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ABSTRACT 
Stangendahl, F. 2015. Kunskapsöverföring och omorganisering - En fallstudie inom Trafikverkets 
verksamhetsområde Investering distrikt Öst/Stockholm. Kulturgeografiska institutionen, Arbetsrapportserie, 
Uppsala universitet.   
 
Världsekonomin rör sig mot en mer kunskapsbaserad inriktning och är karaktäriserat av tre faktorer: de alltmer 
växande ekonomiska transaktionerna baserade på kunskap, den snabba förändringen som sker rörande kvalitet i 
varor och tjänster samt skapandet och införandet av förändring i beslutsfattande organ. Kunskap och överföring 
av kunskap börjar få en alltmer central del utav organisationers strategier och är även något som påverkar deras 
effektivitet. Syftet med denna uppsats är således att undersöka om nedläggningen av Banverket och Vägverket i 
samband med bildandet av Trafikverket har påverkat individens roll som kunskapsbärare inom Trafikverket, 
samt om bildandet har skapat en högre upplevd effektivitet. Verksamhetsområde Investering distrikt 
Öst/Stockholm har fungerat som fallstudie för uppsatsen där fokus ligger på hur kunskapsöverföringen ser ur 
inom distriktet/organisationen. För att besvara detta syfte är uppsatsen baserad på en kvalitativ metod bestående 
av litteraturstudier samt genomförande av semi-strukturerade intervjuer med tjänstemän inom distriktet. 
Uppsatsens resultat visar på både positiva och negativa konsekvenser för kunskapsöverföringen i samband med 
bildandet. Den upplevda effektiviteten har stärkts genom bildandet och har visat på ett samband med skapandet 
av en gemensam organisationskultur.    
 
Nyckelord: kunskapsöverföring, omorganisering, effektivitet, organisation, kultur  
 
Intern handledare: Anders Waxell 
Extern handledare: Björn Eklund, Trafikverket, Investering distrikt Öst/Stockholm  
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1. INLEDNING   
 
Den 1 april 2010 lades både Vägverket och Banverket ner och Trafikverket startades upp i 
deras ställe. Detta beslut grundade sig på de transportpolitiska målen som regeringen lade 
fram år 2008 för de kommande åren. Ett av målen med transformeringen var att det skulle 
skapas en mer effektiv organisation då all kompetens skulle ligga under samma tak. 
Omorganiseringen skulle bland annat också skapa ett tydligare kundperspektiv, stärkt 
regional förankring, ett trafikslagsövergripande synsätt samt stödja innovation och 
produktivitetsförbättring i anläggningsbranchen. Genom upprättandet av en 
transportslagsövergripande myndighet istället för ett arbetsätt som utgår från olika sektorer 
menade regeringen på att det skapas en god förankring på lokal, regional och nationell nivå. 
Att de fyra transportslagen vägtrafik, järnvägstrafik, luftfart och sjöfart måste effektiviseras 
tillsammans är ett argument som regeringen menar är centralt för den framtida utvecklingen 
av Sveriges transportsystem. 
 
Det i grunden viktigaste motivet för bildandet var att få till stånd en effektivare användning 
av tillgängliga resurser för att uppnå målen för transportpolitiken och därmed förverkliga 
regeringens politik för fler jobb och växande företag (Direktiv 2009:75). Trafikverket har 
idag tagit över Vägverkets och Banverkets uppgifter och ansvarar nu för den långsiktiga 
planeringen av transportsystemet inom vägtrafik, järnvägstrafik, luftfart samt sjöfart. 
Myndighetens ansvarsområde innefattar även byggandet samt drift och underhåll av statliga 
vägar och järnvägar.  
 
Centralt för denna uppsats är att undersöka bildandet av Trafikverket och integrationens 
effekter på väg- och järnvägsplanering i termer av upplevd effektivitet. Kunskapsöverföring 
inom och mellan organisationer är här en viktig komponent som påverkar verksamheternas 
effektivitet och organisering. Forskning har visat på att organisationer som effektivt kan 
överföra kunskap inom sin verksamhet är mer produktiva och presterar bättre (Argote et al, 
2000). Det som arbetet specifikt undersöker är individens roll som kunskapsbärare för att 
åstadkomma synergieffekter av en integration. Det vill säga vilka effekter har detta skapat 
för kunskapsöverföring  mellan väg och järnväg, vad har det lett till och vad finns kvar att 
göra? Den bärande tanken är att kunskapsöverföring sker av individer i en organisation 
genom olika nätverksprocesser, där den geografiska förankringen i termer av fysisk, social 
och kulturell närhet är av stor betydelse.  
 
Trafikverket har anställda med bakgrund både från Banverket och Vägverket samt 
nyanställda med annan bakgrund. De anställda har både utbildningsmässig och 
erfarenhetsmässig variation. Mina förberedande studier tyder även på att det fanns olika 
kulturer och arbetssätt inom de två verken som anställda eventuellt har fört med sig till den 
nya organisationen. Den kunskap som individer bär med sig från sin förra arbetsplats är 
något som är viktigt att ta tillvara på och föra vidare till andra för att en hög effektivitet ska 
kunna uppnås inom organisationen. Frågan om hur man kan skapa en bättre 
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kunskapsöverföring är därför central och Trafikverket arbetar idag aktivt med 
erfarenhetsåterföring (kunskapsöverföring) som i stort sett går ut på att skapa 
förutsättningar för att kunna förmedla sin kunskap inom organisationen. Detta är viktigt för 
att sprida kunskap om goda lösningar bland annat från ett projekt till ett annat. Genom detta 
kan man undvika kostsamma lösningar och misstag. Erfarenhetsåterföring används för det 
egna projektet, mellan projekt och grupper samt mellan olika teknikområden.  
 
Janhonen & Johanson (2011) menar en livlig interaktion mellan gruppmedlemmar 
kombinerat med gruppledarens interna organisationsnätverk är något som bidrar till 
gruppens prestation. En individs nätverk är något som påverkar hur man överför 
information till andra och vilka man delar sin kunskap med. Ett existerande socialt nätverk 
inom en organisation där delade mål finns är något som bidrar till en individs vilja att dela 
med sig av kunskap (Chan & Chow 2008). Det kan därför antas att nätverken utgör en 
central faktor för kunskapsspridning inom Trafikverket.  
 
Graden av kunskapsöverföring mellan individer kan påverka effektiviteten inom en 
organisation på olika sätt. Här ingår närhet som en viktig del. När en omorganisering görs 
kan det skapa bättre förutsättningar för en överföring av kunskap mellan individer bland 
annat beroende på om man placeras närmare varandra geografiskt/fysiskt. Den sociala och 
kulturella närheten mellan personer inom organisationen är också något som påverkar 
överföringen av kunskap. Den sociala närheten handlar om social interaktion och hur man 
hanterar kommunikationen och de relationer man har med andra individer. Kulturell närhet 
syftar bland annat på de arbetssätt och metoder samt de värderingar och normer som man 
delar inom en organisation men det kan också handla om att man talar samma tekniska 
språk till exempel. Dessa tre aspekter i relation till kunskapsöverföring är något som 
kommer att analyseras i denna studie.    
 
1.2 Syfte och frågeställning  
Syftet med denna uppsats är således att undersöka om nedläggningen av Banverket och 
Vägverket i samband med bildandet av Trafikverket har påverkat individens roll som 
kunskapsbärare inom Trafikverket, samt om bildandet har skapat en högre upplevd 
effektivitet. Mer specifikt kommer studien att fokusera på hur kunskapsöverföringen mellan 
individer ser ut inom organisationen och om bildandet har gjort det lättare för 
kunskapsöverföring inom verksamhetsområde Investering distrikt Öst/Stockholm, vilket 
också kommer att fungera som en fallstudie för uppsatsen.    
 
De frågeställningar som denna uppsats försöker svara på är: 
 

• Hur har kunskapsöverföringen mellan medarbetare påverkats av omstruktureringen?  
• Hur blev resultatet för omorganiseringen inom verksamhetsområde Investering 

distrikt Öst/Stockholm och Trafikverket? 
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2. METOD OCH MATERIAL  
 
En diskussion kommer i detta kapitel att föras kring val av forskningsmetod. I det första 
avsnittet redogörs för valet av metod och sedan redovisas uppsatsens avgränsning. I det 
nästkommande avsnittet beskrivs urvalet och hur intervjupersonerna har valts ut. Därefter 
följer ett avsnitt om de intervjuer som har genomförts och det tillvägagångssätt som har 
använts gällande dessa. Det sista avsnittet innefattar källkritik och hur dessa källor kan ha 
påverkat uppsatsens inriktning och även resultatens allmängiltighet. 
 
2.1 Val av metod 
I denna studie har jag använt mig av kvalitativa metoder för att studera kunskapsöverföring 
inom Trafikverket.  Verksamhetsområde Investering distrikt Öst/Stockholm har fungerat 
som fallstudie för uppsatsen. För att få en bredd i underlagsmaterialet har fyra orter valts ut 
inom verksamhetsområde Investering distrikt Öst/Stockholm där anställda intervjuas. Syftet 
med att intervjua personer med olika bakgrund är att få en förståelse för bildandets effekter 
och hur samarbetet initialt har fungerat kring detta utifrån båda sidornas perspektiv. Jag har 
valt att använda mig av intervjuer samt att studera bakomliggande dokument inför 
bildandet av Trafikverket för att på bästa sätt kunna göra en korrekt bedömning av vilka 
dessa effekter är.   
 
Uppsatsen är en kvalitativ studie genom det att semistrukturerade intervjuer har använts 
som det primära underlaget för de empiriska studierna och resultaten. Intervjuerna har 
analyserats och källkritiskt tolkats för att få en så korrekt bild av fallstudien som möjligt. 
Genom att använda sig av intervjuer som forskningsmetod ges det insikt i och förståelse för 
hur den upplevda kunskapsöverföringen fungerar. Den upplevda effektiviteten inom 
organisationen är också något man får ett mått på genom de intervjuer som har gjorts.   
 
Semistrukturerade intervjuer har använts, vilket innebär en blandning av den strukturerade 
och den ostrukturerade intervjun (Teorell & Svensson, 2007). Strukturella intervjuer utgår 
ifrån en fast struktur där ett frågeschema följs samtidigt som det inte finns något utrymme 
för utvikningar eller omformningar. Ostrukturerade intervjuer utgår inte ifrån någon 
specifik struktur utan är mer öppen i sin utformning och i sitt tillvägagångssätt. Genom att 
använda sig av ett semistrukturerat upplägg tillåts en större frihet samtidigt som det finns 
en fast struktur att falla tillbaka på om så är nödvändigt. Intervjuer har som syfte att fånga 
in aktörens egna uppfattning och tankesätt så precist och korrekt som möjligt för forskarens 
del (Repstad, 2007). Om man vill få en överblick av det grundläggande eller det 
särpräglade i en viss miljö och särskilt hur något konkret har utvecklats över tid är det 
lämpligt att använda sig av observation och kvalitativa intervjuer. 
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Repstad (2007) menar att det kan vara nödvändigt med kvalitativa metoder då effekterna av 
det man vill studera dröjer innan de visar sig och samtidigt är svåra att mäta. När forskare 
lägger mindre tid på exakta mätningar i den kvalitativa utforskningen av processer över tid 
kan detta bero på att denna typ av information inte är relevant för fallet ifråga och att 
kvalitativa processtudier i många fall resulterar i den mest relevanta och användbara 
informationen om en förändring eller en organisationsutveckling.  
 
I den här studien utgår jag ifrån en hermeneutisk process som handlar om tolkningar och en 
tolkningsprocess som växlar mellan uppfattning av helhet respektive del, den så kallade 
hermeneutiska cirkeln. Denna process ger en möjlighet till en kontinuerlig fördjupning av 
meningsförståelsen. De nedskrivna intervjuerna läser man då först igenom för att försöka 
skapa sig en helhetsbild. Sedan går man tillbaka till särskilda teman och påståenden, 
vartefter man försöker finna betydelsen av dessa för att sedan återgå till en mer 
genomarbetad tolkning av helheten (Kvale, 2005). Hermeneutisk tolkning är viktig när det 
gäller att förstå människor och deras handlingar samt resultatet av dessa (Thurén, 2007, 
s.103).          
 
2.2 Avgränsning 
Undersökningen utgår ifrån verksamhetsområde Investering distrikt Öst/Stockholm som 
fungerar som en fallstudie inom Trafikverket. Detta blir också avgränsningen för uppsatsen 
då detta verksamhetsområde utgör en lämplig omfattning inom ramen för denna studie. 
Inga intervjuer kommer att genomföras med personer utanför verksamhetsområde 
Investering distrikt Öst/Stockholm. Denna geografiska avgränsning är gjord eftersom det 
fanns ett behov av en utredning gällande integrationen av Vägverket och Banverket inom 
just detta distrikt. När det gäller kvalitativa studier handlar det ofta om undersökningar där 
miljöerna är avgränsade och specifika. Målet med dessa studier är att förstå de processer 
och särdrag som finns inom miljöerna men alla områden som undersöks är inte alltid unika. 
Enligt Repstad (2007) sker det inom organisationsstudier ofta fallstudier där avgränsningen 
bestäms av uppdragsgivaren. En kritisk granskning kan utföras av en etablerad teori och om 
en generell teori inte kan användas för att visa på resultatet i en specifik miljö kan både 
teorier och begrepp bli ifrågasatta. Har forskaren kommit fram till ett resultat som kan 
ifrågasätta inarbetade arbetsgångar och perspektiv finns belägg för ett bra ”case”. Forskaren 
har då på ett givande sätt analyserat det fall som studien bygger på (Repstad 2007).  
 
Studien som har fokuserat på den upplevda effektiviteten har utgått från de anställdas 
perspektiv och hur de har uppfattat effektiviteten inom distriktet. Deras upplevelser har lagt 
grunden för de slutsatser som redovisas i detta kapitel och slutsatserna fokuserar därför inte 
på kvantitativa resultat eller något som är mätbart i siffror. Det är de intervjuades subjektiva 
åsikter som undersökningen försöker kartlägga, vilka ofta är varierade och individuella. Det 
går därför inte att ge något exakt mått på den upplevda effektiviteten utan studien fokuserar 
istället på de åsikter som de utvalda anställda har redovisat. Inga generella slutsatser kan 
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heller dras gällande de olika intervjuorterna eftersom urvalets omfattning inte kan ge en 
heltäckande bild av deras särdrag.                                
 
2.3 Urval 
Kriterierna för val av intervjupersoner har varit: att välja personer med en lång erfarenhet; att 
få en geografisk spridning gällande placeringsort; att personerna ifråga har en bakgrund 
antingen från Vägverket eller Banverket; att få lika många intervjuer med personer från 
Vägverket och Banverket; samt att kvinnor och män ska finnas representerat och vara 
placerade på olika enheter. De intervjupersoner som har valts ut arbetar idag inom 
verksamhetsområde Investering distrikt Öst/Stockholm då detta är avgränsningen för studien. 
Hälften av de utvalda har en bakgrund från Vägverket respektive Banverket och har valts ut 
för att täcka in en så bred bild som möjligt. Sammanlagt tio intervjuer har genomförts. Två 
intervjuer har gjorts vid Investering placering Örebro respektive Eskilstuna och fem stycken 
intervjuer har genomförts med medarbetare inom verksamhetsområde Investering placering 
Trafikverket Solna. Vidare har en intervju genomförts vid Investering Trafikverket Uppsala. 
Skälet till den geografiska spridningen av intervjupersoner inom verksamhetsområdet grundar 
sig i tanken att olika lokala kontor kan ha olika arbetssätt. De skilda kulturerna kan också ha 
etablerats olika beroende på hur många anställda från Banverket respektive Vägverket som 
har placerats vid de olika kontoren. Urvalet av intervjupersoner är blandat och det finns både 
specialister och projektledare representerade inom detta urval. Det är också baserat på 
personer med lång erfarenhet inom organisationen med förhoppning om att detta ska ge en 
tydligare översikt av hur organisationen arbetar idag respektive innan bildandet av 
Trafikverket. Med det begränsade urval som har gjorts i samband med denna undersökning 
kan inga generella slutsatser göras för Trafikverket som helhet. Det kan dock ge en 
uppfattning om hur praxis ser ut inom Investering distrikt Öst/stockholm och att det eventuellt 
kan finnas liknelser inom andra verksamhetsområden.   
 
2.4 Intervjuer – tillvägagångssätt  
Syftet med intervjuerna har varit att försöka skapa en bild av hur anställda inom 
Trafikverket ser på kunskapsöverföring och kulturer inom organisationen samt hur de anser 
att dessa två faktorer påverkar varandra i termer av den upplevda effektiviteten. Intervjuer 
har genomförts med både projektledare och specialister inom Trafikverkets 
verksamhetsområde investering. Verksamhetsområde investering har för denna uppsats 
fungerat som en fallstudie för hela Trafikverket där urvalet inom enheten har varit brett och 
varierat. Intervjuerna varade cirka en och en halv timme vardera och jag valde även att 
spela in intervjuerna. Repstad (2007) menar att man slipper ägna tiden åt att skriva och kan 
koncentrera sig på vad respondenten säger om man väljer att spela in intervjuerna. En 
intervjumall har utarbetats inför dessa intervjuer som har haft inslag av 
kunskapsöverföring, kultur, nätverk och närhet. Intervjuerna har transkriberats och 
renskrivits för att kunna analyseras och tolkas utifrån de teman som studien fokuserar på. 
En tematisering av det material som har transkriberats har gjorts med en uppdelning av 
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olika teman för att enklare kunna analysera resultaten och skapa en sammansatt bild av de 
intervjuades åsikter. Jag anser att de intervjuer som genomförts har gett ett tillräckligt 
underlag för att kunna besvara de frågeställningar som studien utgår ifrån. Jag har använt 
mig av semistrukturerade frågor eftersom de ger både den som intervjuar och den som blir 
intervjuad en frihet att själv anpassa sig efter situationen och intervjun från fall till fall. 
 
2.5 Käll- och metodkritik  
De intervjupersoner som medverkar i undersökningen kan ha en snäv syn på hur 
organisationen ser ut och fungerar, vilket är något man måste ha med i åtanke vid 
genomförandet. Detta kan ha sin grund i om personen har en bakgrund från Banverket eller 
Vägverket och/eller vilken utbildningsbakgrund personen har t.ex. En person med 
bakgrund från Vägverket kan se på saker och ting annorlunda än vad en person från 
Banverket kan göra och vice versa. Antagandet att det fanns stora skillnader mellan dessa 
två verk både gällande kultur och arbetssätt är något som har gett upphov till denna 
källkritik. Detta är samtidigt en del av syftet med studien då dessa skilda åsikter ger upphov 
till en god analys. Då urvalet av intervjupersoner som har gjorts är varierat i deras yrken 
och likfördelat gällande bakgrund från Vägverket respektive Banverket anser jag detta ge 
en tillräcklig god grund för att kunna svara på frågeställningarna för studien.    
 
Något att ha i åtanke är att det från en projektledarroll är lätt att påverka men som 
projektledare går det inte att uttala sig om hur det ser ut utifrån en medarbetares perspektiv. 
Intervjuerna har övervägande skett med projektledare och kan därför ge en mer 
övergripande bild. Personer kan vara reserverade när det är en okänd människa som utför 
intervjun. Detta kan leda till att individen inte öppnar sig helt eller till en början endast ger 
kortfattade svar som inte leder till någon tillfredställande analys. Upplevelsen är att det 
skiljer sig lite från person till person gällande denna öppenhet men samtidigt som 
intervjuerna har fortlöpt har också denna öppenhet blivit större. Att intervjuerna spelas in 
kan också ha en bidragande effekt på denna öppenhet då intervjupersonerna inte vet hur de 
kommer att framställas, även om alternativet till att vara anonym har erbjudits. Denna 
osäkerhet har oftast försvunnit efter ett tag och bandspelaren har även glömts bort, vilket 
har skapat ett lättare samtalsklimat. En annan aspekt att beakta är att den intervjuade i vissa 
fall kan bli för öppen i sina svar och att det finns en risk för att personen ändrar sig på 
grund av detta. I de intervjuer som har genomförts har dock inte någon antydan till detta 
uppmärksammats.  
 
Det är viktigt att även visa på forskarens roll och tolkningar i sammanhanget och hur de 
kan påverka utgången av arbetet. Forskarens förförståelse av ett ämne kan ha en inverkan 
på hur detta ämne speglas och vilka aspekter som tas upp inom denna forskning. Att vara 
reflexiv i forskningen innebär att forskaren måste analysera hur dennes känslor och 
personliga erfarenheter påverkar arbetet. Forskaren ska uppfattas som en del i det som 
studeras och hennes personlighet är något som avspeglas i det material som produceras. Att 
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den som genomför undersökningen är medveten om sin egen inverkan på det som 
framställs är något som teorin strävar efter. Teorin menar dock inte på att forskare ska 
underkuva sina känslor och erfarenheter utan genom sin medvetenhet istället använda dessa 
personliga faktorer för att producera ett mer reliabelt material (Ehn, & Klein, 1994, s. 10). 
Arbetet måste utgå ifrån en subjektivitet där forskaren är medveten om sin närvaro vid 
studerandet av andra individer. Forskare och respondenter bör tillföra en lika stor del i det 
producerade materialet inom den reflexiva forskningen (Meurling, 1997 s. 111). Den 
hermeneutiska cirkeln är en bra metod att använda sig av för att göra sig av med fördomar 
och skapa en bättre förförståelse.      
 
Andra intressenter har även varit med och har haft ett inflytande över det arbete som har 
utförts. En handledare vid universitetet har hjälpt till att utforma den struktur och inriktning 
som uppsatsen har tagit. Utöver detta har också en handledare vid Trafikverket medverkat 
och på detta vis har också Trafikverkets syn på hur uppsatsen bör läggas upp och utformas 
tagits hänsyn till. Regelbundna möten har genomförts med dessa två handledare och deras 
intressen har överensstämt mycket väl med varandra, vilket har varit en positiv faktor i 
utformandet av studien. Det är också viktigt att poängtera att det tidigare har gjorts andra 
uppföljningar av Trafikverkets bildande. Dessa undersökningar kan ha resulterat i likartade 
slutsatser även om fokusområdet för de tidigare uppföljningarna skiljer sig från detta 
område.             
 
 
3. OM TRAFIKVERKET   
 
Trafikverket har ca 6 500 anställda och har regionkontor i Luleå, Gävle, Stockholm, 
Eskilstuna, Göteborg och Kristianstad. Myndigheten ansvarar för den långsiktiga 
planeringen av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för 
byggande, drift och underhåll av de statliga vägarna och järnvägarna. Trafikverket 
samarbetar med Transportstyrelsen, Trafikanalys, Luftfartsverket och Sjöfartsverket i 
ärenden. I arbetsuppgifterna ingår att pröva frågor om statligt bidrag till svensk 
sjöfartsnäring samt att verka för tillgänglighet i den kollektiva persontrafiken genom bland 
annat upphandling av avtal. Myndigheten ska även med utgångspunkt i ett 
samhällsbyggnadsperspektiv skapa förutsättningar för ett samhällsekonomiskt effektivt, 
internationellt konkurrenskraftigt och långsiktigt hållbart transportsystem (Förordning 
2010:185).   
 
Trafikverket är samhällsutvecklare och har en helhetssyn på planeringen för det samlade 
transportsystemet. Regeringens transportpolitiska mål styr över hur det svenska 
transportsystemet ska utvecklas. Dessa mål är också utgångspunkten för Trafikverkets 
verksamhet och visar hur arbetet ska prioriteras i organisationen. Trafikverket startades upp 
som en ny myndighet den 1 april 2010. I myndigheten ingick Vägverket och Banverket i 



13 

 

sin helhet samt den långsiktiga planeringen inom Luftfartsverket och Sjöfartsverket 
(berörde ett fåtal personer). Det tidigare Vägverkets främsta uppgift var att förvalta och 
utveckla det statliga vägnätet i Sverige och detta arbete utfördes av sju regionala 
väghållningsenheter. Banverkets främsta uppgift var att förvalta och utveckla den svenska 
statens spåranläggningar. Myndigheten ansvarade för den största delen av järnvägsnätet och 
tilldelade utrymme på banorna för gods- och passagerarföretag. Vissa funktioner av 
verksamheten hos Transportstyrelsen fördes även över till den nya myndigheten (Intervju, 
Björn Eklund).  
 
Vision och verksamhetsidé  
Trafikverkets vision är att ”Alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt”. 
Organisationens verksamhetsidé utgår från att ”Trafikverket är samhällsutvecklare som 
varje dag utvecklar och förvaltar smart infrastruktur. Vi gör det i samverkan med andra 
aktörer för att underlätta livet i hela Sverige”. De värderingar som Trafikverket inkluderar i 
sin organisation är ”Lyhördhet, nyskapande och helhetssyn”.   
 

 
       Figur 1. Trafikverkets övergripande organisation Källa: Trafikverket.se 

 
 
3.1 Investering distrikt Öst/Stockholm  
Trafikverkets verksamhetsområde Investering ansvarar för upphandling, planering och 
genomförande av de till antalet flesta ombyggnadsåtgärder och nyinvesteringar. 
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Verksamhetsområde Stora projekt driver de allra största projekten, vilket är cirka 15 till 
antalet. Trafikverket handlar upp en väldigt stor volym av arbetena inom 
anläggningsbranschen och har på så sätt en unik möjlighet att påverka och utveckla 
branschens effektivitet och produktivitet.  
 
Vid bildandet av Trafikverket fördes enheterna från Vägverket och Banverket som verkat 
inom Investeringsverksamheten och inom samma regionala yta över till Investering distrikt 
Öst/Stockholm. Det innebar två banenheter och två vägenheter inom distriktet. Syftet var 
att inte röra för mycket inledningsvis i verksamheten utan att säkerställa att arbetet kunde 
rulla på som tidigare. Enheterna fick en enhetschef samt en ställföreträdande enhetschef vid 
behov (PowerPoint Förändrad organisation, Trafikverket).  
 
Efter ungefär ett år började arbetet med att se över hur enheterna långsiktigt borde se ut för 
att fullt ut stödja bildandet av Trafikverket. Olika varianter studerades i ledningsgruppen 
och resultatet av arbetet blev en struktur med blandade väg- och banenheter med geografisk 
indelning, totalt 4 stycken. Den nya organisationen började gälla från och med 2012. 
Ytterligare en justering gjorde vid årsskiftet 2013/2014 då en till enhet lades till i 
Stockholm, detta på grund av att verksamheten i Stockholm krävde ytterligare 
ledningskraft. Skapandet av denna enhet kan också ses som ett led i den aktiva 
riskhanteringen, vilket är något som Investering/Trafikverket arbetar med kontinuerligt. 
Investering distrikt Öst/Stockholm har idag fem stycken enheter: Stockholm Nord, 
Stockholm Syd, Stockholm Mitt, Örebro/Östergötland och Mälardalen (Intervju, Björn 
Eklund).              
 
Den omorganisering som skedde inom distrikt Öst/Stockholm, verksamhetsområde 
Investering, och som ledde fram till den justerade organisation som började gälla från och 
med 1 januari 2012 kan delas upp i tre faser. Den första fasen bestod av utredning och 
förslag till en ny organisation samt beslut kring dess utformning. Förberedande fasen 
angående införandet och uppstarten av den nya organisationen följde därefter. Tredje fasen 
innebar en fungerande organisation samt att effekterna av organisationsförändringen skulle 
börjat synas och utvärderas. En viktig förutsättning för att effekterna skulle bli så optimala 
som möjligt inom distriktet var att det skulle ske en samlokalisering av verksamheten. 
I samband med fas 1 ovan så gjordes en riskanalys kring omorganisationen. En av riskerna 
som identifierades var oro hos medarbetarna. Detta ansågs kunna leda till bristande 
motivation samt att medarbetare slutar. Stöd till chefer i arbetet med hanterandet av oron, 
diskussion i ledningsgruppen, samt att cheferna avsatte tid för att samtala med sina 
medarbetare var åtgärder som togs fram för att motverka detta (Powerpoint Förändrad 
organisation, Trafikverket).     
 
Andra risker som identifierades var en trötthet inför förändringar, risk för att man inte såg 
nyttan och individuellt hur pass bra man anpassar sig till förändringar. Att kommunicera 
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nyttan med den förändrade organisationen och att individen fick information om de 
utvecklingsmöjligheter som fanns i samband med detta ansågs därför viktigt. De olika 
inarbetade arbetsätten och kulturerna från både Banverket och Vägverket ansågs kunna 
skapa integrationsproblem samt att enhetscheferna skulle behöva hantera olika typer av 
arbetsätt. Genom att skapa en förståelse för de olika arbetssätten och införa ett gemensamt 
arbetsverktyg menade ledningen att detta skulle kunna motverkas. Vissa yrkesgrupper 
bedömdes också kunna få en ökad arbetsbelastning samtidigt som en bristande uppföljning 
och styrning av projektverksamheten riskerades. För att motverka detta skulle en 
förstärkning av resurser ske vid behov samt att en mer utförlig planering och prioritering av 
arbetsuppgifter behövdes (Powerpoint, Förändrad organisation, Trafikverket). 
 

 
Figur 2. Organisationsstruktur Investering distrikt Öst/Stockholm Källa: Powerpoint 

Förändrad organisation, Trafikverket.  
 
 
4. TEORI  
 
Det som kommer att beskrivas och diskuteras i detta avsnitt är först organisationen som 
helhet och vad en organisation är för att få en klarare förståelse för begreppet. Sedan 
diskuteras kunskapsöverföring och hur detta fenomen tar sin form inom organisationer.  
Efterföljande avsnitt beskriver den rumsliga förankringen och hur detta påverkar 
kunskapsöverföring och hur de olika dimensionerna av förankringen påverkar varandra.   
 
4.1 Vad är en organisation?  
En organisation kan definieras som ”sociala strukturer skapade av individer för att främja en 
kollektiv strävan efter särskilda mål” (Clegg & Bailey, 2008, s. 519). Det finns vissa särskilda 
drag som är utmärkande för alla typer av organisationer. De gemensamma drag som finns 
inom litteraturen är att alla organisationer måste: definiera och omvärdera deras mål; välja ut 
och rekrytera medlemmar; skapa motivation för de anställda; fördela uppgifter mellan 
medlemmar; kontrollera och samordna insatser; insamla information från partners; lokalisera 
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marknader för varor och tjänster; skapa legitimitet samt hitta lösningar för att hantera 
miljöproblem. Organisationer har traditionellt varit förknippade med tre speciella egenskaper. 
Den första är deras varaktighet och särskilt förmågan att ersätta anställda, förbättra strukturer 
och bygga upp det som blivit skadat så att det kan hålla över en längre tid. Deras pålitlighet 
som bland annat innebär att kontinuerligt kunna utföra uppgifter enligt ett upprepat schema är 
också något som nämns vara utmärkande för organisationer. Till sist är deras förmåga att 
utöva ansvar och skyldigheter en egenskap som innefattar de regler och formella strukturer 
som finns inom organisationen något som påverkar både beslut och aktiviteter. En stor del av 
en organisations resurser måste också användas till underhåll och nödvändigheter samtidigt 
som det finns en strävan mot uppsatta mål (Clegg & Bailey, 2008). Intressekonflikter mellan 
aktörer är något som är svårt att bortse från inom organisationer och är ett ständigt inslag 
inom de flesta kunskapsområden. Det är också viktigt att belysa dessa konflikters påverkan på 
förmågan att skapa förbättringar och att konflikter kan ha en dämpande effekt på 
kunskapsöverföringen mellan individer.                        
 
4.2 Organisationsteori – den kunskapsbaserade organisationen  
Den kunskapsbaserade teorin inom organisationer utgår från idén om att företag och 
organisationer är uppbyggda som de är eftersom förmågan att hantera kunskap är större än 
under andra organisationsstrukturer. Organisationer är sociala skapelser som använder och 
lagrar intern kunskap, kompetenser och färdigheter som är viktiga för en organisations 
tillväxt och framgång. Teorin fokuserar på strukturering och integration av de anställdas 
inlärning inom organisationen (Miles, 2012). Kunskap är svår att definiera och det finns 
ingen entydig definition på konceptet. Vissa forskare menar att data omvandlas till 
information som sedan blir till kunskap för att sedan analyseras med erfarenhet. Att 
klargöra en skillnad mellan tyst och kodifierad kunskap är viktigt, vilket teorin återkommer 
till i senare avsnitt. Kunskapen inom en organisation bidrar till olika typer av produkter och 
tjänster och skapar även större möjligheter för innovation och differentiering. Att kunskap 
som blir inhämtad, lagrad och använd är den mesta strategiska resursen för en organisation 
är det många i ledningsposition och forskare som håller med om. All mänsklig 
produktivitet är beroende av kunskap och därför är det en av de viktigaste resurserna inom 
en organisation. Den kunskapsbaserade teorin menar att kunskap är skapad, lagrad och 
använd av individer till skillnad från organisationer som helhet. Utmaningen ligger i att 
koordinera och integrera denna kunskap som de olika individerna innehar. Fyra åtgärder för 
att integrera denna kunskap inom organisationer har föreslagits inom litteraturen (Miles, 
2012). Den första åtgärden innebär att sätta upp särskilda regler och direktiv där planer, 
procedurer, policyer och praxis tas fram inom organisationen. Därefter ordna aktiviteter i 
en viss följd så att ett tidsenligt schema kan följas och de anställda ska kunna veta vad de 
ska göra. Att föra in rutiner inom en organisation är också viktigt, vilket har en koppling till 
organisationskultur och vilka värderingar samt beteende som finns inom just den kulturen. 
Till sist är det viktigt att skapa förutsättningar för problemlösning och beslutsfattande inom 
grupper. Diskussioner, överföring av kunskap, inlärning och handling är centralt för att den 
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sociala kommunikationen ska fungera. Alla dessa åtgärder är beroende av att det finns en 
viss typ av gemensam kunskap inom organisationen. Den gemensamma kunskapen syftar 
på det som alla bör veta till exempel språk, skriva och räkna, datorprogram, viss 
specialiserad kunskap samt att individer delar en kultur med varandra. Genom denna 
allmänna kunskap ges det möjlighet till att sprida kunskap om saker som inte är 
gemensamma för alla anställda, det blir ett verktyg för kunskapsöverföring (Grant, 1996). 
Stora hierarkier inom organisationer är något som kan hindra spridandet av den allmänna 
kunskapen eftersom kunskap då ofta lagras avskilt ifrån varandra. Tidigare forskning inom 
området har fokuserat på utnyttjandet av en organisations kompetenser, skapandet av nya 
kunskapskompetenser samt processer för kunskapsutbyte. Kritik mot tidigare forskning har 
bland annat riktats mot om det är individen eller det kollektiva som är det centrala för de 
bidragande resultaten inom organisationsteori.                     
 
4.3 Organisationen och kunskapsöverföring  
Världsekonomin rör sig mot en mer kunskapsbaserad inriktning och är karaktäriserat av tre 
faktorer: de alltmer växande ekonomiska transaktionerna baserade på kunskap, den snabba 
förändringen som sker rörande kvalitet i varor och tjänster samt skapandet och införandet av 
förändring i beslutsfattande organ (Maskell & Malmberg, 1999).   

En organisation har ofta en delad plattform för sina anställda där de delar samma kultur, 
visioner, värderingar och minnen. Detta hjälper till att skapa en situation där allt som de 
anställda lär sig på något sätt är kopplat till vad andra anställda kan eller kommer att lära sig i 
framtiden. Allt eftersom en organisation mognar kommer dess kunskap att växa i en ojämn 
takt inom avdelningarna och genom detta bli mindre sammanhängande. Ju större 
organisationen blir desto mindre erfarenheter kommer också att delas med de andra anställda 
på olika avdelningar. Detta kommer påverka kunskapsöverföringen och det som från början 
var en enskild kunskapsbas kommer att växa till att enbart överlappa varandras 
expertområden (Bathelt et al, 2004). Nackdelarna med att föra samman många olika 
kunskapsområden till en och samma organisation är bland annat att varje kunskapsbas ofta är 
knuten till specifika teknologier och särskilda uppgifter som kan komma att kräva en viss typ 
av styrning och beslutsfattande. Varje kompetensområde inom organisationen behöver också 
någon typ av vision att sträva efter, vilken ofta kan skilja sig från de andra avdelningarnas mål 
och preferenser. Forskning visar samtidigt på att varierande kunskap inom en organisation kan 
uppmuntra till inlärning av ny kunskap. Denna mångfald av kunskap kan hållas i schack 
genom att skapa olika divisioner inom organisationen (Bathelt et al, 2004). Skapandet av 
dessa divisioner hjälper oftast till att forma en bättre ledningsstruktur men det drabbar oftast 
de synergier som man vill uppnå inom organisationen negativt. Organisationer som består av 
flera olika enheter kan även skapa en situation där enheter lär sig av varandra och även drar 
nytta av den kunskap som andra enheter producerar. Kunskapsöverföring inom enheter kan 
även skapa en gemensam inlärning och ett bättre samarbete mellan kollegor inom enheten. 
Det finns forskning som menar på att det är individernas personligheter som avgör hur 
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kunskapsöverföringen ser ut. Andra menar att det är relationerna mellan individer och de 
sociala nätverken som styr denna överföring (Marouf, 2007).  

Tidigare upplevd framgång inom en organisation skapar ofta en praxis som är accepterad och 
inarbetad i arbetsgången. Det är därför svårt att bortse från denna praxis vid förändring och 
skapandet av ny kunskap, även om det sätter hinder för den framtida utvecklingen inom 
organisationen (Maskell & Malmberg, 1999). Det är ett faktum att det alltid är lättare att 
ifrågasätta nya idéer och infallsvinklar än att ifrågasätta redan inarbetade strukturer. Därför 
tenderar organisationer och företag att förlita sig på det välkända och riskerar att på så sätt 
låsa in sig i ett specifikt tänkande. Det kan även finnas en oanvänd kunskap inom 
organisationer som inte är implementerad i den nuvarande arbetsgången. Förekomsten av 
interna hinder inom företag och organisationer kan begränsa möjligheten att implementera 
kunskap som redan finns inom organisationen. Dessa hinder kan skapa ett motstånd även mot 
mindre förändringar. Den största delen av all kunskap skapas genom social interaktion 
(Maskell & Malmberg, 1999). Det kan ibland vara svårt att identifiera de specifika delarna 
som ingår i en viss kunskap. Den här svårigheten kan bland annat uppkomma när det gäller 
speciella kunskaper som individer innehar. Det är samtidigt svårt att ibland exakt lokalisera 
vart i organisationen kunskapen ligger eftersom kunskapen ofta finns inom processer, rutiner 
och den interna företagskulturen.  

Kunskapsöverföring inom en organisation kan ske på olika sätt bl.a. genom 
arbetskraftsrörlighet, utbildning, kommunikation, observation, ny teknologi, vetenskapliga 
publikationer, presentationer, interaktion med kunder och partners samt andra typer av sociala 
relationer inom den egna organisationen (Argote et al, 2000). Omfattande forskning har gjorts 
på hur upplevelsen av ett projekt kan påverka ett annat. Forskning visar också på att större 
organisationer som är integrerade samtidigt har en mer omfattande erfarenhet att grunda sig 
på till skillnad från fristående organisationer. Detta kan jämföras med Banverket och 
Vägverket som fristående organisationer respektive Trafikverket som en större integrerad 
organisation. För att man ska kunna förstå sig på hur kunskapsöverföring inom organisationer 
fungerar gäller det inte bara att visa hur kunskap överförs från en individ till en annan utan 
också att förstå sig på hur större grupper utför detta, till exempel enheter och divisioner 
(Argote et al, 2000). Det måste analyseras över den individuella aspekten där andra sociala 
processer finns som att dela, tolka och sammanställa information och lagra denna så att 
organisationen sedan på individnivå kan ta del utav denna.   

4.3.1 Nätverk  
De sociala nätverk som finns inom en organisation och inom grupper är viktiga redskap för att 
säkerställa en god kunskapsöverföring. Forskning har visat på att det kan uppstå positiva 
följdeffekter genom att bara ge råd till andra kollegor (Janhonen et al, 2011). Genom detta blir 
reliabiliteten i de beslut man tar högre, det hjälper till att lösa eventuella problem som finns 
inom gruppen och organisationen samtidigt som det hjälper till med att stärka den sociala 
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sammanhållningen. Nätverk som använder sig av kunskapsöverföring inom grupper ger 
upphov till inlärning och samarbete samtidigt som en ny kunskap får chans att växa fram.  

Sociala nätverk och relationerna där emellan på arbetsmarknaden och inom företag underlättar 
kunskapsspridning. Detta är något som har sin grund i den lokala miljön och de 
förutsättningar som finns på arbetsmarknaden. Det finns både formella och informella 
samarbeten och relationer mellan aktörer på arbetsmarknaden. De formella relationerna 
innefattar till exempel de samarbeten som finns mellan och inom aktörsgrupper på den privata 
arbetsmarknaden och offentliga organisationer, såsom universitet och forskningsinstitut. 
Informella relationer omfattar de sociala nätverksrelationer som existerar mellan individer 
som ofta är baserade på förtroende och tillit, inte bara inom organisationen, utan även mellan 
organisationer (Waxell, 2005). I de formella nätverken knyter man samman aktörer genom 
aktivt deltagande i bland annat formella nätverksorganisationer. Den interaktion som sker 
inkluderar strukturer och aktörer med kopplingar till marknadsrelaterade, kompetensbärande, 
finansiella samt sociala institutioner och organisationer. Relationer mellan individer som 
gynnar kunskapsspridning kan bidra till en kraftfull dynamik inom organisationer. 

Arbetskraftsrörligheten kan också påverka spridningen av kunskap och det är ofta genom 
dessa personliga kontakter och sociala nätverk som rekrytering av personal sker. Ett nätverk 
som bygger på kommunikation är viktigt för lagandan inom gruppen men är också 
betydelsefullt för att själva uppgiften ska kunna genomföras ordentligt. Alla nätverk är dock 
inte bidragande till effektiviteten inom organisationer. Att skapa och behålla kontakter är 
något som tar upp mycket tid och kan uppehålla individen från att bidra till produktiviteten. 
Viss forskning har visat på att gruppledarens kontaktnätverk är mer fördelaktigt än 
gruppmedlemmars eftersom att gruppledaren ofta har ett mer utbrett kontaktnät och mer 
värdefulla kontakter inom sitt nätverk. I fallstudien kan denna teori kopplas till 
projektledarens roll inom Trafikverket och att denne skulle ha ett mer utarbetat nätverk. En 
gruppmedlem kan däremot bidra med lika mycket kunskap som en gruppledare och eventuellt 
även mer kunskap. Både de interna nätverken inom en grupp och de externa är viktiga och 
påverkar produktiviteten inom en organisation. Genom den sociala interaktionen som 
förekommer på en arbetsplats kan den varierande kunskap som individer besitter att spridas 
och användas till de olika uppgifter som organisationen står inför (Janhonen et al, 2011). Ju 
mer livlig interaktion det finns mellan medlemmar inom ett nätverk desto högre grad av 
kunskapsöverföring och prestation tenderar att förekomma.  

4.3.2 Individer        
Individer bär på en viss kunskap som är svår att föra vidare och göra generell för andra 
människor, så kallad tyst kunskap. Den kunskap som individen besitter är genom detta 
individuell och exklusiv (Waxell, 2005, s. 157). Maskell & Malmberg (1999) menar att man 
bara kan lära sig vissa typer av kunskaper genom erfarenhet och upplevelse. Genom att byta 
arbetsort och arbetsuppgifter inom en organisation ges det möjlighet till att sprida denna 
kunskap inom organisationen. Skapandet av kunskap och inlärning är grundat på interaktiva 
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processer där människor sitter på olika typer av kunskap och kompetenser och delar med sig 
av dessa (Bathelt et al, 2004). Den generella uppfattningen är att ju mer kodifierad kunskapen 
är, alltså dokumenterad, desto mindre känslig är inlärningen för det geografiska avståndet 
mellan två parter. Om kunskapen däremot är tyst så är den istället mycket mer beroende av 
den rumsliga närheten och de två parterna behöver då befinna sig inom samma lokala miljö 
för att kunna överföra kunskapen. Den kodifierade kunskapen finns oftast dokumenterad och 
är lättare att föra över till andra än vad den tysta kunskapen är, vilken ofta är individuell och 
svår att förklara för andra.  

Flödet av information, skvaller och nyheter inom en organisation eller område skapar en viss 
typ av kommunikation som uppmuntrar till delade värderingar, tolkningar och attityder. 
Individen får mycket information gratis via skvaller och diskussioner genom att befinna sig 
fysiskt vid den lokala arbetsplatsen. Bathelt, et al (2004) kallar detta för ”local buzz” och 
menar att det sker en inlärningsprocess mellan individer som är förankrade inom en grupp 
genom att bara finnas där på plats. Den fysiska närheten mellan individer gör det enklare för 
kunskapsöverföringen. De individer som befinner sig inom en lokal grupp kanske inte ens 
förstår eller uppskattar värdet i att på ett så enkelt sätt få tillgång till värdefull information 
som i andra fall skulle vara svår att få tag på. Att den lokala närheten uppmuntrar till inlärning 
och kommunikation mellan individer kan vara ett av skälen till samlokaliseringen av 
Trafikverkets verksamhet. Inlärning av kunskap är ofta grundat på interaktiva processer där 
olika individer interagerar och forskning har visat på att kommunikationen inom en 
organisation, samt den lokala inlärningen av kunskap spelar en stor roll gällande innovation 
och tillväxt av organisationer. Det lokala närvarandet ger möjlighet för individer inom en 
organisation att delta i en interaktiv inlärningsprocess och problemlösning samt att dela med 
sig av sin expertkunskap till andra kollegor.  

Det kan finnas individer inom organisationen som inte förstår vikten av en särskild process 
och därför hindrar att denna kunskap förs över till andra inom organisationen. Att individer 
inte delar med sig av sin kunskap till andra individer inom en organisation är ett problem som 
kan drabba effektiviteten inom en organisation. Att individer favoriserar andra anställda inom 
en grupp eller en enhet är också något som kan hindra en effektiv kunskapsöverföring. Det är 
viktigt att kunna förstå sig på hur man kan skapa en god kunskapsöverföring och därigenom 
öka produktiviteten och en organisations resultat (Argote et al, 2000). Kunskapsöverföring är 
en process, t.ex. där en enhet blir påverkad av den andra enhetens erfarenheter eller när en 
individ blir påverkad av en annan individs erfarenheter inom samma enhet. Genom att 
kunskapsöverföringen i så stor uträckning är beroende av förtroendet för den andra individen 
blir de sociala relationerna oumbärliga för organisationer. För att kunna skapa en optimal 
interaktion med en ny medarbetare måste man bygga upp detta förtroende gradvis på ett 
medvetet och systematiskt sätt. Denna process är inte bara tidskrävande utan kan även vara 
kostnadskrävande (Bathelt, et al, 2004). Gruppmedlemmar skapar ofta en delad upplevelse av 
verkligheten genom all den kommunikation och interaktion som sker inom gruppen. Denna 
delade verklighetsuppfattning påverkar hur gruppen löser problem och vilka strategier som 
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utvecklas. Brainstorming och gruppdiskussioner är saker som ofta kan leda till en uttömning 
av kunskap och till delande av denna (Argote et al, 2000).  

4.3.3 Tyst och kodifierad kunskap           
Kunskap är något som individer tror på och värdesätter på grund av det meningsfulla 
innehållet och detta skapas genom erfarenhet, kommunikation eller dragna slutsatser. Det kan 
uppfattas som ett innehåll som lagras och ändras men samtidigt som en process där handling 
och vetande går hand i hand och där man tillämpar denna expertis (Zack, 1999). Kunskap kan 
vara antingen tyst eller kodifierad. Den tysta kunskapen är beskrivet av Polanyi (2009) som en 
kunskap vilken är svår att beskriva för andra individer. Polanyi tar upp exemplet med att 
cykla, vilket kan liknas med överföringen av den tysta kunskapen till en annan person. Det är 
svårt att exakt beskriva tekniken och hur man gör för att cykla för en annan person, det är en 
kunskap som bara finns inom en och som personen tar fram när det behövs. Den tysta 
kunskapen är svår att utrycka i ord och den är i högsta grad personlig. Enligt Polanyi (1967) 
har det att göra med en aktiv förståelse för saker och ting, vilket är en handling som kräver en 
viss färdighet. Det är ofta en undermedveten kunskap som individen kan använda även 
samtidigt som personen utför en annan aktivitet. Att den tysta kunskapen också är kopplad till 
att kunna utföra en färdighet inom en särskild kontext är centralt för teorin; individen måste 
kunna vara uppmärksam på de krav som finns för specifika situationer. Fokus ligger här på 
den praktiska kunskapen och att individen utför något genom handling. Det är svårt att 
klargöra denna kunskap även om forskare är oense om hur mycket av denna kunskap och hur 
pass bra man kan artikulera den. Det lättaste sättet att överföra tyst kunskap är att praktisk 
visa hur aktiviteten går till samtidigt som individen får testa den nya aktiviteten. Kunskapen är 
erfarenhetsbaserad och uppnås genom träning och praktisk erfarenhet. Motsatsen till tyst 
kunskap är den kodifierade kunskapen, vilken är känd för individen samtidigt som den är lätt 
att dokumentera och förstå.  

Den kodifierade kunskapen är mer precis och formellt artikulerad även om den ofta är tagen 
ur sin kontext. Kodifierad kunskap är all den kunskap som kan ”avkodas” och allting som kan 
artikuleras kan även avkodas (Johnson et al, 2002). All kodifierad kunskap har en koppling 
till språk och det är genom språket som denna kunskap kan kodifieras. Denna typ av kunskap 
kan finnas nedskriven i form av en rapport, kan dras från en databas eller vara dokumenterad 
på något annat typ av sätt. Dokumentationen är något som är karaktäriserande för just denna 
form av kunskap och det är denna dokumentation som gör det lättare för överföringen av 
kunskap till andra individer. Kodifierad kunskap blir allt mer viktig inom organisationer och 
vissa anser att det är den mest betydelsefulla produktionsfaktorn i den kunskapsbaserade 
ekonomin. I dessa kunskapsbaserade organisationer behövs det en integrerad och delad 
kunskap för att skapa effektivitet och tillväxt. Zack (1999) menar att mycket kunskap kan 
göras om till kodifierad kunskap. Vilken kunskap som en organisation bör omvandla till 
kodifierad och vilken som bör förbli tyst är dock en svår balansgång. Det kan finns även 
finnas kulturella begränsningar inom organisationen som gör denna omvandling svårare. Att 
kunskap kan ses som tyst kan vara på grund av att inga försök till att artikulera den har gjorts. 
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Organisationen kan ha en kultur där det inte är legitimt med denna typ av omvandling 
gällande vissa kunskaper. Att ifrågasätta organisationens kunskap är inte alltid socialt 
acceptabelt och det kan samtidigt finnas vissa inlärda rutiner och praxis som gör detta svårare. 
Ett annat problem är att denna omvandling, där den individuella kunskapen blir kollektiv, kan 
skapa en rubbning av maktbalansen vilket vissa kulturer motsätter sig. Saknaden av ett 
gemensamt språk eller sätt att utrycka sig inom en organisation kan också påverka 
omvandlingen negativt. Organisationer ifrågasätter ofta inte sättet att lagra, behandla eller 
överföra kunskap, vilket kan leda till den kunskap som finns ofta förblir tyst.                       

Det är viktigt att visa på skillnader mellan tyst och kodifierad kunskap även inom 
organisationer eftersom det bland annat kan påverka utgifter och organisationens teknologiska 
utveckling. Tyst kunskap kan tillhandahållas genom att hyra in konsulter eller genom att 
integrera andra firmor i organisationen. Denna kunskap kan samtidigt skyddas genom att 
upprätta långsiktiga kontrakt med sina anställda. Kodifierad kunskap kan samtidigt köpas på 
marknaden och vara skyddad av olika patent och andra rättigheter. Den tysta kunskapen kan i 
vissa fall förvandlas till kodifierad kunskap och på det sättet överföras till många fler 
människor inom organisationen. Johnson et al (2002) menar att det finns fyra kategorier av 
kunskap inom en organisation: delade informationsdatabaser, delade modeller av tolkning, 
delade rutiner och delade nätverk. Delade informationsdatabaser innehåller fakta och är lätt att 
förmedla till andra individer. Tolkningsmodellerna innehåller kunskap om principer och lagar 
i naturen, i det mänskliga sinnet och i samhället och den här typen av kodifierad kunskap är 
viktig för den teknologiska utvecklingen. De delade rutinerna kan kopplas till de kunskaper 
och färdigheter som finns inom organisationen och utgör även en viktig del för hela den 
ekonomiska verksamheten. Ett exempel på detta är forskarens användning av sina färdigheter 
och personliga kunskaper för att hitta lösningar, vilket har en stark koppling till den tysta 
kunskapen. Den rutinmässiga kunskapen sprids genom organisationens delade nätverk allt 
eftersom tekniken och kunskapen blir mer komplex. Kombinationen av flera olika teknologier 
och kunskapsområden gällande tjänster och produkter gör att det blir allt viktigare med 
tillgång till en mångfald av kunskap inom organisationer (Johnson, 2002). Nätverken inom 
organisationer delar kunskap om vem som vet vad och vem som vet vad som ska göras men 
det ger också en möjlighet till att samarbeta och kommunicera med olika typer av experter. 
Tillit, öppenhet och relationer är karaktäriserande för denna kategori av kunskap och här är 
kunskapen svår att kodifiera.     

Det tycks råda en uppfattning om att den tysta kunskapen kan ses som en lokal kunskap och 
den kodifierade kunskapen som global, vilket Bathelt et al (2004) ifrågasätter. Detta på grund 
av att den tysta kunskapen oftast behöver föras över inom den lokala miljön och kräver en 
fysisk närhet samtidigt som den kodifierade kunskapen lättare kan överföras avseende längre 
avstånd. Det finns en kostnad i samband med framtagandet av den kodifierade kunskapen 
även om vissa forskare menar att när kunskapen väl är kodifierad så är den tillgänglig och 
gratis för alla organisationer oavsett deras geografiska placering. I verkligheten krävs det 
mycket arbete för att kunna identifiera, analysera, förstå och implementera denna kunskap 
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inom organisationen. Bathelt et al (2004) menar också att kunskap kan bli skapad och 
överförd genom att bygga informationskanaler eller ”globala pipelines” till aktörer utanför 
den lokala miljön där information kan flöda fram och tillbaka. Det argumenteras också för att 
många olika informationskanaler tillsammans med en hög nivå av lokal inlärning ”local buzz” 
och överföring av kunskap skapar incitament för en bättre effektivitet inom organisationen.                

4.4 Rumslig förankring och närhet  
Den rumsliga förankringen kan ses som den bakomliggande orsaken och förklaringen till 
många handlingar inom ett socialt nätverk bestående av individer. Forskare menar också att 
detta är något som påverkar prestationsförmågan inom nätverket. Det handlar om hur de 
sociala strukturerna påverkar det ekonomiska aspekterna. Granovetters argument för den 
rumsliga förankringen innebär att det beteende och institutioner som ska undersökas är så pass 
formade av de existerande sociala relationerna till den grad att man inte kan skilja dessa åt. 
Det finns många olika former av rumslig förankring, där den geografiska (fysiska), sociala 
och kulturella förankringen kan spela en roll när det gäller prestationen inom ett nätverk 
(Granovetter, 1985). Det råder dock delade meningar om hur mycket dessa sociala relationer 
påverkar det ekonomiska beteendet även om de flesta forskare är överens om att de har ett 
visst inflytande. Individer som konstant upprätthåller kontakter och band till andra människor 
på till exempel en marknad har genom dessa nätverk och de nära sociala relationer som 
uppstår en möjlighet till att utbyta värdefull information (Uzzi, 1997). Detta utbyte är 
beroende av kvaliteten på och strukturen av dessa nätverk eftersom det är avgörande för de 
förväntningar och möjligheter som skapas. Rumsligt förankrade nätverksrelationer bygger 
ofta på tillit och personliga anknytningar till andra personer. Forskare har också visat på att 
nära sociala relationer kan ge upphov till ett stort utbyte av tyst kunskap samt främja 
kunskapsöverföring och inlärning i allmänhet. Uzzi (1997) visar också på hur tilliten och 
förtroendet mellan individer är något viktigt för att etablera långsiktiga relationer. Tillit 
mellan individer skapar en situation där personer inte bara agerar för sitt eget bästa eller på 
bekostnad av den andra personen. Att ha en positiv uppfattning av den andra personen ifråga 
är något som förenklar och kortar ner beslutsprocessen eftersom individen vet att den andra 
personen bland annat har organisationens bästa i åtanke. Tillit utvecklas när en extra 
ansträngning görs frivilligt för att uppehålla en relation och när denna ansträngning är 
ömsesidig. Det kan innebära handlingar som visar på förtroende och att man vill den andra 
personens bästa. Dessa utbyten är speciella eftersom det inte finns några formella krav på dem 
samtidigt som de kan skapa tillgång till särskilda resurser som annars kan vara svåra att få 
kontakt med. Organisationers konkurrenskraft och förmåga att övervinna problem är också 
något som denna tillit hjälper till att förstärka. De fördelar som tilliten för med sig är också 
beroende av vilken typ av relation som finns mellan parterna, hur information behandlas, hur 
den är insamlad och blir sammanställd. Om individer inte upprätthåller denna tillit utan 
missbrukar den upprepade gånger kan relationen bli lidande och tilliten försvinna (Uzzi, 
1997). Det är de sociala relationerna mellan individer som tilliten har sin grund i och är därför 
också i högsta grad en social process som skapar möjligheter, resurser och flexibilitet inom 
organisationen.                                      
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4.4.1 Fysisk/geografisk närhet   
Den fysiska närheten handlar om hur nära personer är placerade geografiskt sett ifrån 
varandra och berör i detta fall hur samlokaliseringen av verksamheten i samband med 
bildandet av Trafikverket har påverkat arbetet. Enligt Waxell (2005) kan vissa platser ta till 
vara på och samtidigt skapa ny kunskap bättre än andra platser. På vissa arbetsmarknader 
kan därför kunskapsflödet vara grundat i ett nätverk på en lokal/regional nivå. En 
samlokalisering av verksamheter kan då det finns en god lokal tillgång till viktig kunskap 
och kompetent arbetskraft utgöra en fördel som kan gynna innovationsprocessen och 
konkurrenskraften. Eftersom utvecklingen av en organisation bland annat är beroende av de 
förutsättningar som finns på en viss plats kan en geografisk samlokalisering av 
verksamheter bidra till ett antal fördelar, vilket både gynnar organisationen och regionen. 
Närhet och avstånd både fysiskt och socialt är faktorer som är avgörande i detta fall 
(Waxell, 2005). I den lokala miljön finns det bättre förutsättningar för kunskapsöverföring 
mellan individer genom de personliga kontakter och sociala nätverk som finns. För att en 
effektiv kunskapsspridning ska kunna ske måste det finnas ett stort förtroende mellan de 
olika parterna, vilket kan ta lång tid att bygga upp. Den fysiska närheten har betydelse när 
det kommer till lärandeprocessen, även om dagens teknik gör det möjligt för mer 
distanserad kommunikation. Vissa typer av kunskaps och informationsutbyten kräver ändå 
en direkt mänsklig kontakt. Ju mer tyst kunskap som är inblandad i kommunikationen, 
desto mer geografisk närhet behövs för att kunna överföra kunskapen. För det första 
kommer kommunikationen mellan två individer alltid att vara enklare och billigare ju 
närmare de befinner sig ifrån varandra geografiskt sett (Maskell och Malmberg, 1999). För 
det andra så behövs det ett stort ömsesidigt förtroende och förståelse mellan individer som 
är kopplat till språk och värderingar samt kultur.   
 
4.4.2 Social närhet     
Den sociala närheten handlar om relationer till andra individer, vilket har en påverkan på de 
nätverk som bildas. Det kan också handla om hur en organisations sociala struktur ser ut och 
hur mycket individer socialiserar med varandra. Kunskap och sociala nätverk utgör en stor del 
av organisationers effektivitet i dagens samhälle. Att dela med sig av sin kunskap är en viktig 
del för att kunna åstadkomma ett effektivt arbete inom en grupp. Den tysta kunskapen kan 
överföras mellan individer genom till exempel att vara tillsammans, att bo i samma 
omgivning, dela upplevelser och genom att överföra idéer till andra människor (Janhonen et 
al, 2011). Organisationens sociala del kan definieras som en process där individer lär sig att 
uppskatta de värderingar, förmågor, förväntade beteenden och den sociala kunskapen som 
behövs för att kunna vara en del av den berörda organisationen. Janhonen et al (2011) menar 
att en liten storlek på gruppen är något som påverkar resultaten av arbetet positivt. Allt 
eftersom en organisation växer bildas det samtidigt grupper inom den sociala strukturen. Detta 
gör att den sociala sammanhållningen minskar men ökar samtidigt chanserna för en 
omvandling av tyst kunskap till en kodifierad kunskap.      
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Storleken på individers nätverk genom vilket information och kunskap flödar är avgörande för 
hur mycket ny kunskap som produceras. Detta är i sin tur beroende av hur mycket individer 
expanderar sina nuvarande vägar för att kommunicera med andra människor. Hur ett nätverks 
utformning ska se ut för att en god kunskapsöverföring ska kunna ske inom en organisation är 
bland annat beroende av en hög grad av interaktion mellan individer och att det finns en 
närhet inom gruppen och organisationen (Janhonen et al, 2011). Det finns betydande 
forskning som har visat på att individens personliga kontakter är betydande för både 
individens och gruppens arbetsrelaterade reslutat.   

4.4.3 Kulturell närhet   
Kulturell närhet innefattar bland annat traditioner, värderingar och beteenden samt hur pass 
väl dessa faktorer överensstämmer mellan individer. I detta fall handlar det om hur 
Banverkets och Vägverkets kulturer har skiljt sig från varandra och hur väl dessa är 
integrerade inom Trafikverket i dagsläget. Vad kultur står för inom en organisation beror 
oftast på den förankring som personer i ledningsposition har skapat inom en grupp som har 
fungerat under en längre tid. Kultur är skapad, förankrad, utvecklad samt manipulerad av 
dess ledare. Allt eftersom en organisation mognar kommer denna kultur också att 
stabiliseras, skapa struktur och mening för gruppens medlemmar. Organisationskultur kan 
ses som grunden för den sociala strukturen som finns och de regler som individer anpassar 
sig efter. ”Kultur finns inte bara runt omkring oss, utan inom oss likväl” (Schein, 2010 s. 
9). Det är något som ständigt är i omvandling och är format av vårt interagerande med 
andra personer men blir även format av vårt eget beteende. Kulturen inom en organisation 
visar även på hur vi ska uppfatta, känna och agera inom den specifika organisationens 
kontext. Det är våra sociala erfarenheter som bygger upp de förväntningar och de regler 
som definierar hur man bör agera inom en viss social kontext. Dessa sociala regler är det 
som gör att människor kommer överens med varandra, kan förutse sociala beteenden och 
skapa en mening i vad de gör. Ett gemensamt språk uppstår genom den organisatoriska 
kulturen och genom detta språk kan människor lättare interagera med varandra och det blir 
enklare för människor att förstå varandra och se saker utifrån samma perspektiv. Mening är 
något viktigt i detta sammanhang och det är något som kulturen skapar och får människor 
att arbeta mot samma mål. Styrkan hos organisationers kulturer kan variera beroende på 
vilket område det handlar om. De starkaste kulturerna finner man hos de traditionella 
yrkena som till exempel inom sjukvård medan yrken inom företagande och ledning är mer 
diffusa i deras kultur (Schein, 2010). Att kultur är viktigt för en organisations effektivitet är 
också en faktor att ta hänsyn till och att ju starkare kulturen är desto högre blir också 
effektiviteten. Denna sociala struktur som Schein diskuterar hänger också ihop med de 
värderingar, visioner och de attityder som människor inom organisationen delar. Det är 
skillnader i dessa kulturella värderingar och attityder som gör det svårare för arbetet med 
att skapa integration inom organisationen.                
 
De grundläggande problemen med en organisations interna integration är enligt Schein:  
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• Att skapa ett gemensamt språk inom gruppen: om gruppmedlemmar inte kan 
kommunicera med eller förstå varandra så kan heller inte gruppen fungera.  

• Definiera gruppens gränser och kriterierna för medlemskap: gruppen måste kunna 
definiera sig själv och visa på vem som är med i gruppen och inte.  

• Fördelning av makt, auktoritet och status: varje grupp måste utarbeta en 
beslutskedja samt kriterier för hur någon får, uppehåller och förlorar makt och 
auktoritet.  

• Utveckla normer för tillit, förtroende och vänskap: det är viktigt att sätta regler för 
hur relationer kan uppkomma inom organisationen och för hur öppenhet och 
intimitet hanteras i samband med organisationens uppgifter. Tillit är även något som 
gör det lättare för individer att dela med sig av sin kunskap till andra kollegor.  

• Att definiera och bestämma vad som är belöning och vad som är straff: det gäller att 
veta vilka beteenden inom organisationen som är fruktbara och vilka som är 
negativa.  

• Förklara det som inte går att förklara: i vissa situationer som uppstår är det svårt att 
förklara varför detta har skett och dessa händelser måste ges en mening för att 
kunna skapa stabilitet och för att kunna hantera situationer på ett korrekt sätt.            

 
Sammanfattningsvis inkluderar de centrala delarna inom denna teoridel först och främst 
kunskapsöverföring och hur det kan kopplas till organisationer och deras effektivitet. Tyst 
och kodifierad kunskap utgör även viktiga delar av teorin samt hur de kan kopplas till 
empirin. Hur nätverk kan se ut och fungera är centralt för analysen av denna studie samt 
hur individen påverkar dessa kunskapsnätverk. Den rumsliga förankringen och dess 
effekter på sociala nätverk är också något som spelar in i analysen och särskilt sambandet 
med den fysiska, sociala och kulturella närheten.          
 
 
5. ANALYS                                   
 
I detta kapitel görs en analys av kunskapsöverföringen inom distriktet och hur det samspelar 
med olika typer av kunskap samt olika dimensioner av närhet. En analys av den upplevda 
effektiviteten inom distriktet framställs också i kapitlet utifrån olika delteman.  
 
5.1 Kunskapsöverföring inom Investering distrikt Öst/Stockholm      
Kunskapsöverföringen inom distriktet visar på att det i samband med omorganiseringen har 
skett en del förändringar i hur överföringen av kunskap ser ut och vem man delar med sig av 
kunskapen till. Bildandet skapade strukturella förändringar inom distriktet och organisationen 
samt att det även har skett vissa förändringar inom distriktet sedan dess som till viss del kan 
ha påverkat hur kunskapsöverföringen ser ut idag. Den tysta och den kodifierade kunskapen 
utgör här centrala delar och visar på hur kunskapen är utformad inom distriktet.     
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5.1.1 Tyst och kodifierad kunskap   
Resultaten visar på att det finns en utbredd tyst kunskap inom distriktet. Denna tysta kunskap 
har visat på en vilja och en praxis för anställda att arbeta praktiskt när de lär sig nya saker. 
Intervjuperson G anser att individen alltid lär sig något i samband med de olika projekt som 
denne är delaktig i. Denna form av inlärning sker genom att göra någonting själv som sedan 
personen tar till sig och utvecklar till någon form av praxis inom just detta område och typ av 
projekt. Att se på hur andra individer sköter ett ärende är inte en form som tillämpas inom 
detta verksamhetsområde av Trafikverket. Intervjuperson C anser att man lär sig saker bäst 
genom att göra saker själv, vilket också är något som kan kopplas till teorin där hur man gör 
något och hur pass bra man gör det är centralt för den tysta kunskapen. Att den praktiska 
erfarenheten är något som är centralt för kunskapsöverföringen inom organisationen är något 
som flera av de intervjuade har pekat på. Polanyi (1958) hänvisar också till den praktiska 
erfarenheten när han gör sin beskrivning av den tysta kunskapen. Enligt Polanyi är den 
praktiska erfarenheten något som är viktigt för att kunna skapa inlärning av tyst kunskap och 
kunna föra över denna kunskap till andra individer. Eftersom den tysta kunskapen är svår att 
artikulera är det samtidigt svårare att skapa en erfarenhetsåterföring inom Trafikverket genom 
denna typ av kunskap. Att den tysta kunskapen försvinner ut ur organisationen i samband med 
att anställda slutar eller byter arbetsplats är något som har betonats i flera intervjuer. Den 
kodifierade kunskapen finns dock kvar inom organisationen när den har dokumenterats. 
Denna kunskapsförlust kan påverka hur pass effektivt anställda kan hantera arbetsuppgifter. 
Enligt Miles (2012) är all mänsklig produktivitet beroende av kunskap och därför är det en av 
de viktigaste resurserna inom en organisation. Om anställda hade haft tillgång till den 
förlorade kunskapen hade eventuellt arbetsgångar kunnat förbättrats fortare i samband med 
bildandet av Trafikverket. Om och i så fall hur mycket kunskap som gick förlorad i samband 
med bildandet 2010 kräver djupare analys för att avgöra och kan även utgöra ett svårt om inte 
omöjligt studieobjekt. Anställdas upplevelser pekar dock på att de individer som försvunnit 
från organisationen i samband med bildandet skulle kunnat bidra med ytterligare erfarenhet 
och kunskap till den nya organisationen. 

Allt eftersom tekniken går framåt har projekten idag blivit mer kostsamma än tidigare, vilket 
också kräver en bättre kompetenstillgång. Banverket hade en bättre beställarkompetens och 
den kompetensen har delvis har gått förlorad genom bildandet, vilket har varit en 
återkommande åsikt i de intervjuer som har genomförts. Att viss tyst kunskap försvinner ut ur 
organisationen är ett problem som bör beaktas. Bland annat därför att det kan påverka 
effektiviteten och organisationens inlärningsprocess negativt. Det optimala utgångsläget är att 
all kunskap stannar kvar inom organisationen även efter ett projekts slutförande. Alla de 
intervjuade håller med om att tyst kunskap försvinner ut ur organisationen i och med att de 
tidsbegränsade konsulterna försvinner efter deras uppdrag, vilket är något negativt. En slutsats 
av detta skulle kunna vara att Vägverket har bidragit med mer kunskap till den nya 
organisationen än vad Banverket har kunnat göra. 
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Även om den tysta kunskapen är utbredd inom Trafikverket så finns det även en 
organisationskultur som lägger stor vikt vid den kodifierade kunskapen. Ett exempel på detta 
är att det finns en omfattande rapporteringsdel inom projekten där rapportering sker från och 
till de olika verksamhetsområdena. Det finns en etablerad arbetsgång inom organisationen där 
dokumentationen utgör en betydande del utav denna. Erfarenhetsåterföringen blir även 
enklare inom organisationen genom att kunskapen blir kodifierad och tillgänglig för alla 
anställda. Upplevelsen är att all ny kunskap som skapas eller uppkommer dokumenteras för 
att andra ska kunna ta lärdom av hur ett visst projekt gick till och samtidigt utgå från hur man 
kan utveckla kunskapen inom organisationen för att bli mer effektiv. Dokumentationen berör 
alla delar av verksamheten och Zack (1999) menar att det är en svår balansgång att avgöra 
vilken kunskap som bör göras om till kodifierad och vilken som bör förbli tyst. Det kan även 
finnas begränsningar som gör omvandlingen svårare. Vid bildandet av Trafikverket var det 
oklart hur dokumentationen skulle skötas menar intervjuperson C, vilket drabbade 
effektiviteten negativt. Resultatet har dock inte indikerat på att det skulle finnas sådana 
begränsningar idag inom Investering distrikt Öst/Stockholm. Tvärtom så har anställda pekat 
på att det finns en väl utvecklad dokumentation och att det är enkelt att ta kontakt med andra 
medarbetare, vilket i sin tur gynnar kunskapsöverföringen. Att den kodifierade kunskapen har 
en koppling till språk och att omvandlingen från tyst till kodifierad kunskap sker genom text 
och språk är också något viktigt att poängtera enligt Johnson et al (2002). Intervjuade 
personer särskilt med bakgrund från Banverket har uppmärksammat att det fanns ett eget 
internaliserat ”tekniskt” språk inom Banverket som gjorde det lättare för anställda att 
kommunicera med varandra. Omvandlingen av tyst kunskap är något som även kan ha 
påverkats positivt utav detta. När människor känner samhörighet och det finns ett 
internaliserat sätt att utrycka sig inom en organisation blir det enklare att kodifiera kunskap 
men även att överföra denna kunskap. Detta tekniska språk lever till viss del kvar inom 
Trafikverket men har blivit mer upplöst genom att man har integrerat enheter som arbetar 
både med väg- och järnväg idag.             
 
5.1.2 Nätverk inom distriktet/Trafikverket   
Enligt intervjuperson E är det främst på fyra olika sätt som kunskapsöverföring sker gällande 
Investering distrikt Öst/Stockholm:  

                   1. Kommunikation inom samma enhet på samma ort – Lokal       
kunskapsöverföring inom samma enhet. 

                 2. Kommunikation inom samma enhet på annan ort – Regional 
kunskapsöverföring inom den egna enheten. 

               3. Kommunikation inom det nationella nätverket – Nationell                
kunskapsöverföring inom hela Trafikverket. 

               4. Kommunikation mellan tidigare arbetskollegor som utbyter 
erfarenheter och kunskap.   
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Dessa fyra nätverk utgör grunden för hur man kommunicerar med sina kollegor när det gäller 
kunskapsöverföring. De första två nätverken kan ses som informella genom att det inte finns 
några regler för hur kunskapsöverföringen går till eller i vilka riktningar den sker inom dessa 
nätverk. Den lokala och regionala kunskapsöverföringen inom samma enhet har en koppling 
till den tysta kunskapen och är mer individuell i sin utformning. Bathelt et al (2004) 
argumenterar för att sker en inlärningsprocess ”local buzz” mellan individer som är 
medlemmar inom en grupp genom att bara finnas där på plats och att överföringen av kunskap 
gynnas av den lokala samhörigheten. Det är individens sociala relationer som styr hur och 
med vilka man delar med sig av sin kunskap till inom dessa nätverk och genom detta är 
strukturen av nätverken mer fri. Viss kunskapsöverföring kan förekomma genom möten inom 
distriktet men det finns idag inga formella bestämmelser om att detta ska ske. Utbytet av 
kunskap går oftast till så att en enskild individ tar kontakt med en annan anställd och därefter 
delar med sig av eller tar emot kunskap och erfarenheter från den andre. Nätverken och 
kunskapsöverföringen ser alltså oftast olika ut från person till person. Det nationella nätverket 
är mer formellt i sin utformning då det finns tydligare vägar för kommunikation inom det och 
eftersom en nationell kunskapsöverföring oftast kräver en kodifierad kunskap. Detta kan 
kopplas till de globala informationskanalerna där Bathelt et al (2004) menar att det också är 
viktigt att bygga informationskanaler till aktörer utanför den lokala miljön för att skapa en 
effektiv kunskapsöverföring. Inom det nationella nätverket finns det även ett större utbud av 
kunskap från flera olika områden. Nätverk mellan tidigare arbetskollegor innehåller också 
viktiga sociala relationer där man kan få tillgång till resurser och kunskaper som anställda 
annars inte har åtkomst till. Vissa intervjuade belyser också att det kan vara lättare att vända 
sig till dessa typer av nätverk eftersom det redan finns etablerade relationer inom dessa och att 
tilliten till just de personerna är större. I första hand innefattar dessa informella nätverk 
relationer med tidigare arbetskollegor antingen från dåvarande Vägverket eller Banverket. 
Bevarandet av relationer med tidigare arbetskollegor kan utgöra en god kunskapsbas där 
överföringen av kunskap kan flyta smidigare än genom andra nätverk. De informella 
nätverken kan på så sätt vara mer effektiva än de formella genom att förtroendet ofta är mer 
utvecklat inom informella nätverk.      

Trafikverket har skapat ett tydligare förhållningsätt utåt mot externa parter så som landsting 
och kommuner etcetera i jämförelse med det gamla arbetssättet. Kommunikationen med de 
externa parterna har blivit bättre genom bildandet. Bland annat så arbetar Trafikverket idag 
aktivt med att utveckla och förbättra sina kommunikationsstrategier internt men också externt 
med utomstående parter. Enligt Janhonen et al (2011) är både de interna nätverken inom en 
grupp och de externa nätverken viktiga och påverkar produktiviteten inom en organisation. 
Det är genom den sociala interaktionen inom och mellan organisationer som kunskapen 
individer innehar kan spridas till andra individer och användas för att lösa de uppgifter som 
organisationen har framför sig. Dessa nätverk är av betydande vikt för kunskapsöverföringen i 
sig men också för produktiviteten inom verksamhetsområdet. Ett gemensamt drag för de 
intervjuade är att de vänder sig till personer inom samma enhet på samma ort i första hand för 
att utbyta kunskap. Att människor vänder sig till personer på samma ort kan ses som en 
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indikation på att den fysiska närheten inom verksamheten är viktig för att de anställda ska 
kunna skapa tillit för varandra. I andra hand vänder sig de anställda till personer inom samma 
enhet på en annan ort. Detta kan också ha sin förklaring i att de känner en större tillit och 
förtroende för människor de tidigare har arbetat med och vet vilka de är. Relationerna med 
individerna inom samma enhet på samma ort har även mer potential att utvecklas eftersom de 
gynnas av den fysiska närheten. Waxell (2005) menar att det finns bättre förutsättningar i den 
lokala miljön för kunskapsöverföring mellan individer på grund av de personliga kontakter 
och sociala nätverk som finns inom denna miljö. Den geografiska närheten är också något 
som Waxell pekar ut som något viktigt för inlärningen av kunskap. Om kunskapen är tyst så 
är den mycket mer beroende av den geografiska närheten och de två individerna behöver då 
befinna sig inom samma lokala miljö för att kunna överföra kunskapen. Den kodifierade 
kunskapen är inte lika beroende av den geografiska närheten eftersom den kan överföras 
digitalt utan behov av någon närmare beskrivning. Personerna träffas oftare och har mer 
frekvent kontakt vilket gör att det skapas tillit snabbare. Intervjupersoner har pekat på att det 
är svårt att skapa förtroende och att utveckla en bra kommunikation med någon som man inte 
har träffat personligen. I tredje hand finns det även ett nationellt nätverk som individer kan 
vända sig till för att utbyta erfarenheter. Detta nätverk sträcker sig över hela Trafikverket och 
kan ses som en typ av nationell kunskapsöverföring. Individer vänder sig till detta nätverk 
mer sällan och använder sig av de första två typerna av nätverk mer frekvent.  

Det finns ett stort utrymme för att föra in sina åsikter i det nätverk som finns inom 
organisationen idag. Det finns ett nätverk för individer som är chefer för producerande 
enheter där chefer kan ventilera sina åsikter och samtidigt dela med sig av erfarenheter till 
varandra. Vid det internationella rådet tas frågor upp som berör nationella aspekter och är ett 
nätverk där främst chefer kan föra en dialog om hur strategier kan utformas på det mer 
övergripande planet. Anställda använder sig också av nätverk bestående av gamla kollegor 
från Vägverket respektive Banverket. Inom dessa nätverk utbyts erfarenheter och problematik 
och på så sätt skapas det en erfarenhetsåterföring mellan olika enheter. Dessa gamla nätverk 
är oerhört viktiga på grund av att det gynnar kunskapsöverföringen mellan enheter. 
Överföringen mellan enheter har dock varit en av de främsta åtgärder som de intervjuade 
anställda har efterfrågat en förbättring av. Kunskapsöverföringen mellan enheter anses vara en 
punkt där en utvecklingspotential skulle kunna finnas, vilket också är en allmän uppfattning 
hos de intervjuade. Då det största flödet av kunskap sker inom den egna enheten och 
erfarenhetsutbytet inom de egna enheterna anses vara tillfredställande bör distriktet fokusera 
på att utveckla erfarenhetsåterföringen inom distriktet som helhet, särskilt mellan enheterna.  

Det fanns mycket nätverkande inom Banverket, vilket är något som inte existerar i lika stor 
utsträckning i den nya organisationen. Att skapa förutsättningar för ett bättre nätverkande 
främst inom Trafikverket som helhet men även inom Investering distrikt Öst/Stockholm är 
något som skulle främja organisationen/distriktet positivt. Trafikverket skulle eventuellt 
kunna ta efter Banverkets exempel och implementera det nätverkstänkande som fanns där. En 
nackdel är dock att organisationsstrukturen idag ser mycket annorlunda ut och att det därför 
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kan finnas svårigheter i samband med detta. Till exempel kan det ta lång tid att bygga upp ett 
nätverk som är lika förtroendefullt som Banverkets en gång var. Enligt Waxell (2005) tar 
bevarandet och upprätthållandet av sociala relationer mycket tid i anspråk och att inte ta 
tillvara på och främja inarbetade relationer kan drabba organisationen negativt eftersom det 
tar fokus från de ursprungliga arbetsuppgifterna att bygga upp nya relationer. Även andra 
forskare menar att det är de sociala relationerna som avgör hur pass effektiv en organisation är 
och att upprätthålla dessa är därför också i organisationens yttersta intresse.         

Inom Banverket genomfördes träffar två, tre gånger per år där man gick igenom och utbytte 
erfarenheter med varandra. Det skulle kunna vara ett förslag att införa liknande träffar några 
gånger per år som åtgärd inom Investering distrikt Öst/Stockholm för att skapa en bättre 
erfarenhetsåterföring samtidigt som det gynnar nätverkandet inom organisationen som helhet. 
Vissa anställda pekar på fördelarna med ett nätverk inom Investering distrikt Öst/Stockholm 
där man kan ta hjälp av varandra och utbyta erfarenheter. Att också ha träffar med personer 
som arbetar med järnvägsfrågor respektive vägfrågor där man kan utbyta åsikter med 
varandra inom dessa områden är något som är önskvärt.   

5.2 Kunskapsöverföring och närhet  
Den fysiska, sociala och kulturella närheten är viktiga faktorer att ta hänsyn till när det 
kommer till kunskapsöverföringen inom distriktet. Dessa har visat sig ha en avgörande 
betydelse för hur nätverken ser ut mellan de anställda inom och utanför distriktet samt för hur 
anställda kommunicerar med varandra. Hur anställda har anpassat sig till de förändringar som 
har skett inom distriktet är också något som analyseras i kapitlet och hur det beror på dessa 
aspekter.         
 
5.2.1 Fysisk närhet   
Den fysiska närheten har visat sig utgöra en viktig faktor när det kommer till att skapa 
nätverksrelationer genom att anställda i första hand vänder sig till de inom sin grupp/enhet på 
samma ort för att utbyta erfarenheter och åsikter. Att de anställda använder sig av de inom sin 
grupp eller enhet i första hand för att diskutera visar på att andra anställda inom samma enhet 
förmodligen är mest tillgängliga att utbyta erfarenheter med. Samtidigt kan denna fysiska 
närhet skapa bättre förutsättningar för förtroende och kunskapsöverföring mellan anställda 
enligt Waxell (2005). Resultaten visar också på att den fysiska närheten till chefer har bidragit 
till att kunskapsöverföringen uppifrån och ner i organisationsstrukturen har förbättrats genom 
bildandet av Trafikverket. Mindre konflikter uppstår och det har blivit enklare att 
kommunicera med andra kollegor genom den fysiska närheten mellan varandra. Det är viktigt 
att det finns en järnvägsverksamhet respektive vägverksamhet på olika orter för att kunna 
skapa en bättre kunskapsöverföring och en infrastruktur som tar hänsyn till alla aspekter. Det 
finns olika förutsättningar på olika orter och därför är det också viktigt att verksamheten ges 
utrymme för att anpassa sig till dessa.      

Det finns tidigare upplevelser från medarbetare om att man har jobbat i ett starkt projektteam 
tidigare, där man har varit placerad ute nära arbetsplatsen. Det här nya arbetssättet som 
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skapades i och med bildandet av Trafikverket innebär en stark centralisering av allting där alla 
sitter samlat samtidigt som projektledarna ska ha en bra kommunikation mellan varandra. Det 
empiriska materialet har visat på att det är lättare att fokusera på projektet om man sitter på 
platsen där själva arbetet utförs. Idag så ska man normalt sett sitta och leda projektet centralt 
från sin arbetsplats, vilket är en stor skillnad. Intervjuperson E menar att:  

”Arbetssättet där projektteamet sitter själva ute oberoende av några 
andra är ett bra sätt att arbeta på. Idag ska projektledaren sitta på 
läktaren och inte agera på planen”  

Intervjuperson D anser att man borde anställa mer folk inom Trafikverket och inte anställa 
lika många konsulter. Större kunskap skulle på så sätt finnas inom organisationen och man 
riskerar inte att denna kunskap försvinner genom att dessa konsulter lämnar Trafikverket vid 
den tidbegränsade anställningens slut. Det finns ett behov att ha en tillräcklig kompetens 
själva ”inhouse” eftersom det annars finns en risk att Trafikverket blir en inkompetent 
beställare och då måste ha en konsult/expert för att kunna prata med motparten. Det finns två 
typer av konsulter, de som sitter hos Trafikverket och de som sitter separat vid ett eget kontor. 
Trafikverket strävar efter att ha sin kompetens samlad hos sig i så lång utsträckning det går, 
men resurserna finns inte där för att samla all den kunskap organisationen behöver under ett 
och samma tak.  

Det har skapats större kontor i och med sammanslagningen och de flesta sitter nu närmare sin 
chef än vad de gjorde tidigare. Denna fysiska närhet är något som har påverkat effektiviteten 
inom Investering distrikt Öst/Stockholm positivt. Flertalet anser att den fysiska närheten är 
viktig och att det blir lättare att föra över kunskap till exempel mellan chef och anställd ju 
närmare varandra man sitter. Vissa menar att en alltför centraliserad verksamhet begränsar 
möjligheterna för organisationen och Trafikverket har idag en blandning mellan en 
centraliserad och en decentraliserad verksamhet. Kultur har en stark koppling till plats enligt 
intervjuperson F och att var man sitter kan påverka hur kulturen ser ut och hur den är 
utformad. Intervjuperson D anser att den fysiska närheten inom en verksamhet som 
Investering skapar ett trevligt arbetsklimat och detta i sin tur gör att det uppstår mindre 
konflikter inom organisationen/ enheten eftersom det blir lättare att kommunicera och föra en 
dialog med arbetskamrater. Den fysiska närheten är viktig för att kunna föra en bra dialog 
med andra anställda och intervjuperson F menar att man måste träffa en person ansikte mot 
ansikte innan man på riktigt kan ha en god kommunikation. Vilket också kan kopplas till 
Maskell & Malmbergs diskussion (1999) om att det är viktigt att utveckla ett stort ömsesidigt 
förtroende och förståelse mellan individer inom en organisation. Enligt Maskell & Malmberg 
är förståelse viktigt inom en organisation bland annat för en effektiv kunskapsöverföring och 
där utgör den fysiska närheten en viktig komponent.  

Vid bildandet av Trafikverket förblev lokaliseringen densamma för åtta av tio orter inom hela 
verksamhetsområdet Investering. Detta var något som upplevdes positivt och var något som 
gjorde att de uppbyggda kontaktnät som skapats inom dessa områden och orter kunde behållas 
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och vidareutvecklas. Vid en förflyttning av arbetskraft till annan ort finns det alltid risk för att 
kunskap försvinner ut ur organisationen men det ger samtidigt en möjlighet att föra samman 
olika kunskapsområden och expertkunskaper. Bildandet av Trafikverket förde samman olika 
typer av kunskapsområden som innan dess inte hade samverkat på samma sätt som de idag 
gör. Vägverket och Banverket var två helt uppdelade myndigheter där Vägverket skötte 
vägprojekten och Banverket tog hand om de ban- och järnvägsprojekt som uppkom. Vissa av 
de intervjuade menar att denna sammanförning av två olika arbetssätt till en början inte var 
effektivt och att Trafikverket istället skulle ha lagt dessa två funktioner som två helt separata 
avdelningar. Detta som flera anställda har påpekat är dock något som skulle ha motverkat 
själva syftet med bildandet där en transportslagsövergripande organisation var ett av målen 
med omorganiseringen. Det som de flesta intervjuade är överens om är att effektiviteten inom 
organisationen vid bildandet av Trafikverket minskade till en början. Detta är dock något som 
alltid förväntas vid en omorganisering och det tar oftast en viss tid från en organisations 
omorganisering till att denna förändring får effekt och de anställda kan uppleva dessa effekter, 
menar intervjuperson C.    

5.2.2 Social närhet   
Det finns skilda åsikter när det kommer till den sociala delen i samband med bildandet av 
Trafikverket. Vissa menar att det var enklare att ta kontakt med övriga anställda i den tidigare 
organisationen än vad det är inom Trafikverket idag, vilket kan ha bidragit till att vissa 
förväntningar i samband med bildandet inte har utvecklats fullt ut. Andra intervjuade menar 
att det är lätt att ta kontakt med andra personer inom deras enhet och inom gruppen, vilket gör 
att det skapas ett öppet samtalsklimat där individer lätt kan ventilera sina åsikter. De flesta 
intervjuade har dock gett en positivt upplevd bild av den sociala aspekten som finns inom 
Trafikverket. 

Flertalet intervjuade anser att man borde lägga mer fokus på 
erfarenhetsåterföring/kunskapsöverföring inom organisationen än vad man gör idag och de 
relationer som finns inom Trafikverket. Erfarenhetsåterföringen är dålig generellt och det 
finns mycket att jobba på inom området. Det handlar samtidigt om individuella egenskaper 
och hur pass social individen är etcetera samtidigt som andra faktorer kan spela in som till 
exempel hur den sociala kulturen fungerar inom avdelningen/organisationen eller om 
individen sitter i ett öppet kontorslandskap. Den erfarenhetsåterföring som sker inom 
Trafikverket handlar oftast om vad som gick bra och vad som gick dåligt med ett projekt. 
Denna information försöker man sedan föra över till andra medarbetare så att anställda ska 
lära sig av andras misstag och på så sätt kunna bli bättre projektledare/medarbetare. 
Intervjupersonerna tar gärna hjälp av erfarna kollegor för att lära sig nya saker och skapar en 
egen mix av kunskap från olika håll. Det handlar samtidigt om initiativförmåga och att våga 
fråga om saker. Intervjuperson A menar att:  

               ”ett öppet samtalsklimat skapas inom organisationen genom att man 
tycker att det är roligt att gå till jobbet och att man litar på sina 
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medarbetare. Då vill man samtidigt också dela med sig av sina 
kunskaper och erfarenheter till sina kollegor”  

Uzzi (1997) menar också att tilliten och förtroendet mellan individer är något viktigt för att 
etablera långsiktiga relationer. Att individer litar på varandra är alltså en förutsättning för att 
en effektiv kunskapsöverföring ska kunna ske inom organisationen. Tillit uppstår enligt Uzzi 
genom att en ansträngning görs frivilligt för att upprätthålla en relation till en annan individ. 
Hur den sociala kulturen fungerar inom en organisation kan ha en positiv och/eller negativ 
effekt på dessa sociala band. Att ta hjälp av en kollega för att lära sig nya saker är ett exempel 
på en åtgärd som gör att tillit växer fram mellan individerna. Tilliten för andra kollegor inom 
Investering distrikt Öst/Stockholm är god vilket skapar ett bra klimat för kunskapsöverföring 
inom distriktet.              

Några intervjuade anställda upplever att det var lättare att ta kontakt med andra arbetskollegor 
inom tidigare Banverket dels på grund av att man talade samma ”tekniska språk”, hade 
samma typ av projekt och genom att organisationen var mindre i sin omfattning. Idag finns 
det anställda inom samma verksamhetsområde (Investering) som aldrig har träffat varandra 
eller vet vilka det är, vilket gör det svårare att få en lika bra sammanhållning inom 
verksamhetsområdet. Bathelt et al (2004) menar att ju större organisationen blir desto mindre 
erfarenheter kommer också att delas med de andra anställda på olika avdelningar. Detta är 
alltså en naturlig konsekvens av att organisationen växer vilket skapar sämre förutsättningar 
för sammanhållningen, både inom Investering och organisationen som helhet. Intervjuperson I 
hade vid tidpunkten för integrationen hoppats på att få organisera ett projekt med inspel från 
både Vägverket och Banverkets projekt. Det blev istället två uppdelade sidor inom den nya 
organisationen där de anställda jobbade med antingen ban- och järnväg eller med vägprojekt. 
Många anställda med bakgrund från Banverket har ännu inte fått chans att prova på att arbeta 
inom vägprojekt men det är något som många gärna skulle vilja testa. Vissa menar att 
organisationen är mer splittrad nu än vad den var i jämförelse med Vägverket och mer 
uppdelad på olika avd, vilket också gör att det blir svårare att skapa en bra sammanhållning. 
Enligt Bathelt (2004) kan kunskap inom en organisation från olika discipliner skapa 
incitament för inlärning av ny kunskap. Den varierade kunskapen inom organisationen delas 
mest naturligt upp genom att skapa olika avdelningar där kunskapen kan utvecklas.  

Projektledare inom Trafikverket, vilket också har varit de främsta intervjuade, är ofta 
upptagna och har liten eller ingen tid att socialisera med andra kollegor. Det allmänna 
intrycket är att anställda, både projektledare och experter försöker dela med sig av sin 
kunskap så mycket som möjligt till alla men det är oftast tiden som inte räcker till för detta. 
De seniora projektledarna får ofta mycket frågor och får hjälpa de som är nya mycket, vilket 
är något som uppfattas som roligt och givande enligt deras egna åsikter. Arbetet med 
erfarenhetsåterföring kan förbättras även om Trafikverket har kommit en bra bit på vägen med 
detta. Intervjuperson D menar att det allmänt sker diskussioner om arbetsrelaterade frågor på 
möten och det är sällan projektledare har tid för att fika tillsammans med andra anställda. 
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Eventuellt diskuterar individer en fråga hastigt i farten när de springer på varandra. Det finns 
däremot ett socialt klimat där det är lätt att ta kontakt med varandra om behovet finns. Detta 
är också individuellt hur pass mycket kontakt individer tar med varandra men ofta är det 
arbetsbördan som hindrar anställda från att socialisera så mycket som de skulle vilja. 
Anställda menar samtidigt att det fanns en annorlunda kultur inom Vägverket där personer 
lättare kunde ta kontakt med andra inom organisationen och att anställda samtalade och förde 
en öppnare dialog än vad anställda idag gör inom Trafikverket. Intervjuperson F menar att i 
dagsläget fungerar Investering inom distrikt Öst/Stockholm generellt mycket bra och det finns 
väldigt lite som personen skulle vilja ändra på. Det enda som skulle efterfrågas är en tystare 
arbetsplats och att man gick tillbaka till att använda sig av egna kontor för alla. Dennes åsikt 
är att arbetet eventuellt skulle kunna bli effektivare av detta genom att individen får mer lugn 
och ro att utföra sitt arbete och att personer blir tröttare av ett öppet kontorslandskap jämfört 
med ett eget kontor.  

Dialogen mellan projektledare anses vara god inom Investering distrikt Öst/Stockholm. Det 
som skulle kunna utvecklas är eventuellt dialogen och samarbetet som sker mellan 
verksamhetsområden och dess projektledare. Organisationen tycker intervjuperson G är öppen 
och lyhörd och man lyssnar på det som medarbetare har att säga och deras synpunkter. En 
annan anställd berättar att man pratar om arbetsuppgifter även på raster och inte bara på 
möten etc. Det verkar således finnas en god social närhet inom distriktet där anställda kan 
ventilera sina åsikter och där man kommunicerar med varandra på ett enkelt och smidigt sätt 
även om vissa invändningar har gjorts. Samspelet med externa parter är dock något som de 
flesta intervjuade anser är väl utvecklat och det finns i dagsläget goda upparbetade relationer 
med utomstående parter, bland annat konsulter, kommuner och landsting.  

Banverket har varit mer utåtriktad i sin verksamhet och de har varit tvungna att ha fler externa 
kontakter för att kunna genomföra sina projekt. Detta är något som har utgjort en stor skillnad 
både i projektverksamheten men också hur man har hanterat erfarenhetsåterföring etc. En 
analys av detta skulle eventuellt kunna vara att eftersom de anställda på Banverket har haft en 
större extern kontakt så kan detta ha skapat en bättre erfarenhetsåterföring inom dåvarande 
Banverket. Detta genom att man dagligen utbytte tankar och idéer med konsulter som har en 
annan synvinkel och erfarenhet än vad en anställd vid Trafikverket har. Ett motargument till 
detta som också stöds av flertalet intervjuade är dock att eftersom Banverket har haft ett stort 
antal konsulter inom organisationen med tidbegränsade anställningar så försvann mycket 
kunskap ut ur organisationen när konsulter avslutade sina anställningar. Denna kunskap är 
något som istället skulle ha kunnat integrerats i det nya Trafikverket. Att minska antalet 
konsulter inom organisationen är något som Trafikverket arbetar med bland annat för att 
behålla kunskap inom organisationen men också till exempel för att det är strategiskt att ha 
kvar långsiktiga projektledare som utvecklar arbetssätt utifrån sin erfarenhet inom 
Trafikverket.       
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5.2.3 Kulturell närhet    
Den kulturella närheten är en faktor som har en betydande påverkan på hur individer anpassar 
sig till nya förhållanden inom en ny organisation. Nya arbetssätt och arbetsformer där 
anställda måste sätta sig in i den nya organisationens struktur underlättas om det finns delade 
värderingar och visioner för hur arbetet bör skötas. Resultatet har visat på att i samband med 
bildandet av Trafikverket så har det skapats ett nytt arbetssätt där både väg- och 
järnvägsfunktioner jobbar inom samma enhet/enheter. Detta nya arbetssätt menar 
intervjuperson G skulle ha försämrat effektiviteten initialt inom organisationen och menar 
samtidigt på att det hade varit mer optimalt att behålla de separata sektionerna för vägtrafik 
respektive järnvägstrafik. Flertalet av de intervjuade anser att den nya organisationen har 
skapat en högre effektivitet och att det nya arbetssätt som har skapats i samband med 
bildandet också har bidragit till denna effektivitet. Intervjuerna visar på att det oftast finns ett 
initialt stort motstånd mot förändring inom organisationen, samt inom de flesta företag. Men 
allt eftersom tanken har satts sig om denna förändring så börjar människor uppskatta de 
positiva saker som denna förändring kan föra med sig. Schein (2010) menar att när ledare 
försöker ändra beteenden hos de anställda så möts detta ofta med ett stort motstånd till 
förändring. Det är ledarens uppgift att försöka få organisationen att bli mer effektiv och detta 
initiala motstånd gör det svårare att implementera förändringar inom organisationer. Detta 
motstånd har i högsta grad att göra med kultur och vilka synsätt samt värderingar personer 
har.    

Det vardagliga arbetet påverkas uppifrån och det är därför viktigt att enhetschefen är 
införstådd med vilka utmaningar som enheten står inför och hur man kan göra det löpande 
arbetet bättre. Dessa utmaningar har till exempel inneburit att hantera de olika kulturskillnader 
och arbetssätt från Vägverket och Banverket i samband med bildandet av Trafikverket. Detta 
har chefer bland annat försökt att lösa genom att skapa diskussioner inom de nya enheterna 
för att sätta sig in i dem olika arbetsätten och skapa en förståelse för hur enheterna på bästa 
sätt kunnat optimera arbetsgången. Denna diskussion har också varit viktig för skapandet av 
en gemensam kultur inom Trafikverket även om en gemensam kultur inte har skapats fullt ut 
inom organisationen. Arbetet med att integrera kulturerna från Vägverket och Banverket har 
dock kommit en lång bit på vägen och anställda refererar inte längre tillbaka till dessa 
uppdelade kulturer. Det finns fortfarande arbete kvar att göra för att Trafikverket ska kunna 
referera till en gemensam kultur inom organisationen.  

Arbetsgrupperna inom Trafikverket idag är blandade med personer som arbetar med väg-, 
ban-, luft-, och sjöfart. Användandet av samma tekniska språk och den kulturella närhet som 
fanns inom Banverket är något som saknas av de från Banverket intervjuade personerna. En 
målsättning med den nya organisationen var att man med tiden skulle utarbeta en gemensam 
kultur inom Trafikverket där alla skulle känna samhörighet. Resultaten har visat på att 
anställda med en bakgrund från Banverket har upplevt en större skillnad och förändring i 
organisationens struktur och kultur än vad anställda från Vägverket har. Denna observation 
har sin grund i att en stor del av de arbetssätt och organisationsstruktur som Trafikverket 
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byggdes upp av kom från Vägverket. Det berodde också delvis på att flertalet av de chefer 
som tillsattes vid det nya Trafikverket hade en bakgrund från Vägverket, vilket också skapade 
förutsättningar för en kultur som präglades starkt av Vägverket och dess praxis. Den större 
andelen intervjuade anser att det fanns en stor skillnad mellan Banverket och Vägverket både 
strukturellt och kulturellt. Den här skillnaden ligger bland annat i den avancerade tekniken 
som finns på järnvägssidan och den så kallade BEST-tekniken. Ett annat stort skäl till att det 
fanns en kulturskillnad mellan de två verken var att lagstiftningarna är så pass olika inom de 
två expertområdena. Intervjuperson B menar att:  

”Banverket lade möten i ett tidigare skede och att den organisationen 
också hade fler möten, vilket också skapar en kulturskillnad.”  

Skillnader mellan Banverket och Trafikverket var bland annat att det inte fanns lika många 
steg fram till beslut inom Banverket. På så sätt togs det fortare beslut inom Banverket 
samtidigt som vissa intervjuade också anser att det fanns en bättre kompetens kring 
järnvägsområdet i den gamla organisationen och ett större förtroende för de som jobbade 
operativt.  

En återkommande åsikt är att det försvann mycket folk i samband med bildandet av 
Trafikverket från Banverkets sida. Detta var mycket på grund av att man hade ett skeptiskt 
förhållningssätt till den nya organisationen och inte hade något förtroende för de positiva 
effekter som den nya organisationen kunde föra med sig. Vägverket var samtidigt större 
numerärt än Banverket, vilket också är en förklaring till varför de flesta har en bakgrund från 
Vägverket. Ingen kultur segrade men om det var någon kultur som hade övertaget så var det 
Vägverket. Det fanns också en stark kåranda inom Banverket och dem som jobbade med 
Sveriges järnvägsprojekt. Den kårandan har idag i princip helt raderats ut även om den finns 
kvar på ett sätt genom de inofficiella nätverk som finns mellan tidigare anställda inom 
Banverket. I gengäld har målet varit att det ska uppstå en ny kåranda inom Trafikverket, men 
enligt intervjuperson J har den kårandan har inte kommit lika långt i sin utveckling som 
Banverket hade. Skälet till detta är bland annat att Trafikverkets organisation är så stor i sin 
omfattning så att det blir svårt att få en gemensam kultur och kåranda inom organisationen. 
Enligt Schein (2010) kommer kulturen inom en organisation att stabiliseras samt skapa 
struktur och mening för dess medlemmar allt eftersom organisationen mognar. Respondent G 
beskriver att:    

”Det fanns en viss kultur inom Vägverket och på vissa sätt lever den 
kvar inom Trafikverket men på andra sätt har den suddats ut” 

Det löpande arbetet har blivit enklare i och med bildandet av Trafikverket och organisationen 
har fått ett gemensamt arbetsätt, vilket gör att anställda enklare kan förstå varandra även om 
personer inte talar samma tekniska språk. Det finns en möjlighet att påverka arbetsgångar i 
viss mån som individ, men för det mesta sker dessa förändringar uppifrån och ner och inte 
nerifrån och upp i organisationen. Det finns en tydlig ledning, men besluten fattas för långt 
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upp i organisationen och på så sätt blir det långa ledtider. Förslag kan komma från personal 
långt ut i organisationen men det är mer sällan som dessa blir implementerade om det inte 
finns ett stort stöd för dessa förändringar inom ledningen. Intervjuperson H anser att denne 
har haft full möjlighet till att skapa förändringar, men tillägger att detta också är sett från en 
chefs perspektiv. Vidare anser personen att man inte refererar till Vägverket eller Banverket 
längre utan att man har kommit så långt så att man ser organisationen som en helhet istället 
för två integrerade verk. Intervjuperson G skulle också vilja ha ett större utrymme för att 
kunna utforma projekten. Vägverket var ett modernare verk med mer flexibla arbetsgångar 
och en tydligare struktur inom organisationen. Banverket var en stelare organisation och mer 
resurskrävande då det bland annat fanns mycket konsulter och eftersom att banarbete allmänt 
sett är kostnadskrävande genom dess tekniska system. Banverket var samtidigt mer regelstyrt 
i sitt arbetssätt medan Vägverket var friare och mer öppnare. Anställda anser fortfarande att 
det är så på vissa sätt men att det är på väg att lättas på. Det fanns en stor kulturskillnad 
mellan Vägverket och Banverket både när de gäller deras arbetsätt och även gällande den 
faktiska kulturen inom organisationen och sätt att se på olika frågor. Vägverk och Banverket 
arbetade på väldigt olika sätt beroende på komplexiteten i järnvägsprojekt och detta är något 
som har påverkat sammanslagningen. Det fanns dock en klar vilja både från Vägverkets och 
Banverkets sida att skapa denna omorganisering. 

Medarbetare som kommer från Vägverket har övervägande endast arbetat med vägfrågor 
inom Trafikverket och omkringliggande frågor även om de har fått större insyn i 
järnvägsarbetet genom sammanslagningen. Medarbetare som kommer från Banverket har på 
samma sätt oftast inte arbetat med vägfrågor inom Trafikverket. Intervjuperson B anser att det 
fortfarande idag är svårt att hitta ett gemensamt förhållningssätt inom projektverksamheten 
eftersom förutsättningarna ser så olika ut för de olika projekten. Verksamhetsområde 
Investering har varit särskilt utsatt för försöks- och experimentell verksamhet för att kunna 
hitta nya arbetssätt. Den delade åsikten är att de anställda övervägande kom från Vägverket 
när bildandet av Trafikverket trädde i kraft. Själva strukturen inom organisationen hade också 
ett stort inslag av Vägverkets kultur och arbetssätt. Detta blev ett naturligt resultat genom att 
de flesta hade arbetat inom Vägverkets organisation tidigare. En annan faktor som bidrog till 
detta resultat var också att de flesta chefer som tillsattes kom från Vägverket. Arbetet med 
omorganiseringen inom verksamhetsområde Investering bestod strukturellt även till viss del 
av en tillsättning av chefer. Denna rekrytering skedde mest internt inom organisationen och få 
chefer som blev tillsatta kom utifrån. Att de flesta chefer blev rekryterade från Vägverket 
hade också en direkt påverkan på arbetet inom Investering distrikt Öst/Stockholm. Banverket 
blev lillebror i och med integrationen samtidigt som Vägverkets tankesätt och arbetsätt hade 
genomslagskraft. Detta kan förmodligen variera beroende på vilket distrikt som undersöks 
och är också beroende av vilken chef som blev tillsatt initialt inom de olika distrikten. 
Cheferna underskattade också komplexiteten i järnvägsprojekten initialt inom Trafikverket, 
vilket också har en koppling till de tillsatta chefernas bakgrund. Ett mål med bildandet var att 
slå ihop detta tänkande och få synergieffekter samt att göra allting lite mer likt varandra.  
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5.3 Effektivitet – Uppföljning och utveckling  
Kapitlet tar upp aspekter av effektivitet som är relevanta för distriktets arbete. 
Administrationen inom verksamheten analyseras och hur det kan påverka effektiviteten. 
Därefter följer ett avsnitt om hur pass väl målen med omorganiseringen har uppfyllts inom 
distriktet och Trafikverket som helhet. Till sist görs en analys av arbetsrollerna och dess 
ansvar inom distriktet kopplat till effektivitet.       
 
5.3.1 Administration   
Enligt intervjuperson C finns det för mycket rapportering i dagsläget och anser att det istället 
borde läggas mer fokus på detta när det finns avvikelser från det normala förloppet. Ett 
allmänt intryck är att medarbetare från Banverket anser att rapporteringen inte har blivit mer 
effektiv genom bildandet av Trafikverket. De menar snarare att detta område har blivit mer 
ineffektivt och att det var kortare beslutsvägar inom Banverket. Respondent F anser att 
Banverket hade en effektivare administration och att denna effektivitet har gått förlorad i och 
med bildandet av Trafikverket. Vissa intervjuade menar också att överlämnandet sköttes 
bättre inom Banverket och att onödigt arbete kan förekomma när man måste rapportera 
samma sak till olika verksamhetsområden. Anställda med en bakgrund från Vägverket 
upplever inte att det har blivit någon förändring gällande omfattningen av rapportering inom 
projektledarrollen utan anser att det ligger på samma nivå som inom Vägverket. Person D 
med bakgrund från Vägverket anser att det finns en balans mellan rapportering/uppföljning 
och de övriga uppgifter som en projektledare har i dagsläget. Även om det finns en bra 
uppföljning av projekt är det endast när projekten avviker från dess ursprungliga utformning 
som man lägger särskild vikt vid uppföljningen menar intervjuperson E. Intervjuperson C 
menar samtidigt att:  

”det har blivit mer uppföljningsarbete genom bildandet av 
Trafikverket och att det skulle kunna finnas mindre byråkrati inom 
organisationen”  

Detta visar på att det finns splittrade uppfattningar om hur uppföljningsarbetet inom distriktet 
fungerar och hur pass effektivt detta arbete är i dagsläget. Förklaringen till detta ligger till stor 
del i den kulturskillnad som existerade mellan Vägverket och Banverket. Även om den 
kulturella närheten i dagsläget är mycket större än vid bildandet av Trafikverket finns det 
fortfarande kvar vissa element av de båda kulturerna, till exempel gällande administrationen. 
Vissa vill ha mer fokus på uppföljningsarbete samtidigt som andra menar att det sker för 
mycket uppföljning av projekt. Enligt Schein (2010) så uppstår det ett gemensamt språk 
genom organisationens kultur och genom detta språk kan anställda lättare interagera med 
varandra samtidigt som det blir lättare för de anställda att förstå varandra och att se saker 
utifrån samma perspektiv. Detta är något som kan kopplas till administrationen inom distriktet 
och att det finns olika uppfattningar gällande dess omfattning i dagsläget. En stark gemensam 
kultur inom organisationen är alltså något som Schein menar skulle kunna utplåna dessa 
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motsättningar och skilda uppfattningar. Det är skillnader i dessa beteenden och traditioner 
som gör det svårare att integrera kulturer enligt Schein.      

Trafikverket arbetar med LEAN-projekt som handlar om att effektivisera arbetet och att 
stoppa slöseriet med onödigt arbete. Det finns mycket att göra inom LEAN-området som 
också handlar om att bygga upp smarta system så man enkelt kan rapportera och slipper göra 
om allting varje gång. LEAN handlar även om att identifiera sådana parametrar i processen 
som är onödiga och bara kostar pengar samt inte har någon effekt. Detta är ett ständigt 
pågående arbete som kontinuerligt måste utvecklas. Det är något av en balansgång hur mycket 
administration som är lämpligt för att individer ska kunna göra ett optimalt arbete. På möten 
menar intervjuperson E att det bara är administrationen av projekten som diskuteras. 
Eventuellt bör ett skifte av fokus ske och mindre vikt läggas vid administrationen och mer 
vikt vid utformandet samt genomförandet av projekt och eventuellt vilka arbetsätt som skulle 
vara passande för projektet ifråga. Respondenter har visat på en vilja att skapa en större frihet 
inom de projekt som man arbetar inom och att kunna utforma projekten som projektledaren 
anser bäst lämpat för just det särskilda fallet. Att få de befogenheter som väger upp för det 
ansvar som en projektledare har anses också vara viktigt.  

5.3.2 Förbättringar inom distriktet/Trafikverket    
Den allmänna åsikten är att effektiviteten överlag har förbättrats genom bildandet av 
Trafikverket även om effektiviteten drabbades negativt i samband med omorganiseringen. 
Effektivitetsmässigt börjar det nu vända och de positiva förändringarna och påverkningarna 
börjar kännas av även om tidsplanen för detta blivit förskjuten en aning. Det finns idag ett 
dåligt samarbete mellan de fem enheterna inom Investering distrikt Öst/Stockholm och det 
råder en viss splittring mellan dem. Det skulle kunna skapas ett bättre samarbete mellan dessa 
enheter anser Intervjuperson D. Flera menar att en så här stor omorganisering behöver ta tid 
och att det är en lång och pågående process. Det som har blivit bättre genom bildandet av 
Trafikverket är bland annat att uppföljningen av projekt har blivit bättre och att strukturen 
inom organisationen har blivit mer klar och tydlig. Genom detta har det också skapats en 
bättre effektivitet inom organisationen. Något specifikt som har blivit mer effektivt är 
nyproduktionen, vilket ofta innefattar nyproducerandet av vägar. En viktig iakttagelse är att 
verksamhetsområde Investering bara har gjort en större omorganisering sedan 2010 och det 
var den som gjordes i samband med Trafikverkets bildande. I jämförelse har 
verksamhetsområde Underhåll gjort totalt fyra större omorganiseringar sedan dess. En slutsats 
av detta skulle kunna vara att verksamhetsområde Investering har fungerat så pass bra så att 
inga ytterligare omorganiseringar har behövts och att man har kommit längre i 
organisationsutvecklingen än till exempel verksamhetsområde underhåll, samt att Investering 
uppnått målen mer effektivt. 

Banverket och järnvägssidan har alltid haft egna fastigheter jämfört med Vägverket där de 
inte har haft egna fastigheter i samma utsträckning. Detta är något som har påverkat 
projektutformningen. Det finns en skillnad inom projektverksamheten om man jämför 
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Banverket med Vägverket där Banverket hade större projekt och större kostnader för sina 
projekt samtidigt som arbetet var mer tekniskt. Vissa menar samtidigt att Vägverket hade en 
bättre struktur inom sin organisation. Trafikverket är idag till största delen centralstyrt och 
mer beslut borde fattas på lokal nivå menar respondent G. Samma person menar att Banverket 
var en regionalt baserad organisation där de lokala aktörerna var mer delaktiga i besluten. 
Enligt Waxell (2005) så kan kunskapsflödet på vissa arbetsmarknader vara baserat på ett 
nätverk på en lokal/regional nivå och att dessa lokala nätverk och platser därför kan vara 
bättre på att ta tillvara på kunskap.   

Tidigare har utförandeentreprenader varit ett vanligt arbetssätt där Trafikverket som 
projekterare har handlat upp tillsammans med en konsult och sedan gått ut med ett 
förfrågningsunderlag till exempel Skanska och NCC etc. Idag ställer Trafikverket istället mer 
krav på funktion och estetik och låter entreprenören projektera efter bästa förmåga. 
Trafikverket utarbetar mycket bra och väldigt utförliga förfrågningsunderlag för att minimera 
omarbetning under projektets gång. Detta ger en väldigt bra grund för projektet och det är 
sällan man behöver gå in och redigera specifika delar. Man lägger över detta arbete på 
entreprenören som kan sköta byggnationen utifrån de specifikationer som de har fått av 
Trafikverket. Modellen för en renodlad beställarroll som Trafikverket idag arbetar utifrån kan 
ta lång tid att utvärdera och det kan ta så lång tid som upp till fem år från idag innan man kan 
göra en bedömning av hur det har fungerat. Idag kan förmodligen kostnadsmässiga 
förbättringar ha uppnåtts genom denna modell och kostnadsmässigt så är det möjligt att följa 
upp arbetet, medan kvaliteten och helheten är något som tar tid att utvärdera. Det blev en 
omstart för alla de nya projekt som fanns samtidigt som de projekt som redan rullade och 
hade produktion och verksamhet igång innan sammanslagningen körde på i stort sett som 
vanligt. På det stora hela har strukturen inom organisationen förblivit densamma sedan 
bildandandet av Trafikverket. Respondent H menar att  

”det hade varit effektivare att ha en enhet för järnvägsprojekt och en  
för vägprojekt, samtidigt tappar man vitsen med att slå ihop 
organisationerna genom detta” 

De ”gamla” projekten från Banverkets och Vägverkets tid är i princip slutförda idag och i år 
(2014/2015) startas ett antal nya projekt där man lägger över mer ansvar på entreprenören och 
marknaden. Idag finns det även ett stort krav på intern effektivisering i samband med den 
renodlade beställarrollen som går ut på att Trafikverket ska minska sin ”numerär” och 
samtidigt ha ett mindre ansvar men fortfarande göra rätt saker. Trafikverket ska leda, styra 
och kontrollera samt ställa krav, följa upp och kontrollera men entreprenören får ett större 
ansvar i samband med denna nya arbetsform. Det är dock Trafikverket som fortfarande är 
ansvariga för om ett tåg spårar ur etc. Målet med detta är att samhället ska få mer väg och 
järnväg för pengarna samtidigt som det ska bli billigare för skattebetalarna. Detta är något 
som kan vara svårt att åstadkomma kortsiktigt men är något som skulle kunna uppnås 
långsiktigt. 
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Uppfattningen är att man inte har uppnått alla de mål som sattes för Trafikverket i samband 
med omorganiseringen även om målet med en effektivare organisation idag har uppnåtts. 
Verksamhetsområde Investering har det dock gått bättre för, däribland distrikt Öst/Stockholm, 
och de mål som sattes för detta område anses vara uppfyllda. Allmänt har Trafikverket 
kommit mycket långt i sitt arbete med omorganiseringen även om alla mål inte har blivit 
uppfyllda och vissa anser att organisationen även har blivit effektivare kunskapsmässigt i 
samband med omorganiseringen. Bildandet av Trafikverket var en långdragen process där det 
har tagit lång tid att se om det har skapats något resultat i samband med processen. Idag kan 
man dock se vissa resultat som till exempel kostnadsmässiga besparingar. Helhetsintrycket är 
att effektiviteten har blivit bättre även om det har tagit lång tid att uppnå det.  

5.3.3 Arbetsroller och ansvar   
Den omfattande rapporteringen gör att projektledarollen blir oklar och man vet inte hur 
mycket tid man ska lägga på rapportering/uppföljning kontra de övriga uppgifterna. Det är 
svårt att veta hur prioriteringen mellan rapportering och övriga uppgifterna ska skötas. 
Respondent I anser att det har blivit väldigt mycket mer byråkrati i och med bildandet av 
Trafikverket samtidigt som det genom bildandet har blivit mer struktur i arbetet och 
organisationen.  Personen upplever även att denne har kunnat arbeta mer professionellt inom 
Trafikverket och Investering distrikt Öst/Stockholm. Många vill ha mindre 
rapportering/uppföljning och menar att detta är något som skulle kunna omfördelas inom 
organisationen för att förbättra arbetet. Det finns otydliga direktiv om hur detta ska fördelas 
inom projektledarollen, vilket i sin tur kan drabba effektiviteten i arbetet. Respondent B 
menar att:  

”det finns en trygghet i samband med att man arbetar enligt samma 
arbetsätt inom Trafikverket, samtidigt som det finns ett större 
sammanhang nu jämfört med Vägverket.”  

Samarbetet sker mer naturligt inom Trafikverket än när man var uppdelad på flera verk. 
Banverket arbetade mycket med utförandeentreprenader och Vägverket med 
totalentreprenader samtidigt som Trafikverket har haft en mer renodlad beställarroll. Vissa 
anser att det idag saknas en dialog om vilken roll som är mest effektiv med tanke på 
förutsättningarna för projektet. En intervjuad persons åsikt är att en person som jobbar med 
vägprojekt traditionellt, inte gör järnvägsprojekt lika bra på kort sikt mycket på grund av att 
denne inte har jobbat med det tidigare. Det har också sin grund i de olika myndigheternas 
kulturer och på grund av att det oftast tar tid att lära sig hur arbetet inom de olika projekten 
går till. Maskell & Malmberg (1999) menar dock att det ges möjlighet till att sprida kunskap 
inom organisationen genom att byta arbetsort och arbetsuppgifter inom en organisation. Enligt 
Bathelt et al (2004) så är även skapandet av kunskap och inlärning grundat på interaktiva 
processer där människor besitter olika typer av kunskap och kompetenser och samtidigt delar 
med sig av dessa. Analysen av detta är att kunskapsöverföringen inom distriktet gynnas av att 
anställda byter arbetsuppgifter och provar på nya arbetsroller samt omplacerar sig geografiskt.         
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Det inte alltid definierat vad som gäller för en projektledare och vilka uppgifter som ska 
prioriteras, därför blir det allt viktigare att skilja på viktig och oviktig information ju längre 
upp i organisationen man kommer. Detta gör att man måste prioritera mellan arbetsuppgifter 
som projektledare/specialist. Tidsbrist gör att den anställde heller inte har tid att gräva ner sig 
i alla detaljer utan man måste ibland ha ett mer övergripande perspektiv på organisationen och 
arbetsuppgifterna. Vissa enheten behandlar ca 700-800 projekt om året och det är därför 
ibland nödvändigt att prioritera och engagera sig i de viktigaste projekten och samtidigt kunna 
delegera vissa projekt till andra medlemmar inom gruppen. Detta kan variera från projekt till 
projekt och det kan vara det som gör att det blir svårt att definiera en projektledares 
arbetsuppgifter på ett konkret sätt. Investering distrikt Öst/Stockholm har effektiviserat arbetet 
sedan bildandet genom att till exempel assistenter har fått en större roll då de får assistera 
flera olika enheter i dagsläget till skillnad från tidigare då de bara assisterade en enhet.  

Flera intervjuade betonar att de skulle vilja ha mer befogenheter att kunna styra arbetet bättre 
än vad som finns nu inom organisationen. Den mängd ansvar som projektledare har i 
dagsläget är inte kompenserat av tillräckligt stora befogenheter, man får inte tillräckligt med 
utrymme att manövrera på. Analysen av detta är att projektledarrollen inom distriktet är 
väldigt styrd, vilket har en naturlig koppling till att det är skattebetalarnas pengar man 
använder sig av och att spelrummet därför blir relativt litet. Enligt intervjuperson E har man 
ett stort ansvar som projektledare men inte lika stora rättigheter som väger upp ansvaret. 
Intervjuperson H menar också att det är oklart vilka rättigheter man har och att detta skulle 
kunna bli tydligare för projektledare.  

 
6. DISKUSSION 
Resultaten av undersökningen inom distriktet visar på att bildandet av Trafikverket har 
bidragit till vissa förändringar gällande kunskapsöverföringen inom organisationen och på 
vilket sätt anställda använder sig av sin kunskap.      
 
Hur har kunskapsöverföringen mellan medarbetare påverkats av omstruktureringen?  
Kunskapsöverföringen mellan medarbetare inom Investering distrikt Öst/Stockholm har 
delvis blivit effektivare även om en tillbakagång i den upplevda effektiviteten skedde i 
samband med bildandet av Trafikverket initialt 2010. Anställda har bland pekat ut att 
kunskapsöverföring är ett ämne som bör ingå i den möteskultur som finns inom distriktet. I 
dagsläget handlar en stor del av de möten som sker om planering och analysen har visat på att 
det finns ett behov av möten där kunskapsöverföring tas upp som en del utav dagordningen. 
Det finns vissa motargument till att införa kunskapsöverföring som en del av den möteskultur 
som finns inom distriktet. Ett argument är att anställda själva skulle kunna boka dessa möten 
med andra anställda för att uppnå ett tillfredställande utbyte av kunskap. Hur mycket eget 
initiativ anställda tar för att skapa denna överföring av kunskap är individuellt och kan hindras 
utav detta samtidigt som arbetsbördan kan göra det svårt att finna tid för att boka in möten 



44 

 

utöver de grundläggande arbetet. Att införa ett inslag av kunskapsöverföring i den vardagliga 
möteskulturen är därför att överväga inom distriktet.  
 
Empirin visar på att medarbetare inom distriktet sitter närmare varandra idag än vad man 
gjorde innan bildandet, vilket är något som har påverkat kunskapsöverföringen positivt. Tillit 
och den sociala närheten är till viss del beroende av den fysiska närheten som skapar bättre 
förutsättningar för tillit genom att de lokala relationerna lättare kan underhållas. Detta i sin tur 
har gjort det enklare att etablera en effektiv kunskapsöverföring i båda riktningarna, både 
mellan chefer och anställda men även medarbetare emellan. De sociala förväntningar som 
fanns i samband med bildandet har man idag levt upp till menar den övervägande delen av de 
intervjuade. Det är främst anställda med en bakgrund från Banverket som anser att den sociala 
närheten var mer fördelaktig inom dåvarande Banverket eftersom det bland annat fanns ett 
gemensamt tekniskt språk och de flesta anställda hade en likartad bakgrund. Medarbetare med 
en bakgrund från Vägverket är istället av den åsikten att den sociala strukturen i stort sett ser 
likadan ut som den gjorde inom Vägverkets verksamhet. Tilliten för andra människor 
påverkar graden av kunskapsöverföring och ju större tillit det finns mellan två anställda desto 
mer kommer personerna dela med sig av sin kunskap till varandra. Analysen visar också på 
att interaktionen med andra anställda är något som påverkar graden av kunskapsöverföring 
inom en organisation. Tilliten till andra människor är något som ökar denna interaktion och 
genom att det har uppstått en samlokalisering av verksamheten har det därför skapats bättre 
förutsättningar för kunskapsöverföring inom distriktet.  
 
Den kulturella närheten är en faktor som har visat sig vara av vikt för hur anställda har 
anpassat sig till de nya förhållandena som uppkom i samband med bildandet. Ett nytt arbetsätt 
infördes i distriktet och organisationen 2010, vilket det har skapats delade meningar om 
angående den upplevda effektiviteten. Det fanns ett initialt motstånd mot det nya arbetssättet 
vilket påverkade effektiviteten negativt inom distriktet till en början. Detta motstånd försvann 
senare och de anställda började inse fördelarna med ett gemensamt arbetssätt. Övervägande 
har åsikterna gällande det nya arbetssättet varit positiva och anställda upplever att 
effektiviteten har förbättrats i samband med införandet av arbetssättet. Att skapa en 
gemensam kultur inom distriktet och Trafikverket som helhet har varit en utmaning under 
dessa snart fem år som Trafikverket har existerat. Arbetet med integrationen av kulturerna 
från Banverket och Vägverket har kommit långt men det finns idag ingen gemensam kultur att 
tala om inom distriktet. Det finns heller inga indikationer på att en gemensam kultur inom 
Trafikverket som helhet existerar idag enligt empirin. Ingen refererar idag tillbaka Banverket 
eller Vägverket vilket kan ses som ett steg i utvecklingen mot en gemensam kultur även om 
det finns mycket kvar att göra inom området. Ett mål med bildandet var att slå ihop dessa två 
kulturer och tänkande samt att göra allting mer likt varandra. Vägverkets kultur fick ett 
övertag vid bildandet av Trafikverket eftersom ett flertal av de anställda kom ifrån Vägverkets 
organisation. Anledningen till detta var att det fanns många konsulter inom Banverkets 
organisation som slutade vid tidpunkten för bildandet. Ett annat skäl till detta var att många av 
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de chefer som rekryterades till Trafikverket och distriktet hade en bakgrund vid Vägverket, 
vilket samtidigt gjorde att distriktet fick en kultur som var starkt inspirerad av Vägverkets 
organisationsstruktur och sätt att tänka. 
 
Att ett stort antal konsulter inom Banverkets dåvarande organisation slutade vid bildandet av 
Trafikverket 2010 är något som även påverkade kunskapsöverföringen negativt då det 
empiriska materialet har visat på en förlust av tyst kunskap i samband med detta. Den tysta 
kunskapen är en faktor som bidrar till effektiviteten inom organisationer och på grund av detta 
bör man undvika förluster av denna typ av kunskap i så stor utsträckning som möjligt. 
Investering distrikt Öst/Stockholm har visat på en förbättringspotential inom detta område. 
För att kunna ta tillvara på denna typ av kunskap bör dokumentering (kodifiering) av dessa 
kunskaper och erfarenheter ske regelbundet. All kunskap är däremot inte kodifierbar utan det 
finns även tyst kunskap som måste överföras genom utövande och ”learning by doing”.            
 
Analysen har även visat på att de sociala relationer som utgör grunden för nätverken inom 
distriktet har en avgörande betydelse för hur god kunskapsöverföringen är. Den tysta 
kunskapen blir ofta sammankopplad med det lokala och den kodifierade med det globala. De 
lokala förbindelser anställda har till andra medarbetare utgör en grund för dessa lokala nätverk 
där överföring av den tysta kunskapen sker inom distriktet, detta gäller främst inom den egna 
enheten på samma eller annan ort. Samtidigt har den kodifierade kunskapen en längre 
räckvidd och kan betraktas som en nationell kunskap som sprids inom hela Trafikverket via 
det nationella nätverket. Den kodifierade kunskapen har bättre förutsättningar för att överföras 
genom att den bland annat finns lagrad i Trafikverkets databaser och inom intranätet samt är 
mer lättillgänglig.          

Hur blev resultatet för omorganiseringen inom verksamhetsområde Investering distrikt 
Öst/Stockholm och Trafikverket? I termer av den upplevda effektiviteten så har det 
övervägande intrycket varit att effektiviteten har förbättrats sedan bildandet av Trafikverket 
och Investering distrikt Öst/Stockholm. I samband med bildandet drabbades effektiviteten till 
en början negativt. Idag har dock den upplevda effektiviteten ökat och den tillbakagång som 
upplevdes vid starten har kompenserats. Det har dock funnits olika uppfattningar om hur 
denna upplevda effektivitet har utvecklats inom organisationen som helhet även om det 
övervägande intrycket har varit positivt. Empirin visar på att Trafikverket idag inte har levt 
upp till alla de mål som sattes för organisationen vid bildandet. Vissa effekter kan idag 
identifieras sedan bildandet, till exempel kostnadsmässiga besparingar som i sin tur påverkar 
effektiviteten men övergripande krävs ytterligare arbetsinsatser för att organisationen ska nå 
upp till sina mål. I allmänhet har det varit personer tidigare anställda vid Banverket som oftast 
har pekat på negativa aspekter i samband med bildandet av Trafikverket. Vissa personer 
menar att Banverket hade en effektivare organisation och att det fanns kortare beslutsvägar 
jämfört med Trafikverket. Vad detta grundar sig i kan ha att göra med det faktum att när en 
organisation expanderar så tenderar också sammanhållningen inom organisationen att 
påverkas eftersom det oftast bildas fler avdelningar och människor blir uppdelade. Inom en 
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mindre organisation med endast ett och samma kunskapsområde är det lättare att bibehålla en 
god sammanhållning och inom denna mindre organisation är det även enklare att utveckla ett 
gemensamt förhållningssätt och en närhet mellan anställda där det tekniska språket också är 
något gemensamt. Med en sammanslagning av kulturer från Vägverket och Banverket där 
enheterna idag arbetar trafikslagsövergripande blir det svårare att finna en gemensam grund i 
kulturen, vilket också är något som påverkar effektiviteten. Tidigare anställda vid Vägverket 
har i allmänhet endast refererat till positiva saker gällande bildandet. Den övervägande 
rekryteringen från Vägverket är något som kan ha påverkat organisationsstrukturen inom 
Trafikverket och samtidigt skapat en situation där tidigare anställda vid Vägverket har upplevt 
sig mer integrerade i organisationen. Detta i sin tur är något som kan ha påverkat deras 
upplevelse av effektiviteten inom organisationen i en mer positiv riktning.                  

Gällande Investering distrikt Öst/Stockholm så är den upplevda erfarenheten att effektiviteten 
har utvecklats sedan bildandet. Omorganiseringen inom distriktet har visat på goda resultat 
och de flesta intervjuade har haft en positiv attityd gällande distriktet. De intervjuade upplever 
också att distriktet har uppfyllt de mål som lade grunden för Trafikverkets arbete vid 
bildandet 2010. Att skapa synergieffekter inom organisationen var också ett mål som distriktet 
utifrån analysen har levt upp till då de flesta intervjuade upplever att effektiviteten har blivit 
bättre och att det har skapats ett mer strukturerat arbetsätt. Distriktet har i samband med 
bildandet och fram tills idag blivit mer effektivt på grund av förnyade arbetsätt och bättre 
tillvaratagande av resurser. Det är svårt att svara på om Trafikverket har tagit det bästa från 
båda organisationerna och de intervjuade kan idag inte svara på om så är fallet eller inte. 
Vissa anser dock att Trafikverket inte har tagit med sig det bästa men kan inte ge några bra 
konkreta förslag på vad det är man saknar idag. Fortfarande finns det mycket som kan göras 
inom effektivitetsområdet för distriktet gällande bland annat administrationen etcetera. Det är 
flera anställda som har pekat på att den mängd administration som finns idag gällande 
rapporteringen bland annat till andra verksamhetsområden drabbar effektiviteten negativt. I 
dagsläget är rapporteringsdelen av projekt mycket omfattande och distriktet skulle kunna 
gynnas av att effektivisera rapporteringsdelen, särskilt mellan verksamhetsområden där ofta 
dubbelrapportering sker. Att fortsätta arbeta med LEAN-projekt för att minska det onödiga 
arbetet inom distriktet är en åtgärd som kontinuerligt sker inom distriktet och som bör 
fortsatta att utvecklas. Identifiering av onödigt arbete inom distriktet som till exempel 
överflödig rapportering är något som är centralt för effektiviseringsprocessen.    

Det läggs idag inte särskild stor vikt vid uppföljningen av projekt inom Trafikverket och det 
är endast när det inte går som planerat som denna del av projekteringen uppmärksammas. 
Uppföljningsdelen är mycket viktig för att organisationen ska kunna skapa en effektiv 
kunskapsöverföring. Om denna del inte uppmärksammas skapar det samtidigt dåliga 
förutsättningar för organisationen som helhet att utveckla den erfarenhetsåterföring som enligt 
denna studie är i behov av förbättring. Ett förslag till åtgärd skulle därför kunna vara att lägga 
mer fokus på uppföljningsdelen. Fokus bör ligga på både positiva och negativa faktorer som 
utgör förutsättningar för ett projekts framgång. Att lära sig av tidigare framgångar och att 
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skapa möjligheter till att utforma organisationens projekt efter de förutsättningar som finns för 
just det projektet skulle kunna leda till en högre grad av effektivitet samtidigt som 
organisationen utnyttjar den erfarenhet och kunskap som den bär inom sig maximalt. 
 
Chefer och ledning måste ta sig tid att förstå vilka befogenheter som projektledare behöver för 
att kunna utnyttja sin kunskap maximalt. Om strikta begränsningar sätts för hur en 
projektledare bör agera inom sin roll så kan en del av den kunskap och erfarenhet som 
anställda har med sig att försvinna ut ur organisationen. Att projektledare och specialister 
etcetera får tillfälle att utnyttja sin erfarenhet är något som är grundläggande för att en 
effektivare organisation ska kunna uppnås. Något som återkommande har nämnts i de 
intervjuer som har genomförts är att dessa befogenheter är begränsade i dagsläget. 
Uppfattningen är inte att det i första hand handlar om att få befogenheter som berör kostnader 
gällande projekt utan att det mer handlar om hur projekten är upplagda och vilka 
förutsättningar som de olika projekten har med sig. En skillnad har märkts av under studien 
mellan vissa enheter inom Investering distrikt Öst/Stockholm. Det som skiljer dessa enheter åt 
är att vissa har ett öppnare klimat och där det genom intervjuerna framkommit att det finns 
olika grader av befogenheter för att kunna utforma sina projekt. Skälet till detta kan dock bero 
på att det är producerande enheter med olika inriktningar och arbetsområden och därför måste 
särskilda enheter få friare tyglar i sitt arbete än vad andra enheter har för att kunna producera 
och ge resultat. Självklart är det svårt att samtidigt utesluta kostnadsfrågan helt från denna 
diskussion eftersom det som ändras inom ett projekt för det mesta har en stark 
sammankoppling med tid och kostnad. Varje arbetsroll har fått ett större ansvar genom 
omorganiseringen eftersom organisationen nu överser flera olika transportmedel och detta ger 
i sin tur suddigare arbetsroller samtidigt som det ibland blir svårt att prioritera mellan 
arbetsuppgifter och krav.  

För att skapa en bättre kunskapsöverföring skulle ett förslag kunna vara att individer inom 
organisationen får testa på både järnvägs- och väg-aspekten. Detta kan leda till att man får en 
bättre insyn i hur de olika verksamhetsområdena fungerar och skulle eventuellt kunna leda till 
bättre utformningar av statens infrastruktur. Enligt analysen så gynnas kunskapsöverföringen 
inom distriktet av att anställda byter arbetsuppgifter och provar på nya arbetsroller samt 
omplacerar sig geografiskt. Ett exempel på en åtgärd är traineeprogrammet där unga 
akademiker får chans att testa på olika verksamhetsområden, bland annat inom Investering, 
för att få en bättre inblick i hur organisationen fungerar och hur de olika 
verksamhetsteknikerna ser ut.    

 

7. SLUTSATSER  
 
Gällande Investering distrikt Öst/Stockholm så tyder empirin på att distriktet har uppfyllt de 
mål som sattes för verksamheten i samband med bildandet. Distriktet har visat på en ökning 
av den upplevda effektiviteten sedan bildandet och åtgärder för utveckling av denna 
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effektivitet framtas även kontinuerligt för att optimera arbetet inom verksamheten. Den 
upplevda effektiviteten har en stark koppling till hur pass väl kunskapsöverföringen 
(erfarenhetsåterföringen) är utvecklad inom en organisation. De resultat som har uppkommit i 
analysen för studien har dock pekat på att det finns mycket kvar att göra för att 
kunskapsöverföringen inom distriktet ska fungera optimalt. Resultaten har även visat på att 
den geografiska närheten har påverkat utvecklingen av kunskapsöverföringen. Den sociala 
och kulturella närheten inom distriktet har även haft en viss inverkan på hur effektiv denna 
kunskapsöverföring är och hur den tar sin form. I samband med bildandet av Trafikverket 
skapades det en samlokalisering av verksamheten vilket har bidragit positivt till överföringen 
av kunskap inom distriktet. Chefer och medarbetare sitter nu närmare varandra fysiskt, vilket 
gör det lättare att utveckla tillit och förtroende för varandra. Resultatet visar på att det är bra 
att sitta med fler kollegor för sin egen utvecklings skull. På så sätt är det bra att det har skett 
en samlokalisering av verksamheten eftersom det då finns ett större antal kollegor runt 
omkring en att utbyta erfarenheter med. Den sociala interaktionen inom distriktet har på så 
sätt en koppling till det fysiska avståndet genom att det skapas bättre förutsättningar för 
kunskapsöverföring då det finns fler kollegor inom den lokala verksamheten. Det har skapats 
bättre förutsättningar för nätverkande inom distriktet och de interna nätverken har utvecklats 
sedan bildandet inom distriktet. Investering distrikt Öst/Stockholm arbetar idag aktivt med att 
utveckla och förbättra sina kommunikationsstrategier internt men också externt med 
utomstående parter, vilket har bidragit till denna positiva utveckling. Införandet av det 
trafikslagövergripande arbetssättet har fått blandad kritik men övervägande anser de 
intervjuade att det har skapat en högre effektivitet inom distriktet. Resultaten har också visat 
på att anställda med en bakgrund från Banverket har upplevt en större skillnad och förändring 
i organisationens struktur och kultur än vad anställda från Vägverket har. Skälet till detta var 
att Trafikverket och distriktet tog mycket av den organisationsstuktur och uppbyggnad som 
Vägverket hade vid bildandet 2010. Integrationen av kulturerna från Banverket och Vägverket 
har kommit långt inom distriktet även om en gemensam kultur idag inte är fullt utvecklad. 
Denna integration är viktig för kunskapsöverföringen inom distriktet och arbetet med detta 
bör fortsätta att utvecklas. Trafikverket som helhet har inte uppnått de mål som lade grunden 
för organisationens arbete vid bildandet 2010 men detta arbete har även kommit långt på 
vägen. Den övervägande uppfattningen är att Trafikverket som helhet har blivit en mer 
effektiv organisation sedan bildandet.        

 
En slutsats är att det finns en mycket omfattande kodifierad kunskap inom Trafikverket och 
att den kunskapsöverföring som görs ofta sker kodifierat, alltså genom dokumentation som 
andra verksamhetsområden får ta del av. Det man skulle kunna utveckla inom distriktet är 
överföringen av den tysta kunskapen, alltså den kunskap som man bär inom sig och är svår att 
beskriva i text. Denna tysta kunskap menar vissa forskare är lättast att överföra genom att 
individerna får uppleva och utföra sakerna själva. Genom att till exempel få prova på ett 
järnvägsprojekt respektive vägprojekt kan man lära sig mycket och ta med sig denna kunskap 
inför nya projekt. Som en tidigare respondent har beskrivit så var det mest givande projektet 
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hittills när personen fick chans att arbeta med ett järnvägsprojekt istället för respondentens 
traditionella område inom vägprojekt. Att få de befogenheter man behöver som anställd för att 
kunna utveckla sin och andras kunskapsinlärning är något centralt för att arbetet ska bli mer 
effektivt. Det finns i dagsläget för mycket krav på rapportering gällande projekten inom 
Investering distrikt Öst/Stockholm och det är något som skulle kunna omfördelas för att 
effektivisera arbetet.  

Modellen för en renodlad beställarroll som Trafikverket idag arbetar utifrån kan ta lång tid att 
utvärdera och det kan ta så lång tid som upp till fem år från idag innan man kan göra en 
bedömning av hur det har fungerat. Slutsatsen är att Vägverket och Banverket överlag är väl 
integrerade även om det fortfarande finns arbete kvar att göra för att integrationen ska bli 
fullständig.   

Förslag till fortsatt forskning  
1. Bland annat skulle undersökningar kunna göras angående hur organisationer kan 

skapa incitament för att främja användandet av kunskap och kunskapsöverföring.  
2. Undersöka förändringen av nytänkande och innovation i samband med 

sammanslagningar och omorganiseringar.  
3. Undersöka närmare hur den tysta kunskapen försvinner ut ur organisationer genom 

att anställda slutar/försvinner. 
4. Kolla på hur individuella egenskaper kan påverka kunskapsöverföring, såsom 

kunskapsinsamling och egenintresse. 
5. Utforska hur organisationer integrerar och koordinerar kunskap genom att förankra 

kunskapen i datorprogram och andra teknologier.  
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Intervjuguide 
  

Block 1 Bakgrund 
1. Berätta om dig själv och varför du är där samt syftet med undersökningen och hur 

materialet kommer att användas 
2. Be informanten att berätta om sin bakgrund  
3. Hur länge har du jobbat inom organisationen?  
4. Har du arbetat både på Vägverket och Banverket eller någon av dessa?  
5. Vad är dina arbetsuppgifter/ roll inom Trafikverket?  
6. Vad hade du för förväntningar angående den nya organisationen?  

Block 2  Kunskapsöverföring  
7. Vad anser du Vägverket/ Banverket har tillfört den nya organisationen och din 

avdelning? 
8. Tror du att förmedlandet av kunskap ser annorlunda ut beroende på vilken avdelning 

det gäller inom Trafikverket?  
9. Har du fått tillfälle att dela med dig av dina kunskaper till dina kollegor på ett 

tillräckligt sätt?  
Jämfört med Vägverket/ Banverket?   

10. Har du kunnat påverka arbetsgångar och fått möjlighet till att komma med åsikter om 
hur man borde sköta ärenden?  

11. Har du lärt dig mycket från dina kollegor vid tidigare Vägverket, Banverket? -
Specifikt? 

12. På vilket sätt lär du dig nya saker bäst inom ditt arbete?   
 

13. Tycker du att den sociala kulturen inom Trafikverket/ avdelningen gynnar en effektiv 
kunskapsöverföring, pratar man om arbete på fikaraster etc?  

14. Är det ett öppet kommunikationsklimat, eller pratar man bara om specifika 
arbetsfrågor på möten?     

15. Finns det ett utbrett socialt nätverk inom investering/ Trafikverket? Hur ser detta 
nätverk ut, jämfört med Vägverket/ Banverket?  

16. Har detta nätverk hjälpt till att skapa kunskapsöverföring? I så fall, på vilket sätt?   
17. Tycker du att den fysiska närheten inom din avdelning har bidragit till en bättre 

kunskapsöverföring?  
18. Anser du att du genom ditt byte av arbetsort/arbete inom organisationen har fått en 

större möjlighet att dela med dig av din kunskap till kollegor? – I så fall, på vilket sätt?  
19. Har dagens förhållande till chefer, administration etc. påverkat arbetet jämfört med hur 

det såg ut tidigare vid Vägverket/Banverket? 

Block 3  Effektivitet 
20. Anser du att organisationens arbetssätt har förändrats jämfört med Vägverket/ 

Banverket?  
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21. Tycker du att organisationen/avdelningen har blivit mer effektiv genom bildandet av 
Trafikverket? I så fall, på vilket sätt?  

22. Upplever du att målen för omorganiseringen uppfyllts inom din avdelning/ 
Trafikverket?  

23. Är det något som saknas i den nuvarande organisationen som funnits tidigare inom 
Vägverket/Banverket eller har man sammanfört det bästa av Vägverket och 
Banverket?  

24. Finns det något kvar att göra inom Trafikverket för att tidigare kunskap/ fördelar med 
tidigare organisationer (Vägverket och Banverket) ska bli integrerat i Trafikverket?  
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