats eftersom valet av metod 

formar och ger en kontrast till undersökningen genom att vara en vägvisare för författarna 

(Marchan-Piekkari & Welch, 2004, s.6). När kvalitativa undersökningar görs används ofta 

intervjubaserade fallstudier, då dessa ger en god insikt i hur och varför vissa fenomen uppstår. 

Kvalitativa undersökningar behöver dock inte endast bestå av intervjuer, utan kan även utföras 

genom observationer, innehållsanalys, fokusgrupper, narrativa intervjuer och diskreta metoder 

såsom arkivanalys (Marchan-Piekkari & Welch, 2004, s.6). När en fallstudie genomförs kan 

händelser och aktiviteter som pågår även tas in i analysen, vilket ger en möjlighet att koppla samman 

teori med mönster i det studerade fallet (Bryman, 2005, s.179). 

En fallstudie brukar karakteriseras av att det är en organisation, eller en avdelning inom en 

organisation, som undersöks (Bryman, 2005, s.171). Det behöver dock inte vara begränsat till detta, 

utan en komparativ undersökning av flera fall kan även göras. Enligt Bryman (2005, s.171-173) 

möjliggör fallstudier även en kombination av metoder, såsom intervjuer med enkätstudier, vilket kan 

ge flera betoningar till arbetet. Detta skiljer fallstudier från exempelvis en kvantitativ studie (Bryman, 

2005, s.172). Genom att göra en fallstudie så läggs stark betoning på kontexten vilket ger läsaren en 

känsla av hur det är att vara i den studerade organisationen (Bryman, 2005, s.173), vilket ansågs 

lämpligt då kulturskillnader skulle studeras. 
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Marchan-Piekkari och Welch (2004, s.8) beskriver att en fallstudie lämpar sig bra när en 

undersökning görs inom internationella organisationer och över nationsgränser, då de ger möjlighet 

till djupare förståelse av gränsöverskridande kulturer och undersökaren har en mindre sannolikhet 

att vara subjektiv och etnocentrisk. När ett område är relativt outforskat är en fallstudie en 

undersökningsmetod som är ett hjälpmedel som bidrar till att skapa en helhetsbild över 

problematiken samtidigt som en djup förståelse för objektet kan fås (Marschan-Piekkari & Welch, 

2004, s.8). Enligt Ashwini Konanahalli et al. (2014, s.425) är kulturella skillnader fortfarande ett 

relativt outforskat område, vilket legat som en grund för val av metod till denna uppsats. 

Det fall som undersökts i denna studie är Joint project. Projektet innehåller projektledning och 

koordinering, som delas mellan Sverige och Danmark. Detta bidrar till att kulturskillnader kan 

uppstå, vilket möjliggör analys utifrån valda teorier. Något som dock hölls i åtanke var att resultatet 

från analysen endast gäller för detta projekt, och det hade varit önskvärt att undersöka flera projekt 

inom Trafikverket eller Banedanmark för att se hur organisationerna i stort håller sig till kulturell 

projektledning. Men då hänsyn till tidsramen för denna C-uppsats har beslutet tagits att endast 

undersöka Joint project.  

3.2. Val av intervjuobjekt 
För att kunna genomföra undersökningen har flera nyckelpersoner inom Joint project intervjuats. 

Dessa valdes ut eftersom de kunde ge en värdefull insyn i hur projektet fungerar och arbetar. 

Genom att intervjua flera personer inom samma projekt så skapades en helhetsbild av hur projektet 

fungerar. Det möjliggjorde även en bredare analys gällande kulturskillnader hos projektet, då flera 

personer fick ge sin synvinkel på hur de upplever arbetet i projektet. I Tabell 3 redovisas alla 

intervjuobjekt.   
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Namn Titel Arbetsuppgifter Typ av intervju 

Morten Søndergaard Programdirektör för 
Signalprogrammet, 
Banedanmark 

Styr Signalprogammet, 
rapporterar till 
Banedanmarks VD. 

Personlig intervju 

Sven-Håkan Nilsson Projektkoordinator, 
Joint project, 
Trafikverket, inhyrd 
konsult från ÅF AB 

Styra de olika 
arbetsgrupperna och 
projekten inom Joint 
Project och rapportera till 
styrgruppen.  

Personlig 
djupintervju, ca två 
timmar 

Fredrik Thulin Projektledare 
ERTMS, Trafikverket 

Projektleda arbetet med en 
projektgrupp inom Joint 
project. 

Personlig intervju 

Magnus Eriksson Uppdragsledare ÅF 
AB, Trafikverket 

Arbetar med att ta fram 
teknisk utrustning till 
testbanan för att kunna 
genomföra testet. 

Telefonintervju 

Nils Blom Solmonsen Banchef och 
projektkoordinator. 
Öresundsbro Konsortiet 

Chef för 
järnvägsavdelningen på 
cirka 70 %, övriga 30 % 
som projektkoordinator på 
Öresundsbro Konsortiet 
vilket även inkl. brons 
bilväg. 

Personlig intervju 

Torben Landler Säkerhetsledare för 
järnvägsavdelningen, 
Öresundsbro Konsortiet 

Arbetar med att se till så att 
säkerhetssystemen på 
Öresundsbrons järnväg 
fungerar, följa upp 
olyckor/tillbud etc. 

Personlig intervju 

Rolf Sundqvist Driftledare för 
järnvägsavdelningen, 
Öresundsbro Konsortiet 

Teknikansvarig för 
järnvägssystemen och 
kontraktansvarig för 
förvaltningsavtal med 
Banedanmark och 
Trafikverket. Sitter som 
Öresundsbro- 
konsortiets representant i 
Joint Project. 

Personlig intervju 

Tabell 3 Intervjuade personer för denna uppsats. 
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3.3. Intervjumetod 

Att använda intervjuer som metod minskar risken för missförstånd som kan uppstå på grund av 

språk vid exempelvis ett frågeformulär. Då det var internationell verksamhet som undersöktes med 

ett relativt känsligt område som grund, nämligen kultur, så lämpar sig intervjuer bra då de ger 

utrymme för intervjuaren att kontrollera svaren under tiden intervjun genomförs. Om frågan ej 

besvaras första gången den ställs, så kan den omformuleras så att intervjuaren känner sig nöjd med 

svaret (Marchan-Piekkari & Welch, 2004, s.111). 

Studien genomfördes med en så kallad informationsintervju och semi-strukturerade intervjuer med 

representanter från Trafikverket, Banedanmark och Öresundsbro Konsortiet. Totalt sju personer 

intervjuades. Inledningsvis hölls en informationsintervju, vilket är en intervju som är relevant att 

använda för att studera olika fenomen som det inte finns möjlighet att observera på egen hand 

(Andersen, 2010, s.167). Detta är i fallet Joint project konsekvenser av kulturskillnader i en 

projektgrupp som involverar representanter från olika länder. För att kunna göra undersökningen 

och denna intervju användes en så kallad informant, som har förstahandskunskap om fenomenen. 

Informationsintervjuer är ofta öppna och ostrukturerade och lämpar sig därför bra i början av en 

studie då intervjuarna inte är helt säkra på vilka frågor som är relevanta att ställa. Intervjun har från 

början bara en temaram, se Appendix A, och det är sedan intervjuobjektet som med sina svar styr 

vart intervjun går (Andersen, 2010, s.168). Denna intervju hölls med Sven-Håkan Nilsson, som 

arbetar som projektkoordinator för Joint Project. Nilsson har tidigare varit projektchef för hela 

ERTMS-projektet på Trafikverket, och kunde därmed ge en stor inblick i arbetet med ERTMS. Han 

har även lång erfarenhet av att arbeta tillsammans med Banedanmark. Intervjun varade i två timmar 

vilket gav utrymme till att skapa en bred och djup förståelse för såväl projektet som dess 

medarbetare.  

De övriga intervjuerna hölls semi-strukturerade, vilket innebar att de innehöll en temaram så att 

ämnen viktiga för studien diskuterades, snarare än specifika frågor i en förutbestämd ordning 

(Andersen, 2010, s.169). Semi-strukturerade intervjuer är lämpliga då området och fenomenet som 

studeras är mer känt av intervjuarna, men de är också öppna för nya synvinklar och ny information 

som intervjuobjekten kan komma med. För att kunna göra dessa intervjuer skapades en frågeguide 

som var relativt lika varandra men som ändå anpassades efter intervjuobjektet. Intervjuguiderna som 

kan ses i Appendix B innehöll flera teman som togs upp under intervjun, men inte nödvändigtvis i 
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den ordning som de stod listade. Dessa intervjuer hölls endast av en intervjuare och spelades därför 

in för att viktig information inte skulle försummas. 

3.4. Observation 
Även en observation kunde göras då en av författarna deltog i ett möte samt efterföljande lunch för 

“Oresund Signalling”, vilket är en arbetsgrupp inom Joint project. Observationen gav en möjlighet 

att få förstahandsinformation om hur ett möte inom Joint project kan se ut, vilket kunde verifiera 

och skapa en bättre insyn till projektet istället för endast återberättad information från intervjuer.  

Information från observationen kommer att refereras som; (Observation, 2015).  

3.5. Sekundära källor  

I tillägg till intervjuer och observation har information och dokument hämtats från de tre aktörerna 

inom Joint project och Europeiska kommissionen. De sekundära källorna har använts som 

grundläggande och kompletterande kunskap om ERTMS, Signalprogrammet samt Joint project 

vilket gett en bättre helhetssyn på den verksamhet som studerats och dessa källor redovisas i Tabell 

4 nedan. 

Ursprung Källa Typ av material 

Trafikverket Hemsida, dokument Grundläggande information 
om ERTMS och 
organisationen, lista över 
arbetsgrupper i Joint project 

Banedanmark Hemsida Grundläggande information 
om Signalprogrammet och 
organisationen 

Öresundsbro Konsortiet Hemsida Grundläggande information 
om organisationen 

European Commission Hemsida och rapporter Information om ERTMS-
implementeringen i Europa  

Tabell 4 Behandlade sekundära källor 

3.6. Operationalisering av teori 
För att operationalisera teorin användes främst Havaleschkas (2002) teori som underlag för 

intervjufrågorna. Detta för att kunna uppfatta skillnader mellan dansk och svensk arbetskultur och 

ledarskapet inom Joint project. Eftersom Hofstedes och Havaleschkas studier till stor del 
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överensstämmer kunde även svaren analyseras utifrån Hofstedes (2014a) kulturdimensioner även om 

inte dimensionerna specifikt stod som grund till intervjufrågorna. Istället för att fråga rakt ut om 

intervjuobjekten upplevde kulturskillnader vävdes de in i frågor som mer handlade om vilka problem 

som kunde uppstå i gruppen och vilka för- och nackdelar som kunde komma av att vara 

organisationer från olika länder som samarbetade. Frågorna strukturerades upp i en intervjuguide där 

den intervjuade personen först fick presentera sig själv och sin roll i projektet, och där vidare 

frågeordning inte spelade roll för intervjun. Öppet formulerade frågor hade skrivits så att de bjöd in 

till uttömmande svar ifrån intervjuobjekten. 

3.7. Metodkritik 

I kvantitativa studier med mycket data är målet ofta att i slutet kunna generalisera sina resultat till en 

större målgrupp. I kvalitativa studier så som fallstudier är ofta inte den typen av datasampling möjlig 

och resultaten därför inte generaliserbara på samma sätt (Silverman, 2005, s.127). Målet med denna 

studie är dock inte att generalisera fallet med den gemensamma projektgruppen till alla fall av 

infrastrukturbyggnationer med fler än ett land involverade och inte heller alla samarbeten mellan 

Sverige och Danmark. Vidare kritik mot kvalitativa studier som riktats är att fallstudier ofta ses som 

“förklarande” snarare än “teoribyggande”. Det finns ett antagande om att kvalitativ forskning endast 

lämpar sig till undersökande forskning, och att det inte skapar något teoretiskt bidrag till det fält som 

studeras (Marchan-Piekkari & Welch, 2004, s.8). Denna studies syfte är dock att undersöka hur 

verkligheten stämmer överens med teorin, och att använda existerande teori för att nå nya slutsatser. 

Resultatet från denna studie generaliserar därmed den teori som använts (Silverman, 2005, s.131). 

Ett problem som kan uppstå vid kvalitativa studier är att undersökarna får samma intressen som 

studieobjektet, det vill säga ifall en organisation undersöks så blir dess intressen undersökarens 

intresse (Marchan-Piekkari & Welch, 2004, s.268). Detta kan bero på att det är en ny miljö för 

undersökaren att vara i, där denne inte känner sig bekväm eller hemma och ofta träffar personer i 

ledande roller. Genom att ta träffa flera personer, i flera olika roller inom projektet så försöktes ett 

mer objektivt synsätt till projektet skapas. Även komplettering med sekundärkällor ansågs ge en mer 

saklig utgångspunkt för analysen, då dessa källor ej skapats i förmån för denna fallstudie och för dess 

författare (Bryman, 2005, s.197). Totalt intervjuades tre svenskar och fyra danskar, vilket gav en 

jämn fördelning mellan de respektive nationaliteterna. För ett trovärdigare resultat hade dock fler 

intervjuobjekt varit eftersträvbart då detta kunnat återspegla fler åsikter.  
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4. Empirisk bakgrund 

4.1. Signalsystem 
Signalsystem har en lång historia inom svensk järnväg. På 1970-talet i Sverige så inträffade ett flertal 

allvarliga tågolyckor som skapade stor debatt i media (Nilsson, intervju, 2015). Detta skapade ett 

behov av att se till att järnvägen och tågtrafiken blev ett säkrare transportmedel både för gods- och 

persontrafik. Dåvarande Banverket och Ericson gick därför ihop och skapade ett helt nytt system 

för övervakning av trafiken som fick namnet Automatic Train Control (ATC). Detta skapade en 

förutsättning att bland annat se till att ett spår inte kan trafikeras av tåg från två olika håll (Nilsson, 

intervju, 2015). ATC är det system som fortfarande är det vanligaste signalsystemet i Sverige och har 

i princip varit i bruk sedan det implementerades på 1980-talet (Städje, 2008). Genom att 

implementera ATC så lyckades Banverket och SJ minimera antalet olyckor på järnvägen och har haft 

stor framgång, då det endast inträffat ett fåtal olyckor sedan 1980-talet (Städje, 2008). 

Tekniken som ligger bakom ATC har komplex karaktär och kräver flera lager av säkerhet. Bland 

annat finns det en central ledning som styr över växlar och ser till att signalerna är aktiva i spåren. 

Det finns även system som är aktiva i tågen och kan kontrollera hastigheten genom att exempelvis 

bromsa tåget om det är på väg in i en kurva eller om lokföraren skulle ignorera varningar som 

systemet ger. Komplexiteten för systemet ökar också med det höga krav på upptid3 som ligger på 

99.6 % (Städje, 2008).  

Det är dock inte bara Sverige som har signalsystem i sitt järnvägsnät. Ungefär samtidigt som 

utvecklingen började ta fart i Sverige införde även resten av Europa signalsystem på sina tåg och 

järnvägar (Nilsson, intervju, 2015). Detta har resulterat i att exempelvis Finland och Danmark har 

helt egna signalsystem, medan Norge har en variant av Sveriges system. Danmarks system, ZUB123, 

är unikt för Danmark och de är de enda som använder sig av just det systemet (Nilsson, intervju, 

2015). Tanken bakom signalsystemet är det samma som i Sverige, det vill säga att kontrollera så att 

järnvägen är så säker som möjligt och fungerar i princip på liknande sätt som det svenska ATC 

(Banedanmark, 2015c).  

                                                
3 Tid som systemet ska fungera utan några fel (Städje, 2008). 
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4.1.1. ERTMS  

I och med att de flesta medlemsländer i EU införde olika signalsystem för att styra trafiken på sina 

järnvägar så blev det problematiskt för tåg att passera vissa landsgränser då loket måste bytas för att 

kunna fortsätta (ERTMS, 2014). EU har därför beslutat att alla medlemsländer ska införa ett 

gemensamt signalsystem, European Rail Traffic Management System (ERTMS), på sina tåg och 

järnvägar. Detta för att göra järnvägen effektivare inom Europa. ERTMS är ett beslut som har sin 

grund i ett större europeiskt samarbete där EU:s invånare ska få en enklare vardag, framförallt i sitt 

resande (ERTMS, 2014). Det är nu därför ett EU-direktiv, vilket betyder att alla medlemsländer ska 

implementera ERTMS, men de får själva lägga upp sin planering för hur det ska gå till (Europeiska 

unionen, 2015). Arbetet med ERTMS började 2008 då alla berörda medlemsländer lade fram en 

avsiktsförklaring med systemet (Swedtrain, 2015). I Sverige är det Trafikverket, och i Danmark 

Banedanmark, som har ansvar för att implementera ERTMS. (Trafikverket, 2014a; Banedanmark, 

2015b). 

4.2. Signalsystem över Öresundsbron 

I och med att Sverige och Danmark i dagsläget har olika signalsystem på sina tåg innebar detta att 

när Öresundsbron stod klar år 2000 och tåg skulle börja trafikera sundet, behövdes en lösning som 

klarade av att snabbt och automatiskt gå över från Sveriges till Danmarks signalsystem och vice 

versa (Nilsson, intervju, 2015). Lösningen blev att alla tåg som färdas mellan länderna utrustas med 

Sveriges signalsystem, Danmarks signalsystem och även en omkopplare som ser till att bytet mellan 

de två systemen sker snabbt och säkert. 

Något som är unikt för både ERTMS-projektet i Sverige och för Signalprogrammet är att de skiljer 

sig från vanlig järnvägsbyggnation. Både Trafikverket och Banedanmark är vana med projekt där 

projektspecifikation upphandlas på förhand och står tydlig när byggnationen ska ske. Det nya 

systemet däremot kräver även att utvecklingsarbete sker löpande med byggnationen, vilket gör det 

svårare att koordinera. I stort sett handlar det mycket om systemutveckling som kräver integration 

från flera teknikområden (Søndergaard, intervju, 2015; Thulin, intervju, 2015). Den kanske största 

skillnaden mellan Danmarks Signalprogram och Sveriges ERTMS-projekt är att Danmark, som valt 

att ersätta all dagens teknik med det nya ERTMS, beräknas att vara klara år 2021. Sverige har tagit 

beslutet att bara all ny- och reinvestering ska ske med ERTMS (Banedanmark, 2015b; Trafikverket, 

2014a). Sveriges plan är att all ERTMS-införing ska vara klar år 2035, alltså 14 år efter Danmark 
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(Trafikverket, 2015c). Danmarks val av vad de kallar en “totaludskiftning” av sitt signalsystem är 

dock en modell som nu fler länder i Europa tittar på och inspireras av (Søndergaard, intervju, 2015).  

Utöver de nationella projekten med ERTMS har även ett avtal tecknats för att bygga ERTMS på 

sträckan mellan Köpenhamn i Danmark och Stockholm i Sverige, det vill säga över Öresundsbron. 

Detta avtal undertecknades 2013 av Trafikverket, Banedanmark samt dansk-svenska Öresundsbro 

Konsortiet (Trafikverket, 2014d). När ERTMS-implementationen är klar ska det vara det enda 

system som behövs på tågen och ersätter då alltså både Sveriges och Danmarks system samt 

omkopplaren (Nilsson, intervju, 2015). 

Gällande ERTMS-implementationen i Sverige och Danmark pågår det alltså tre parallella projekt i 

dagsläget: 

• Trafikverkets "ERTMS-projekt" 

• Banedanmarks "Signalprogrammet" 

• Gemensamma "Joint project, Oresund, ERTMS-implementation" 

4.3. Joint project Öresund 

Arbetet med ERTMS över Öresund började 2008 med efter initiativ från Trafikverket men med 

ganska låga ambitioner (Nilsson, intervju, 2015). Inget officiellt avtal undertecknades mellan 

länderna och initiativen var få till en början. År 2010 kom däremot ett beslut från den danska 

riksdagen, folketinget, om att all dansk järnväg skulle utrustas med ERTMS. Efter detta beslutade 

även Sverige om att Citytunneln i Malmö skulle förberedas för att byta signalsystem och även södra 

stambanan skulle utrustas med ERTMS och vara klar år 2017. År 2014 kom dock ett beslut som 

upphävde detta, och det är nu därför Danmark som är mer ledande i projektet då de har starkare 

politiskt beslutsunderlag gällande ERTMS på sina järnvägar (Nilsson, intervju, 2015).  

4.3.1. Aktörer i Joint project 

De tre organisationerna inom Joint project skrev som tidigare nämnt i juni 2013 under ett avtal 

gällande projektet som handlar om att de tillsammans ska driva implementering av ERTMS på 

Öresundsbron. Frågor som projektgruppen behandlar är bland annat hur risker ska hanteras, hur 

pengar från EU ska distribueras, upphandlingar av system till projektet samt planering (Trafikverket, 

2014d). 
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4.3.1.1. Trafikverket 
Trafikverket är den myndighet i Sverige som ansvarar för den långsiktiga planeringen av landets 

transportsystem (Trafikverket, 2014b). Detta innefattar vägar, järnvägar, samt sjö- och luftfart. Det 

innefattar förutom planering även byggande, drift och underhåll av dessa system. Trafikverket har 

även ett övergripande ansvar för Sveriges kollektivtrafik. Myndigheten bildades 2010 efter en 

omorganisering och har idag hand om verksamheten som tidigare låg på bland annat Banverket och 

Vägverket (Trafikverket, 2014b). 

Svenska regeringen har gett ERTMS-projektet 10.8 miljarder kronor att använda från år 2014 till år 

2025 (Trafikverket, 2014a). Totalt arbetar ungefär 70 personer i Sverige med ERTMS. Av dessa väljs 

sedan spetskompetens ut för att arbeta med Joint project i de olika arbetsgrupperna vilket gör att 

gränsen mellan att arbeta med ERTMS nationellt och i Joint project är flytande (Nilsson, intervju, 

2015).  

4.3.1.2. Banedanmark 
Banedanmark ansvarar för den danska järnvägen, både byggande och drift, precis som Trafikverket 

gör i Sverige (Banedanmark, 2015a). Banedanmark är dock en så kallad ”stadsverksamhet” som 

ligger under vad man i Danmark kallar “Trafikministeriet”. Banedanmark är då alltså inte en direkt 

motsvarighet till Trafikverket då dess verksamhet endast innefattar den danska järnvägen. 

Det nuvarande danska systemet är gammalt, och från en ekonomisk synvinkel visade det sig att 

kostnaden för att upprätthålla och underhålla det gamla systemet var lika stor som att byta ut allt till 

det modernare ERTMS (Søndergaard, intervju, 2015). ERTMS kommer även att ha en del andra 

fördelar, som till exempel färre förseningar (Banedanmark, 2015c). Så år 2009 bestämde folketinget 

att all dansk järnväg skulle bytas ut och anpassas till EU:s ERTMS-standard. Som tidigare nämnt 

kallas programmet Signalprogrammet och i detta arbetar ungefär 250 personer. Dessa är utspridda 

på ungefär 13-14 olika projekt inom Signalprogrammet och ungefär sex-åtta personer arbetar 

samtidigt i Joint Project, dock inte heltid (Søndergaard, intervju, 2015).  

4.3.1.3. Öresundsbro Konsortiet 
Öresundsbro Konsortiet är ett dansk-svenskt bolag som samägs av danska och svenska staten 

(Öresundsbron, 2015a). Företaget har hand om både bron och tunneln som går över och under 

sundet och arbetar för en smidig och säker transport mellan Sverige och Danmark (Öresundsbron, 

2015b). Dess största uppdrag är att se till så att infrastrukturen fungerar och eftersom bron idag är 
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15 år gammal börjar en del komponenter nå sin tekniska livslängd. Deras arbete handlar alltså en del 

idag om drift, underhåll och reinvestering i anläggningen (Sundqvist, intervju, 2015). 

Organisationen är liten i jämförelse med Trafikverket och Banedanmark och har bara drygt tre 

personer som arbetar med järnvägsfrågor (Sundqvist, intervju, 2015). I projektet med ERTMS över 

förbindelsen är det alltså inte Öresundsbro Konsortiet som kommer att utveckla och ta fram den 

tekniska lösningen som kommer att implementeras. Denna uppgift ligger på Banedanmark och 

Trafikverket. Konsortiet är ändå delaktiga och representeras i Joint project eftersom att de bekostar 

markanläggningen samt den infrastruktur som ska bytas på bron. Det är även Öresundsbro 

Konsortiet som kommer att driva och förvalta den nya tekniken och få den säkerhetsgodkänd av 

berörda myndigheter. De är därför viktigt att de finns representerade i Joint project (Sundqvist, 

intervju, 2015).   

4.3.2. Samarbetets utformning 

Samarbetet gällande implementeringen av ERTMS över Öresundsbron, Joint project, styrs av en 

styrgrupp som består av en projektkoordinator, representanter från de tre organisationerna samt 

deras tekniska rådgivare (Nilsson, intervju, 2015). Styrgruppen koordineras av Sven-Håkan Nilsson 

från ÅF konsult på uppdrag av Trafikverket. Gruppen träffas ungefär fyra gånger om året för att 

planera och följa upp verksamheten. Arbetet utförs av cirka tio så kallade arbetsgrupper eller projekt 

som alla har hand om olika aktiviteter. Dessa aktiviteter kan vara pågående just nu medan en del 

ligger vilande i väntan på rätt förutsättningar för att återupptas. 

I dagsläget är projektet ännu relativt litet i jämförelse med övriga projekt inom Signalprogrammet 

och Sveriges ERTMS-projekt och kostnaderna är inte så höga. Därför finansierar respektive 

organisation sina egna kostnader. Joint project har även sökt finansiering från EU i form av bidrag 

men inte mottagit något ännu (Nilsson, intervju, 2015). För Öresundsbro Konsortiet, som i 

slutändan är de som kommer att bekosta installationen av den nya ERTMS-infrastrukturen, är dock 

Joint project ett av deras största projekt. De är därför i större grad intresserade av vad saker kommer 

att kosta på detaljnivå (Sundqvist, intervju, 2015).  

4.3.3. Arbetsgrupper 

En arbetsgrupp arbetar med de behov som projektet har för tillfället, vilket gör att de varierar över 

tiden både till storlek och antal (Nilsson, intervju, 2015). I sitt arbete med att få projektet effektivare 
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har Nilsson omstrukturerat tre av tio arbetsgrupper till projekt istället (Observation, 2015). 

Anledningen är att en arbetsgrupp inte har mandat att ta egna beslut, utan behöver ha styrgruppens 

godkännande för att kunna gå vidare. Genom att gå över till projektform så kan de arbeta mer 

självständigt och istället för att vara beroende av styrgruppen snarare fungera som ett 

rapporteringsunderlag till dem. En projektgrupp har även fördelen av att de kan göra tydligare 

arbetsbeskrivningar och därmed även ha en tidplan som är enklare att följa (Nilsson, intervju, 2015). 

Hur de olika arbetsgrupperna och projekten träffas skiljer sig åt beroende på uppdragets natur. Det 

som dock kunnat observeras i de grupper som studerats är att de inte använder sig av video- eller 

telefonmöten i någon större utsträckning. Nilsson beskriver exempelvis att videomöten passar bra 

vid mindre grupper och där mötet har en tydlig agenda och i större utsträckning går ut på att 

informera (Observation, 2015). Dock är möten som inkluderar många deltagare och innefattar 

diskussioner eller arbete svåra att hålla över avstånd och passar bättre som fysiska träffar. Nedan 

presenteras hur tre arbetsgrupper arbetar: 

4.3.3.1. STM/STM transition zone 
En arbetsgrupp är att testa översättningsmodulen som ska översätta signalerna från Sverige till 

Danmark och som även ska klara av ERTMS (Thulin, intervju, 2015). I denna arbetsgrupp ingår 

främst representanter från Trafikverket med teknikstöd av Banedanmark. Gruppen har arbetat med 

att färdigställa testbanan för drift samt sett till att det finns ett lok som kan köra testerna och 

kommer även utföra de tester som krävs. Arbetet är relativt självständigt inom Joint project. Med 

detta menas att styrgruppen satt upp riktlinjer som projektledaren arbetar efter och som 

projektkoordinatorn följer upp. Det är dock styrgruppen som tar övergripande och större beslut 

gällande projektet (Thulin, intervju, 2015). Gruppen är dock sedan mitten av april omskapad till 

projektform med Fredrik Thulin som projektledare för att lättare kunna övervakas och följas upp 

(Observation, 2015). 

Arbetet i projektet har inte krävt ett så stort behov av samarbete med Banedanmark (Thulin, 

intervju, 2015). Den enda från Banedanmark gruppen behövt ha ett större samarbete med är en 

teknisk expert gällande det danska systemet, samt framskaffande av ett danskt lok att testa banan 

med. Det visade sig dock, cirka en månad efter att beslut om att detta var Banedanmarks 

ansvarsområde, att de inte kunde få fram något lok. I övrigt har samarbetet med Banedanmark 
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fungerat bra, men det har upplevts att arbetet ibland inte prioriteras av Banedanmark. Det kan 

behövas påminnelser för att få arbetet att gå framåt.  

Gruppen arbetar främst tillsammans på distans, då projektledaren är stationerad i Stockholm, en del 

teknikstöd i Köpenhamn och övriga gruppmedlemmar i Borlänge (Thulin, intervju, 2015). Detta gör 

att de koordinerar projektet genom virtuella möten, exempelvis med videomöten, mail och 

telefonkontakt. Videomötena är främst till för att uppdatera alla vad de arbetar med och för att se att 

arbetet fortskrider. Alla medlemmar har inte haft behovet att ses personligen, utan det har varit 

tillräckligt att endast sköta arbetet online och på egen ort (Thulin, intervju, 2015; Eriksson, intervju, 

2015). 

4.3.3.2. Oresund Signaling 
Ett annat exempel på en arbetsgrupp är “Oresund Signaling” vars uppdrag är att utreda alla de 

tekniska gränssnitt som berörs i länken över Öresundsbron (Sundqvist, intervju, 2015). Gruppen 

började sitt arbete 2012 och ses ungefär tre gånger om året. Där emellan är det mycket eget arbete 

framför allt från Banedanmark och Trafikverket med att utreda och testa, för att sedan komma 

tillbaka till gruppen och återkoppla och diskutera lösningar. Eftersom att denna grupp är väldigt 

teknisk har Öresundsbro Konsortiet anlitat en konsult med rätt kompetens för att kunna 

representera dem (Sundqvist, intervju, 2015). 

Ett möte för gruppen, som ägde rum i april 2015, innefattade presentationer från de tre 

organisationerna om vad som skett sedan det senaste mötet så att alla deltagare i gruppen var 

uppdaterade på nyheterna i Signalprogrammet, ERTMS-projektet samt vad som sagts på senaste 

styrgruppsmötet för Joint project (Observation, 2015). Mötet innehöll även tekniska diskussioner. På 

mötet deltog representanter ifrån Öresundsbro Konsortiet, Trafikverket samt Banedanmark. Då en 

av deltagarna under mötet inte pratade svenska eller danska hölls mötet på engelska. Detta är 

standard då en eller flera inte pratar något skandinaviskt språk, eftersom alla behärskar engelska, om 

än dock på olika nivåer (Observation 2015). 

4.3.3.3. Operational rules 
Gruppen “Operational rules” var en grupp vars arbete pågick i cirka ett och ett halvt år, men som nu 

är avslutat (Landler, intervju 2015). I gruppen ingick bortsett från Joint projects tre aktörer även 

norska motsvarigheten Jernbaneverket, eftersom även Norge byter signalsystem till ERTMS. Arbetet 

i gruppen var till skillnad mot de andra grupperna inte huvudsakligen tekniskt, utan gick ut på att 
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sätta upp gemensamma regelverk som skulle gälla för alla tre länder. Därav Jernbaneverkets 

medverkan. Gruppen sågs oftare än de två arbetsgrupperna ovan, ungefär en gång i månaden. 

Mötena var så kallade arbetsmöten, vilket innebar att det faktiskt var under träffarna som arbetet i 

gruppen i huvudsak gjordes. Då allas arbete var tätt sammanlänkat kom gruppen i början fram till att 

denna typ av möten lämpade sig bäst. Detta för att undvika eventuella situationer då någon skulle 

kunna arbeta på egen hand och kanske tvingas göra om efter att ha konsulterat resten av gruppen. 

Arbetsspråket var svenska, norska och danska, och träffarna ägde rum i antingen Stockholm, 

Köpenhamn eller Oslo (Landler, intervju 2015). 

Arbetet ansågs ha gått mycket bra och att det var god kemi mellan alla deltagare. Övergripande 

känsla var att det kändes som ett team som arbetade mot ett gemensamt mål, och inte tre 

nationaliteter som arbetade för att få ut det bästa för just sitt land (Landler, intervju 2015).  

4.4. Upplevda skillnader i Joint project 

Att danskar och svenskar är olika och att kulturskillnader existerar mellan länderna trots sin närhet är 

det ingen som hymlar om (Søndergaard, intervju, 2015). Istället för att ignorera dem eller bli irriterad 

bakom ryggen på sina kollegor från Danmark eller Sverige talas det istället öppet och ibland lite 

retsamt om de nationella egenskaperna i Joint project (Søndergaard, intervju, 2015). Relationen 

mellan nationaliteterna beskrivs lite som ett brödraskap, då alla är väldigt måna om att samarbetet 

ska gå bra och därför anstränger sig extra för att få det att fungera. “Failure is not an option”, för det 

ska givetvis gå bra att samarbeta med svenskarna (Søndergaard, intervju, 2015). Hade det varit ett 

annat land hade mentaliteten kanske varit annorlunda och det kunde ha varit lättare att acceptera 

meningsskiljaktigheter. 

Med erfarenhet av att ha arbetat i flera internationella arbetsgrupper så beskriver Nilsson (2015) att 

det ofta finns ett annat fokus gentemot nationella, främst svenska, grupper. I dessa grupper så går 

mycket energi till att få sammanhållning i gruppen snarare än att skapa snabba resultat, vilket gör att 

de kan vara svåra att styra. Det är även i dessa grupper som kulturskillnader kan upplevas vilket gör 

att internationella grupper har ett behov av att ha en projektledare som kan skapa resultat (Nilsson, 

intervju, 2015). 
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4.4.1.1. Politiken spelar roll 
Resultat är något som kan vara svårare att få till i Joint project då det finns ett större politiskt 

samspel jämfört med de nationella projekten (Thulin, intervju, 2015). Som tidigare nämnts krävs det 

att besluten i arbetsgrupperna går genom styrgruppen för Joint project, vilket ibland har dragit ut 

tiden på vad ett visst moment i projektet egentligen behöver. Generellt så beskriver Thulin (2015) att 

Banedanmark känns mer hierarkiskt än Trafikverket. I sin roll som projektledare har han “frihet 

under ansvar” vilket tros bero på att projekt inom Trafikverket har stor frihet att distribuera sina 

arbetsuppgifter inom gruppen, så länge det utförs korrekt i slutändan. Dock upplevs inte några 

större kulturskillnader gällande tekniskt stöd från Banedanmark (Thulin, intervju, 2015). 

Att Banedanmark står med en starkare politisk beslutning i ryggen och en tydligare tidsplan, vilket 

medför att de kliver in i arbetet med starkare mandat (Sundqvist, intervju, 2015). Det betyder dock 

inte att det är så i alla fall i projektet, utan ibland kan det även vara Søndergaard som har mindre 

mandat i en speciell fråga än hans svenska motpart Anders Åkesson (Søndergaard, intervju, 2015).  

Vad som även kan komplicera multinationella projekt är att det i detta fall handlar om två statliga 

myndigheter som båda arbetar efter offentlig upphandling (Sundqvist, intervju, 2015). Detta kan leda 

till att de väljer två olika leverantörer som då kommer att installera systemen på varsin sida av bron, 

och dessa system måste därför koordineras. En annan väsentlig politisk skillnad mellan de båda 

ländernas tillvägagångssätt är hur tågoperatörerna4 kompenseras i ändringen till ERTMS (Nilsson, 

intervju, 2015). Danmark har valt att subventionera den dyra ombordutrustningen till loken, vilket 

Sverige inte fattat något beslut om ännu. 

4.4.1.2. Beslutsfattande och förhandling 
Något som de intervjuade personerna upplever är att danska medarbetare är snabbare på att fatta 

beslut, trots mindre politiskt mandat i vissa frågor. Svenskar diskuterar gärna väldigt lång tid och 

låter alla komma till tals innan beslut kan fattas (Nilsson, intervju, 2015; Søndergaard, intervju, 2015; 

Thulin, intervju, 2015; Sundqvist, intervju, 2015; Blom Salmonsen, intervju, 2015; Landler, intervju, 

2015). Även om Danmark är snabbare på att fatta beslut så ändrar de oftare sina beslut än vad 

Trafikverket gör (Søndergaard, intervju, 2015; Thulin, intervju, 2015; Sundqvist, intervju, 2015; Blom 

Salmonsen, intervju, 2015; Landler, intervju, 2015). Andra skillnader i beslutsfattande är att i danska 

organisationer är det tydligare vem som är chef och därmed tar avgörande beslut (Blom Salmonsen, 
                                                
4 De företag som har hand om trafiken på Sveriges och Danmarks järnvägar, exempelvis Öresundståg och SJ. 
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intervju, 2015). Innan beslut fattas upplevs dock Danmark som mer öppet och att det är mer 

legitimt att yttra sig gällande någon annans arbete, även om det inte ligger under ens egen expertis. I 

svenska organisationer finns mer känslan av att hålla sig till sitt område och sin plats. 

Danskarna är även väldigt duktiga förhandlare, vilket är bra att ha i åtanke när svenskar och danskar 

ska ingå i förhandling (Nilsson, intervju, 2015). För att kunna ha en givande diskussion så krävs goda 

förkunskaper inom ämnet för att lyckas med en förhandling (Nilsson, intervju, 2015).  

4.4.1.3. Koordination och kommunikation 
Joint project är ännu inte ett till fullo “riktigt” projekt (Nilsson, intervju, 2015). För att bli det måste 

bland annat en tydligare tidsplan sättas upp. Det är även problematiskt att veta vem som har 

systemansvar och vem som kan ta ställning i detta projekt då det går över landsgränser. Här krävs 

det koordination av ansvar och kommunikation (Nilsson, intervju, 2015). I det stora hela går bra 

samarbetet bra, men att få igång de olika projekten går långsamt och att det kan skyllas på båda 

organisationerna (Søndergaard, intervju, 2015). 

När ett projekt blivit utspritt över nationsgränser så är information och koordination inom gruppen 

inte alltid är lättillgänglig (Thulin, intervju, 2015). Det finns idag eventuella planer på att återanvända 

testbanan (Thulin, intervju, 2015). Oklarheten ligger i vilken organisation som ska ta över efter att 

delprojektet avslutas, eftersom det främst är danska lok som behöver testas men banan ligger på 

svensk mark. När organisationerna ska samarbeta kan det därmed bli otydligheter i vem som är 

ansvarig för vad. Det ställer även frågetecken för hur efterarbetet kommer se ut och hur en möjlig 

framtida kunskapsöverföring ska hanteras (Thulin, intervju, 2015).  

En skillnad i kommunikation mellan Trafikverket och Banedanmark är bland annat att den svenska 

myndigheten är öppnare när det bland annat gäller kostnader på detaljnivå (Sundqvist, intervju, 

2015). För Öresundsbro Konsortiet är detta en viktig del i deras arbete eftersom de har ett tätt 

samspel med båda myndigheterna gällande dessa frågor. 

4.5. Politiska aktörer i Sverige och Danmark 

Både Signalprogrammet och ERTMS-projektet är stora infrastrukturprojekt styrda av statliga 

myndigheter och därför tas många stora, avgörande beslut gällande dem på högsta politiska nivå i 

respektive land (Nilsson, intervju, 2015; Eriksson, intervju, 2015). För Trafikverket och 
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Banedanmark är detta en naturlig del av arbetssättet och det kan bidra till att systemen ibland kan ses 

som tröga och tungrodda (Sinani et al., 2008).  

Att Trafikverket omorganiserats har medfört viss osäkerhet i organisationen (Sundqvist, intervju, 

2015). Det har speglats i Joint project som inte haft tydliga mål. Nya personer har kommit och 

behövt skolas in medan kompetens försvunnit under loppet. Banedanmark har å andra sidan inte 

under lång tid ändrats organisatoriskt och kommer antagligen inte göra det tills Signalprogrammet är 

avslutat. På senare tid har det funnits en ny tydlighet även i den svenska organisationen vilket även 

skapar bättre riktlinjer för projektmålen.  

En annan skillnad som Blom Salmonsen (2015) uttrycker är att han anser att Trafikverket är “mer 

framme i skon” gällande järnvägspolitik inom EU. Med det menas att Sverige engagerar sig mer och 

vill ha större ansvar och inflytande inom området på EU-nivå, medan Banedanmark prioriterar 

nationella intressen istället. 
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5. Analys 
Fallstudien visar på att vissa av Hofstedes och Havaleschkas resultat återfinns i Joint project. Nedan 

förs en analys av vilka de är och hur dessa har kunnat observeras. Analysen går igenom de olika 

delarna i analysmodellen, vilka är Maktdistans och benegenskaper, Maskulinitet och hjärteegenskaper, 

Pragmatism och huvudegenskaper. En analys över Koordination och kommunikation inom projektet görs även 

då dessa ger en bild av Joint projects arbetssätt.  

5.1. Maktdistans och benegenskaper 

När Joint project studerats så påvisas att även om Danmark enligt Havaleschka (2002) ska uppfattas 

som mer hierarkiskt, så är det endast en intervjuperson som märkt av detta i sitt arbete. I en annan 

intervju har det istället uttryckts att Danmark har en plattare organisationskultur i form av 

åsiktsventilering. Att danskar har enklare att lägga sig i varandras arbete och att uttrycka sig inom 

flera kunskapsområden än deras egen expertis. Detta är något som inte anses lika vanligt i Sverige, 

där personer i högre grad håller sig till sina fält. Detta kan vara en effekt av att danskar enligt 

Havaleschkas modell karakteriseras mer av benegenskaper, som står för hög grad av självständighet 

och självförtroende samt psykisk styrka. Det kan också vara en effekt av att Danmark får en högre 

poäng än Sverige i dimensionen maktdistans i Hofstedes (2014a) modell över kulturskillnader. 

Hofstede definierar en hög poäng inom denna dimension med att kulturen är informell, självständig 

och jämställd, och att människor kan uttrycka sina åsikter oavsett rang.  

Danskt självförtroende kan även ses i fallet Joint project och särskilt i Signalprogrammet. Landet har 

valt att ersätta alla befintliga signalsystem till ERTMS, till skillnad från Sverige, och står därmed som 

en av de ledande aktörerna inom EU för byggandet av det nya signalsystemet. Detta har lett till att 

de kunnat sätta press på EU att få igenom sina åsikter gällande implementationen, vilket på ett sätt 

kan ses som något anti-auktoritär och en vilja att gå i sin egen takt. Något som Havaleschka 

utmärker som egenskaper av danskt ledarskap. Danmark valde även att inte implementera Sveriges 

färdiga ATC-system i början av 80-talet, utan att istället ta fram ett eget system vilket visar på de 

självständiga drag Havaleschka tar upp. 

5.2. Maskulinitet och hjärtegenskaper 
Thulin upplever att han har trygghet i sitt arbete, genom att han har stort stöd från sina chefer och 

från Trafikverket, vilket är karakteristiskt för Sverige som land enligt både Hofstede (2014c) och 
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Havaleschka (2002). Både Sverige och Danmark ses som nämnt i Hofstedes dimension maskulinitet 

som feminina länder, där de anställda värdesätter att trivas på sitt arbete och att chefer ska ge bra 

stöd. Enligt teorin är Sverige mer feminint relativt Danmark, vilket dock är något som i fallstudien 

inte uttryckt sig. Detta kan ha att göra med att arbetsgrupperna inte har något större behov av att 

arbeta tillsammans ansikte till ansikte, där de feminina egenskaperna fyller en större funktion än via 

arbete på distans. Studien har dock påvisat att Havaleschkas hjärtegenskaper finns inom 

Trafikverket, där Thulin fått ett stort stöd av sin chef och även uttrycker att han fått frihet under 

ansvar, vilket visar på support och tillit till de anställda. Att detta skulle skilja sig från Danmark finns 

det dock inget stöd för i studien. Möjligtvis har dessa skillnader inte visat sig eftersom både 

Danmark och Sverige anses vara feminina länder, och skillnad länderna emellan kanske därför inte 

existerar inom denna dimension. 

Utöver Thulins upplevelser gällande stöd i sitt arbete har inte några av varken Hofstedes skillnader i 

maskulinitet mellan länderna eller Havaleschkas hjärtegenskaper yttrat sig i Joint project. Bortsett 

från Thulin har alla intervjuobjekt lång erfarenhet i branschen och av samarbete mellan Sverige och 

Danmark. Flera sitter även på ledande positioner i respektive organisation och kanske därför inte 

reflekterar så mycket gällande skillnader inom dessa områden. Som Havaleschka påpekat så suddas 

kulturerna ut ju högre upp i det styrande organet personerna sitter. Ett stort moment för Joint 

projects samarbete är koordineringen av arbetet av styrgruppen. Schneider (1995) menar att ett sätt 

att eliminera kulturella skillnader är att välja projektets medarbetare med anseende på 

ledarskapsförmåga, vilket Joint project lyckats med på styrgruppsnivå där organisationerna sett till att 

rätt personer är på rätt plats.  

Havaleschka menar att danskar har större behov av att ha kontroll under förhandlingstillfällen och 

att organisera situationer till egen favör. Detta är även något som fallstudien visat. Danskar beskrivs 

som kvicka och pålästa i förhandlingssituationer, vilket ställer högre krav på de svenska 

medarbetarna som de arbetar tillsammans med. För en svensk medarbetare, som är van att kunna 

komma till ett möte och diskutera igenom de lösningar som finns på agendan, krävs det att en högre 

grad av förberedning samt en villighet att stå på sig under förhandling. I annat fall så finns det en 

risk att beslut tas som de i efterhand kan känna inte var rätt för dem. Det handlar dock inte om att 

svenskarna blir överkörda i situationen, utan mer om att förhandlingsstilen skiljer sig mellan 

länderna. 
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5.3. Pragmatism och huvudegenskaper 

Danmark har valt att implementera ERTMS genom en så kallad “totaludskiftning” istället för att, 

som Sverige, gå långsammare fram genom att endast investera ny järnväg och reinvestera med 

ERTMS. För att göra denna typ av implementation så krävs att de har stort politiskt mandat i landet 

och att det finns en öppenhet för att förändra. Huvudegenskaper enligt Havaleschka (2002) är hur 

en person mentalt och intellektuellt bemöter och arbetar med problemsituationer. Det handlar bland 

annat om egenskaper såsom systemets flexibilitet, mångsidighet, abstrakt tänkande, villighet till 

risktagande och självkontroll. Danmark har i fallet Joint project sett till att ta en tydligare ståndpunkt 

gentemot EU och Sverige i sitt åtagande av bytet till ERTMS, vilket tyder på att systemet är mer 

flexibelt än Sveriges. Det kan även indikera att danskar har en villighet till att ta större risker i 

projekt, såsom Havaleschkas studie visat på.  

Att Sverige har en trögare process för att byta ut sitt signalsystem kan även ha att göra med att det 

ofta krävs långa diskussioner för att komma till skott och att svenskar funderar mycket över 

framtiden. Svenskar tar längre tid på sig att fatta beslut i allmänhet, medan danskar beslutar saker 

fortare men sedan i större utsträckning även ändrar sitt beslut. Vid jämförelse mellan Danmark och 

Sverige i Hofstedes (2014b) pragmatismdimension kan det konstateras att svenskar ses som mer 

pragmatiska än danskar och sparar mer inför framtiden, vilket visat sig vara en faktor som även 

speglar sig i Joint project.  Det krävs ett större konsensus vid beslutsfattandet i Sverige, vilket 

möjligtvis påverkat Joint project till längre beslutstider. Danskar vill istället se snabbare resultat och 

tänker inte i lika stor utsträckning på framtiden. Joint project har visat att detta beteende kan visa sig 

för både arbetsgrupperna och på styrgruppsnivå då speciellt Banedanmark haft lättare att ta för sig 

när det gäller snabba beslut som sedan inte går att genomföra.  

5.4. Kommunikation och koordination i projektet 
Av fallstudien att döma så sker kommunikation och koordination på olika sätt beroende på vilken 

arbetsgrupp som studeras. Vissa träffas några gånger om året och andra inte alls. Avsaknaden av att 

använda virtuella hjälpmedel är dock något som alla grupper delat. Något som White (2014) belyser 

är viktigt gällande virtuella möten är att de måste ha en tydlig agenda och ett tydligt mål, vilket inte 

alltid möten inom Joint project har. Projektet i sin helhet är ett utvecklingsprojekt och kräver därför 

ofta diskussioner, vilket medför att virtuella möten kanske inte är lämpligast. White belyser även att 

det för grupper där virtuella möten används är viktigt att alla deltagare fysiskt träffats tidigare och 



 38 

skapat ett förtroende för varandra. I Joint project väljs medarbetare in utifrån vilken kompetens som 

behövs för tillfället och medarbetare kommer och går. Detta medför att det är svårt att skapa ett 

personligt förtroende för sina gruppmedlemmar och det är även svårt att se till att alla i gruppen 

träffats personligen innan ett eventuellt video- eller telefonmöte. 

White menar även på att i multinationella grupper är språket en viktig aspekt då arbetsspråket ofta 

kan bli engelska vilket inte är allas, eller ens någons, modersmål. I Joint project blandas flera språk 

och att ha möten över telefon eller video då någon eller flera inte är helt bekväma med engelska kan 

medföra att deltagare pratar förbi varandra. I grupper som arbetar på distans krävs att alla i gruppen 

litar på att andra deltagare gör var de ska. Det är nämligen inte förrän nästa möte det då uppdagas att 

någon inte hunnit eller lyckats fullfölja en uppgift åt gruppen. Detta kan exemplifieras med loket till 

testbanan. Det blev tidsineffektivt då det uppdagades först efter en månad att Banedanmark inte 

kunde få fram loket till testbanan. 

Gällande koordinering av projektet kan det återigen påpekas att enligt Havaleschka så blir inte 

kulturskillnader lika tydliga på högre nivå i hierarkin. Schneider (1995) beskriver även att sätta upp 

mål är en viktig del för projektledningen och koordineringen i internationella projekt. Att Joint 

project är ett utvecklingsprojekt och att framför allt svenska regeringen inte satt tydliga mål för 

implementeringen av ERTMS i Sverige gör att det ibland kan vara svårt att veta vad som gäller. När 

de politiska målen blir otydliga speglar det även av sig längre ner i kedjan och försvårar 

koordineringen av även Joint project. Något som Desmond (2014) poängterar är att multinationella 

projekt är mer komplicerade att koordinera än nationella projekt. Detta kan exemplifieras i Joint 

project bland annat genom att det kan komma att bli system från två olika leverantörer på bron samt 

att myndigheterna valt att behandla tågoperatörerna olika, trots att de trafikerar samma sträcka.  

Detta är med stor sannolikhet inte det sista projektet där organisationerna kommer att samarbeta. 

För att kunna skapa bättre relationer och kunskapsöverföring mellan aktörerna poängterar Dietrich 

(2010) att det är viktigt att lägga fokus på långsiktiga samarbeten. I Joint project har flera av 

medlemmarna fleråriga relationer till varandra, vilket underlättar arbetet för projektet. Det finns 

dock några frågetecken om vilken organisation som ansvarar för vad, vilket bör tydliggöras för 

framtiden.   
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6. Slutsats 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka kulturella skillnader mellan Danmark och Sverige i 

ett statligt projekt. Detta med avseende på nationalitetens inverkan på arbetet och styrningen av 

Joint project. Undersökningen har visat att nationalitet har en viss inverkan på hur arbetet utförs och 

leds. Den största skillnaden som observerats är hur beslutsfattandet i länderna skiljer sig åt. Samtliga 

intervjuobjekt har åtskilliga gånger påpekat att svenskt ledarskap bygger på konsensus och på 

diskussioner för att kunna ta det rätta beslutet. Detta leder till långa beslutsled och även långa 

ledtider. I Danmark finns ett större fokus på att ta snabba beslut. Besluten behöver inte alltid vara 

genomförbara och det går även att riva upp dem om det skulle visa sig vara felaktigt. Även i 

förhandlingssituationer finns en skillnad mellan nationaliteterna. Danskar har påpekats som bättre 

förhandlare där de har lättare att ta för sig. Detta leder till att svenskar måste vara väl förberedda 

inför dessa situationer för att inte riskera att bli överkörda.  

Teorierna som behandlats betonar att det kan förekomma skillnader i stöd från ledningsgruppen till 

de anställda. Detta handlar främst om att svenska chefer ska vara ett större stöd och ha ett större 

fokus på att ge anställda frihet att arbeta självständigt. Denna skillnad har inte kunnat observeras i 

Joint projekt. Anledningen tros vara att individerna i gruppen som arbetar tillsammans främst är 

seniora i sina roller och har erfarenhet av att arbeta i internationella sammanhang. Gruppens 

arbetssätt skapar även förutsättningar för att organisationerna kan arbeta självständigt, med relativt 

lite kontakt sinsemellan. Den mesta kontakten som sker mellan exempelvis Trafikverket och 

Banedanmark handlar om att lösa tekniska problem, vilket båda organisationerna är måna om ska 

ske på ett smidigt sätt. Detta kan underlätta arbetet då det finns ett tydligt mål med uppgiften och 

koordineringen handlar om att få fram rätt resurser till rätt tid. 

Syftet var även att undersöka problematiken med att koordinera och samarbeta i ett multinationellt 

projekt där en stor del av arbetet sker på distans. Ofta är det inte endast upp till deltagarna i Joint 

project att ta beslut gällande projektet, utan en del större beslut ligger på riksdagsnivå eller högre upp 

i respektive organisation. Exempel på detta är att det kan bli olika leverantörer av signalsystem för 

vardera sida av bron, vilket ökar komplexiteten för projektet.  
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Ett genomgående tema då arbetet sker på distans är att medlemmarna i arbetsgrupperna träffas 

sällan, eller ibland aldrig, vilket enligt författarna i enlighet med Whites teori kan bidra till längre 

beslutstider och att problem som uppstår tar längre tid att uppdagas. Att medlemmar dessutom byts 

ut beroende på vilken fas projektet ligger i försvårar förtroendeskapandet. Eftersom detta är ett 

utvecklingsprojekt och en del av arbetet kräver diskussioner för att skapa innovativa lösningar 

tillsammans, så är inte virtuella hjälpmedel alltid lämpligt. Detta eftersom virtuella hjälpmedel bäst 

lämpar sig för möten som handlar om uppdatering snarare än skapande av ny teknik. När alla i 

gruppen dessutom inte talar samma språk kan videomöten bli ytterligare problematiskt.   
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7. Vidare forskning 
Eftersom denna uppsats endast innefattar Joint project vore det intressant att vidare undersöka fler 

projekt som involverar Sverige och Danmark för att kunna utläsa skillnader. Det vore främst 

intressant att undersöka grupper på mer juniora roller för att kunna göra en vidare analys av 

skillnader i ledarskap. Då Skandinavien är en region som i allt större utsträckning samarbetar med 

sin kompetens så kan detta ge bättre förståelse för hur medarbetarna kan utföra ett bra arbete 

tillsammans. Då även Norge varit en liten del av arbetet i Joint project och just nu förbereder för 

ERTMS på sina järnvägar gör att en studie gällande hela Skandinavien skulle vara intressant. 

Banedanmark, Trafikverket och Jernebaneverket är dock alla tekniska, statliga projektorganisationer, 

så om det ska gå att dra generella slutsatser angående kulturskillnader kunde även andra slags företag 

och organisationer vara intressant att studera. Beslutsfattning är även något som vore intressant att 

göra en fördjupad analys inom. Detta skulle exempelvis kunna innefatta studier inom statliga 

myndigheter och varför de behöver så lång tid för att nå sina beslut. Koordinering av projekt drivna 

av privata aktörer kan även vara intressant att undersöka, då viss politisk inverkan elimineras. 

Det är även intressant att undersöka hur andra länder i Europa arbetar för att implementera ERTMS 

mellan nationsgränser, eftersom EU beslutat att alla medlemsländer ska bygga det nya 

signalsystemet. Många länder har även fler knytpunkter än vad Sverige och Danmark har som endast 

måste implementera en gemensam lösning på Öresundsbron. Det skulle vara intressant att jämföra 

ett sådant samarbete med Hofstedes kulturdimensioner, då exempelvis Frankrike och Tyskland 

säkerligen skiljer sig mer åt än Sverige och Danmark.  
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Appendix A: Intervjuguide för djupintervju 

Personligt 

• Berätta om dig själv 

• Tidigare erfarenhet 

TEKNIK/ERTMS 

• Berätta om dagens signalsystem  

• Behovet av ERTMS 

• Finns det någon skillnad på att implementera signalsystemet i Sverige mot att installera det 

över sundet? 

• Hur är skillnaden med att arbeta med ERTMS i Sverige och Signalprogrammet i Danmark? 

Joint project 

• När sattes arbetet med Joint project igång? Vem/vilka tog initiativ? 

• Hur länge väntas projektet pågå? 

• Skillnad på att arbeta med ERTMS nationellt och i Joint project? 

• Hur ser gruppen ut som arbetar med Joint project? 

• Hur går arbetet till i projektet? 

• Vem/vilka leder gruppen? 

• Vad är det för arbetsspråk i gruppen? 

• Vad är det som fungerar bra i gruppen? 

• Är det något som fungerar mindre bra? Vad tror du detta möjligen beror på? 

• Hur går beslutsfattandet till gällande både stora och små beslut? 

Kommunikation 

• Beskriv hur det är att arbeta i en grupp där många sitter på olika orter. 

• Finns det något i kommunikationen som fungerar bra/mindre bra? 

• Beskriv hur det är att arbeta i en mångkulturell grupp. 
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Appendix B: Intervjuguide till övriga intervjuer 

Personligt (Till alla) 

• Berätta om dig själv 

• Tidigare erfarenhet 

Specifika frågor till Banedanmark 

• Signalprogrammets uppbyggnad 

• Skillnad mellan Sverige och Danmark i arbetet med ERTMS 

Specifika frågor till Öresundsbro Konsortiet 

• Berätta om Öresundsbro Konsortiet 

• Vad är din och Öresundsbro Konsortiets roll i projektet med ERTMS? 

Joint project (till alla intervjuade) 

• Joint projects sammansättning 

• Kommunikation på distans 

• Gruppsammanhållning 

• Fördelar/nackdelar med att arbeta tillsammans 

• Nationaliteternas karaktärsdrag 

 


