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Sammanfattning 

Ostlänken är en del av den enskilt största investeringen för svensk infrastruktur i modern tid, en 

ny dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Järna och Linköping. Den kommer tillföra ny 

kapacitet i järnvägssystemet och frigöra belastning på befintliga banor och på det sättet förstora 

regionen. Swecos uppgift är att leverera en tids- och ekonomiskt effektiv lösning som samtidigt 

är både säker, miljömässigt- och socialt hållbar. I det arbetet är Swecos organisation indelad i 

bland annat de tre blocken plan, miljö och teknik som vart och ett är ansvariga för att utveckla 

järnvägsplan, miljökonsekvensbeskrivning respektive systemhandlingar. 

Syftet med studien är att undersöka hur kommunikationen och kunskapsutbytet mellan 

kompetensområdena som ingår under blocken miljö och teknik upplevs och förs i praktiken. Ett 

vidare syfte är att sätta studiens resultat i relation till Swecos interna projektmål och 

styrdokument för kommunikation och erfarenhetsåterföring, för att vidare kunna synliggöra 

styrkor och förbättringsområden vad avser kommunikationen inom uppdraget Ostlänken. 

Insamlat material från enkätundersökning, intervjuer och fokussamtal har sammanställts med 

hjälp av en tematisk analys. Resultatet visade att användningen av kommunikationsmedel 

varierar inom uppdraget. Många upplever ett stort informationsflöde, bland annat i form av 

många möten. Det finns ett upplevt kunskapsglapp både mellan blocken, men också mellan de 

olika teknikområdena där det ibland är svårt att se varandras behov och förutsättningar.   

Med stöd av teorier inom det organisationspedagogiska området, visar studien vikten av att ta 

ansvar för det egna lärandet i form av aktivt lyssnande och reflektion över sina egna 

referensramar i förhållande till andras. Men också för andras lärande i form av hur man väljer 

att uttrycka sig och dela med sig av relevant information.  Några av de områden som skulle 

kunna gynna organisationens utveckling är tydliga och detaljerade mötesagendor, mentorskap 

för att orientera nyanställda i uppdraget och främja kunskapsåterföring, återkommande 

tillfällen för reflektion kring arbetsgången samt arbete för att frångå invanda mönster gällande 

samtalsutrymme. Studien visar vidare att uppfyllelsen av den målbild som anläggningen har, 

kräver en strävan hos varje individ att bli expert på själva uppdraget samt att varje 

teknikområde får ta plats i beslutsprocesser. Genom att inte betrakta lärande som en naturlig 

del av arbetsgången, utan enbart sträva efter framfart i form av produktivitet, finns det på 

längre sikt risk för att detta sker på bekostnad av organisationens utveckling. 

Nyckelord: Kommunikation, lärande organisation, yrkesspråk, motivation, konflikter.  
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Abstract 

The project Ostlänken is part of the single largest investment for Swedish infrastructure in 

modern times, a new double track high-speed railway between Järna and Linköping. It will 

provide new capacity to the railway system and off load existing traffic and thus enlarge the 

region. Sweco's task is to deliver a time- and economically efficient solution that is both secure, 

environmentally- and socially sustainable. To achieve this, Sweco's organization is divided into 

the three areas plan, environment and technology. Each of which is responsible for developing 

railway plans, environmental impact assessment and system documents. 

The purpose of the study is to analyze how communication and knowledge exchange between 

the areas environment and technology are experienced and put into practice. A further aim is to 

put the results of the study in relation to Sweco's internal project- and control documents for 

communication and knowledge and experience transfer, in order to further visualize strengths 

and improvement areas in terms of communication within the assignment Ostlänken. 

Collected material from a questionnaire survey, interviews and focus discussions has been 

compiled using a thematic analysis. The results showed that the use of communication means 

varies within the assignment. Many people experience a large flow of information, partly as a 

result of the high meeting frequency. There is an experienced knowledge gap between the main 

areas, but also between the different technical areas of expertise where it is sometimes hard to 

see each other's needs and prerequisites. 

Based on theories from organizational pedagogy, the study shows the importance of taking 

responsibility for the individual learning in the forms of active listening and reflection on ones 

frame of reference and how it relates to others. But also the importance of taking responsibility 

for others' learning in terms of how to express one self and sharing relevant information. Some 

of the areas that could benefit the organization's development are clear and detailed meeting 

agendas, mentoring to orient new employees in the project, recurrent opportunities for 

reflection on the workflow and continuous work to make sure that the word is evenly distributed 

at meetings. The study further shows that to fulfill the overall project objectives, individual 

endeavor is required in order to become an expert in the project itself, and also that each area of 

expertise may take place in decision-making processes. By not considering learning as a natural 

part of the workflow, but merely striving for progress in terms of productivity, there is a risk that 

this will happen at the expense of the organization's development in the longer term. 

 

Keywords: Communication, learning organization, language within a profession, motivation, 

conflicts.  
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Förord  

Denna undersökning grundar sig i att kommunicera de kommunikativa utmaningarna inom det 

kommunikationsmönster som ligger till grund för kommunikationen inom ett uppdrag som 

tillhandahållits Sweco AB. Förstod du vad vi menade? Inte vi heller. Men det är så här det har 

känts under de många soliga veckor vi suttit i den kulturhistoriska byggnad på Kungsholmen i 

Stockholm som är Sweco-huset.  

Vi har gång på gång gått vilse i både våra egna och andras tankar. Ofta har vi funnit varandra på 

samma stig för att sedan tappa bort varandra i den skog som består av deadlines, teoretiska 

ramverk och inte minst formuleringar av vad vi egentligen håller på med. Men med hjälp längs 

vägen har det slutligen landat i det du håller i handen eller läser på skärmen.  

Vi vill därför rikta ett extra tack till våra akademiska handledare, Anna Björklund som gett oss 

struktur och tydlighet i både text och arbete. Lena Geijer som med sitt brinnande engagemang 

för pedagogik har bidragit med både tankebanor och idéer till metodansats samt relevant 

litteratur. Tack till Emelie Persson och Tabita Gröndal för vägledning genom Swecos lokaler och 

organisation. 

Slutligen vill vi rikta ett stort tack för ett varmt välkomnande från Sweco och till alla personer 

som engagerat sig i studien och som på ett eller annat sätt tagit sig tid att dela med sig av 

värdefulla tankar och erfarenheter inom det undersökta uppdraget - utan dem hade studien inte 

kunnat genomföras. 

Vi ser nu fram emot nästa steg och låter detta arbete bli den avslutande jingeln på fem år på 

KTH, för nu är det dags för oss att vända blad. 

 

Med pompös salut, 

Erica Waardahl & Maria Bergner  
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1 Inledning 

Efter fem års studier på programmet för Civilingenjör och Lärare på Kungliga Tekniska 

Högskolan, har ett gemensamt intresse för lärande och organisationsutveckling växt sig 

starkare. Med projekt som spänner över flera kompetensområden följer utmaningar i att ta 

tillvara på organisationens sammantagna kompetenser, samt att med hjälp av dessa utveckla 

bästa möjliga lösning. Som blivande civilingenjörer kommer vi som författare att stå inför precis 

den utmaning som undersöks i detta arbete, nämligen att kunna samarbeta med personer som 

besitter olika expertis i ett projekt. För detta krävs dels en förmåga att förmedla egen teknisk 

kompetens, men samtidigt en förståelse för andra professioners expertkunskap. Hur 

kommunicerar exempelvis ingenjören med landskapsarkitekten i planeringen av ett bygge? 

Förstår de verkligen varandra om de talar olika yrkesspråk och finns det bättre och sämre 

tillvägagångssätt när information och kunskap ska utbytas?  

Med detta i åtanke eftersöktes projekt för att genomföra en fallstudie om hur interprofessionell 

kommunikation, det vill säga kommunikation mellan yrkesgrupper, förs och valet föll på Sweco. 

Det uppdrag som studeras i detta arbete är det omfattande järnvägsprojektet Ostlänken, där det 

studerade företagets del är att projektera delar av en järnvägsanläggning för höghastighetståg. 

Anläggningen ställer höga tekniska krav, framförallt då en anläggning höghastighetståg aldrig 

förut byggts i Sverige. Tidigare erfarenhet och arbetssätt kan därmed endast nyttjas i viss 

utsträckning. Anpassning till förbestämda tidtabeller förutsätter att spårets kurvor och hinder 

minimeras, samtidigt som anläggningen ska anpassa sig till befintlig natur och inte tvärt om, 

med så lite miljöpåverkan som möjligt. Detta i kombination med en begränsad tidsplan och 

budget förutsätter bland annat en väl strukturerad och kommunikationseffektiv organisation. 

Som förarbete till denna studie eftersöktes aktuell forskning inom området interprofessionell 

kommunikation, där majoriteten av den funna forskningen baseras på studier inom vården eller 

skolvärlden. Med detta som bas fokuseras studien vidare på att förbättra samverkan och 

kvaliteten för den betraktade verksamheten. Med utgångspunkt i det organisationspedagogiska 

forskningsfältet har förutsättningar som kan ges och skapas för lärande i uppdraget Ostlänken 

studerats och analyserats. 

Enligt Dixon (1994, genom Granberg och Ohlsson, 2009) förstärker faktorerna lärande och 

förändring varandra. Ju snabbare omvärlden förändras, desto mer kunskapsutveckling krävs av 

en organisation för att kunna hantera förändringen. Men även tvärt om, ju mer kunskap en 

organisation utvecklar, desto mer kan den påverka omvärlden.  

2 Bakgrund 

I följande avsnitt beskriver vi Swecos verksamhet, samt syfte och arbetsgång för det 

undersökta uppdraget. Vidare presenteras studiens syfte, frågeställningar och 

avgränsningar. 

2.1 Företaget Sweco 

Sweco är en koncern bestående av ett antal teknikkonsultföretag som idag utför tiotusentals 

uppdrag varje år i över 70 länder. I dessa uppdrag levereras kvalificerade konsulttjänster inom 

teknik, miljö och arkitektur. Företagets övergripande verksamhetsområden är indelade enligt 

figur 1. Inom dessa verksamhetsområden finns nästan 90 teknikområden som vart och ett 
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besitter specifik expertis, såsom exempelvis akustik, järnväg och visualisering. 

 

Figur 1 – Swecos verksamhetsområden, 2017 

De tjänster som företaget levererar påverkar på ett eller annat sätt hur vårt samhälle utformas. 

Med det följer en strävan från Sweco att leverera lösningar av hög kvalitet med så låg inverkan 

på miljö som möjligt (Sweco, 2016). Företaget arbetar utifrån en decentraliserad affärsmodell 

och beskriver följande som avgörande för att möta krav från kunder: 

Sweco är summan av våra medarbetares kompetens, erfarenhet och engagemang där varje individ 

utgör en stor skillnad för slutresultatet” (Sweco, 2017) 

Vidare arbetar Sweco efter visionen att inom branschen bli det mest respekterade 

kunskapsföretaget i Europa. Inom majoriteten av uppdragen krävs expertis från flera tekniska 

områden, men också att dessa samverkar.  

2.2 Uppdraget Ostlänken 

Ett av de många uppdrag som Sweco projekterar, är en delsträcka av järnvägsprojektet 

Ostlänken, något som enligt Trafikverket (2015) är en del av den enskilt största investeringen 

för svensk infrastruktur i modern tid (TFV, 2015). Bakgrunden till uppdraget är att det idag är 

trångt på Södra och Västra stambanorna i Sverige. Ny kapacitet med fler spår behövs och en 

unik satsning på höghastighetsjärnväg Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö pågår (TFV, 

2015), Ostlänken är en del av denna satsning, där är en ny dubbelspårig höghastighetsjärnväg 

som sträcker sig nästan 15 mil, mellan Järna och Linköping. Järnvägssträckan kommer 

innefatta fem stationer för av och påstigning, ca 200 broar och ca 30 tunnlar och kommer i 

huvudsak trafikeras av persontåg i upp till 320 km/h. Järnvägen ska möjliggöra tågresor i hög 

hastighet med hög turtäthet över långa och medellånga avstånd och därmed bidra till kortare 

restider och ökad kapacitet för fler tåg. Den kommer även tillföra ny kapacitet i 

järnvägssystemet och frigöra belastning på befintliga banor och på det sättet förstora regionen 

(Banverket, 2007) 

Med Trafikverket som ägare till projektet Ostlänken har Sweco getts uppdraget att projektera 

järnvägssträckningen Järna - Norrköping, en sträcka på ca 4 mil inklusive resecentrum i 

Norrköpings stad. Internt skiljer sig benämningarna uppdrag och projekt åt, där Trafikverket 

sitter som ägare till projektet Ostlänken medan Sweco äger uppdraget att projektera berörd 

sträcka. Swecos uppgift är att leverera en plan för en tids- och ekonomiskt effektiv lösning som 

samtidigt är både säker, miljömässigt- och socialt hållbar. Planerna innefattar framförallt 

järnvägsplan, miljökonsekvensbeskrivning och systemhandlingar som förklaras mer ingående 

nedan. Utöver det fungerar de som underlag för miljöprövningar och tillståndshantering i 

utredningen om var den geografiska sträckningen ska läggas (Sweco - Ändamål och projektmål, 

2016). Swecos uppdrag planeras vara färdigställt under år 2020. 

● Järnvägsplan (JP) - Ska beskriva vilka markbehov den nya järnvägsanläggningen har 

både under byggnationen och för den permanenta anläggningen. Den ska även redovisa 
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de skydds- och kompensationsåtgärder som ska genomföras. Järnvägsplanen ska vidare 

beskriva ovanstående för vägombyggnationer i samband med anläggningen.  

     

● Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) - Miljökonsekvensbeskrivningen ska vara ett 

verktyg för att kommunicera med markägare och boende i det berörda området. MKB:n 

ska identifiera och visa på åtgärder som kan minska eller eliminera direkta och 

indirekta effekter som anläggningen kan medföra på boendemiljö och omkringliggande 

landskap. Den fungerar även som beslutsunderlag till järnvägsplanen. 

 

● Systemhandling (SH) - Beskrivning av anläggningens tekniska utformning, samordning 

av teknikgrenar, tekniska specifikationer och systemkrav. Systemhandlingen ska 

säkerställa att anläggningen är byggbar i enlighet med JP och MKB.  

 

Ostlänken är ett omfattande projekt som kräver expertkunskap från många olika 

kompetensområden. Medarbetare från de olika verksamhetsområdena är därmed involverade i 

uppdraget (se figur 1).  Med några exempel på funktioner i uppdraget, utifrån de 

underavdelningar som nämnts i avsnitt 2.1, krävs bland annat kompetens inom geoteknik för att 

bedöma anläggningens geotekniska förutsättningar i landskapet och stabilisering av banan, 

kompetens inom akustik för att bedöma järnvägens påverkan på omgivning, utformning av 

bullerskydd och utredning av styrkan på de tryckvågor som ett höghastighetståg kan 

åstadkomma på anläggningens tunnlar, kompetens inom järnvägsteknik för att kunna bedöma 

och planera utformning av bland annat spår och signalsystem, kompetens inom visualisering för 

att kunna förmedla information om anläggningens planerade utformning.  

Förutom den geografiska sträckningen av järnvägen finns mängder av faktorer som spelar in i 

planeringen av en järnvägsanläggning. Det krävs en plan för hur anläggningen ska byggas, både 

operativt och tidsmässigt. För att kunna föra fram transporter till anläggningen, förutsätts att 

det byggs anläggningsvägar från allmän väg. De ytor som krävs för att bygga anläggningen samt 

frågor om masshantering behöver tas i akt. Objekt tillhörande anläggningen i form av 

exempelvis telestolpar och servicehus behöver placeras strategiskt. Även servicevägar för 

underhåll av anläggningen behöver utredas. Människor och vilt behöver kunna korsa järnvägen 

på ett säkert sätt och bullernivåer behöver kontrolleras och eventuellt reduceras i form av 

barriärer. Dessutom behöver utformning av befintlig och ny infrastruktur beaktas i form av 

exempelvis vägar, tunnlar och broar. Beräkningar för möjliga hastigheter längs sträckan 

behöver göras och projektmål för restider behöver uppfyllas. Anläggningen ska samspela med 

omgivande landskap och utformas med hänsyn till dess karaktär. Inverkan på ekosystem ska 

reduceras och när man bygger anläggningen vill man behålla kultur och naturvärden samtidigt 

som sociala aspekter och säkerhet behöver ses över. Ovanstående beskrivningar utgör bara en 

liten del av allt som behöver tas med vid planeringen av järnvägsanläggningen. Det finns mer 

respektive mindre fördelaktiga alternativ utifrån bland annat miljömässiga, ekonomiska, 

tekniska och sociala aspekter vid projekteringen.  

Utöver ovan nämnda utmaningar finns även det faktum att en järnvägsanläggning för 

höghastighetståg inte tidigare byggts i Sverige. Vetskapen om vilken specifik kunskap som krävs 

under processen är därmed inte känt sedan tidigare projekt. Detta medför att extern kompetens 

från andra länder behövs, då de besitter tidigare erfarenhet inom området.  

2.3 Arbetsgång för Ostlänken 

Uppdraget Ostlänken är uppdelat i de tre blocken teknik, miljö och plan. Vart och ett av de tre 

blocken ansvarar för framtagning av en av de olika planerna som ska levereras till Trafikverket. 

Teknikblocket ansvarar huvudsakligen för systemhandlingen, miljöblocket för MKB:n och 

planblocket för järnvägsplanen. I projektbeskrivningen framgår det att “järnvägsplanen, 
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miljökonsekvensbeskrivningen och systemhandlingen samverkar som en enhet”. Som grund för 

de beslut som tas krävs därmed samverkan och att expertis från de samtliga områdena 

kombineras.  

För att effektivisera arbetet och göra uppdraget mer hanterbart inom Sweco har den behandlade 

sträckan delats upp i de tre delsträckorna; Stavsjö - Loddby, Loddby - Klinga, Klinga - Bäckeby. 

Detta kan ses i figur 2 som visar utvalda delar från organisationskartan för uppdraget. 

Planblocket har valts att inte tas med i denna karta på grund av avgränsningen som gjorts för 

studien, detta förklaras mer ingående under kapitel 2.8. Under varje block finns minst en 

blockansvarig, och för respektive delsträcka minst en delsträcksansvarig (DSA). För varje 

delsträcka finns vidare ett antal teknikområden med teknikansvariga (TA) som i sin tur har 

medarbetare inom det specifika teknikområdet. Exempel på dessa teknikområden är väg, 

geoteknik, berg, BEST (ban-, el-, signal- och teleteknik), mark, miljösäkring, kalkyl, akustik, 

kulturmiljö och luftkvalitet. Värt att nämna är att teknikblocket består av fler typer av 

teknikområden än miljöblocket. 

Figur 2 – Organisationskarta över uppdragets betraktade delar 

Uppdraget har inom Sweco delats upp i faserna planering, utredning, projektering och 

redovisning (se figur 3). Baserat på faktorer såsom framkomlighet, terräng, befintlig 

infrastruktur, vattendrag och befintlig bebyggelse har en korridor för järnvägen sedan tidigare 

skede valts ut. Inom den korridoren betraktar Sweco ett antal möjliga dragningar för 

anläggningen. Hänsyn behöver även tas till bland annat skogslandskap, kulturbygd och odlad 

mark. Alternativen utreds sedan mer noggrant för att avgöra byggbarhet, miljöpåverkan, 

tidstillägg eller reduktion i restid samt de tekniska lösningarna som krävs som förklarades i 

föregående kapitel. Informationen från figur 3 är hämtat från Swecos projektbeskrivning. Som 

synes i flödesschemat sker arbetet med de olika processerna parallellt och skall tillsammans 

leda fram till de huvudsakliga handlingar som uppdraget består i. 
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Figur 3 – Flödesschema för arbetets processer 

Efter att avgränsning utifrån förutsättningar och mål från kund samt insamling och 

sammanställning av underlag gjorts, leder utredningsskedet till att spårgeometrin fastställs. 

Därefter bestäms det markanspråk som krävs samt placering av anläggningens tillhörande 

objekt. I projekteringsskedet sker arbetet kring och framtagning av systemhandlingar, 

järnvägsplaner, miljökonsekvensbeskrivningar och miljödomsansökningar, vilket blir det 

underlag som används i redovisningsskedet.  Vid själva redovisningsskedet sammanställs de 

ovanstående handlingarna och MKB:n behöver godkännas av Länsstyrelsen (i Östergötlands 

län). Därefter presenteras järnvägsplanen för allmänheten i form den sista av flera 

medborgardialoger och Länsstyrelsen kommenterar sedan på handlingen. Med dessa 

synpunkter i åtanke sammanställs den slutliga järnvägsplanen som därefter skickas till 

Trafikverket för att fastställas. I slutet av redovisningsskedet skickas samtliga handlingar in för 

slutligt godkännande.  

2.4 Kommunikationsplan 

Ostlänken är ett stort konsultuppdrag med många organisationsnivåer och delar. I detta arbete 

är det viktigt att roller är tydligt beskrivna och förankrade och att det är tydligt vilka 

kommunikationsvägar som finns i uppdraget. Detta kommuniceras via den 

kommunikationsplan som tagits fram av Sweco i samband med uppdraget för att översiktligt 

beskriva när viss typ av information skall kommuniceras och vem som är ansvarig för detta. 

Följande gemensamma värdegrunder för uppdraget beskrivs i kommunikationsplanen; 

öppenhet, tydlighet och engagemang. Där under listas följande punkter: 

● Vårt projekt, en organisation 

● Vi jobbar tillsammans 

● Lyckas kollegan, så lyckas jag 

 

Det betonas också att dokumentet inte är till för att ersätta eget ansvar för kommunikation hos 

medarbetarna, utan att det är upp till var och ta ansvar för att sköta detta med sunt förnuft. 

Kommunikationsplanen redogör även för uppdragets rutiner för interna möten. I arbetet sker 

bland annat förplanerade möten med olika frekvens inom uppdragsledning, mellan respektive 

block samt för varje delsträcka. Utöver det hålls fysiska mötesserier med olika deltagare 

beroende på vilket område som serien berör och vid behov anordnas arbetsmöten av enskilda 
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medarbetare. Det framgår även i kommunikationsplanen att samtliga interna möten ska om det 

är “möjligt och rimligt” genomföras via Skype. En gång i halvåret bjuds alla aktiva medarbetare i 

uppdraget in till så kallade startmöten, med syfte att kortfattat informera om uppdragets 

inriktning. Varje månad arrangerar uppdragsledningen miniseminarier där alla aktiva inom 

uppdraget, projektledning och specialister från Trafikverket bjuds in. Syftet med tillfällena är att 

ge deltagarna möjlighet att skapa förståelse och överblick över uppdragets centrala frågor. 

Information och beslut sprids även via månadsmail, som bland annat har som syfte att öka 

deltagarnas motivation. 

Några av de digitala verktygen för dokumentation och informationsspridning listas nedan och 

förklaras i enlighet med uppdragets styrdokument (projektplan och kommunikationsplan). 

● PDBi (ProjectWise) - Denna plattform är trafikverkets system för bland annat 

gemensam dokumenthantering. PDBi är en server/klientlösning för just 

dokumenthantering av produkt- och projektdokument. Även externa möten 

dokumenteras i PDBi.  

● IDA - Swecos system för dokumenthantering. Även för minnesanteckningar från 

interna möten publiceras här. 

● Swecopedia - Kommunikationsyta som syftar till att skapa en överblick av uppdraget, 

kontaktvägar, vägleda om var rutiner och handledningar finns, samt bistå med viktig 

information såsom månadsmail och inspelningar från miniseminarier. 

● Mail - I kommunikationsplanen beskrivs hur mail ska namnges för att skapa 

enhetlighet i informationsflödet. Uppdragets namn ska framgå i ämnesraden, samt om 

mailet avser; åtgärd, info, möte eller fråga. Därefter kan innehållet specificeras med 

fritext. 

2.5 Begrepp 

BIM - Byggnadsinformationsmodellering. Verktyg som används vid byggprojektering för att 

visualisera och samla/kommunicera information om objekt och förutsättningar för inom givet 

område. Enligt projektbeskrivningen för Ostlänken framförs att samordning med BIM som 

verktyg ska “genomsyra projektets produkt, organisation och processer”. 

Deltagarna - De medarbetare som valt att delta i studien via datainsamlingsmetoderna. 

GIS - Geografiskt informationssystem. Används för att insamling, lagring och analys av 

geografisk data.   

Interprofessionell kommunikation - Information- och kunskapsutbyte mellan medarbetare med 

olika teknisk bakgrund och expertis.  

Kommunikationskanaler - Verktyg för att delge och ta emot relevant information kopplat till 

arbetet i uppdraget, såsom digitala plattformar, mail, möten och Skype. 

Kompetensområden - Ett avgränsat arbetsområde som kräver speciell expertis i form av 

 kunskap och färdighet. Det omnämns både som enskilda teknikområden men också som 

grupperingar av flera teknikområden i form av block. 

Projektet - Används för att beskriva hela projektet Ostlänken som ägs av Trafikverket.  

Teknikområden - Samlingsbegrepp för medarbetare som arbetar inom samma expertområde 

inom uppdragets miljö- respektive teknikblock. 

Uppdraget - Avser den del av sträckan som Sweco fått i uppdrag av Trafikverket att projektera.  
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2.6 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur kommunikationen och kunskapsutbytet mellan 

kompetensområdena miljö och teknik upplevs och förs i praktiken, inom Swecos del av det 

pågående järnvägsprojektet Ostlänken. Ett vidare syfte är att sätta studiens resultat i relation till 

Swecos interna projektmål och styrdokument för kommunikation och erfarenhetsåterföring, för 

att kunna synliggöra styrkor och förbättringsområden vad avser kommunikationen inom 

uppdraget Ostlänken. 

2.7 Frågeställningar 

De huvudsakliga frågeställningar som ska undersökas är följande: 

 

● Hur upplevs kunskapsutbytet mellan yrkesgrupper inom uppdraget, och därmed mellan 

kompetensområden? 

● Hur används och upplevs de interna kommunikationskanalerna? 

● Hur skulle ovanstående kunna påverka framfarten i projektet? 

 

2.8 Avgränsningar 

Nedan följer en förklaring till vilka avgränsningar som valts att göra i samband med 

undersökningen och varför. 

En första avgränsning som gjorts för att kunna ge en tydligare bild av hur kommunikationen 

och kunskapsutbytet mellan yrkesgrupper fungerar, är att endast studera kommunikationen 

mellan teknikblocket och miljöblocket i de kvalitativa undersökningarna, och endast 

teknikblocket, miljöblocket och uppdragsledningen vid den kvantitativa undersökningen. Det 

block som kallas plan samt staben har därför valts att inte tas i beaktande. Vid en mer 

omfattande studie över en längre tid hade detta dock också varit intressant att ha med i 

undersökningen, men vi ansåg det som tillräckligt att undersöka de yrkesgrupper som ingår 

under blocken teknik och miljö och att en undersökning av en större grupp hade blivit för 

omfattande för studien. 

En annan avgränsning som gjorts inom denna studie är att i de kvalitativa metoderna 

(djupintervjuer samt fokusgruppssamtal) för datainsamling lägga fokus på den del av Ostlänken 

som kallas Norra etappen mellan Stavjö och Loddby i Norrköpings kommun, vars geografiska 

område medför stora utmaningar i kompromiss mellan miljö- och teknikområdet. För den 

kvantitativa metoden (enkätundersökning) har samtliga delsträckor involveras men begränsats 

av blocken teknik och miljö samt uppdragsledning.  

På grund av tidsbegränsningen för studien gjordes avgränsningen att vid observationer inte 

betrakta enskilda interaktioner med avseende på beteenden eller kognitiva mönster, utan att 

lägga fokus på hur projektets struktur möjliggör kunskapsförmedling och hur denna 

kommunikation uppfattas av studiens deltagare. En ytterligare avgränsning för denna rapport 

är att betrakta den kommunikation som sker internt, det vill säga inom uppdraget och inte den 

som sker mellan projektet och Sweco. Undersökningen kan alltså ses som ett stickprov ur ett 

specifikt uppdrag, under mycket begränsad tid, i en del av den organisation som hanterar 

projektet.  
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3 Teoretiskt ramverk och tidigare forskning 

I följande avsnitt redogör vi för valda teorier som bedömts centrala för att ur ett 

organisatoriskt perspektiv kunna tolka och analysera resultatet med avseende på hur samspel 

och kommunikation kan förklaras samt påverka lärande hos individer och den verksamhet de 

är delaktiga i. 

Swecos arbete inom Ostlänken formas av de individer som jobbar i uppdraget. Med 

utgångspunkt i organisatoriskt lärande, har vi i denna studie valt att betrakta kunskapsutveckling 

utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Detta förestås av bland andra Lev Vygotskij (2001) som 

förklarar individens lärande som en produkt av social aktivitet, där den intellektuella 

utvecklingen beror på den sociala kontext som individen befinner sig i. Därmed följer att 

kunskapsutveckling också förutsätter kommunikation.  

3.1 Kommunikation 

Hur information förmedlas får konsekvenser för samspelet mellan människor. Det beror både 

på vilka personer kommunikationen sker mellan och i vilket sammanhang. Hur den sker ger 

även olika förutsättningar för förståelse, påverkan av värderingar och åsikter, men också 

utrymme för missförstånd och meningsskiljaktigheter (Maltén, 1998). Maltén redogör för en 

modell som beskriver hur olika faktorer påverkar informationsutbyte samt hur 

kommunikationens utfall kan förstås utifrån dessa. Modellen (som illustreras i figur 4) utgår 

från att den som sänder ett budskap till en mottagare, först kodar detta budskap. I denna 

kodning finns underliggande inflytande av faktorer såsom exempelvis aktuell sinnesstämning, 

relation till mottagaren, fördomar, tidigare händelser eller förutfattade meningar. På liknande 

sätt beskrivs mottagarens tolkning av budskapet styras av sådana faktorer. Dessa kan därmed 

ses som felkällor som kan resultera i att ett faktiskt budskap inte når fram som menat. 

Figur 4 – Kommunikationsmodell enligt tolkning av Maltén (1998) 

En stor del av budskapet förmedlas inte heller endast verbalt utan en hel del förmedlas även via 

tonläge och kroppsspråk såsom gester, hållning och minspel. Om det verbala budskapet skiljer 

sig mot kroppsspråket kallas detta för självmotsägande kommunikation. (ibid.)  

En viktig del i kommunikation handlar om att kunna lyssna till sin motpart. Det finns enligt 

Maltén (1998) tre huvudsakliga sätt att lyssna, passivt, aktivt och intuitivt. Att lyssna passivt 

innebär att endast låta den andra personen tala. Detta visar på mottagarens vilja att försöka 

förstå, men för att bevisa att man verkligen har förstått bör man övergå till ett aktivt lyssnande. 

Ett aktivt lyssnande innebär att inte bara ta till sig det kommunicerade genom att lyssna med 

öronen, utan att möta den andres kroppsspråk, tonläge och ögonkontakt. Man respekterar den 

andres talutrymme och har empati för den andres behov att tala. Man sätter i dessa tillfällen sig 

själv åt sidan och avbryter inte i onödan, men ställer dock mot- och följdfrågor för att förmedla 
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uppmärksamhet och intresse. Det tredje sättet att lyssna kallas för intuitivt lyssnande och 

påminner om det aktiva lyssnandet, men handlar mer om att lyssna efter det huvudsakliga 

budskapet av det som förmedlas, det vill säga att kunna läsa mellan raderna. Man talar med och 

inte till den andre personen och det sker här ett ömsesidigt utbyte av tankar och känslor. (ibid.)  

Med detta i åtanke, menar Maltén att det är av stor vikt att mottagaren bekräftar budskapet 

genom att återge vad som uppfattats av denne för att undvika missförstånd. En sådan 

återkoppling kan exempelvis vara att den ena parten frågar “har jag förstått dig rätt om jag 

tolkat dig såhär…?”. Termen “god” kommunikation kräver vidare att vi fortsätter att 

kommunicera för att säkerställa att vi är på samma våglängd och talar samma språk för tillfället 

för att undvika att vi talar förbi varandra, så att den ena parten inte uttrycker sina tankar och 

den andre svara med sina känslor. (ibid.)  

Människor har olika kommunikativa vanor. Wilhelmsson och Döös (2012) talar om dominans i 

samtal och menar att det i ett gruppsamtal ofta finns de som brukar dominera och andra som är 

mer tystlåtna och att dessa maktvanor innebär en risk för att den outtalade men förväntade 

fördelningen hindrar dialogisk kvalitet. De kommunikativa vanor som över tid växer fram på en 

arbetsplats innebär att människor efter ett tag lär sig förhålla sig till denna typ av över- och 

underordning. I mer formella sammanhang så som i beslutssammanträden är inte denna typ av 

problematik lika påtaglig, men kan i dialogiska samtal som har som syfte att främja lärande av 

olika erfarenheter växa sig större. De menar vidare att den “överordnade” och den 

“underordnade” låser fast varandra i att agera efter att det är självklart vem som ska tala och 

vem som ska förstå. Detta medför att samtalsmängden blir ojämn och även styrandet av 

samtalet. Möjligheten till att från båda hållen utveckla ny kunskap och förståelse minskar.  

Den person i sammanhanget som inte får höra sin egen röst får varken bekräftelse eller sina 

åsikter och idéer granskade av andra i samtalet. Den person som tar den här rollen, vare sig det 

beror på arbetsplatsens hierarkiska uppbyggnad eller av en ovana att ta plats, får även mindre 

möjlighet att utveckla sitt synsätt. Denna person behöver öva sin förmåga att tala och bli lyssnad 

till, för att gemensamt skapa förutsättningar för kvalitativa gruppsamtal. Får man eller tar man 

inte tiden att tala blir betydelsen för personens erfarenheter mer tvivelaktig om dessa bekräftas 

vara ointressanta, fel och osanna. (ibid) 

Den dominanta får å andra sidan inte ta del av andras uppfattningar och får inte heller sina 

egna uppfattningar och åsikter granskade. Denna person har inte heller någon anledning att 

ifrågasätta eller förändra det den uppfattar som sanning. Den som dominerar ett samtal får 

därmed inte utrymme för att utveckla sitt synsätt då motargument blir sällsynt. Det finns även 

en risk att denna person utvecklar ett skenbart lärande genom att tro sig få sina yttranden 

bekräftade som korrekta. Det egna perspektivet tar över och chansen att lära av andras 

perspektiv minskar. För att bryta detta samtalsmönster krävs det att den överordnade förmår 

sig att ta ett steg tillbaka och ger utrymme för att lyssna och vidga sitt synsätt på situationer. I 

en dialog krävs vidare att samtalarna kommer överens om en jämbördighet i samtalet. 

(Wilhelmsson och Döös, 2012). 

3.2 Konflikter och konflikthantering 

Ordet konflikt översätts av Nationalencyklopedin (2017) till en motsättning som kräver lösning, 

och Maltén (1998) menar att en konflikt uppkommer vid “en sammanstötning, en kollision eller 

annan oförenlighet mellan mål, intressen, synsätt, värderingar, grundläggande behov eller 

personlig stil”. Konflikter kan uppstå i olika sammanhang och på olika nivåer (individnivå, 

gruppnivå och organisationsnivå) och kan därav ha olika karaktär. Nedan beskrivs fem utvalda 

karaktärer av konflikter enligt Maltén med relevans för studien. 
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Pseudokonflikter 

Detta beskrivs som kommunikationskonflikter till följd av dålig verbal kommunikation, 

tvetydigt kroppsspråk, språksvårigheter eller bristfällig information. Detta kan i ett annat ord 

beskrivas som missförstånd. Vi antar saker utifrån de missförstånd som skett och förstorar 

gärna upp detaljer vilket kan leda till hetsiga diskussioner där man egentligen är överens i 

sakfrågan. 

Sakkonflikter 

En sakkonflikt grundar sig i hur olika resonemang och fakta skall värderas, hur situationen skall 

beskrivas, vad som är problemet eller hur arbetet ska läggas upp. Det är en konflikt som handlar 

om vad som är rätt eller fel. En händelse kan tolkas på olika sätt beroende på vilka 

referensramar man har. I situationer som dessa kan det i företagssammanhang vara fördelaktigt 

att vända sig till en policy eller styrdokument för att nå målet och inte haka upp sig på vägen dit.  

Intressekonflikter 

Då individuella intressen drar åt olika håll i en specifik fråga eller situation. Enskilda eller 

personalgrupper ser ensidigt till sina egna behov. Medarbetarnas mål eller intressen kan vara 

oförenliga, men kan även handla om rangordning eller hierarki. 

Rollkonflikt 

Denna typ av konflikt uppstår när otydlighet råder kring vem som ska göra vad. 

Rollfördelningen mellan medarbetarna är otydlig och det kan skapa irritation kring att någon 

inte gör “sitt jobb” eller det hon eller han “ska”. 

Värderingskonflikter 

Detta menar Maltén (1998) kanske är den mest svårhanterliga interpersonella konflikttypen. 

Det kan gälla skilda måluppfattningar kring människosyn moral eller ideologi. Det kan även 

handla om kunskapssyn, bristfälligt genomdiskuterade och definierade mål, olika attityder och 

värderingar samt olika grundinställningar till exempel mellan generationer. 

Strategikonflikt 

Denna konflikt kan uppstå när synen på förändringsarbete inom en grupp skiljer sig åt mellan 

dess medlemmar. Rutiner eller medel för att nå uppsatta mål varierar. 

Då konflikter många gånger kan relateras som något negativt som gärna undviks, är det vanligt 

att man då tillgriper “felbeteenden”. Detta kan innebära att flyktbeteende från situationen, 

utpekande av en syndabock som får ta på sig ansvaret för konflikten som uppstått eller att man 

gör sig beroende av ledaren i gruppen som får ta ansvaret då man själva misslyckats (ibid.). 

Denna typ av beteende beskriver Illeris (2007) som försvar mot lärande, som har sin grund i 

Freuds teorier kring försvarsmekanismer. Mottagaren i fråga har redan ställt in sig på att 

blockera informationen då den själv anser att det finns bättre sätt att hantera situationen på än 

det som presenteras. 

3.3 Det vuxna lärandet 

Lärande mellan barn, ungdomar och vuxna skiljer sig åt då vuxna har en större referensram 

som de tenderar att starkt hålla sig till (Mezirow, 1997). Det finns enligt Mezirow två 

dimensioner av referensramar hos människor: “Habits of mind”, det vill säga sinnesvanor, och 

“a point of view”, det vill säga åsikter. Sinnesvanor är sätt att tänka, känna och agera baserat på 

en uppsättning koder. Dessa koder kan vara kulturella, sociala, religiösa, ekonomiska, politiska 

eller psykologiska. Sinnesvanor är mer slitstarka och djupare rotade än åsikter och kan även 

enligt Maltén (1998) vara en bidragande faktor till att värderingskonflikter uppstår. Vi kan sätta 

oss in i en annan persons tankesätt gällande åsikter, vilket gör den referensramen mer 

tillgänglig för feedback jämfört med sinnesvanor. Detta medför att i de situationer där det finns 

utrymme för synpunkter, styr vanligtvis människors referensramar i deras agerande. 
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Transformativt lärande är de lärdomar som får oss att ändra på den referensram som vi 

använder då vi betraktar världen och oss själva. Det är således ett sätt att kritiskt granska sig 

själv för att bli mer mottaglig för nya lösningar och teorier. Detta benämns ibland som 

överskridande eller expansivt lärande då det syftar till att individen vidgar sina tidigare 

referensramar på ett sätt som går utöver andra former av lärande (Illeris, 2007). Transformativt 

lärande handlar om att kritiskt kunna granska de egna antaganden som används vid tolkning av 

det man själv upplever (Mezirow, 1997). Ett centralt begrepp inom transformativt lärande är 

kritiskt reflektion. Det är själva processen att ifrågasätta, utmana eller problematisera sina egna 

antaganden och motiveringar till varför man tycker och agerar som man gör. Kritisk reflektion 

är en nödvändig förutsättning för transformativt lärande Brookfield genom Illeris (2007) . 

Utgångspunkten i transformativt lärande är att de referensramar som används för att tolka och 

förstå händelsers mening, ofta tas så pass för givet att de är omedvetna. Genom att på ett 

kritiskt sätt reflektera över sina egna handlingar och åsikter, kan människor bli mer medvetna 

om hur de ser på saker och ting och därmed kunna bearbeta och förbättra sina referensramar 

(Mezirow, 1997). En transformativ lärandeprocess grundar sig ofta i en händelse eller en 

situation där man stöter på något som man inte kan hantera utifrån de befintliga 

referensramarna. Detta kan exempelvis vara en typ av kris, en utmaning eller en situation som 

man upplever att man inte kan klara av. I situationer som dessa kan personen i fråga tvingas 

göra sig själv medveten om sitt sätt att tänka och hur denne uppfattar saker i sin omgivning 

(Illeris, 2007). 

Wilhelmsson och Döös (2012) talar också om vikten av att vidga det egna perspektivet genom 

att skapa närhet och distans till både sig själv och till andra. Att skapa närhet till sig själv menar 

författarna ökar ens förmåga att tala och bidra med egna erfarenheter. Närhet till andra ökar 

ens förmåga att lyssna och förstå hur någon annans perspektiv kan se ut, att tyst förhålla sig 

lyhört och nyfiket till någon annan. Att skapa distans till sig själv och det egna perspektivet 

innebär kritisk självreflektion, det vill säga att ifrågasätta sina egna sanningar och reflektioner. 

De beskriver att det mer konkret innebär att utgå ifrån att man själv inte äger sanningen i en 

situation. Att skapa distans till andra innebär att värdera andras yttrandet till ens egna 

erfarenhet och vidare skapa utrymme för att andra ska ifrågasätta deras egna antaganden.  

(ibid) 

3.4 Lärande organisationer 

I samspelet mellan individ och omgivning är det oundvikligt att lärande sker. Därmed menar 

Granberg 0ch Ohlsson (2009) att lärande också sker inom alla organisationer, men att detta 

inte nödvändigtvis kommer till nytta för organisationen som helhet. En definition av begreppet 

lärande organisation är; 

Den organisation som skapar goda förutsättningar för medarbetarnas lärande och som tar tillvara 

och nyttiggör detta i organisationens strävan att påverka och anpassa sig till omvärlden med 

syftet hög effektivitet (Granberg, 2009:51) 

Genom att betrakta organisationer som system, gör Granberg (2009) liknelsen att förståelse för 

dess helhet skapas genom förståelse för relationen mellan dess olika delar. Vidare menar 

författaren att individens kunskapsutveckling inom det egna området inte kommer 

organisationen till gagn om denna inte kan kommuniceras till andra, något som kräver 

strukturer som möjliggör detta. Ellström och Hultman (2004) menar att organisationens 

struktur sätter villkoren för i vilken mån lärande sker. Genom att medvetet organisera 

pedagogiska insatser med utgångspunkt i att främja reflektion av den bedrivna verksamheten, 

menar författarna att det organisationens lärande kan nå framgång och utvecklas. För att uppnå 

ett kollektivt lärande menar Granberg och Ohlsson (2009) dessutom att hela organisationen ska 

vara delaktig i dialogen. 
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Nationalencyklopedin (2017) definierar en lärande organisation som en organisation som 

kontinuerligt lär av sina erfarenheter i syfte att lösa sina uppgifter på ett bättre sätt. Ledningen 

fyller en viktig funktion i att utveckla en samlad vision kring målet som medarbetarna i det här 

fallet, uppmuntras att tillsammans undersöka. Organisationen ska vidare uppmuntra kreativitet 

och risktagande, sträva efter ett helhetsperspektiv och stödja laganda.  

Både Granberg och Ohlsson och Nationalencyklopedins definitioner grundar sig i Peter Senges 

teorier som han kallar de fem disciplinerna. Dessa presenteras i hans bok Den femte disciplinen 

- Den lärande organisationens konst (sv. övers. 1995). Senges talar om fem discipliner som 

utgör en framgångsrik lärande organisation: Personligt mästerskap, tankemodeller, 

gemensamma visioner, teamlärande och systemtänkande. Senge menar att dessa discipliner 

tillsammans bildar den lärande organisationen och att specifikt den femte disciplinen bildar en 

helhet. 

1. Personligt mästerskap handlar om personlig utveckling och lärande. Organisationen 

måste kunna tillhandahålla sina medarbetare med förutsättningar för att utvecklas och 

engagera sig. 

2. Tankemodeller handlar om att våra invanda tankemönster hindrar oss från att nå nya 

insikter utan agerar från redan befintliga tankemodeller. Enligt Senge kan detta verka 

som motstånd mot förändring och skapa hotbilder samt resultera i ignorans och fiktivt 

samarbete.  

3. Den tredje disciplinen handlar om att medarbetarna måste kunna formulera 

gemensamma visioner och mål för att organisationen ska utvecklas. För att behärska 

denna disciplin krävs det att tydliga och gemensamma bilder av det framtida resultatet 

som engagerar och delas av de flesta.  

4. Den fjärde disciplinen kallas teamlärande och beskrivs som en utveckling av ett 

gemensamt kunnande och överstiger de enskildas. Det kollektiva lärandet bygger på en 

dialog som förutsätter delgivande av erfarenheter och tankar. 

5. Den femte och sista disciplinen kallas för systemtänkande och binder ihop de övriga 

disciplinerna. För att åstadkomma en förändring i en organisation krävs att helheten 

och systemet ses, inte att endast punktinsatser görs inom vissa områden. Senge menar 

att det ofta är begränsande för individen att se helheten då individen själv är en del av 

systemet. Senge menar vidare att ju mer vi lär oss, desto mer medvetna blir vi om vår 

egen okunnighet (Senge 1995, genom Granberg, 2009). 

 

Ellström och Hultman (2004) har som utgångspunkt att det finns en utbredd föreställning om 

att lärande i arbetslivet traditionellt uppfattas som ett instrument och som är starkt 

produktionsinriktat till sin karaktär. Men de kan också urskilja en mer optimistisk syn som 

innebär ett effektivt arbete som inte enbart har som mål att producera varor och tjänster utan 

en utveckling av kunskap, kompetens som främjar både individens och verksamhetens 

utveckling. De menar att villkoren för lärande på en arbetsplats inte på förhand är något givet, 

utan att det i hög grad är en fråga om hur olika aktörer, såsom ledning, anställda eller fackliga 

organisationer, väljer att organisera den verksamhet som bedrivs.  Ellström och Hultman talar 

om utvecklingsinriktat lärande, vilket innebär att individer eller en grupp människor är beredda 

att kritiskt ifrågasätta och utveckla sin kunskap, kompetens eller sitt förhållningssätt. Detta kan 

ske exempelvis genom omtolkning av förhållningssätt, uppgifter, rutiner eller andra 

förutsättningar. För att framgångsrikt kunna bedriva utvecklingsinriktat lärande menar 

Ellström och Hultman att det krävs en medveten organisering och pedagogiska insatser som har 

som utgångspunkt att främja individers och/eller gruppers reflektion över den verksamheten de 

är delaktiga i. Enligt Wilhelmsson och Döös (2012) gynnas organisationsutveckling av att 

erfarenheter kontinuerligt tillvaratas av både ledning och medarbetare samt att kommunikativ 

förmåga behövs för att kunna åstadkomma detta. 
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För att främja människors utveckling kan gruppsamtal vara kraftfulla lärandesituationer som 

förändrar människors lärprocesser och dess förutsättningar genom att skapa situationer med 

meningsskapande sammanhang. Med andra ord är detta ett verktyg för att ge rum för 

framgångsrika kommunikativa relationer. Gruppsamtal som dessa kan vara ett första steg mot 

att öva sin kommunikativa kompetens för att sedan kunna applicera detta på en utmaning eller 

ett problem. När denna kommunikativa kompetens (även kallad dialogkompetens) fungerar, 

kan intresset istället vändas mot dialogens innehåll. Deltagarnas perspektiv kan i bästa fall 

vidgas och det kan bidra till att individer tillåter sig att se situationer ur andra aspekter 

(Wilhelmsson och Döös, 2012). Vidare menar författarna att ansvaret för att utveckla den egna 

dialogkompetensen ligger på varje individ och att detta innebär att var och en behöver se sig 

själv som en del av andras samtalsmiljö men också hur man bör handla för att bidra till både det 

egna och till andras lärande. 

Då Ammenberg (2013) talar om lärande organisationer, betonar han att lärande och utveckling 

bör vara nära anknutna. Inte enbart för att öka kompetensen och förbättra processen i framtida 

liknande projekt (som Ellström och Hultman har som utgångspunkt), utan även för att lärande 

kan bidra till att synliggöra nödvändiga förändringar. Han tillägger att ny kunskap kan bidra till 

ifrågasättande av tidigare ej fungerande arbetssätt och att detta kan lägga grund för utveckling 

av mer passande rutiner. Vidare menar Ammenberg (2013) att ett internt initiativ kan behövas 

om värdefull kompetens från vissa personer ska överföras till andra. Fördelaktigt är att detta 

inte bara sker vid separata tillfällen vid specifika situationer, utan blir en del av 

företagskulturen.  

Något annat som Ammenberg (2013) beskriver gällande engagemang och utveckling är att den 

allmänna uppfattningen om miljöfrågor traditionellt sett varit att de setts som kostsamma och 

som hinder för utveckling. Framgång inom arbetet med miljö- och hållbarhetsfrågor menar han 

sker genom engagemang och aktivitet, samt att lärande och kunskap inom området är viktiga 

komponenter för utveckling. Arbetet med miljö- och hållbarhetsfrågor menar Ammenberg 

skulle gynnas av att förändras i riktningarna nedan. 

● Från problem till möjlighet 

● Från kostnad till intäkt 

● Från inställningen att det skapar besvär till att det säkrar en bra framtid 

● Från centraliserat specialområde till allmänt kompetensområde hos personalen 

 

En återkommande observation i många verksamheter menar Ellström och Hultman (2004) är 

att utvecklingsinriktade aktiviteter tenderar att “drunkna” i det vardagliga mer rutiniserade 

arbetet. Det finns enligt författarna två sidor av detta fenomen. På ett sätt kan rutiner betraktas 

som något som skapar stabilitet och förutsägbarhet som är en viktig förutsättning för att 

åstadkomma en effektiv verksamhet. På ett annat sätt kan rutinerna försvåra det lärande som 

ligger till grund för nytänkande och förnyelse för både individen och verksamheten i helhet. 

Vidare menar de att även om en stor förändring är nödvändig, så är det sällan en tillräcklig 

förutsättning för att de etablerade rutinerna ska brytas och initiera ett utvecklingsinriktat 

lärande. Författarna menar att det också krävs ett fokus på att skapa trygghet och tillit för att 

kunna hantera den obalans som kan infinna sig hos individer vid en förändring. Ledningen 

behöver därmed engagera sig genom att aktivt stödja och stimulera denna förändring kopplat 

till det dagliga arbetet. 

Granberg och Ohlsson (2009) belyser dock att lärande inte alltid sker i positiv bemärkelse, utan 

också kan medföra inlärning av mönster såsom skenbart samarbete och passivitet om individen 

upplever sig gynnas av detta. Det bekräftar även Ellström och Hultman (2004). De menar att ett 

kontinuerligt lärande inte nödvändigtvis innebär någon automatisk utveckling av individens 

kunskap, utan kan innebära att man istället anpassar sig i form av passivitet eller underordning. 
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3.5 Motivation 

Ordet motivation används ibland för att beskriva hur hårt någon är villig att arbeta för att 

åstadkomma någonting. Det kan också beskriva vad som inspirerar någon. Motivation är den 

process som används för att fördela energi för att vidare maximera tillfredsställelse av olika 

behov (Pritchard och Ashwood, 2008). Enligt Pritchard och Ashwood (2008) vill människor 

känna att de har någon form av inflytande i samtliga aspekter i deras liv, inte minst inklusive 

inom deras arbete. Många organisationer har applicerat så kallad egenmakt för att främja den 

individuella kontrollen som en strategi för att öka kvalitet och innovation. Egenmakt syftar till 

att en person har makt över sin egen situation, sina arbetsuppgifter och sin närhet. Genom att 

ge människor verktyg för att de ska uppleva att de har kontroll över resultatet kan detta främja 

motivation. Ammenberg (2013) exemplifierar detta med att både eftersträvad delaktighet och 

kunskapsspridning hos övrig personal hämmas om central personal i stor utsträckning 

genomför uppgifter på egen hand, snarare än att förmedla sin kunskap och verktyg. 

Människor vill förutom att känna kontroll över sin omgivning även känna sig värderade genom 

respekt och uppskattning. De vill att andra ska respektera att ens tid är värdefull. Att visa 

respekt för en persons tid, värderar också indirekt personen. Att ödsla någons tid genom att 

kommunicera oklara prioriteringar eller genom att konstant ändra på procedurer, minskar 

motivationen. Känner sig personen däremot motiverad används tiden mer effektivt och kan 

således ge ett bättre producerat resultat (Pritchard och Ashwood, 2008). Ellström och Hultman 

(2004) beskriver att individers inställning och motivation för lärande är av stor betydelse vad 

avser deltagandet i aktiviteter som främjar just detta. 

3.6 Yrkesspråk 

Till varje yrkesgrupp finns ett behov av att utveckla ett yrkesspråk. Detta språk innefattar mer 

än att kunna namnge olika verktyg, rutiner eller regler utan fungerar även som ett instrument 

för att strukturera och samla kunskap inom arbetet. Yrkesspråk växer fram i samtal över tid 

mellan kollegor och klient och innehåller både attityder, förhållningssätt, normer och 

värderingar (Geijer, 2003). 

Ett yrkesspråk hjälper de professionella att medvetet välja och pröva en viss strategi. Men det ska 

inte användas för att ”märkvärdisera” det lättbegripliga utan för att göra det svårbegripliga 

tillgängligt (Pedagogiska magasinet, 2007). 

Lena Geijer (2003) talar om yrkesspråk i sin avhandling Samtal för samverkan, där hon bland 

annat refererar till Giddens (1994) som menar att det språk vi använder oss av, formar vårt sätt 

att tänka samtidigt som det både begränsar oss och möjliggör förmedling av våra tankar till 

andra. På så sätt bildar yrkesspråket gränser och utgör en delkultur som man mer eller mindre 

“väljer” att tillhöra. Med stöd av Svensson (1993) redogör hon även för något som kallas för 

diskursiv dominans. Hon exemplifierar detta med att experten läkaren kan, i relation till 

exempelvis läraren, utöva dominans inom sitt expertområde. Giddens menar att otydlighet i 

rutiner skapar utrymme för att vissa yrkesgrupper kan utöva diskursiv dominans (Geijer, 2003).  

Schein (2016) menar att olika kulturer bildas i sociala kontexter och för att kunna förstå 

sambandet mellan dessa kulturer och den frustration som de ger upphov till, krävs medvetenhet 

om deras bakgrund. Genom att förstå kulturers olika drivkrafter möjliggörs både bättre 

förståelse för andra, oss själva samt vår samverkan. Även fast direkt beteende kan observeras 

hos en grupp människor, kan man inte observera de underliggande orsakerna (drivkrafterna) 

som ger upphov till det.  Schein liknar en grupps kultur med personlighet eller karaktär hos en 

individ. Precis som en personlighet bidrar till en individs beteende menar författaren att en 

gruppkultur i form av delade normer påverkar gruppens beteende. Exempel på observerbara 

aspekter av en gruppkultur är nomenklatur, traditioner, principer, mål och värderingar.(ibid) 
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3.7 Informationsrikedom 

Norberg och Norelius (2010) skriver i sin kandidatuppsats Kommunikations- och 

kostnadseffektivitet om användandet av Skype som kommunikationsmedel i internationella 

bolag och huruvida det är kommunikation- och kostnadseffektivt för verksamheten. De 

definierar vidare kommunikationseffektivitet som ett kommunikationsmedels förmåga att 

överföra så många typer av information som möjligt och göra den lättolkad. De utgår från 

Draft och Lengels (1986) teori om “information richness”, där ett kommunikationssätt är mer 

eller mindre rikt baserat på hur många av de fyra faktorerna; feedback, multipla 

kommunikationssignaler, varierande och nyanserat språk samt meddelandets anpassning till 

mottagaren som kommunikationsvägen använder sig av. Ansikte-mot-ansikte interaktion är 

enligt Gulati och Singh (1998) det dyraste sättet att kommunicera på men är också det mest 

överlägsna när det kommer till överföring av information. Detta då man involverar fler sinnen 

vid upptagningen och direkt tillåter feedback som i sin tur ger utrymme för tolkning av 

budskapet (Maltén, 1998). Samtal från Skype till Skype (röstsamtal) och samtal till telefon är 

inte lika rika som videosamtal eftersom mottagaren inte har möjlighet att avläsa några icke-

verbala budskap utöver avsändarens tonfall. Längst ner i skalan kring rik kommunikation 

hamnar snabbmeddelanden, gruppchatter och mail. I dessa kommunikationskanaler utesluts 

nästan all typ av verbalt språk och tonen i skriften kan lätt misstolkas av mottagaren.  

Slutsatsen i deras uppsats mynnar ut i att då Skype kan erbjuda flera kommunikationstjänser 

som anses vara rika tyder det på att Skype som programvara är kommunikationseffektivt. Då 

införandet av Skype även har minskat de rörliga kostnaderna tyder det enligt författarna på att 

det även är kostnadseffektivt då det till låg kostnad kan överföra mycket information. 

Ett företags eller en organisations val av kommunikationsmedel beror till stor del på vad man 

vill kommunicera då olika typer av kommunikation kräver olika kommunikationsmedel. 

Kommunikationsmedlet måste därför i största möjliga mån passa informationen som ska 

överföras (Maltén, 1998). 

4 Metod och utförande 

I detta avsnitt presenterar vi vilka datainsamlingsmetoder som använts vid studiens 

genomförande och vidare hur den insamlade datan hanterats och behandlats. Validitet och 

reliabilitet kring metodval, genomförande och dess hantering diskuteras tillsammans med de 

etiska aspekterna med studiens genomförande.  

För att studera uppfattningar om förd kommunikation mellan kompetensområden i det 

undersökta uppdraget ur ett sociokulturellt perspektiv, har arbetet i huvudsak baserats på 

kvalitativa undersökningsmetoder. I enlighet med Brymans (2012) beskrivning ämnar 

kvalitativa studier att betrakta företeelser med utgångspunkt i de studerade personernas egna 

perspektiv. Eftersom kommunikation förs av och sker mellan personer i uppdraget bedömdes 

det därför som lämpligt att låta de kvalitativa metoderna ta större plats. Detta kompletteras med 

en kvantitativ undersökning i syfte att skapa en övergripande uppfattning kring hur resultatet 

från de djupare undersökningarna speglar uppdraget och organisationen som helhet. Att 

kombinera kvalitativa och kvantitativa undersökningsmetoder ger dessutom möjlighet att 

jämföra och därmed bekräfta insamlad data. (ibid) 

För att kunna sätta studiens resultat i relation till Swecos interna projektmål och styrdokument 

för kommunikation och erfarenhetsåterföring, granskades uppdragets interna styrdokument. 

Detta för att skapa förståelse för projektets ändamål, olika skeden och rutiner, 

organisationsplan, rollbeskrivningar och kommunikationsplan. För att vidare besvara 
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frågeställningarna och synliggöra styrkor och förbättringsområden vad avser kommunikationen 

inom uppdraget, har insamling av empiri och rapportskrivning kombinerats med att växelvisa 

litteraturstudier. Fejes och Thornberg (2009) beskriver att detta möjliggör för forskare att 

fördomsfritt undersöka insamlad empiri. Författarna lyfter även fram att detta medför att då 

nya perspektiv på empirin framkommer, kan ytterligare teorier studeras. Litteratur har erhållits 

från både tidigare lästa kurser med relevans för det undersökta ämnet, men även från våra 

handledare efter diskussion kring området.  

4.1 Datainsamling 

Inledningsvis utfördes deltagande observation vid Swecos kontor i Stockholm, i kombination 

med studier av projektets interna dokument. En enkätundersökning blev startskottet för 

undersökningen av uppdraget. Därefter genomfördes djupintervjuer med fyra informanter. 

Fortsättningsvis sammansattes en fokusgrupp bestående av fem personer där deltagarna själva 

fick berätta om och diskutera både upplevd problematik och resurser gällande kommunikation 

och kunskapsutbyte inom uppdraget. Urvalet av deltagare till dessa grupper gjordes med 

utgångspunkt i att spegla uppfattningar från olika organisationsnivåer. 

4.1.1 Observationer 

Genom att närvara vid några regelbundet återkommande möten har mötesstrukturer och 

mönster observerats. Detta gjordes för att skapa en inblick i det vardagliga arbetet och kunna 

förstå de personer som medverkat i undersökningen bättre. Genom att lyssna på hur 

diskussioner sker och vad som tas upp, kan detta hjälpa oss utläsa exempel på situationer när 

meningsskiljaktigheter kan uppstå och därmed kunna spegla diskurser som kan uppstå i sådana 

forum på ett bättre sätt. Huvudsyftet med observationerna var alltså inte att kartlägga arbetet, 

utan för att ge en inblick i uppdragets struktur och vardag. 

4.1.2 Enkät 

Valet att använda enkätundersökning som en ytterligare metod för datainsamling gjordes för att 

kunna återge en bredare bild av hur kommunikationen fungerar i uppdragets organisation. 

Syftet är att nå ut till ett större urval än vad som täcks in av intervjuerna och fokussamtalet. 

Denna data blir mer lätthanterlig och är lättare att jämföra (Ejvegård, 1993).  

Enkäten utformades i Google-formulär. Länken till formuläret mailades ut med en kortare 

beskrivning av varför personen fått enkäten, vad enkäten var avsedd att undersöka och i vilket 

syfte samt ett slutdatum då den skulle vara oss tillhanda. Länken skickades ut till 68 personer 

som arbetar i uppdraget Ostlänken under uppdragsledning, teknik och miljö (se bilaga 1). Av 

dessa var det tio mailadresser som inte längre existerade eller som genererade autosvar 

avseende att personen inte var tillgänglig. Av de 58 återstående var det  40 stycken som svarade 

på enkäten, det vill säga en svarsfrekvens på 69%.  

Enkäten var indelad i fyra delar, där den första delen ämnar att undersöka närmare vem 

personen är inom uppdragets organisation, denna del består av bundna frågor, det vill säga att 

respondenten får välja mellan olika svarsalternativ på en skala 1-6. Denna skala valdes för att 

inte ge respondenterna utrymme till att ställa sig neutrala i någon fråga. Den andra delen 

fokuserar på vilken uppfattning personen i fråga har kring kommunikation och kunskapsutbyte, 

både inom sitt block och mellan de två undersökta blocken. I denna del är frågorna både 

bundna och öppna, vilket innebär att svarsalternativ med samma skala som tidigare användes 

men följdes av en del med utrymme för utförligare förklaring kring de givna svaren. Detta 

genomsyrar hela den andra delen förutom den sista frågan. Där skall respondenten gradera på 

samma skala som tidigare i vilken utsträckning de använder från kommunikationsplanen 

angivna kommunikationsmedel. Den tredje delen undersöker hur personens arbete fungerar 
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utifrån arbetsbelastning, motivation och upplevt inflytande och är utformad precis som den 

andra delen. Den fjärde och sista delen består endast av öppna frågor där respondenten ombeds 

dela med sig av personliga erfarenheter i tre olika situationer.  

Frågorna i enkäten är utformade från studiens frågeställningar och anpassade för att dels kunna 

visa ett kvantitativt resultat, men också för att samla in en bredare variation av upplevd 

kommunikation inom uppdraget. Frågorna utgår mer från deltagarnas direkta upplevelse och är 

inte direkt kopplade till studiens frågeställningar. Men utifrån enkätens frågor kan däremot 

samband och indikationer om vad resultatet beror på, kopplas till frågeställningarna. Redan 

tidigt i undersökningen blev det genom deltagande observation tydligt att det fanns ett väldigt 

stort informationsflöde i uppdraget. Då informationen är det som förmedlas till varandra i 

kommunikationen ansågs där av exempelvis arbetsbelastningen vara central i detta 

sammanhang. Genom att då undersöka arbetsbelastningen skulle detta kunna ge en indikation 

på vår fjärde frågeställning, det vill säga hur detta skulle kunna hindra framfarten i projektet. 

4.1.3 Djupintervjuer 

Intervjuer ger enligt Bjørndahl (2002) i större eller mindre utsträckning en möjlighet till att 

vara flexibel och kontrollera att man förstått någon rätt, för att undvika felantaganden och 

missförstånd. Intervjufrågorna ställdes med stöd från forskningsfrågorna och enkätfrågorna för 

att få en djupare förståelse av de frågor som ställdes i enkäten.  

Intervjuerna genomfördes med fem stycken på förhand skrivna frågor (Bilaga 2) men med 

utgångspunkt i att inte strikt styra utifrån dessa, utan tillåta de intervjuade personerna att 

frångå ämnet. Med stöd från Brymans teorier (2012) om ostrukturerade kvalitativa intervjuer, 

gjordes detta med anledning av att de områden som intervjupersonen associerar vidare till är av 

centrala och intressanta för denne. Detta upplägg valdes även för att ge utrymme till aktivt 

lyssnande (Maltén, 1998) för att få en djupare förståelse för den intervjuade personens svar. 

Denna typ av intervju kallar Bjørndahl (2002) för standardiserad intervju. Det vill att 

intervjuformen består av ett fast antal frågor som ska besvaras i ordningsföljd. De frågor som 

ställs och de svar som avges är dock av öppen karaktär. Fördelen med en sådan typ av intervju 

är att svaren blir förhållandevis exakta, vilket underlättar jämförelse av svar från olika personer.  

Av totalt sju tillfrågade personer kunde och ville fyra stycken delta. Samtliga intervjuer skedde 

via Skype och endast via ljud i ett avskilt och ljudisolerat rum. Den intervjuade personen blev 

informerad att tidsåtgången planerades ta 30 minuter men att hen styrde över tiden utifrån hur 

utförliga svar denna kunde-och hade tid att ge. Via ljudupptagning spelades intervjuerna in för 

att sedan transkriberas och analyseras. 

Intervjufrågornas utformning grundar sig som ovan nämnt i enkätfrågorna men framförallt i 

den andra och tredje frågeställningen för studien. Då enkätfrågorna ger en övergripande bild, 

ville vi komplettera det genom att undersöka en del av dessa frågor djupare. Det är önskvärt att 

undersökningens resultat ska bottna i deltagarnas erfarenheter och upplevelser kring deras 

arbete. Där av tilläts intervjudeltagarna att glida från den ursprungligt ställda frågan. En fördel 

med detta beskrivs av Bryman (2012) vara att detta möjliggör att intervjupersonen att delge vad 

som är viktigt för just denne, något som för denna studie skulle bidra till att kunna återge en 

verklighetsnära bild.  

4.1.4 Fokussamtal 

Ett fokussamtal kan betraktas som en kvalitativ datainsamlingsmetod som är en kombination av 

ostrukturerade intervjuer och deltagande observationer. En mindre grupp människor samlas 

under en begränsad tid vid ett eller flera tillfällen och diskuterar specifika problem eller 

fenomen utifrån direktioner av en moderator. Metoden används bland annat när man vill 
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studera attityder och värderingar men också för att öka förståelsen när det gäller komplexa 

beteenden som uppstår i en social interaktion. Fokussamtal används mer och mer som medel 

när man är intresserad av värderingar och åsikter hos personer som av någon anledning inte 

hörs eller syns i det vardagliga arbetet. Det kan bero på skillnader i makt, kunskap eller 

förståelse (Bryman, 2012). Fokussamtal har visat sig vara en användbar metod för att forska 

kring hur människor tänker och talar kring ett specifikt ämne. Det ger forskaren en inblick i 

deltagarnas egna uppfattningar samt ger en förklaring till dessa (Ahrne och Svensson, 2012).  

Metodformen fokussamtal har valts att genomföras för att individer med olika yrkesmässig 

bakgrund, inställning och roll i uppdraget i ett gemensamt sammanhang skall kunna lyssna till 

varandras uppfattningar. Just uppfattningar styr ofta hur olika involverade parter uppfattar 

varandras kompetens, förväntningar och beredskap (Geijer, 2003). Denna typ av samtalsform 

kräver som namnet indikerar fokus, vilket innebär att deltagarna både ska bli medvetna om 

varandra men också kunna sätta sig in i någon annans världsbild, normer och värderingar. 

Under tidsspannet för denna studie, beskrevs arbetsbelastningen för många som arbetade inom 

uppdraget vara hög. Kombinationen mellan lite tid att disponera från nyckelpersoner för 

undersökningen samt att dessa dessutom var stationerade på olika platser i landet, gjorde att 

antal fokussamtal begränsades till ett tillfälle. Mötet ägde rum den 28 juni 2017, där fem stycken 

personer från blocken teknik samt miljö, med olika arbetsuppgifter och från olika delar av 

“hierarkin“ inom uppdraget deltog, för att ventilera kring sin uppfattning kring kommunikation 

och kunskapsutbyte i sitt arbete. Just fem antal personer valdes efter rekommendation från vår 

pedagogiska handledare för undersökningen. De medverkande personerna valdes, tillsammans 

med författarna, ut av respektive delsträcksansvarig för den norra sträckan från teknik- 

respektive miljöblocket. De delsträcksansvariga involverades både av logistiska skäl men också 

då de har en mer övergripande uppfattning kring vilka personer som kan bidra med erfarenhet 

och en så stor spridning som möjligt i framförallt “hierarkin” för att gardera att så många 

aspekter av kommunikationsutmaningar som möjligt skulle ges utrymme att träda fram. Mötet 

skedde på Swecos huvudkontor i Stockholm under en timme och 30 minuter. Båda författarna 

var närvarande under samtalet där den ena agerade moderator, det vill säga ledde samtalet och 

den andra bisittare, det vill säga observerade och antecknade.  

En förfrågan skickades till att börja med ut till de tänkta deltagarna av respektive 

delsträcksansvarig med kort information kring vad fokussamtalet ämnade att undersöka, varför 

detta var till värde för dem och uppdraget, hur lång tid detta förväntades ta samt om de hade 

möjlighet att delta. Av tio personer som tillfrågades så kunde/ville fem delta. När mötet började 

närma sig i tid skickades en formell inbjudan ut till deltagarna med information kring tid och 

plats för mötet samt kort information kring vad ett fokussamtal innebar och skulle gå till i grova 

drag. Samtalet fokuserade på två på förhand bestämda frågor: 

● Hur upplever du att kunskapsutbytet mellan olika kompetensområden förs i uppdraget? 

● I vilka sammanhang upplever ni att kommunikationen fungerar bättre respektive 

sämre? 

4.2 Databehandling 

Studien har genererat en stor mängd data. För att kunna skapa en överblick och strukturera 

underlaget och vidare kunna besvara frågeställningarna gjordes en tematisk analys av det 

insamlade materialet. Inledningsvis transkriberades fokussamtal och samtliga intervjuer med 

hjälp av ljudinspelningar. En efterföljande genomläsning av det transkriberade materialet 

gjordes för att kontrollera att ljudinspelningarna överrenstämde med skriften. För att skapa sig 

en överblick av det insamlade materialet, menar Ahrne och Svensson (2012) att det måste 

genomläsas om och om igen samt sorteras. I enlighet med detta skapades genom fler 
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genomläsningar av det transkriberade materialet tillsammans med resultatet från 

enkätundersökningen, en matris där både funna problemområden och styrkor listades. Utifrån 

den bildade matrisen delades data in i tematiska kategorier vilka kom att bli rubriker för 

presenterat resultat. Kategoriseringen gjordes utifrån tolkningar av olika kommentarer där 

återkommande mönster trädde fram, men även avvikande kommentarer togs i beaktande. 

Anledningen till denna kategorisering var att forskningsfrågorna kunde besvaras med stöd från 

data baserade på många olika situationer och kommentarer. För att skapa en tydligare 

helhetsbild av de mest frekvent återkommande åsikterna delades därför resultatet inte upp efter 

studiens frågeställningar. 

4.3 Etiska frågor 

För att etiskt kunna försvara studien har all datainsamling skett utifrån Vetenskapsrådets 

(2017) forskningsetiska principer för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Dessa utgörs 

av följande fyra krav: 

● Informationskravet - Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 

aktuella forskningsuppgiftens syfte. 

● Samtyckeskravet - Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan 

● Konfidentialitetskravet - Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall 

ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant 

sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 

● Nyttjandekravet - Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål 

 

De medverkande har vid samtliga datainsamlingstillfällen informerats om att det insamlade 

materialet från denna studie kommer att dokumenteras, sammanställas och publiceras samt att 

alla personuppgifter och andra uppgifter, som möjliggör identifiering av individer kommer att 

behandlas konfidentiellt. Studiens samtliga informanter har deltagit av fri vilja. Via protokollet 

för fokussamtalet (se bilaga 3) framgick att deltagarna när som helst hade möjlighet att avbryta 

sin medverkan om så önskades. Därmed är informationskravet och samtyckeskravet uppfyllt. 

I såväl rapporten som i samtliga transkriberingar har medverkande informanter anonymiserats. 

Då blocktillhörighet varit relevant för studiens resultat har detta angivits, men utan att kunna 

koppla detta till specifika personer. Under intervjuerna nämndes exempel på teknikområden 

som ibland stod i konflikt med varandra, men då detta skulle medföra igenkänning av 

informanter beskrevs detta inte konkret i sammanställningen av resultatet. Ljudinspelningarna 

raderades efter att transkriberingarna färdigställts. Transkriberingarna och enkätsvaren är idag 

lösenordsskyddade och kommer att raderas i samband med publicering av denna rapport. 

Därmed är insamlad data varken tillgänglig eller ämnad för ändamål utanför denna studie. 

Detta svarar mot kraven för konfidentialitet samt nyttjandekravet. 

4.4 Metodkritik 

Denna fallstudie ämnar att beskriva och analysera den del av verkligheten som kan utläsas från 

insamlad data. Med stöd av Ejvegårds (1993) beskrivning av fallstudier, poängteras att 

resultatet inte fullt ut kan representera den faktiska verkligheten. I och med att en tematisk 

analys av det insamlade resultatet gjordes, hade denna analys troligtvis sett annorlunda ut om 

någon annan gjort den. En stor del av budskapet förmedlas inte heller verbalt utan en hel del 

förmedlas vid kroppsspråk såsom tonläge, kroppshållning, gester och minspel (Maltén, 1998). 

Detta är inte något som valts att studeras och vidare inte heller tagits i beaktande under studien. 
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Den grupp av människor som valts att tillfrågas under studien kan endast ses som ett stickprov 

av hela uppdraget. Varje person på fokussamtalet representerade exempelvis 100 personer i 

uppdraget. De åsikter och upplevelser som tagits del av genom samtliga datainsamlingsmetoder 

kan mycket väl spegla en större helhetsbild av uppdraget, men kan ej bekräfta. Därför bör en ha 

i åtanke att det presenterade resultatet speglar de upplevelser som de medverkande personerna 

har, men ger inte en fullständig bild av hela uppdragets arbetssätt. Studien har även avgränsats 

till miljö-och teknikblocket och har alltså lämnat ute blocket plan och större delen av 

uppdragsledningen. Dessa delar är väsentliga för uppdragets framfart och samtliga block 

samarbetar och har inverkan på varandras arbete. 

För att stärka resultatets kvalitet valdes tre olika metoder att genomföras för att bekräfta 

samband och skapa dynamik i den insamlade datan. Genom att tillämpa triangulering, det vill 

säga flera metoder för att titta på samma fenomen, kan det därmed ge en bättre bild av 

situationen. 

Enkäten valdes i kvalitativt syfte för att få en överblick av den generella uppfattningen i de 

ställda frågorna. Samtliga enkätfrågor av graderingskaraktär, det vill säga när deltagaren på en 

angiven skala ska gradera sin uppfattning, var både bundna och öppna. Deltagaren hade alltså 

efter ställningstagandet möjlighet att förklara och kommentera sitt val för att undvika felkällor 

(Bjørndahl, 2002). En annan möjlig felkälla är att skalorna är mer eller mindre subjektiva. Även 

om siffrorna 1 och 6 är definierade, lämnas siffrorna 2-5 för tolkning. Beroende på de svarande 

personernas referensramar kan siffrorna tolkas olika för olika personer.  

De deltagande personerna i fokusgruppen valdes bland annat ut av delsträcksansvarige för 

respektive block. Dessa personer valdes troligtvis ut baserat på tillgång till tid och intresse för 

vad studien ämnade att undersöka. Även i intervjuerna tillfrågades personer baserat på bland 

annat involvering i uppdraget. De som valde att delta gjorde troligtvis det baserat på tid och 

intresse för studien. Åsikter som speglas riskerar därmed att endast komma från de som 

intresserar sig för området och anser att kommunikationen bör förbättras. För studiens 

ändamål hade det möjligtvis gett en bredare bild av uppfattningar kring kommunikation om 

åsiktsstarka och mindre samarbetsvilliga deltagare kompletterat eller ersatt delar av 

fokusgruppen alternativt de intervjuade personerna. Men detta hade varken varit etiskt 

försvarbart eller möjligt om inte dessa personer blev ombedda att delta istället för de tillfrågade.  

5 Resultat 

I följande avsnitt presenteras den insamlade datan från samtliga tre datainsamlingsmetoder 

(enkät, intervjuer och fokussamtal). Resultatet presenteras under tematiserade rubriker. 

De resultat som avser svaren från enkätundersökningen, … 

 

Figur 5 
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5.1 Samordning av gemensam kompetens i ett stort uppdrag 

Resultat från enkätundersökningen angående hur de deltagande upplever att kommunikationen 

inom, respektive mellan blocken teknik och miljö fungerar, visas i figur 6. Diagrammet till 

vänster visar hur personer upplever att kommunikationen fungerar inom sitt benämnda 

arbetsblock, och till höger motsvarande mellan blocken teknik och miljö. Resultatet baseras på 

svar från totalt 40 stycken respondenter.   

 

 

Figur 6 

Gällande kommunikationen som sker inom respektive block, uppgav de tillfrågade att 

kommunikationen fungerat övervägande bra och resultatet visar att 75% av de tillfrågade angett 

värdet fyra eller högre. Betraktas blocken var för sig, ses dock att ca 39% av deltagarna inom 

teknikblocket angett ett värde tre eller lägre och att motsvarande värde inom miljöblocket var 

9%. Deltagarna inom teknikblocket har överlag graderat denna kommunikation lägre än vad 

miljöblocket gjort. 

Vad avser den upplevda kommunikationen mellan blocken rankade nästan 53% av de tillfrågade 

ett värde högre än tre. Från teknikblocket angav 45% värdet tre eller lägre och motsvarande 

andel från miljöblocket var 59%.  

I den insamlade datan omnämns vid flertal tillfällen en upplevd problematik gällande det 

kunskapsglapp som finns mellan uppdragets olika teknikområden och förståelsen för varandras 

kompetens. Vid fokussamtalet uttryckte många förståelse för att mötesdeltagare besitter olika 

yrkesmässig kompetens, men att de ibland upplever att kunskapsglappet är så stort att det är 

svårt att "nå fram" till varandra på möten. 

En annan typ av kunskapsglapp som förekommer i samtliga datainsamlingsmetoder är det 

historiska. Man menar att med många personer inblandade i projektet följer också att 

ansvarsroller byts ut och att nyanställda tillkommer. En deltagare på fokussamtalet menade att 

trots att mycket resurser lagts på bland annat introduktionsmail för att förstå organisationen, 

trodde denne att det var otroligt mycket svårare för att nyanställd att komma in i uppdraget 

idag, så långt in i processen.  

Det känns som att de som kommer in nu har det jäkligt tufft och komma in, alltså det är sånt 

historiskt kunskapsglapp nu 2,5 år in jämfört med vad det var första året i alla fall. Då kunde man 

komma in och så var man med på banan rätt så snabbt. 
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Dels beskrivs en tröskel vara att sätta sig in i projektets bakgrund och den historiska 
kunskapsbas som genererats under projektets gång, men också den arbetsgång som bildats. 
Detta för att inte ställa frågor om sådant som redan behandlats och som för övriga bedöms ha 
givna svar.  

Ett förslag som lades fram i samband med denna diskussion var införandet av en mentor. Detta 

både för att ge den anställde mer insikt i arbetets process och gång men även som en form av 

repetition och kunskapsöverföring för den som agerar mentor.  

En aspekt som spelat in för att uppnå förståelse beskrevs vara att de olika teknikområdenas 

egna nomenklaturer utgjorde ett kommunikativt hinder. Både vad gäller lyhördhet från den som 

för fram information och förmågan att förklara sin kunskap med uttryck som förstås av 

mottagaren. I samband med detta nämndes också det individuella ansvaret för att ställa frågor 

gällande det man inte förstår samt att personliga relationer och bekvämlighet i sammanhanget 

påverkade hur väl detta skedde.  

Man slängs med förkortningar och med ord som jag inte ens är i närheten av att förstå. 

Deltagarna i enkätundersökningen tillfrågades om hur ofta de upplevt svårigheter i arbetet som 

följd av bristfällig kommunikation (se figur 7). Av deltagarna från miljöblocket angav 50% 

värdet 4 eller högre, medan motsvarande andel från teknikblocket var ca 43%. Ingen av 

respondenterna angav värdet 6, det vill säga “ofta”. 

 
 

 

Figur 7 

Som ett verktyg för att sprida kunskap genom organisationen diskuterades videofilmade 
miniseminarier med syfte att dels skapa en helhetsbild av uppdraget, kunna förstå de olika 
teknikområdenas mål och behov samt att synliggöra i kritiska punkter för intressekonflikter. 
Fåtalet liknande seminarier har förekommit tidigare, men det beskrivs av en deltagare som 
underprioriterade. 

De här miniseminarierna, dem har jag uppfattat som, “ne men gå på dem, det är ju trevligt” 
- men ett sådant miniseminarium, det skulle ju vara obligatoriskt. 

Det framgick att miniseminarier bedömdes vara något som kunde gynna organisationen som 

helhet, då samtliga personer på något sätt är med och bidrar i de processer som bildar de 

huvuddelar som uppdraget består av och att arbetet för att förmedla detta därmed borde vara 

centralt. Att erbjuda informationen i form av inspelningar skulle möjliggöra att personer som 

inte kunnat närvara vid det givna tillfället kunde ta del av viktig information. Fortsättningsvis 
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föreslog man även detta som en möjlig åtgärd för att minska det historiska kunskapsglappet hos 

nytillkomna personer i uppdraget.  

Att sprida kunskap genom temainriktade workshops har omnämnts flertalet gånger i insamlad 

data. Det som sagts om detta har uteslutande varit positivt och av informanterna återgetts som 

uppskattat. Förekomsten av workshops uppges i enkätundersökningen ha ökat under den 

senaste tiden och det framförs som exempel på tillfällen då kommunikationen mellan olika 

kompetensområden har fungerat bra. Uppskattning för möten med samma koncept 

framkommer även vid en av intervjuerna, där exempel på lyckade sådana bidragit till ökad 

förståelse och “aha-upplevelser” från andra kompetensområden. 

Då vi har workshops om specifika ämnen blir det ofta en väldigt trevlig diskussion. Mer sådant. 

Brist på förståelse för varandras kunskap där de flesta är specialister inom sitt eget område, 

beskrevs i intervjuerna inte nödvändigtvis bero på brist på intresse. En av informanterna inom 

teknikblocket berättade exempelvis att trots att många hade viljan att se andra områdens 

perspektiv på ett problem, fanns en avsaknad av forum för att detta skulle ske.  

5.2 Vi och de andra 

I samtliga datainsamlingsmetoder lyftes vikten av att respektera varandras roller i uppdraget. 

Detta beskrivs inte alltid ha fungerat. Av många av svaren att tyda framgår en “vi och dem”-

mentalitet. En del uppfattar det mer eller mindre som två eller fler läger. En av deltagarna på 

fokussamtalet beskriver att det ena blocket ibland har “hackat” på den andra blocket, för att det 

är lättare att kritisera det andra blocket som helhet än specifika personer inom det egna blocket. 

Även från enkätundersökningens kommentarer utläses att det finns en oförmåga att förstå hur 

aspekter inom andra tekniker påverkar ens eget teknikområde.  

Viktigt att förstå sin roll i sammanhanget. Ge och ta mentaliteten måste fungera. 

I arbetet med Ostlänken finns flera processer som löper parallellt och som är beroende av 
varandra, men som mynnar ut i olika dokument som har olika syften. Förståelsen för dessa 
samband diskuterades under fokussamtalet. 

Det handlar om åt båda hållen, att vi på miljö behöver förstå förutsättningarna för teknik och 

teknik behöver förstå vissa förutsättningar för miljö för att vara öppen för när det krockar, att det 

inte behöver resultera i en frustration utan att okej, den här krocken beror av att vi har olika 

värden att förhålla oss till. 

Deltagarna i enkätundersökningen ombads gradera i vilken utsträckning de upplevt motstånd i 

att föra fram sin kunskap till någon inom sitt block respektive till det andra blocket. Svaren 

redovisas i figur 8.  
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Figur 8 

 

Totalt sett angav ca 23% värdet fyra eller högre gällande upplevt motstånd hos någon inom det 

egna blocket till att ta till sig kunskap.  Inom miljöblocket graderade 17% värdet fyra eller högre, 

medan motsvarande värden för teknikblocket angavs av 22% 

Gällande upplevt motstånd mellan blocken svarade totalt ca 38% med värdet fyra eller högre. Av 

respondenterna från teknikblocket angavs dessa värden av 39% och från miljöblocket av 42%. 

Ingen av deltagarna angav värdet sex, vilket motsvarar “alltid”. 

I kommentarerna beskrivs från tekniksidan att det finns en vilja att hjälpa till, men att det 

ibland fokuseras på “fel saker” så att en miljöfråga får “för stor dignitet och utreds för länge”. 

Det finns även en uttryckt frustration, där teknik ibland känner sig motarbetade av miljöblocket 

och att detta hindrar arbetets framfart.  

Det känns stundtals som att teknik jobbar för att föra projektet framåt medan miljö letar 

möjligheter att sätta käppar i hjulet. Vi är i detta tillsammans och bör därför hitta hållbara 

lösningar tillsammans. Allt kan inte vara rött/stopp och om det nu är så, så måste den röda färgen 

komma i ett flertal olika nyanser. 

Andra kommentarer tyder på att det snarare finns en brist på förståelse än ett aktivt motstånd 

och att det endast är ett fåtal personer som är så bestämda i sina åsikter att de inte kan skapa 

förståelse för andra. Några av deltagarna från teknikblocket uppgav att kommunikation med 

miljöblocket inte förekommit eller endast förekommit i begränsad omfattning. 

Från miljöblockets sida uppges i enkäten att det ibland är svårt att nå fram till varandra och att 

det upplevs som att teknikblocket dominerar projektet överlag. En annan kommentar från 

samma block visar på hur skilda arbetssätt utgör kommunikativa svårigheter.  

Jag upplever att teknikblocket ofta kommer med akuta frågor för snabb respons till miljöblocket i 

stället för en kontinuerlig kontakt. Det kanske har blivit bättre de senaste månaderna. 

En informant från uppdragsledningen beskriver att de två blocken inte alltid verkar vara öppna 

för att lyssna till varandras argument. Ytterligare personer uppger att situationen blivit bättre på 

senare tid med samordningsmöten och workshops. Enkätsvar anger att dialogen och förståelsen 

mellan blocken upplevs vara större jämfört med andra likartade uppdrag samt att den 

blocköverskridande kommunikationen ständigt förbättras. 
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Vid fokussamtalet beskrev en deltagare att kunskapsluckorna mellan blocken ibland varit för 

stort och vikten av att beskriva de olika blockens funktioner och fokus i uppdraget betonades. 

Varför är miljö med? Jomen för att vi har en lagstiftning bakom oss. Vi får inte bygga 

anläggningen om vi inte sköter oss, lagligt. Det är inte för skojs skull vi sitter och försöker rädda 

småfåglar eller fiskar eller så. Utan det finns något mer bakom än bara ett intresse, i de frågor vi 

väcker. Och samma sak är det från tekniksidan, att så här ser produktion ut, eller det här deras 

grundutgångsläge i varför de finns med. 

Vidare uttrycktes en annan syn på kunskapsglapp än de ovan beskrivna, nämligen det inom 

teknikblocket. Där upplevdes detta kunskapsglapp inte vara lika uttalat och skapade i större 

utsträckning frustration inom teknikblocket. I och med att det mellan teknik-och miljöblocket 

redan finns ett uttalat kunskapsglapp upplevdes det att ett mer naturligt fokuserades på att 

samordna dessa frågor genom kunskapsöverbyggande seminarier, workshops och 

projekteringsmöten. Men att samma problematik inte uppmärksammades på samma sätt inom 

det enskilda blocket. 

En del uppgav att de inte alls upplevt problem kring någon slags ovilja att bli förstådd av sina 

kollegor utan att kunskapsutbyte som skedde i uppdraget upplevdes som positivt. Dock 

påpekade andra att de ofta upplevde en frustration av att sällan få sin röst hörd. Många av dessa 

var överens om att dessa motsättningar ofta fanns på individnivå och inte genomsyrar hela delar 

av organisationen. Beroende på kompetensområde är det är inte ovanligt att personer jobbar i 

något eller flera andra uppdrag utöver Ostlänken. Vid fokussamtalet nämnde en deltagare att 

det fanns personer som hävdade sig ha rätt i och med tidigare erfarenheter och referenser från 

tidigare uppdrag. Dessa upplevdes inte alltid vara mottagliga för att ta till sig ny kunskap och 

feedback. Denna motsättning förekom även av andra personer som på grund av brist på 

referenser, gärna höll fast vid den kompetens man hade och hävdade sig förstå helheten utifrån 

begränsad kunskap. Detta tros många gånger bero på just det nämnda kunskapsglappet mellan 

professioner och expertområden. Istället för att ställa sig i offensiv då den tekniska lösningen 

ifrågasätts, menar några enkätdeltagare att det snarare ska finnas en strävan efter att vara en 

lärande organisation.  

Man gör gärna som man har gjort förut sitter fast i gamla projekt. 

5.3 Informationskultur 

Från samtliga tre datainsamlingsmetoder framkom åsikter kring möteskulturen i uppdraget. 

Uppfattningen kring de återkommande mötenas struktur och ledning varierade. Men en 

gemensam ståndpunkt var frustrationen över mängden möten och den tid de la ner på möten 

där deras specifika teknikområde inte berördes. Hur mycket information man kunde ta till sig 

och hur mycket kompetens man kunde bidra med under ett möte varierade enligt de tillfrågade 

deltagarna markant från möte till möte. Under vissa möten berördes personen inte alls av det 

som togs upp och har därmed svårt att både hänga med under mötet på grund av avsaknat 

intresse, samt svårt att hänga med i sitt egna ordinarie arbete vars tid tas upp av möten. 

Känner att en del av all mötestid inte driver mitt arbete så mycket framåt. 

Sitter på 3 timmar Skype möte där mitt område berörs i 30 sekunder. 

Detta berodde enligt svaren bland annat på att mötets genomförande ofta utgår från den 

aktuella geografiska dragningen av anläggningen. Under mötet börjar man exempelvis i norr 

och vandrar längs linjen i ett visualiseringsprogram till den södra delen av sträckan och stannar 

upp där de påträffar något som behöver diskuteras, exempelvis en bäck, en telemast, en 

förstärkning i marken eller en tunnelöppning. Detta upplägg gör det svårt enligt många att 

innan mötet både kunna utforma en tydlig mötesagenda samt att veta vad som kommer att 

behandlas och därmed vilka personer som är lämpade att delta.  
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Under framför allt fokussamtalet diskuterades alternativet med att be en del som idag är 

närvarande men inte aktiva på dessa typer av möten att vara tillgängliga under tiden då mötet 

pågår, men utan att delta. Denna person kan istället komma att bli uppringd om 

mötesdeltagarna stöter på en fråga som kräver dennes expertis. Det uppkom både fördelar och 

nackdelar kring detta arbetssätt. På den positiva sidan kan denna person arbeta med sina 

ordinarie uppgifter under tiden och behöver lägga mindre tid på möten.  

De negativa aspekterna som togs upp syftade till att om nu personen ifråga inte medverkar på 

mötet med sin kompetens, är det inte heller självklart att någon annan som medverkar på mötet 

är införstådd att denna kompetens behöver kopplas in för att lösa ett problem. Det gäller alltså 

att någon förstår att en specifik fråga behöver ställas. Detta kunde därmed resultera i att 

uppdragets framfart istället kan saktas ner när det senare kommer till ytan att att en lösning 

inte var genomförbar ur någon aspekt vars nyckelperson inte närvarat under mötet där 

lösningen togs fram. 

Det kan dock vara ganska bra att delta för att det kan dyka upp sånt som, till exempel när man går 

igenom en linje att, “Oj! Det där måste jag flagga för. Det är min kompetens som har något att 

bidra med” och just därför var det viktigt att den personen var med och deltog i det mötet.  

För de flesta består en stor del av deras arbetstid av möten av olika slag. Det påpekades att man 

ofta tvingas sålla mellan möten för att prioritera vilka som verkar behöva deras kompetens mest 

och vilket möte som de kan dra mest nytta av informationsmässigt. Tiden för att bearbeta den 

information man får från möten samt att få framfart i sitt arbete räcker ibland inte till. 

Det är väldigt mycket möten i Ostlänken och då blir det att man måste prioritera. Ibland för att 

man känner att “det här går inte, jag måste göra något annat än att vara med på möten” och 

ibland prioriterar man för att man faktiskt blir kallad till två möten samtidigt. 

De möten som haft både tydlig styrning och mötesagenda som skickats ut i förväg var de möten 

många associerade med positiva upplevelser. Detta bidrog till att deltagarna kunde förbereda 

sig, något som skapade bättre möten. Dessutom underlättade det i prioriteringen för de 

personer som var inbjudna till flera möten samtidigt. Mötesformen workshop har som ovan 

nämnt varit uppskattad, med sitt tydliga problemområde och lösningsorienterade upplägg. Men 

som nämnt tidigare återstår komplikationen med att man innan mötet sällan vet vad som 

kommer att diskuteras eller vem som behöver reagera på vad när genomgången pågår. 

Om man ska delta på ett möte som man i förväg vet vad som förväntas av var och en, då står man 

mer på tårna jämfört med det omvända, dvs om man inte vet vad som förväntas av 

mötesdeltagarna är det lätt att tappa fokus och mötena blir mer eller mindre ointressanta. 

Gällande uppdragets kommunikativa utmaningar beskriver flera problemet med “vem som äger 

frågan”. I och med en stor och rörlig organisation där roller ibland bytts ut under tiden som 

uppdraget fortskrider, och även på grund av saknad kunskap i vem som besitter vilken 

kompetens, beskrivs det ofta som oklart vem som har ansvar för och/eller kan besvara en 

specifik fråga.  

Det första är ju att veta vem man ska kommunicera med. Eftersom det är ett sådant gigantiskt 

projekt med så många inblandade. Det är inte alltid lätt att veta vem man ska få information ifrån 

eller vem man bör informera.  

Att kunna organisationen beskrivs vara lättare sagt än gjort. Med ca 500 medarbetare på 

uppdraget, stationerade över hela Sverige, med en levande organisation där nyckelpersoner 

ibland byts ut och flyttas beskrivs det inte vara en självklarhet för den som varken arbetat med 

projektet sedan start eller för den som precis börjat finna rätt person till rätt fråga. Även i 

samband med möten blir det enligt enkätsvar extra viktigt att den person som leder mötet inte 

bara får ha en administrativ roll utan även ha den tekniska kompetens som krävs för att veta 
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vem som ska delta på vilket möte. 

Det krävs att personer som har till uppgift att se helheten och som kontinuerligt har kontakt med 

alla och ser till att alla vet vad som gäller, sitter på tillräcklig kompetens, och inte bara agerar 

administrativt. 

I och med svårigheten att i förväg veta vilken kompetens som kommer att behövas vid ett möte, 

är det lätt hänt att många möten består av relativt många deltagare. Denna konstellation väckte 

ett flertal kommentarer. Majoriteten ansåg att stora möten genererade låg aktivitet, där endast 

ett fåtal personer ledde samtalet och det tog lång tid att lösa problem då det var för många 

personer inblandade. Det fanns dock några som föredrog denna typ av mötesform då det bidrog 

till att mycket kompetens samlades på ett ställe och att man då kunde få flera viktiga aspekter 

med i beslutsprocessen. En annan anledning till att stora möten kunde vara att föredra var att 

det fanns ett värde i att många kompetenser medverkade då det bidrog till andras 

kunskapsbyggande och förståelse för anläggningen och förutsättningarna. Även fast ett visst 

område inte själva ansåg att de fick ut något av ett möte kunde det ge de andra på mötet stort 

värde. 

Och när man har stora möten så måste man våga ta för sig för att prata… För annars upplever jag 

att det är lätt på de här mötena, att har man varit på fyra såna då vet man ungefär vilka sju 

individer det är som kommer att prata. Och sen sitter tio där, som inte pratar, och då hamnar 

man i en slags roll. Och på det fjärde mötet så vet man ju det. “Nu går jag dit och kommer inte 

säga något på två timmar”. Det finns nog en inlärningsprocess i människan tror jag, att man tar 

sin roll till slut.  

När mötesformen i uppdraget undersöktes var det ofrånkomligt att inte utreda teknikens 

inverkan i mötet. Den allra största delen av de möten som hålls, sker via Skype. De flesta i den 

form att ett antal personer sitter tillsammans i ett fysiskt mötesrum medan resterande är 

uppkopplade via Skype. Alternativt är samtliga uppkopplade via Skype eller samtliga deltagare 

fysiskt deltagande. Ett flertal personer upplevde att mötena oftast var bättre när alla var 

uppkopplade via Skype eller när alla var där fysiskt. Detta av två olika anledningar. När en del 

medverkande på mötet sitter med fysiskt och resterande i det digitala mötesrummet, fångar inte 

tekniken upp ljudet från deltagarna på samma sätt, trots att många mötesrum är utrustade med 

bra teknik är inte alla det, vilket gör att kvaliteten på ljudet varierar. Den andra anledningen var 

att de som sitter i det fysiska rummet ofta tenderar att ta över och styra diskussionerna mer i 

mötet. Det poängterades att det är lättare att läsa av varandra när man sitter i samma rum, man 

ser när någon vill säga något och kan läsa av rummet på ett annat sätt. De deltagare som sitter 

med via Skype är endast inkopplade via ljud och stänger av sin mikrofon då de inte talar för att 

inte skapa störande ljud för resterande.  

Om alla är med på Skype är det oftast bra. Fysiskt möte blandat med Skype resulterar ganska ofta 

i dålig kvalitet. 

Däremot om samtliga deltagare medverkar via Skype går alla in med samma förutsättningar för 

att göra sig hörda och lyssna på andra menar den intervjudeltagare. Samtidigt betonas att 

värdet i det fysiska mötet inte ska underskattas. I enkätundersökningen ställdes frågan hur väl 

Skype fungerar som kommunikationskanal vid möten, vars resultat redovisas i figur 9.  Den 

totala graderingen resulterade i medelvärdet 4.8. 
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Figur 9 

5.4 Plattformar för dokumentation 

De digitala verktyg som uppdragets projekthandlingar ska dokumenteras i är enligt 

kommunikationsplanen huvudsakligen PDBi och IDA. Programmet PDBi kan beskrivas som en 

leveransplattform som är tillgänglig för både Sweco och Trafikverket och som innehåller 

dokument från flera projekt, inte bara Ostlänken. IDA är en mer administrativt verktyg där 

bland annat mötesanteckningar, diskussionsdokument och organisationsförtecknigarna läggs 

upp. Alla prognosfiler och fakturagranskning görs via IDA och används mer av de som har en 

mer administrativ roll i uppdraget. En fråga vid enkätundersökningen handlade om i vilken 

utsträckning ett antal kommunikationsvägar och plattformar användes. Resultatet redovisas i 

figur 10. 
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I figur 10 kan det utläsas att e-post och Skype är det övervägande kommunikationsvägarna av de 
olika alternativen. Swecopedia används sällan och endast av ett fåtal personer men verkade 
dock vara en uppskattad plattform av de som nämnde den i kommentarerna. Både PDBi och 
IDA används mer eller mindre beroende på vem som tillfrågas och vad denna person ha för 
arbetsuppgifter. Vissa använder dessa program frekvent medan vissa inte alls hanterar de 
programmen. Vad gäller telefonsamtal och i vilken utsträckning detta används i det dagliga 
arbetet skiljer sig användningen mellan deltagarna.  Även deltagandet i fysiska möten varierar 
mellan deltagarna, men som synes i diagrammet har värden i mitten av skalan hög 
representation i jämförelse med övriga värden. 

En problematik som beskrivits kring dessa plattformar är bland annat att det är både 

tidskrävande och svårt att orientera sig för att hitta specifika dokument. I flera av de samtal som 

förts med personer i uppdraget beskrivs användningen i begränsad omfattning och då vanligen 

via genvägar i form av tilldelade länkar. De olika plattformarna används i varierande 

utsträckning. Det var dock ett flertal som inte visste vad skillnaden mellan PDBi och IDA var, 

och en del visste inte ens vad IDA var. 

Det är rätt bökigt och hela strukturen i PDBi är ju enorm, så får du inte en länk så lär du aldrig 

hitta där.  

I och med komplexiteten att hitta och hantera dokument är det inte helt ofrånkomligt att man 

börjar arbeta i egna program och på egen server för att underlätta sitt egna arbete. Detta bland 

annat på grund av att vissa programfiler inte går att spara och/eller arbeta med i de tänkta 

verktygen.  

PDBi fungerar inte som den var tänkt. Det blir mer en leveransyta, folk känner sig mer hemma 

och bekväma med att jobba på en egen server. 

Något som inte nämnts i kommunikationsplanen men som däremot diskuterades under 
fokussamtalet var OneNote. Flera använder det för att spara ner de ovan nämnda länkarna för 
att kunna orientera sig i de andra verktygen. Men använder den även som ett eget verktyg för att 
spara anteckningar och sprida information genom. På vissa håll i organisationen används det 
inte bara för personligt bruk utan även som arbetsredskap inom vissa teknikområden. Under 
fokussamtalet framkom en förvåning mellan deltagarna angående i vilken utsträckning de 
använde OneNote och i vilket syfte. Vissa använde den kontinuerligt som en 
kommunikationsplattform i sitt arbete medan andra teknikområden inte alls använde sig av 
detta.  

Jag har en hel OneNote med bara genvägar. 

En av deltagarna förklarar att teknikansvariga veckovis får fylla i ett dokument innan möten och 
leveranser vad som gjorts och vad som planeras göras framöver. Denna kompletteras senare 
med en kommentar om de hunnit lösa det som planerades eller om de gick tillväga på ett annat 
sätt. Detta upplevdes som positivt då samordnaren fick en bra översyn på vad som händer och 
vad som är aktuellt inom olika teknikområden. Då det inte var ett uttalat arbetssätt som 
majoriteten använde, växte flera förslag på förbättring och utveckling kring detta fram under 
samtalet. Flera av de deltagande hade saknat en plattform likt en loggbok eller dagbok där de 
teknikansvariga kort och koncist kunde redogöra för hur de låg till i deras arbete. Detta för att 
lättare kunna stämma av tidsplan och för att just, sprida ut relevant information fort.  

Just i såna situationer med att sippra ut information [OneNote] ]väldigt snabbt och att kunna 

dela information på det viset är det ett väldigt bra hjälpmedel. 

I och med att bland annat PDBi är ett nödvändigt, men för många ett trögarbetat system leder 

det till att olika teknikområden och olika personer skapar egna rutiner efter hur deras arbete ska 

kunna skötas mest effektivt. Detta uppmuntras i kommunikationsplanen, men när denna 

information behöver nå andra kanaler beskrivs det bli en ny process för de som ska tillvara på 
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den informationen. Många professioner kräver också att man arbetar i olika program för att 

kunna leverera lösningar inom sitt område. Dessa programfiler går ibland inte att integrera, 

vilket enligt en intervjudeltagare kan skapa utmaningar för kommunikation när inte samtliga 

som har behov av informationen kan utläsa den, exempelvis när det gäller programmen BIM 

och GIS. Exempelvis kan GIS gestalta värden som inte visas i den BIM-modell där den 

planerade järnvägen visas. Det informationsflöde som cirkulerar under vissa möten där 

information från båda programmen är relevanta kan det ibland vara svårt att kommunicera 

kring information som inte visas och integreras på den skärm som mötesdeltagarna ser.  

Vi har problem med att vi har två kartsystem - GIS och BIM. Systemen pratar inte riktigt med 

varandra och därmed kan underlag saknas i något av dem. 

5.5 En lärande organisation och det stora svarta hålet 

En av de största utmaningarna med att arbeta i uppdraget Ostlänken enligt de tillfrågade är 

mängden information som cirkulerar. Både i mötesform, mail och dokumenthantering. I ett så 

pass stort projekt är det ofrånkomligt att det är stora mängder information som ska delas och 

bearbetas, och även om det finns utarbetade strukturer kring hur det ska hanteras så talar ändå 

många om “det stora svarta hålet”. 

Jag skulle säga att det är mängden information. Alltså vi blir mer eller mindre översköljda i 

information och också då vid ganska många mötestillfällen så jag tror att den största utmaningen 

är att man faktiskt hinner hantera den informationen man har fått innan man får mer 

information. 

I enkätundersökningen ombads deltagarna gradera upplevd arbetsbelastning, vilket resulterade 

i medelvärdet 4 (se figur 11), där ett motsvarar “för låg” och sex “för hög”. Diagram över 

enkätsvaren följer nedan. Av samtliga deltagare, angav 10% att arbetsbelastningen var för hög 

och 30% angav värdet fem eller sex. 

 

 

Figur 11 

En av intervjupersonerna betonar vikten av att lägga informationen på rätt nivå. För långa 

texter och för mycket information på en gång gör att informationen upplevs som oviktig och 

ointressant. Den information som behöver kommuniceras ska komma ut på ett sätt som gör att 

man kan ta till sig den för att det ska kännas relevant för den enskilda individen.  

Återigen kopplas detta till “rätt person på rätt möte”. Från intervjusvaren menade man att om 

någon medverkar på ett möte där denne inte nödvändigtvis berörs av innehållet är detta 

fortfarande information som denne måste värdera och sortera. Det förklaras att kunskap och 

0%

10%

20%

30%

40%

1 2 3 4 5 6

Hur stor upplever du att din arbetsbelastning är? 

Uppdragsledning

Teknik

Miljö



31 
 

information konstant måste utbytas och bearbetas under möten och workshops för att 

tillsammans kunna komma fram till välgrundade lösningar.  

Ett överflöd av ointressant information och oändliga mötesserier. 

En annan intervjuperson betonar vikten av att ha struktur i kaoset, det vill säga att namnge mail 

efter projekt, vilken delsträcka det berör och vad mailet avser att fråga-eller informera om samt 

att döpa och placera dokument rätt. Med det menas att följa riktlinjerna i den ordinarie 

kommunikationsplanen och respektera att visas medarbetare sitter på flera uppdrag samtidigt 

och får ett svårhanterligt arbete när tydlighet inte finns. Då riskerar mycket mail och viktig 

information att även där hamna i det stora svarta hålet.  

Sen är det mycket mail, jättemycket mail.  

På grund av komplexiteten i projektet kan endast kommunikationsstrukturen hjälpa 

medarbetarna en begränsad bit på vägen. Under fokussamtalet påpekas vikten av att be om 

feedback och bekräftelse kring informationen för att undvika missförstånd och öka förståelsen 

och öppenheten mot varandra. Det finns därmed ett ansvar för eget lärande. Det är väldigt 

mycket upp till var och en att faktiskt säga: “Vad menar du nu?” 

Detta blir enligt diskussion under fokussamtalet extra påtagligt när nyanställda i projektet ska 

sätta sig in i den kommunikationskultur som genomsyrar uppdraget. Efter två och ett halv år av 

planering och projektering har kompletterande mönster från kommunikationsplanen växt fram 

som inte är självklara för varken alla som arbetar i projektet eller för den anställde. Det är inte 

heller ofrånkomligt att precis som de arbetande i uppdraget har sina egna rutiner och sitt 

bekväma sätt att arbeta på, kommer nyanställda också in med rutiner som tidigare fungerat för 

dem. Detta bekräftas både från fokussamtal och intervjuer. 

Ofta vid personalbyten dyker det upp en massa märklig information som jag inte förstår var det 

kommer ifrån. Orsaken till detta beror nog på nya personer = nya rutiner. 

Enkätdeltagarna tillfrågades om hur ofta de känner att det egna arbetet ger resultat (se figur 12). 

Med en skala där ett representerade “sällan” och sex “ofta”, resulterade detta i medelvärdet 4.4. 

 
 

Figur 12 

Medelvärdet för enkätsvaren angående deltagarnas upplevda motivation inom uppdraget var 

4.6, där ett representerar “lite” och sex “mycket” (figur 13).   
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Figur 13 

Både via enkäten och under fokussamtalet var det flera som påpekade att det överlag är en 

väldigt god stämning i projektet, framförallt många nyanställda. Många menade att det var ett 

av de roligaste uppdrag de suttit i. De gör något som ingen annan gjort förut, och att det är 

otroligt spännande att få vara med och utveckla något så centralt i vår infrastruktur. Det 

nämndes även att det på grund av öppenhet som överlag genomsyrar uppdraget, som vissa 

missförstånd och tvister har retts ut så pass smidigt. Utan det hade många situationer kanske 

inte resulterat i att förbättringar gjorts, utan att det istället blivit värre. Det påpekades också att 

trots att missförstånd och klincher har förekommit och ibland tagit mycket tid och energi, är det 

ett ganska kort perspektiv på ett sådant långt uppdrag.  

5.6 Samverkan för framfart 

Något som framfördes under fokussamtalet var arbetet kring tidsplanen för uppdraget. Det 

centrala arbetet med att samordna leveranser från olika teknikområden för att skapa en 

gemensam tidsplan kräver konstant kommunikation och kunskapsutbyte för att varje område 

ska hinna med att göra sitt arbete. Samtidigt kan de vänta på leverans från andra områden för 

att kunna fortsätta sitt arbete. En liten ändrad detalj från ett teknikområde förklaras ofta ha stor 

inverkan på hela projektet. Sker inte en tillräckligt frekvent kommunikation inom detta område 

riskerar flera tekniker att fastna i sitt arbete vilken i sin tur kan generera en försenad leverans.  

Lyfter tidsplanering som exempel där det känns som att blocken glider ifrån varandra och tar 

separata beslut som påverkar bägge parter utan att meddela. 

I och med konstruktionen och bedömningen av tidsplanen har det enligt en 

fokussamtalsdeltagare ibland varit “störst går först”. Ibland har kommunikationen brustit i vad 

man har gjort och de andra får försöka hänga med så gott det går. Detta upplevdes som en 

frustration då man detaljstrukturerat ett flertal olika tidsplaner för de olika delsträckorna, för 

att någon i sista sekund ändrar en detalj i sin tidsplan som har påverkan på allt annat utan att 

sprida den informationen vidare. Detta gör i sin tur att den genomarbetade planen plötsligt 

faller. Detta bidrar i sin tur till förvirring kring både vilka datum som gäller samt hur 

budgetarna ska justeras. 

Som nämnt ovan fanns en önskan från flera att i både början av uppdraget, men även 

fortlöpande, anordna workshops där utmaningar från tidigare liknande projekt kan presenteras 

och diskuteras för att kunna effektivisera det nya i en form av erfarenhetsåterföring. Under 

workshops eller miniseminarier får de olika teknikerna presentera sina behov och sitt 

övergripande arbete med bakgrund, process, nomenklatur och visioner. En slags 

kunskapsöverföring för att andra tekniker ska få större inblick och förståelse i varandras arbete 

för att kunna fokusera på gemensam framdrift i ett gemensamt projekt. Detta påpekades vara 
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extra viktigt i ett uppdrag som aldrig gjorts förut, där tidigare riktlinjer och ramar inte finns att 

förhålla sig till och där det inte finns styrande dokument till allt.  

Det är ett lärande i det till nästa gång, att veta att man kunde ha krattat manegen mer från andra 

håll tänker jag så vi inte hamnar i den sån här hålighet i nästa projekt som vi har. 

Utan denna förståelse för varandras arbetsområden kan onödiga konflikter och diskussioner 

som hindrar framfarten av uppdraget förekomma. Tunnelseende inom sitt specifika område är 

inte något som kommer att generera det bästa alternativet för den slutgiltiga produkten.  

Skall vi ha en järnväg eller inte? Det går inte hela tiden att säga att vi inte får påverka något, allt 

kan inte vara rött. 

I frustrationen av att komma framåt påpekade deltagare vid fokussamtalet att det ibland tar för 

lång tid att komma överens och kompromissa och då är det lättare att gå in med attityden “vi 

ska göra såhär” istället för “vi kan göra såhär”. Även i enkätsvaren bekräftas detta. 

Många föredrar att gå rakt på bästa lösning, men uppdraget kräver att vi även dokumenterar 

bortval. 

I slutet av fokussamtalet väckte ett par deltagare positiva kommentarer kring den mötesform de 

precis deltagit i. De menade att det kunde finnas ett syfte med att ibland samtala utan att ha ett 

problem som behöver lösas eller ett beslut som måste tas. Utan att samtalets syfte är att 

diskutera hur det vardagliga arbete fungerar och var det finns förbättringsmöjligheter för allas 

trivsel och för uppdragets framfart, som en slags erfarenhetsåterföring. 

Jag tänker att den här typen av forum kanske skulle ha en poäng ändå. 

6 Analys och diskussion 

I detta avsnitt analyseras och tolkas resultatet utifrån valda teorier och tidigare forskning 

som beskrivs ovan. Detta för att besvara studiens huvudsakliga syfte som är att undersöka 

hur kommunikationen och kunskapsutbytet mellan kompetensområden upplevs och förs i 

praktiken Avsnittet presenteras genom att först besvara studiens frågeställningar.  

6.1 Hur upplevs kunskapsutbytet mellan yrkesgrupper inom 
uppdraget, och därmed mellan kompetensområden? 

Från resultatet framgår att 75 % av respondenterna i enkätundersökningen graderade den 

upplevda kommunikationen inom det egna blocket till värdet fyra eller högre (se figur 6), vilket 

kan ses som ett övervägande positivt resultat. För samma fråga skiljer sig dock graderingen 

mellan deltagarna från de två blocken. Inom teknikblocket angav 39% av respondenterna värdet 

tre eller lägre, medan endast 9% av miljöblockets deltagare angav samma värden. Detta tyder på 

att kommunikationen inom teknikblocket inte upplevs fungera lika väl som den inom 

miljöblocket. Något som förstärker den bilden är att en deltagare under fokussamtalet beskrev 

att kunskapsglappet inom teknikblocket inte upplevdes vara lika uttalat och att det därmed inte 

lagts lika stort fokus på samordningen inom blocket som mellan. Att mål, intressen, synsätt, 

värderingar, grundläggande behov eller personlig stilar inte överensstämmer med varandra, 

menar Maltén (1998) är den ursprungliga förklaringen till varför konflikter uppstår. I uppdraget 

arbetar personer från företagets olika verksamhetsområden, där var och en av dessa har egna 

traditioner och förhållningssätt sedan tidigare projekt. Detta medför att det i den nya 

sammansättningen behöver skapas nya förhållningssätt som i olika utsträckning skiljer sig från 

det tidigare; nya personer att interagera med, ny information att förstå, nya mål och nya 

arbetssätt. Kanske är en förklaring till att kommunikationen inom miljöblocket upplevs fungera 
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bättre att just dessa aspekter inte skiljer sig lika mycket som det gör inom teknikblocket. 

Anledningen till det kan vara att teknikblocket har en större variation av tekniska inriktningar 

än vad miljöblocket har.  

Sett till kommunikationen mellan miljö- och teknikblocket, uppgav totalt 53% värdet fyra eller 

högre, vilket är lägre än den totala upplevda kommunikationen inom blocken (75%). Om 

blocken betraktas var för sig ses att 45% av respondenterna från teknikblocket och 59% från 

miljöblocket angett värden på skalans undre halva. Detta tyder på att kommunikationen inom 

blocken fungerar bättre än den som sker mellan blocken. Vad gäller teknikblockets svar, ses att 

andelen som svarat värden på skalans nedre halva är 39% angående kommunikationen inom 

blocket jämfört med 45% för kommunikationen mellan blocken. Betydligt större skillnad ses 

från miljöblocket svar, där 9% svarade med värden på skalans nedre halva angående 

kommunikationen inom blocket medan 59% angav samma värden gällande kommunikationen 

mellan blocken. Gällande till den upplevda kommunikationen inom respektive mellan blocken 

skiljer sig teknikblockets svar marginellt mellan de båda situationerna. Hur kommunikationen 

sker menar Maltén (1998) skapar förutsättningarna för förståelse, påverkan av värderingar och 

åsikter, men också missförstånd och meningsskiljaktigheter.  

Ett upplevt kommunikativt hinder kan uppstå när nomenklaturer som används inom de olika 

teknikområdena skiljer sig åt. Det framgick dessutom från samtliga datatyper att det fanns ett 

kunskapsglapp som ibland var så stort att det blev svårt att nå fram med budskap. Det talas 

även om ett historiskt kunskapsglapp gällande bakgrund och arbetsgång som bildats under 

uppdraget, som kan upplevas som en svårighet för framförallt nyanställda. Även fast vissa 

hjälpmedel finns att tillgå föreslogs mentorskap för att nya medarbetare lättare och snabbare 

ska få förståelse för uppdraget samt främja erfarenhetsåterföring. Just kunskapsåterföring och 

erfarenhetsåterföring tas upp i kommunikationsplanen som något som under hela uppdragets 

gång ska ske i organisationen, men det klargörs inte i vilka sammanhang eller hur detta ska ske. 

Ett mentorskap skulle kunna vara ett hjälpmedel mot att uppfylla den riktlinjen. Detta skulle i 

enlighet med Senges discipliner (Granberg, 2009) ge utrymme för att utveckla personligt 

mästerskap i form av utveckling och lärande, motverka tankemodeller och invanda 

tankemönster och istället ge oss verktyg för att nå nya insikter samt teamlärande genom 

utveckling av gemensamt kunnande och en dialog som förutsätter delgivande av erfarenheter 

och tankar. Det skulle vidare kunna bidra till att medarbetarna utvecklar gemensamma visioner 

och mål kring ditt arbete som enligt Pritchard och Ashwood (2008) därmed kan bidra till ökad 

motivation. Samverkar samtliga av dessa discipliner och tas i system av organisationen skulle 

även systemtänkande uppnås och därmed enligt Senge utgöra en framgångsrik lärande 

organisation. Ett mentorskap skulle även enligt Wilhelmsson och Döös (2012) öka människors 

förmåga att skapa närhet till sig själv genom att tala och bidra med egna erfarenheter, men även 

till andra genom att lyssna och förstå hur någon annans perspektiv kan se ut. Situationen skulle 

även kunna bidra till att medarbetare skapar distans till både sig själva och till andra om 

parterna tillåter sig att göra det. Som en följd av detta kan medarbetare därmed vidga det egna 

perspektivet vilket skulle kunna bidra till en ökad förståelse för varandras arbete. 

I uppdragets kommunikationsplan framförs att ansvaret för att sköta den egna 

kommunikationen med sunt förnuft, läggs på varje individ. Detta överensstämmer Wilhelmsson 

och Döös (2012) syn på att var och en bör se sig själv som en del av den gemensamma 

samtalsmiljön. De menar dessutom att varje person ansvarar för att tänka på hur man bör agera 

för att främja både andras och sitt eget lärande. Med Malténs modell (1998) beskrivs 

kommunikation som en process där sändare och mottagare förmedlar information genom att 

koda respektive avkoda budskap. För att undvika missförstånd betonar han värdet av att 

mottagaren bekräftar budskapet för att säkerställa vad som uppfattats, men också att 

kommunikation handlar om att lyssna till sin motpart. En förklaring till de skillnader i upplevd 

kommunikation som finns inom, respektive mellan blocken (från enkätundersökningen), kan 
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vara att nomenklatur och yrkesspråk stämmer bättre överens inom miljöblocket än vad det gör 

mellan blocken samt inom teknikblocket. Detta går i linje med Scheins (2016) teorier, där varje 

teknikområde skapar en egen kultur inom sin egen kontext. Nomenklaturen tillsammans med 

varje teknikområdes gemensamma förhållningssätt i form av yrkesspråk (Geijer, 2003) kan 

både möjliggöra och begränsa förmedling av budskap. Möjligheten att förstå ett visst budskap 

kan enligt Mezirow (1997) bero på vilka referensramar som är kopplade till det givna området 

och att dessa tenderar att tas för givna. Att dessa skiljer sig åt mellan uppdragets medarbetare, 

medför därmed att förståelse för dessa olikheter påverkar utfallet. 

En annan faktor som kan påverka kommunikationen mellan olika kompetensområden i 

uppdraget är de vanor som skapats. Wilhelmsson och Döös (2012) menar att outtalade 

förväntningar om hur kommunikationen brukar ske, kan skapa underliggande 

maktförhållanden som påverkar samtalskvaliteten. Det bekräftar även Geijer genom Svensson 

(2003), att diskursiv dominans kan utövas från någon inom ett visst expertområde, gentemot 

någon som inte är lika insatt i en viss fråga. I de sammanhang där det finns föreställningar om 

vem som har en över- respektive underordnad roll, menar Willhelmsson och Döös att 

möjligheten för att utveckla förståelse och ny kunskap minskar. Att frångå invanda mönster om 

vem som bör äga samtalsutrymmet och vem som bör lyssna eller förstå, skulle därmed kunna 

påverka hur samtalet styrs och skapa möjligheter för bredare kunskapsutveckling. Från 

enkätundersökningen ställdes deltagarna frågan om de upplevt motstånd till att ta till sig 

kunskap inom respektive mellan blocken (figur 8). Resultaten för miljö- och teknikblocket var 

ungefär likvärdiga gällande upplevt motstånd inom sitt block och 23% av samtliga tillfrågade 

angav värdet 4,5 eller 6. Vid frågan om det upplevda motståndet mellan blocken var resultatet 

för miljö- respektive teknikblocket också likvärdigt men högre, då 38% av de totalt antal 

tillfrågade angav värdet 4,5 eller 6. Detta kan också vara en indikation på att det finns ett 

kunskapsglapp och en svårighet att enligt Maltén (1998) avkoda varandra när man enligt Geijer 

(2003) talar samma yrkesspråk. 

Något som återkom i kommentarer var att finns en brist på förståelse hos ett fåtal personer som 

är så bestämda i sina åsikter att de inte kan eller vill skapa förståelse för andra. Många var 

överens om att denna typ av motsättning ofta finns på individnivå och inte genomsyrar hela 

delar av organisationen. Detta kan tyda på att det enligt Mezirow (1997) snarare handlar om en 

krock i sinnesvanor än i åsikter. Sinnesvanor är djupare rotade och referensramen är i dessa 

sammanhang enligt Maltén (1998) mindre tillgänglig för feedback. Den uppsättning koder som 

sinnesvanorna utgör kan vara kulturella, sociala, religiösa, politiska eller psykologiska och kan 

därmed enligt Maltén även vara svårare att avkoda i samband med dialog och/eller annan typ av 

kommunikation. Referensramarna kan även enligt Geijer (2003) vuxit fram över tid genom 

yrkesspråk och de värderingar som följer med det språket och den jargongen. Något som skulle 

kunna underlätta dessa situationer är gruppsamtal (Wilhelmsson och Döös, 2012) som i bästa 

fall kan bidra till att individer tillåter sig att se situationer ut andra aspekter när dialogen 

handlar om hur man kommunicerar med varandra och inte är fokuserat på ett visst problem 

som ska lösas.  

Ett forum som uteslutande beskrevs som uppskattade var mötesformen workshops. Även möten 

av liknande karaktär beskrivs vara forum där bäst kunskapsutbyte förekommit och där 

framfarten på mötet också upplevts som effektiv. Denna mötesform har en problem- och 

lösningsorienterad karaktär där ett antal experter samlas för att utreda just ett specifikt problem 

eller hinder. Av resultatet att tyda är dessa tillfällen då många känner att de bidrar med 

förändring och att deras kompetens kommer till användning, vilket enligt Pritchard och 

Ashwood (2008) främjar medarbetarnas upplevda egenmakt och motivation. Det är även en 

mötesform med en i förväg bestämd mötesagenda vilket gör det lättare att veta vilka personer 

som kommer att behöva medverka på mötet vilket även innebär färre antal mötesdeltagare. 

Detta upplägg kan gynnas av Malténs teorier kring aktivt och intuitivt lyssnande och vidare ge 
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utrymme för deltagarna att skapa en djupare förståelse för varandras åsikter (Mezirow, 1997). 

Enligt Mezirow grundar sig ofta en transformativ lärandeprocess i en händelse eller en situation 

där man stöter på något som man utifrån de tidigare referensramarna inte kan hantera. I detta 

fall en specifik lösning som inte kan lösas av tidigare erfarenheter utan som kräver att flera 

experter under en begränsad tid tillsammans arbetar fram en lösning vilket enligt Senge (1995) 

främjar både personligt mästerskap och teamlärande samt motverkar tankemodeller. Det är i 

situationer som dessa som personer kan göra sig medvetna om sitt sätt att tänka och agera och 

därmed skapa en större förståelse för sin omgivning. Även fast både intresse- och sakkonflikter 

(Maltén, 1998) kan uppstå i dessa situationer bidrar dessa till lärande och kritisk reflektion 

(Mezirow, 1997), medan risken för pseudokonflikter minskar. För att åstadkomma en 

förändring i en organisation krävs enligt Senge (1995) att den femte disciplinen, 

systemtänkande, binder ihop de övriga fyra som har möjlighet att utvecklas vid en workshop. 

Den sista disciplinen syftar till att punktinsatser i vissa områden inte främjar en lärande 

organisation utan att det krävs att hela systemet ses. 

Från den andra delen av resultatet framkom bland annat kommentarer om att det ena blocket 

ibland har “hackat” på det andra blocket. Maltén (1997) beskriver att konflikter ibland kan leda 

till så kallade felbeteenden som kan yttra sig i flyktbeteende från situationen, eller som i detta 

fall utpekande av en syndabock som får ta på sig ansvaret för konflikten. Illeris (2006) beskriver 

detta som en del av Freuds teorier kring om försvarsmekanismer. Detta kan bero på att det finns 

olika åsikter kring hur en viss situation ska hanteras och därmed vara en följd av sak-, intresse- 

eller strategikonflikter. Mottagaren i fråga anser att det finns ett bättre sätt att hantera 

situationen på och ställer därmed in sig på att blockera informationen från den andra parten. En 

annan deltagare beskriver att det ibland mer handlar om en brist på förståelse än att aktivt 

motstånd och att det ofta handlar om ett fåtal individer som är så pass bestämda i sina åsikter 

och uppfattningar att de inte är öppna för att skapa sig en förståelse för andras tankesätt. Enligt 

resultatet finns det vissa personer som hävdar sig ha rätt utifrån tidigare erfarenheter och 

referenser och som inte alltid är mottagliga för att ta till sig ny kunskap. Även hos personer med 

begränsad erfarenhet finns detta fenomen då man gärna håller fast vid den kompetens man har 

och utger sig för att förstå helheten utifrån denna och därmed inte gör sig mottagliga för 

kunskapsutbyte och ny information. Enligt Senge (1995) räcker det inte att endast utveckla det 

personliga mästerskapet, utan teamlärande är en minst lika viktig del av en lärande organisation 

för att åstadkomma gemensam utveckling. Enligt Ellström och Hultman (2004) kan dessa 

personer sitta fast i ett rutinmässigt arbete som kan försvåra det lärande som ligger till grund 

för nytänkande och förnyelse, både för individen och verksamheten. Detta kan bero på att de 

mer erfarna människorna som syftas på har över tid och genom erfarenhet utvecklat rutiner 

som tidigare fungerat och därför gärna håller fast vid dem, medan de mindre erfarna har 

utvecklat ett antal rutiner för att känna att de har kontroll på sitt arbete och har någon slags 

egenmakt (Pritchard och Ashwood, 2008). Även om en stor förändring för dessa personer kan 

vara nödvändig, är det enligt Ellström och Hultman (2004) sällan en tillräcklig förutsättning för 

att de utarbetade och etablerade rutinerna ska brytas och ersättas av ett utvecklingsinriktat 

lärande. De personer som gärna håller fast vid sina referensramar, både sina åsikter och sina 

sinnesvanor (Mezirow, 1997) och som skulle ha mest nytta av att delta i aktiviteter som främjar 

transformativt lärande och kritisk reflektion, är troligtvis inte dem som engagerar sig i dessa 

typer av aktiviteter. Enligt Ellström och Hultman (2004) är individens inställning och 

motivation för lärande av stor betydelse vad avser deltagandet i aktiviteter som främjar just 

detta.  

Något annat som togs upp i termer av upplevt kunskapsutbyte var att konflikter och upplevt 

motarbetande inte alltid beror på brist på intresse utan en brist på förståelse, men att det idag 

inte finns forum för att se och vidga sin uppfattning om andra områdens perspektiv. Ett 

utvecklande av kunskap om varandras tekniker, arbetssätt och begränsningar kommer enligt 

Granberg (2009) inte till nytta i organisationen om det inte finns strukturer som möjliggör 
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detta. Från resultatet utläses att det finns en önskan om en öppenhet när områden står i konflikt 

med varandra och vad det beror på och vara öppen för lärande tekniker emellan. Enligt Ellström 

och Hultman (2004) är villkoren för lärande på en arbetsplats inte på förhand något som är 

givet, utan är en fråga om hur olika aktörer och intressenter väljer att organisera verksamheten. 

För att främja utvecklingsinriktat lärande på en arbetsplats krävs även organisering och 

pedagogiska insatser som bidrar till utveckling av just det. Det efterfrågas i samband med detta 

en respekt för varandras roller och varandras kompetens. En viktig grundsten enligt Pritchard 

och Ashwood (2008) för att medarbetare inte ska tappa motivation i sitt arbete är känna sig just 

respekterade och värderade, både i sin roll och i sin kompetens men också i ens tid.  

6.2 Hur används och upplevs de digitala plattformarna samt de 
interna kommunikationsvägarna? 

Av resultatet framgår att det finns en variation i hur de olika informationskanalerna används. 

Beskrivna upplevelser från samtliga undersökningsmetoder, tyder på att de rutiner för 

dokumenthantering som beskrivs i kommunikationsplanen ibland är svåra följa. En anledning 

kan dels vara att det finns en trygghet för deltagarna att använda rutiner från tidigare uppdrag 

och att nya sätt att ta del av information medför att arbetet blir mer tidskrävande. 

Gällande de digitala plattformarna visar enkätundersökningen (figur 10) att PDBi och IDA 

används i olika utsträckning av olika personer i uppdraget. Förmodligen kan detta bero på att 

olika arbetsuppgifter kräver mer eller mindre arbete på dessa ytor. Då IDA har beskrivits som 

en mer administrativ plattform så är det troligt att medarbetare med behov av den funktionen i 

störst utsträckning använder den. Medan andra arbetsuppgifter och positioner inte kräver 

samma frekventa användning och därmed har angett värdet 1-2 på enkätsvaren. Samma 

resonemang kan förklara spridningen i svar angående PDBi som plattform. PDBi är som nämnt 

i bakgrunden, Trafikverkets system för bland annat gemensam dokumenthantering av produkt-

och projektdokument. Möjligt är att endast vissa personer inom uppdraget hanterar dessa 

dokument och har nytta av de dokument som delas på den ytan. Som resultatet visat uttrycker 

majoriteten av de tillfrågade att PDBi är ett trögarbetat system där mycket information finns att 

tillgå, men som de flesta inte kan orientera sig i utan att ha fått tillgång till en länk som leder till 

det specifika dokument de söker. Detta kan vidare leda till att man undviker att använda just 

den plattformen för att det upplevs som komplext och ohanterbart och istället väljer andra vägar 

för att komma åt den informationen man söker efter. Det leder även till att personliga dokument 

med genvägar skapas, exempelvis via OneNote som beskrivet i resultatet. Förutom svårigheten 

med att kunna orientera sig arbetar vissa personer i specifika program som inte stöds av de 

leveransplattformar som finns, vilket gör att man mer eller mindre tvingas arbeta på en egen 

server för att kunna utföra sitt arbete, vilket också kan göra det komplicerat för andra inom 

uppdraget att ta del av information som kan röra deras arbete.  

Swecopedia beskrivs enligt kommunikationsplanen som en kommunikationsyta som syftar till 

att skapa en överblick av uppdraget, kontaktvägar, vägleda om var rutiner och handledningar 

finns, samt bistå med viktig information såsom månadsmail och inspelningar från 

miniseminarier. Baserat på det som framkommit i resultatet samt denna förklaring till vad 

plattformen ska användas till, finner vi det intressant att enkätsvaren (se figur 10) visar att 

22,5% angett värdet 4 eller mer i frågan om i vilken utsträckning de använder Swecopedia, 

medan 77,5% anger värdet 3 eller lägre, där 1 motsvarar att man aldrig använder det, och 6 

motsvarar att man använder det i stor utsträckning. Hela 30% anger värdet 1, det vill säga att de 

aldrig använder denna yta. 

Från resultatet i figur 10 ses att mail bland annat är den kommunikationsväg som används mest 

av de tillfrågade, 75% angav värdet 6 som motsvarar att man använder det i stor utsträckning. 

Ingen av de tillfrågade angav värdet 1 eller 2 som motsvarar att de aldrig använder 
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kommunikationsvägen. Från resultaten är det dock övervägande antal personer som anser att 

det är för mycket mail och att det ibland är svårt att hantera. Detta kan kopplas till Ellström och 

Hultmans (2004) teorier kring att utvecklingsinriktade aktiviteter tenderar att “drunkna” i det 

vardagliga mer rutiniserade arbetet. Mail verkar vara en av de mest använda 

kommunikationsvägarna, och vars mängd samtidigt verkar vara något som många tycker är 

svårt att hantera. För att främja en lärande organisation och ge medarbetarna utrymme till 

kreativitet kan denna hämmas av att man därmed inte finner tid att engagera sig och delta i 

rutiner för att utveckla organisationen och medarbetarna. Mail anses även enligt Norberg och 

Norelius (2010) vara en av de minst “rika” kommunikationskanalerna. Detta på grund av att 

ickeverbalt språk lätt kan misstolkas av mottagaren. Detta bekräftar även Maltén (1998) i och 

med att avkodningen av budskapet blir betydligt svårare och faktorer som kroppsspråk, tonläge, 

kroppshållning, gester och minspel inte är något som kan analyseras av mottagaren. För att 

enligt Maltén (1998) främja ”god“ kommunikation kräver det att både mottagare och avsändare 

säkerställer att de är på samma våglängd, detta genom exempelvis feedback, som blir en 

tidskrävande process om det ska ske i skriftlig form via mail.  

I likhet med svarsfrekvensen på mail enligt enkätsvaren (se figur 10) så angav hela 77,5% värdet 

6 vid frågan om i vilken utsträckning de tillfrågade använder Skype, vilket motsvarar att de 

använder kommunikationsmedlet i stor utsträckning i sitt arbete. Till skillnad från resultatet 

kring mail som kommunikationsmedel visar figur 9 tillsammans med många intervjusvar och 

kommentarer i samband med enkäten att övervägande personer anser att Skype fungerar som 

en väldigt bra kommunikationskanal. Inte heller här har någon av deltagarna angett värdet 1 

eller 2, utan flest personer har angett värdet 6 som motsvarar att de anser att Skype fungerar 

“jättebra”. Även fast Skype oftast bara används med röstfunktion, alltså inte med video, är det 

enligt Norberg och Norelius (2010) ett rikare kommunikationsmedel än den rent skriftliga. Det 

är även enligt dem ett väldigt kostnadseffektivt kommunikationsmedel då det tillåter mer 

“rikare” kommunikation mellan personer som befinner sig på olika platser rent fysiskt. Tonläge 

kan utläsas och feedback kan enligt Maltén främja “god” kommunikation. Det framgick även 

från resultatet att de flesta ansåg att Skype fungerade bäst då samtliga antingen var med via 

Skype eller om samtliga var med i det fysiska rummet. Detta på grund av att alla inte deltog med 

samma förutsättningar, bland annat då ljudkvalitéten var betydligt bättre om samtliga hade 

enskild mikrofon, men även då det ibland ansågs att de som satt i det fysiska rummet ofta 

tenderade att ta över och styra diskussionerna mer i mötet. Enligt Wilhelmsson och Döös (2012) 

låser den överordnade och den underordnade fast varandra när en sådan maktfördelning i ett 

samtal uppstår. Det blir underförstått vem som ska tala och vem som ska förstå, vilket medför 

att samtalsmängden blir ojämn mellan de deltagande och likaså styrandet av samtalet. En sådan 

situation medför att möjligheten från båda hållen utveckla ny kunskap och förståelse minskar. 

Detta kan enligt Norberg och Norelius (2010) bero på att det fysiska mötet är det överlägset 

rikaste kommunikationsmedlet, detta då man involverar flera sinnen och direkt tillåter feedback 

som även ger utrymme för tolkning av budskapet som även Maltén (1998) bekräftar. Detta kan 

enligt Pritchard och Ashwood (2008)  leda till att medarbetare känner sig mindre motiverade då 

de inte har lika stort inflytande på sin omgivning. Enligt Maltén (1998) kan detta även leda till 

pseudokonflikter (även kallat kommunikationskonflikter) som följd av dålig verbal 

kommunikation, bristfällig information eller tvetydigt kroppsspråk då deltagarna via skype inte 

kan utläsa mer än tonfall. Detta kan leda till missförstånd vilket kan förstora upp detaljer som 

man egentligen är överens om. De deltagande på Skype har även svårare att enligt Maltén 

(1998) tillämpa aktivt eller intuitivt lyssnande då deras mikrofon är avstängd när de inte talar. 

De deltagande i rummet har däremot en möjlighet att lyssna aktivt och påvisa en annan 

uppmärksamhet och intresse. Även fast många deltagande i undersökningen indikerade att de 

ansåg att ett rent Skype-möte eller ett rent fysiskt möte var det bästa, menade en deltagare på 

fokussamtalet att man inte ska underskatta det fysiska mötet, vilket skapar en balansgång i 

vilken typ av mötesstruktur som ska prioriteras. 
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Något som nämndes från enkäten, av samtliga intervjupersoner och som även diskuterades av 

ett flertal deltagare under fokussamtalet, var mängden möten som de behövde och förväntades 

delta på. Enligt en intervjudeltagare är det ibland svårt att hålla intresset uppe under möten då 

ens område och expertis ibland inte tas upp. Om en deltagare inte känner sig tillräckligt 

involverad och berörd av mötets innehåll kan det enligt Granberg och Ohlsson (2009) leda till 

ett skenbart samarbete och enligt Ellström och Hultman (2004) att man istället anpassar sig i 

form av passivitet eller underordning. Ett återkommande exempel på kommunikativa 

utmaningar var att man, på grund av att organisationen som uppdraget utgör är så pass stor, 

ibland inte vet vem som “äger” en viss fråga. Det finns en avsaknad av kunskap i vem som 

besitter vilken kompetens i uppdraget och vem som har ansvar för och kan besvara en viss fråga. 

Detta kan enligt Maltén (1998) bidra till en rollkonflikt då otydlighet kring vem som ska göra 

vad uppstår. Om rollfördelningen inte är tydlig kan detta skapa irritation kring att man anser att 

någon inte gör sitt jobb, medan det egentligen kan handla om en otydlig ansvarsfördelning och 

ägandeskap.  

I och med strukturen på vissa möten så är det svårt att på förhand formulera en tydlig 

mötesagenda vilket även gör det svårt att innan veta vilka personer som är lämpliga att delta på 

mötet och som därmed ska bjudas in. För att gardera sig bjuds ibland fler än vad som behövs in 

till ett möte, vilket vidare försvårar för många deltagare när man tvingas prioritera vilket möte 

man ska delta på. Som presenterat i resultatet bidrar det ofta till ett stort antal mötesdeltagare, 

vilket vissa ansåg problematiskt och andra fann effektivt då mycket kompetens samlades på 

samma ställe. I enhet med Maltén (1998) förhindrar större sammanhang även aktivt lyssnande 

mellan deltagarna. Enligt Nordberg och Norelius (2010) kräver olika typer av kommunikation 

olika kommunikationsmedel. Är syftet att informera kanske det inte finns en problematik i att 

det är många deltagare på ett möte, men är syftet att diskutera fram lösningar kring ett specifikt 

problem kan det skapa många olika intresse- och sakkonflikter (Maltén, 1998). Många 

mötesdeltagare ger också utrymme till att ett färre antal personer dominerar mötet. Detta 

bekräftar en av deltagarna från fokussamtalet i resultatdelen. I vissa typer av möten 

förekommer en dominans av ca fyra personer som tar över samtalet och resterande intar enligt 

både informanten och Wilhelmsson och Döös (2012) en underordnad roll och faller in i den 

rollen efter ett tag. Dessa över- och underordnade låter fast varandra och ju mer båda parter 

accepterar detta upplägg så blir samtalsmängden ojämn vilket hindrar dialogisk kvalitet och 

utveckling av ny kunskap och förståelse blir lidande. Den underordnade personen får enligt 

Wilhelmsson och Döös (2012) inte sina åsikter och sitt arbete bekräftat, enligt Pritchard och 

Ashwood (2008) kan detta leda till brist på motivation och uppfattningen att ens arbete inte ger 

resultat. Varken denna person eller den dominerande får heller möjlighet att utveckla sina 

synsätt eller referensramar, något som enligt (Mezirow, 1997) hindrar transformativt lärande. 

För att bryta detta mönster kan gruppsamtal enligt Wilhelmsson och Döös (2012) vara ett 

hjälpmedel för att skapa bättre kommunikativa förutsättningar genom att deltagarna får “öva” 

på att föra en dialog som inte nödvändigtvis behöver resultera i ett beslut eller en lösning. Ett 

par fokussamtalsdeltagare nämnde i slutet att konceptet av ett fokussamtal skulle kunna gynna 

organisationen i form av en erfarenhetsåterföring. Om detta sker framgångsrikt kan det även 

gynna det transformativa lärandet (Mezirow, 1997) och därmed främja en lärande organisation. 

Enligt Granberg (2009) kan inte individers kunskapsutveckling gynna organisationen om det 

inte kan kommuniceras till andra eller om det inte finns en struktur som möjliggör detta.  

Från resultatet har det flertal gånger framkommit att det är en enorm mängd information som 

ska hanteras och tas in när beslut ska tas. Detta i kombination med att inte säkert veta vem man 

ska höra av sig till, vem som besitter vilken kompetens samt att man ibland inte förstår 

varandra, kan skapa utrymme för missförstånd och misstag. Den stora mängden information 

genererar även stora mängder möten. Detta bekräftas också i resultatet i form av ett 

problemområde. Många personer upplever sig ha för mycket möten de behöver gå på vilket gör 

att det finns knapp tid för att behandla den nya informationen man blivit given.  I och med att 
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många tillfrågade medarbetare uppger att stor del av deras arbetstid består av möten, önskar 

många detaljerade agendor i förväg för att ibland kunna prioritera mellan möten. Det kan bero 

på brist på tid eller dubbelbokning, men ett möte med en sedan innan utskickad agenda, 

prioriteras oftare enligt en intervjudeltagare, än en möteskallning utan innan känt innehåll. Det 

finns överlag en frustration hos många tillfrågade kopplat till att arbetstiden redan är 

begränsad, och att en del av tiden ibland ägnas åt möten där man inte anser att man varken 

tillför något eller har nytta av någon information. Enligt Pritchard och Ashwood (2008) vill 

människor känna kontroll och känna sig värderade, de vill att andra respekterar att deras tid är 

värdefull. Att slösa någons tid minskar motivationen till att personen vill producera ett bättre 

resultat. 

6.3 Hur skulle ovanstående kunna påverka framfarten i projektet? 

En grundläggande, men komplex förutsättning för att nå framfart i uppdraget är att de 

involverade har en grundläggande förståelse för varandras roller, områden och behov i deras 

arbete för att förhindra onödiga konflikter och diskussioner. Det kräver enligt Brookfield 

(genom Illeris, 2007) kritiskt reflektion från samtliga medarbetare. Att ifrågasätta, utmana och 

problematisera sina egna antaganden för att vidare kunna främja transformativt lärande och 

därmed främja en lärande organisation. Detta blir därmed en förutsättning för att uppfylla att 

arbetet med järnvägsplanen, miljökonsekvensbeskrivningen och systemhandlingen samverkar 

som en enhet, då tunnelseende inom sitt specifika område är inte något som kommer generera 

det bästa alternativet för den slutgiltiga produkten, varken för organisationen eller för kunden. 

Från intervjuerna uttrycktes att de ofta inte handlade om brist på intresse utan en avsaknad av 

forum för att kunna se andras arbetsområdens perspektiv på en specifik situation.  

För att synliggöra hur och när de olika teknikområdena står i konflikt med varandra samt  skapa 

en helhetsbild av uppdraget och förståelse för de olika områdenas mål och behov, lyftes vid 

fokussamtalet att miniseminarium bedömdes vara forum där detta kunde ske. Detta går i linje 

med den systemsyn som Granberg och Ohlsson (2012) beskriver, nämligen att förståelse för en 

organisations helhet skapas genom förståelse för relationen mellan dess olika delar. Vidare 

menar Schein (2016) att medvetenhet om olika kulturers bakgrunder och drivkrafter, är en 

förutsättning för att kunna förstå sambanden mellan dessa samt för att undvika frustration. I 

kommunikationsplanen beskrivs att månadsvisa miniseminarier som riktar sig till samtliga 

aktiva medlemmar i uppdraget ska arrangeras. Dock syns i resultatet att det förekommer 

uppfattningar om att de är inte prioriteras, något som därmed skulle kunna hindra att den ovan 

beskrivna förståelsen skapas. För att åstadkomma ett utvecklingsinriktat lärande, menar 

Ellström och Hultman (2004) att det krävs pedagogiska insatser med utgångspunkt i att främja 

reflektion hos de delaktiga i den berörda verksamheten. Författarna förmedlar också en syn på 

lärande i organisationer som inte enbart är produktionsinriktat, utan att individers och 

verksamhetens kunskapsutveckling medför ett effektivare arbete som främjar organisationens 

utveckling. Skulle dessa enligt förslag från de deltagande spelas in och finnas tillgängliga under 

uppdragets gång skulle det kunna vara en möjlig åtgärd för att minska det historiska 

kunskapsglappet hos nyinkomna personer i uppdraget. Enligt Nationalencyklopedin (2017) 

måste en lärande organisation kontinuerligt lära av sina erfarenheter i syfte att lösa sina 

uppgifter på ett bättre sätt. Det blir därför extra viktigt att kunskap och erfarenhet inte stannar 

hos specifika individer utan integreras i organisationen. 

Från enkäten beskrivs upplevelsen att miljöblocket ibland “sätter käppar i hjulen” och att det 

hindrar projektet från att gå framåt. Detta överensstämmer med den traditionella bilden av 

miljöfrågor som beskrivs av Ammenberg (2012), det vill säga att de setts som kostsamma och 

som hinder för utveckling. Kanske är detta också en anledning till att kommunikationen inom 

miljöblocket upplevs fungera övervägande bra, men att kommunikationen mellan blocken 

upplevs fungera betydligt sämre. Enligt Ammenbergs teorier skulle uppfattningar av den 
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karaktären kunna förändras genom förskjutning från problem till möjlighet. Att en kostnad idag 

och vid själva anläggningen av anläggningen, sparar pengar i framtiden för kunden genom att 

redan innan gjort en riskbedömning kring vilka miljömässiga problem man skulle kunna 

undvika i det nuvarande projekteringsskedet. Att inställningen att det skapar besvär istället ses 

som en garanti och en försäkring om en bra och hållbar framtid för både uppdraget och för 

Sweco. Att man från centraliserat specialområde som teknik och miljö med deras enskilda 

teknikområden utgör, att det istället ses som ett allmänt kompetensområde hos personalen. Det 

uttrycktes under fokussamtalet en önskan om att från båda håll se varandras förutsättningar 

och att detta inte skulle behöva leda till frustration, utan att bakomliggande orsaker skulle 

betraktas med öppna sinnen.  

Något som framkom under fokussamtalet och som visas i resultatet var vikten och svårigheten 

med uppdragets tidsplan. Det upplevdes en frustration i att inblandade i uppdraget ibland 

kunde ändra detaljer i tidsplanen utan att meddela andra eller de ansvariga. Vilket i ett senare 

skede skulle visa sig ha påverkan på många andra områden vilket resulterade i att tidsplanen 

inte längre var hållbar. Enligt Pritchard och Ashwood (2008) minskar motivationen till att 

prestera och utföra ett bra producerat arbete om ens tid inte respekteras genom att ändra på 

procedurer. Detta kan upplevas som respektlöst mot en persons nerlagda arbete och därmed 

resultera i att personen inte upplever att det arbete hen lägger ner ger något resultat. 

I frustrationen av att komma framåt kan det ibland resultera i att en överordnad person, eller 

någon som upplever sig som överordnad (Wilhelmsson och Döös, 2012) uttrycker sig som att “vi 

ska göra såhär” istället för “vi kan göra såhär”. Detta möjligtvis för att sätta punkt för 

intressekonflikter (Maltén, 1998) som upplevs utredas för länge eller som inte upplevs vara i 

närheten av en lösning. Detta kan vidare skapa sakkonflikter och vidare resultera i felbeteenden 

om dessa inte löses eller arbetas igenom. Tas beslut för snabbt som följd av denna frustration 

kan det enligt (Pritchard och Ashwood, 2008), uppfattas som att medarbetarnas arbete inte ger 

resultat och påverka deras motivation. Enkätundersökningen visar att medelvärdet vid frågan 

om i vilken utsträckning man upplever att det arbete man lägger ner ger resultat (figur 12), var 

4,4 där 6 motsvarade ofta. Medelvärdet för enkätsvaren angående deltagarnas upplevda 

motivation inom uppdraget var 4.6 där 6 motsvarade mycket. Detta kan tolkas som ett 

övervägande bra resultat, dock fanns det deltagare som i båda fallen angett lägre värden och det 

fanns en viss spridning i resultatet.  

7 Slutsatser  

Nedan sammanställs funna styrkor och förbättringsområden vad avser kommunikationen 

inom det undersökta uppdraget och slutligen diskuteras studiens reliabilitet, 

användningsområden och möjligheter till vidare forskning inom området. 

Syftet med studien är att undersöka hur kommunikationen och kunskapsutbytet mellan 

kompetensområdena miljö och teknik upplevs och förs i praktiken, inom Swecos del av det 

pågående järnvägsprojektet Ostlänken. Ett vidare syfte är att sätta studiens resultat i relation till 

Swecos interna projektmål och styrdokument för kommunikation och erfarenhetsåterföring, för 

att vidare kunna synliggöra styrkor och förbättringsområden vad avser kommunikationen inom 

uppdraget Ostlänken. 

Studien visar på att det finns personer som upplever sig ha för många möten de behöver gå på. 

Samtidigt finns det uppfattningar om brist på tillräckligt med information att tillgå, en inte 

alltid fungerande kommunikation och ibland saknas förståelse det andra blocket. De blir därför 

en fråga om hur man ska effektivisera sin tid och sina uppgifter. Tydligare och mer detaljerade 

mötesagendor skulle kunna underlätta mångas arbete. Dock krävs en mötesstruktur som tillåter 
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att dessa agendor på förhand kan delges till deltagarna. Varje person i uppdraget har en 

begränsad tid att disponera, samtidigt önskas mer kunskapsöverbyggande aktiviteter, något 

som leder till en balansgång i prioriteringen för att passa in i redan pressade scheman.  

Mötesformen workshop är enligt studien den mest uppskattade och upplevs vara den mest 

effektiva samt ge bäst förutsättningar för god kommunikation. Även enligt tidigare forskning 

och det valda teoretiska ramverket kan dessa tillfällen bidra till bättre förståelse 

kompetensområden och yrkesgrupper emellan, samtidigt som det kan främja en lärande 

organisation och framfarten i uppdraget. För att ytterligare utveckla organisationen och 

kunskapsutbytet i uppdraget skulle denna arbetsform kunna studeras och utvecklas ytterligare 

för att framöver kunna uppnå Senges (1995) samtliga fem discipliner för en lärande 

organisation, som genomsyrar hela uppdraget och inte bara separata situationer.  

Något som idag redan förekommer inom uppdraget och som skulle kunna utvecklas ytterligare 

för att främja erfarenhetsåterföring och kunskapsutbyte som beskrivs ska ske enligt 

kommunikationsplanen, är miniseminarierna. Deltagare från framförallt fokussamtalet föreslog 

videofilmade miniseminarier där olika teknikområden fick presentera deras behov, 

arbetsprocess och andra viktiga faktorer som kan komma att påverka andras arbete. Dessa 

menade de deltagande skulle vara mer eller mindre obligatoriska att gå på, och spelas in i det 

syfte att de som inte kunde medverka får möjlighet att ta del av informationen senare, de som 

var där kan gå tillbaka och påminna sig själva om vad som sades, men även för att nyanställda i 

uppdraget ska få möjlighet att ta del av materialet. De miniseminarier som hålls idag uppfattas 

från resultatdelen som underprioriterade, något som därmed skulle kunna hindra att förståelse 

kompetenser emellan skapas. Dessa tillfällen skulle kunna motverka både det befintliga 

kunskapsglapp som beskrivs genom organisationen samt det historiska kunskapsglapp som 

framförallt märks hos de nyanställda i uppdraget. De skulle även kunna bidra till att i större 

utsträckning utveckla samsyn om ett gemensamt uppdrag, där varje person besitter viktig 

kunskap att beakta i de beslut som tas samt hur detta på bästa sätt skall kunna bidra till 

gemensamma projektmål. 

Idag är det ett krav från Trafikverket att leveransplattformen PDBi ska användas för viss 

dokumenthantering, men utan en länk som leder till ett specifikt dokument är det ett 

trögarbetat system som de flesta inte kan orientera sig i. Enligt kommunikationsplanen ska 

Swecopedia fungera som en mer intern plattform för diverse dokument som rör flera områden i 

uppdraget, men enligt undersökningen så används Swecopedia i väldigt liten utsträckning. Man 

föredrar ofta att skapa egna filer med genvägar till de dokument som man själv vet att man 

behöver komma åt i sitt arbete. Men det kanske finns behov av ytterligare en plattform med 

syfte att skapa lärande, informationsspridning och kommunikation inom uppdraget. Ett par 

deltagare under fokussamtalet diskuterade möjligheten med en loggbok där teknikansvariga 

från olika teknikområden varje eller varannan vecka fick meddela var de låg i tidsplanen, vad de 

gjort och vad de planerade att göra härnäst. Detta skulle ge bättre återkoppling till 

blockansvariga och uppdragsledning men även underlätta för de andra teknikansvariga så allas 

arbete har inverkan på varandras.  

Bortsett från att det ibland kan finnas tekniska utmaningar, visar studien att Skype upplevs 

fungerar övervägande bra som kommunikationsplattform. Fördelar är att det tillåter direkt 

kontakt med medarbetare över hela Sverige och därmed kan ses som kostnadseffektiv 

kommunikation, det tillåter i viss mån även in- och utcheckning ur möten för att 

tidseffektivisera sitt arbete. Nackdelar med denna kommunikationsform vid möten är att de 

som medverkar vid Skype inte får samma förutsättningar för framgångsrik kommunikation som 

de som sitter i det fysiska rummet får. Det må vara tids- och kostnadseffektivt men vad man 

vinner i tid förlorar man i kunskap och kommunikation. Man bör därför inte underskatta det 

fysiska mötet om det finns möjlighet.  
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Inom ett så pass stort uppdrag som Ostlänken är, och speciellt med tanke på att en 

höghastighetsbana som denna aldrig förut byggts i Sverige, blir det en balansgång mellan att 

vara en lärande organisation som främjar utveckling och lärande, och samtidigt leverera resultat 

som stämmer överens med kundens önskemål. Eftersom finns olika intressen inom uppdraget 

beroende på vilka kompetenser som samverkar, blir det naturligt att det uppstår konflikter 

mellan dessa. Trots att konflikter många gånger kan uppfattas som något negativt kan det även 

ses som att det är just i dessa sammanhang som olika perspektiv blir synliga och att det därmed 

skapas möjligheter att nå välgrundade beslut som gynnar helheten.  

Det kan tyckas självklart hur kommunikationen bör ske för att fungera väl, men i en 

organisation är det inte bara en fråga om hur dess struktur möjliggör god kommunikation, utan 

också om hur individer inom organisationen förhåller sig till denna och hur det operativa 

arbetet sker. Detta är en utmaning, inte bara för Sweco, utan för organisationer generellt. 

Genom att betrakta uppdraget ur ett orgainisationspedagogiskt perspektiv och kontinuerligt 

reflektera över hur en verksamhet möjliggör pedagogiska processer, kan förutsättningarna för 

individers lärande förstås. Återkommande forum för dialog och reflektion över vilka möjligheter 

som finns för att förstå och lära av varandra, kan mynna ut i att de pedagogiska processer som 

bidrar till utvecklingen av kollektiv kompetens synliggörs. Nedan följer några av de områden 

som denna studie belyser som skulle kunna gynna organisationens utveckling. 

● Helhetsbild - Tydligare fokus på att kommunicera uppdragets gemensamma målbild, 

både vad gäller val av forum och sätt att motivera, där varje medarbetare inte bara är 

expert inom sitt eget område utan också expert på Ostlänken.  

● Öppenhet - Att i samtal arbeta för en öppen förslags-approach, och frångå invanda 

mönster om vem som äger samtalsutrymmet kan bidra till en bredare 

kunskapsutveckling där fler perspektiv får möjlighet att ta plats. 

● Kommunikationsmedel - Genom anpassning av kommunikationsmedel till den 

information som ska överföras, kan information göras mer lättillgänglig. Utveckling av 

strukturer för effektiv kommunikation av de olika teknikområdenas arbete, genom 

exempelvis månadsmail eller annan kanal, kan bidra till ökad förståelse mellan 

områdena samt tydligare överblick av uppdraget. 

● Möten - Kommunikation av mötesagendor som beskriver kortfattad bakgrund och syfte 

kan medföra att prioritering och förberedelser blir lättare för medarbetarna. Det kan 

också underlätta för de involverade att disponera tid vid eventuell in- och utcheckning 

vid möten, då det blir lättare att avgöra när i mötet som det egna området berörs. 

● Nyanställda - För att orientera nyanställda i uppdragets breda bakgrund, skulle en 

mentorsroll kunna införas som introducerar uppdraget och bistår med information. 

Uppdatering genom kontinuerligt förinspelade miniseminarier skulle kunna minska det 

historiska kunskapsglappet.  

● Reflektion - Återkommande tillfällen för dialog om hur arbetet går och hur 

kommunikationen fungerar. Genom strukturer för att reflektera över detta kan både 

goda erfarenheter och förbättringsområden föras vidare till framtida arbete. 

● Ansvar - Uppmuntra till att kontinuerligt ta ansvar för det egna lärandet, men också för 

andras. Då kommunikation är avgörande för kunskapsutbyte, gäller det för var och en 

att måna om förståelse i båda riktningar.  

Ingen kan bygga Ostlänken själv. Genom samtal kan en helhetslösning skapas som ingen av 

deltagarna själva skulle kunnat åstadkomma. Det handlar givetvis om att utveckla sin egen 

specialkompetens, men också att kunna sätta den i relation till andra kompetensområden. I ett 
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kompetensöverskridande projekt som Ostlänken handlar det inte bara om den egna 

kompetensen. För att uppfylla den breda målbilden som anläggningen har, behövs också en 

strävan hos varje individ att bli expert på själva uppdraget och att varje teknikområde får ta 

plats i beslutsprocesser. Genom att inte betrakta lärande som en naturlig del av arbetsgången, 

utan enbart sträva efter framfart i form av produktivitet, finns det på längre sikt risk för att detta 

sker på bekostnad av organisationens utveckling.  

7.1 Validitet och reliabilitet 

Denna studie är genomförd inom en begränsad tidsperiod av det undersökta uppdragets 

projektgång, där de medverkande endast utgör en liten del av det totala antalet personer som 

arbetar i uppdraget. Som nämnt i metodkapitlet, kan studiens resultatet inte fullt ut 

representera den faktiska verkligheten och visar inte heller på hur kommunikationen faktiskt 

förs, utan återger och analyserar endast upplevelser från ett antal involverade om hur 

kommunikationen upplevs.  

En nackdel med intervjuer gällande validitet kan vara att en riskerar att påverka den som 

intervjuas, så att den insamlade informationen färgas av ens egna uppfattningar. Speciellt då 

karaktären i det här fallet var standardiserade intervjuer, som gav den intervjuade personen 

möjlighet att frångå ämnet. Med strävan efter att resultatet skulle bottna i deltagarnas 

erfarenheter och att deras valda upplevelser kring deras arbete skulle vara centralt, tilläts 

deltagarna att frångå frågan för att kunna ge utrymme till att personen skulle få återge vad 

denne ansåg viktigt. Dock menar Bjørndahl (2002) att genom medvetenhet av denna möjliga 

felkälla kan man emellertid begränsa en sådan effekt. Något som skulle kunna gjorts för att 

stärka validiteten i det insamlade materialet kring både intervjuerna är att ge personen 

möjlighet att granska transkriberingen för att säkerställa att vi uppfattat personen rätt. 

Valet av tematisering skulle kunnat se annorlunda ut om någon annan genomfört studien. Trots 

detta ser vi studiens styrka som att resultatet förklarar hur kommunikationen kan förstås, 

snarare än hur den bör förstås. Med detta sagt kan studiens resultat berätta om möjliga 

förklaringar till och alternativ för utveckling av kommunikation inom det betraktade eller 

framtida uppdrag. 

Studiens kan som tidigare nämnt ses som ett stickprov ur en organisation, i ett specifikt 

uppdrag, under en begränsad tid, utifrån ett förhållandevis begränsat antal deltagare. Det 

resultat som presenteras kan därför inte ses som generaliserbart, varken för hela uppdraget eller 

organisationen. Däremot menar vi ändå att studien ger ett resultat som speglar en del av 

organisationen, vilket var syftet med studien från början. Beskrivna uppfattningar kring arbetet 

inom det undersökta uppdraget är fortfarande närvarande i organisationen.  

7.2 Vidare forskning 

Ett förslag på fortsatt forskning är att genom observation av faktorer som interaktioner och 

kroppsspråk, kartlägga kommunikationsmönster mer ingående för att vidare kunna belysa 

faktiska situationer som kan kräva större pedagogiskt fokus. 

Med samma metoder som i den här studien, skulle området kunna även kunna studeras genom 

fler intervjuer och återkommande fokussamtal med personer inom olika kompetensområden, 

samt med en större andel medverkande.   

Den här studien belyser några kommunikativa förbättringsområden. För att de ska kunna bli 

direkt användbara för verksamheten, skulle vidare studier kunna undersöka och utforma 

konkreta verktyg med belysta områden som grund. 
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Kommunikation i uppdraget Ostlänken
Det insamlade materialet från denna studie kommer att dokumenteras, sammanställas och 
publiceras. Alla personuppgifter och andra uppgifter, som möjliggör identifiering av individer kommer 
att behandlas konfidentiellt.

*Obligatorisk

Vem är du?

1. Ålder *
Markera endast en oval.

 20-30

 31-40

 41-50

 51-60

 61-70

2. Kön *
Markera alla som gäller.

 Kvinna

 Man

3. Vad har du för position inom uppdraget? *
Markera endast en oval.

 Uppdragsledning

 Blockansvarig, delsträcksansvarig eller btr. delsträcksansvarig

 Teknikansvarig (TA)

 Övrigt: 

4. Vilket block tillhör du i detta uppdrag? *
Markera alla som gäller.

 Uppdragsledning

 Miljö

 Teknik

 Övrigt: 

Din upplevelse
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5. Hur upplever du att kommunikationen inom ditt block fungerar? *
Med kommunikation menar vi överföring/vidaresändning av relevant information för uppdragets
räkning genom kanaler som fysiska möten, e-post, Skype m.m.
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5 6

Inte alls... Jättebra!

6. Förklara gärna
 

 

 

 

 

7. Har du någon gång uppfattat att någon inom ditt block haft motstånd till att ta till sig din
kunskap? *
Med kunskap syftar vi till den expertis du besitter som speglar ditt vardagliga arbete inom
uppdraget.
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5 6

Nej, aldrig Ja, ofta

8. Förklara gärna
 

 

 

 

 

9. Hur upplever du att kommunikationen mellan blocken teknik och miljö fungerar? *
Med kommunikation menar vi överföring/vidaresändning av relevant information för uppdragets
räkning genom kanaler som fysiska möten, e-post, Skype m.m.
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5 6

Inte alls... Jättebra!

10. Förklara gärna
 

 

 

 

 



9/12/2017 Kommunikation i uppdraget Ostlänken

https://docs.google.com/forms/d/1-4u6Qp3bLCMvBhddAxV7i-iM9pXRZHFwmIZAy0L92qM/edit 3/5

11. Har du någon gång uppfattat att någon från ett annat block haft motstånd till att ta till sig
din kunskap? *
Med kunskap syftar vi till den expertis du besitter som speglar ditt vardagliga arbete inom
uppdraget.
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5 6

Nej, aldrig Ja, ofta

12. Vilka kommunikationsvägar använder du? *
Vänligen markera i vilken utsträckning du använder följande kanaler. 1 = Använder aldrig, 6 =
Använder i stor utsträckning.
Markera endast en oval per rad.

1 2 3 4 5 6

PDBi
IDA
Swecopedia
E-post
Skype
Telefonsamtal
Fysiska möten
Frågor/ Svar

13. Förklara gärna
 

 

 

 

 

Ditt arbete
Nedan följer frågor om din arbetsvardag.

14. Hur ofta upplever du svårigheter i ditt arbete som följd av bristfällig kommunikation? *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5 6

Sällan Ofta

15. Förklara gärna
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16. Hur ofta känner du att det arbete du lägger ner ger resultat? *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5 6

Sällan Ofta

17. Förklara gärna
 

 

 

 

 

18. Hur motiverad känner du dig i ditt arbete i uppdraget? *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5 6

Lite Mycket

19. Förklara gärna
 

 

 

 

 

20. Hur stor upplever du att din arbetsbelastning är? *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5 6

För låg För hög

21. Förklara gärna
 

 

 

 

 

22. Hur väl tycker du att Skype fungerar som en kommunikationskanal vid möten? *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5 6

Inte alls... Jättebra!
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Tillhandahålls av

23. Förklara gärna
 

 

 

 

 

Dina personliga erfarenheter
Du är snart klar! Vi skulle gärna vilja höra om dina personliga erfarenheter kring ett par situationer. 
Förklara gärna så utförligt du kan/orkar.

24. Kan du ge ett exempel på en situation då kommunikationen inom/mellan ditt eller andra
block har fungerat bra? Förklara gärna varför du tror att du upplevde det som positivt.
 

 

 

 

 

25. Kan du ge ett motsvarande exempel på när kommunikationen inte fungerat och varför du
tror att du upplevde det så?
 

 

 

 

 

26. Finns det något som skulle kunna underlätta ditt (och andras) arbete gällande hur blocken
kommunicerar med varandra?
 

 

 

 

 

Stort tack för din medverkan!

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


Intervjufrågor 
 

1. Berätta lite om din position och tillhörighet i Ostlänken 

- Hur länge de suttit i uppdraget 

- Ansvarsområden 

- Teknik eller Miljö 

 

2. I vilka sammanhang tycker du att kommunikationen inom Ostlänken fungerar bra? 

Ge gärna ett exempel. 

 

3. Vad tycker du är de största kommunikativa utmaningarna inom uppdraget Ostlänken? 

Ge gärna ett exempel. 

 

4. Vad tycker du om de forum som finns för kommunikation inom uppdraget?  

Är det lätt/svårt att orientera sig?  

Hur fungerar Skype? 

 

5. Är det något vi inte frågat om som du känner skulle vara relevant för den här 

undersökningen som du vill tillägga? 



 

2017-06-28 Waardahl & Bergner 

Kommunikation och kunskapsutbyte mellan yrkesgrupper  

inom uppdraget Ostlänken 

     

Välkomna till Fokusgruppsamtal 

Ett fokusgruppsamtal är ett samtal som leds av en moderator, i vårt fall, examensarbetaren. 

För det första är det en insamlingsmetod av data där deltagarna fokuserar på̊ ett gemensamt ämne. 

Vi söker en djupare förståelse utifrån er kunskap inom området. För det andra är det ett tillfälle för 

er som deltagare att få lyssna och skapa en större förståelse för era medarbetares uppfattningar om 

deras arbete inom samma uppdrag. 

 

Syftet 

Vår studie går ut på att undersöka både hur kommunikationen samt kunskapsutbytet upplevs 

fungera inom respektive block (teknik och miljö) samt mellan blocken och därmed mellan olika 

yrkesgrupper som arbetar i samma uppdrag.  

      

Resultatredovisning och sekretess      

Dessa samtal mellan olika representanter för projektet och yrkesgrupper kommer att dokumenteras, 

sammanställas och publiceras. Resultatredovisningen sker i detta sammanhang i textform och 

dokumentation samlas främst in via ljudupptagning. Alla personuppgifter och andra uppgifter, som 

möjliggör identifiering av individer kommer att behandlas konfidentiellt. Du ger här din tillåtelse att 

materialet får användas för forskning. Medverkan i projektet är frivilligt och Du kan när som helst 

avbryta ditt deltagande. 

      

Jag har tagit del av ovanstående information, 

      

Namn  

     

_______________________________________ 

 

Förtydligande 

 

_______________________________________ 
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