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Alla berättelser byggs upp bakifrån. Det innebär inte bara att 
händelser efteråt kan få en annan mening än de gavs till att bör-
ja med, utan har även den enkla men frustrerande följden att be-
rättelser inte går att skapa förrän det som de vill skildra redan 
nått sin final. Alternativet är krönikan, i dess ursprungliga bety-
delse: det löpande registrerandet av händelser, stora som små, 
där tyvärr mycket så småningom kommer att framstå som irre-
levant, samtidigt som annat, som visade sig vara avgörande, 
kanske aldrig noterades. [- - -] Men samtidigt som vi lever i krö-
nikor tolkar vi i berättelser. Och där inga berättelser hunnit ta 
form, ännu, letar vi paralleller, analogier. Det är inget ofelbart 
grepp. Paralleller kan vara ytliga, analogier felvalda. Det slump-
mässiga eller oförutsägbara som hör samman med allt mänskligt 
kan ställa även välunderbyggda prognoser över ända. Men 
många gånger har vi inget val. Dessutom: vad skulle det annars 
finnas för poäng med historien? 

Peter Englund (2017) 
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Inledning 

Det var en gång två verk som hette Vägverket och Banverket. 
Båda dessa myndigheter, vars rötter sträckte sig tillbaka till mit-
ten av 1800-talet, gick i graven våren 2010. Men ur askan spirade 
något nytt och större, en myndighet med namnet Trafikverket. 
Trafikverket var inte en sammanslagning av Vägverket och Ban-
verket utan resultatet av ett nytänkande: en trafikslagsövergri-
pande myndighet där alla transportslag – på vägar och på spår, i 
vattnet och i luften – hanterades tillsammans. Trafikverket skulle 
inte längre bygga och förvalta infrastruktur, utan detta skulle 
beställas av andra. Trafikverket skulle bli en renodlad beställare 
som skulle bidra till ökad innovation på anläggningsmarknaden. 
Trafikverket föddes för att axla rollen som samhällsutvecklare. 
Den nya myndigheten skulle präglas av lyhördhet, nytänkande 
och helhetssyn. En modern myndighet. Detta var visionen för 
det nya verket som såg dagens ljus den 1 april 2010, efter en (i 
förvaltningssammanhang) rekordsnabb grossess på 180 dagar. 

Så inleds den officiella berättelsen om Trafikverket. Den åter-
ges av Gunnar Malm, som ledde arbetet med att bilda den nya 
trafikslagsövergripande myndigheten och som sedermera blev 
dess första generaldirektör. Gunnar Malm (2015) skildrar Tra-
fikverkets öden och äventyr i en bok som gavs ut av myndighe-
ten 2015, i samband med att Malm gick i pension. Berättelsen 
om Trafikverket förmedlas också i en tidigare rapport utgiven av 
Förvaltningsakademin (Jacobsson & Mujkic 2016). I denna tidi-
gare rapport, med titeln Trafikverket: En förvaltningspolitisk his-
toria, framträder inte bara myndighetens representanter som be-
rättare utan också utredare, tjänstepersoner i regeringen, forska-
re och andra personer utanför myndighetens hägn.  
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I den skrift som du nu håller i din hand fortsätter vi berättel-
sen om Trafikverket.1 Vi fördjupar den och broderar ut den ge-
nom att låta många olika röster komma till tals. Här återges inte 
bara den officiella berättelsen, som framhålls i myndighetens 
självpresentationer (i broschyrer och andra typer av informa-
tionsmaterial), utan vi låter framför allt anställda på Trafikverket 
komma till tals. Det rör sig om anställda på olika nivåer, med 
olika roller och arbetsuppgifter, inom olika organisatoriska en-
heter och på skilda geografiska platser. Den officiella organisa-
tionsberättelsen speglas, förstärks, utmanas och kontrasteras i 
och genom personliga berättelser och motberättelser.  

I denna skrift (åter)skapas en mångröstad berättelse om Tra-
fikverket, en myndighet som har framhållits som intressant att 
undersöka för den som vill förstå de pågående förändringarna i 
staten (Jacobsson 2015). Denna berättelse kan förhoppningsvis 
inspirera till reflektioner över fenomen som organisationsidenti-
tet, organisationskultur och berättande i organisationer. Den 
utgör en beskrivning av ett case eller ett praktikfall och kan ligga 
till grund för reflektioner och användas som underlag inom 
ramen för utbildningar i exempelvis företagsekonomi eller orga-
nisationskommunikation. Ytterligare ett syfte med skriften är att 
åskådliggöra befintliga teorier om berättande i organisationer 
genom att klä dessa teorier i empiri.  

I det följande diskuterar jag först innebörden i begreppet be-
rättelse: Vad utmärker en berättelse? Vad är det vi får syn på när 
vi samlar in berättelser om Trafikverket? Jag säger också något 
om de svårfångade begreppen kultur och identitet i relation till 
organisationer. Därefter presenterar jag mitt material och min 
metod. I rapportens huvuddel försöker jag sedan fånga en mång-
fald berättelser – eller berättelsefragment – om Trafikverket och 
återge dem på så sätt att en ny berättelse skapas. Låt mig redan 
nu understryka att denna nya berättelse är mångfacetterad. Den 
                                                                               
1 Rapporten är skriven inom ramen för forskningsprojektet Trafikverket, en 
modern myndighet, som bedrevs av Förvaltningsakademin vid Södertörns hög-
skola och Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet 2013–
2016. Projektet finansierades av Trafikverket.  
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är en väv som består av många trådar, och det är inte den enda 
möjliga Berättelsen utan en av ett oändligt antal möjliga berättel-
ser. Den är sammansatt av flera små berättelser. Ibland rör det 
sig om berättelser och fragment som står i tydlig kontrast till 
varandra. Andra gånger rör det sig snarare om variationer på ett 
tema. Den gemensamma nämnaren för alla dessa små berättelser 
är att de på ett eller annat sätt har anknytning till Trafikverket.  
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Berättelser skapar mening 

Låt oss till att börja med konstatera att berättelse är ett luddigt 
begrepp. Det finns en bred flora av definitioner. Berättelse är 
dessutom ett kontextberoende begrepp, vilket innebär att situa-
tionen kan vara avgörande för vad som uppfattas som en berät-
telse. Mot bakgrund av dessa definitionsmässiga svårigheter fö-
redrar vissa forskare att inte ta ställning till om något är en berät-
telse eller inte. I stället väljer de att betrakta specifika skriftliga 
texter och muntliga utsagor som mer eller mindre narrativa, det 
vill säga mer eller mindre ”berättelseaktiga”. Nedan följer en lista 
över narrativa särdrag som framhållits av flera olika berättelse-
forskare. 
 

• Kronologi och orsakssamband: Händelser och hand-
lingar återges i en viss tidsföljd och binds samman genom 
kausalitet, vilket innebär att skeenden framställs i termer 
av orsaker och konsekvenser. 

• Tonvikt vid upplevandet: Händelserna och handlingarna 
upplevs av någon och uppfattas som betydelsefulla. 

• Agenter och intentioner: Berättelser handlar om männi-
skor (eller människolika varelser) som agerar intentionellt, 
det vill säga som gör saker för att uppnå vissa mål.  

• Transformation: Inledningsvis råder ett jämviktsläge. 
Sedan uppstår ett problem. Därefter blir problemet löst 
(ofta av en hjälte). 

• Intrig: Händelser, handlingar och aktörer binds sam-
man på ett specifikt sätt, vilket gör att vi kan urskilja ett 
mönster i berättelsen. 
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De kriterier som tas upp i punktlistan ovan fokuserar på berättel-
sens innehåll. Det finns också kriterier som fokuserar på formen. 
Enligt berättelseforskaren William Labov (Labov & Waletzky 
1967) består en berättelse av ett antal bestämda faser, varav vissa 
är obligatoriska och andra fakultativa (icke nödvändiga): inled-
ning, bakgrundsbeskrivning, problem, lösning, evaluering/värde-
ring och slutligen coda (eller, med en mer vardaglig benämning, 
slutkläm). Många senare forskare har ifrågasatt detta, men La-
bovs modell har ändå visat sig förvånansvärt livskraftig. 

I narratologins barndom var forskarnas intresse främst inrik-
tat på berättelsen som produkt (även om Labov med sin fas-
modell också intresserade sig för själva berättandet). Senare kom 
flera forskare att fokusera på berättelsen som process eller aktivi-
tet, det vill säga på berättandet som en interaktionell handling: 
En berättelse berättas alltid av någon för någon och av en viss 
anledning. Vi gör något med berättelser. Exempelvis kan berät-
telsen fungera som ett argument för en ståndpunkt som berätta-
ren förfäktar. Det innebär att berättelser präglas av ett visst per-
spektiv. I analysen av en berättelse är det väsentligt att ta hänsyn 
både till vem berättaren är och vem berättelsen riktas till. Detta 
är något som brukar framhållas av samtalsforskare, som studerar 
muntligt berättande i specifika situationer.  

Senare tiders berättelseforskare har också i allt högre grad be-
tonat berättelsens kontextuella natur; en berättelse får sin full-
ständiga innebörd först i det sammanhang där den berättas, 
vilket medför att innebörden förändras varje gång berättelsen 
återges i ett nytt sammanhang. En annan sak som uppmärk-
sammats i högre grad på senare tid är att berättelser inte alltid 
möter oss i den fullständiga och utbroderade form som vi kanske 
föreställer oss när vi hör ordet berättelse. En berättelse består inte 
alltid av inledning, bakgrundsbeskrivning och så vidare utan de 
berättelser som vi möter i vardagen är ofta elliptiska och frag-
mentariska (De Fina & Georgakopoulou 2008, 2012). Dessutom 
tycks det vara så att berättelser i organisationer och annorstädes 
hela tiden byggs ut och berättas vidare. De förekommer inte som 
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tydligt avgränsbara enheter, utan i räckor eller kedjor (Christen-
sen 2004). 

Under de senaste decennierna har den narrativa forskningen 
vunnit insteg i allt fler humanistiska och samhällsvetenskapliga 
discipliner. Ofta tjänar den traditionella berättelseforskningen 
(narratologin) som en ”hjälpvetenskap”. Det innebär att berättel-
ser används som redskap för att komma åt andra aspekter som är 
forskningens primära intresse, exempelvis organisationskulturer. 
Ett fokus på berättelser och berättande är helt enkelt ett sätt att få 
syn på hur människor skapar mening. Inom organisationsteorin 
företräds den narrativa forskningen av bland andra David Boje 
(till exempel 1991, 1995, 2008), Barbara Czarniawska (till exempel 
1997, 1998, 2005) och Yiannis Gabriel (till exempel 1995, 2000).  

På senare år har fenomenet corporate storytelling vunnit i 
popularitet och berättelser har blivit ett omhuldat begrepp inte 
minst i organisationer, där ledningar och kommunikationsavdel-
ningar sett deras potential som kommunikationsverktyg. Berät-
telser har använts i marknadsföringen av enskilda produkter och 
de anställda har engagerats i interna storytellingprojekt. En av-
gränsad del av den narrativa organisationsforskningen studerar 
just corporate storytelling eller strategiskt berättande (Rehnberg 
2014), det vill säga hur berättelser och berättande används för att 
bygga varumärken och nå övergripande organisatoriska mål. 
Mitt fokus i denna skrift är dock inte det strategiska och formella 
berättandet utan det meningsskapande, vardagliga, informella 
och delvis fragmentariska – även om dessa båda typer av berät-
tande i organisationer knappast går att hålla strikt åtskilda i 
dagens varumärkessamhälle.2  

Två former av berättelser 

Berättelse är ett populärt begrepp som idag används i alla möjli-
gen sammanhang. Det talas vitt och brett om ”berättelsen om 
Sverige” och det sägs att både Socialdemokraterna och Modera-
terna har förlorat sin berättelse och därför måste presentera en 
                                                                               
2 Begreppet varumärkessamhälle används bland annat av Kornberger (2010). 
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ny. När ordet berättelse används på detta sätt är det ofta en idé-
mässig berättelse som åsyftas. Inom berättelseforskningen görs 
en särskillnad mellan berättelsen som språklig form (vad vi tra-
ditionellt har menat när vi talar om berättelser, det vill säga sa-
gor, romaner, vardagliga berättelser i samtal) och berättelsen 
som tanke- eller kunskapsform. Det sistnämnda innebär att vi 
människor har en tendens att uppfatta verkligheten i berättelsens 
form, det vill säga att se på och reflektera över våra liv som om 
de utgjorde berättelser (detta är vad Peter Englund talar om i 
citatet som inleder denna skrift). Berättelsen blir något som vi 
förlitar oss på för att organisera våra erfarenheter av världen och 
vårt sätt att tänka och interagera med andra människor: vi silar 
den osorterade ström av erfarenheter som ständigt sköljer över 
oss genom ett berättelsefilter; vi tillskriver människor motiv och 
roller, avgränsar händelseförlopp och tolkar händelser i termer 
av orsaker och konsekvenser. Endast på så vis kan vi göra verk-
ligheten greppbar.  

Enligt detta synsätt ligger berättelsen till grund för hur vi ska-
par mening både i våra liv och i organisationer. Detta är något 
som Karl E. Weick (2001) tar fasta på i sin välkända bok Sense-
making in organizations. Berättelsen antas också ligga till grund 
för vår konstruktion av identiteter, på individnivå såväl som på 
gruppnivå. Enligt den franska filosofen Paul Ricœur (1988) är 
våra identiteter narrativa – de byggs upp av de berättelser vi be-
rättar om oss själva och om vår grupp.  

Även när det handlar om företag och andra organisationer är 
uppdelningen mellan två typer av berättelser relevant. För det 
första har vi det stora antal berättelser som hela tiden cirkulerar i 
organisationer. Det berättas om vardagshändelser och om mer 
avgörande aktuella händelser i organisationen. För det andra har 
vi den övergripande berättelsen om organisationen som sådan, 
berättelsen med stort B, som ibland kallas företagets kärnberät-
telse, grundberättelse, ramberättelse eller varumärkesberättelse 
(till exempel Fog, Budtz & Munch 2009, Smedegaard 2011, Fran-
kel & Rinäs 2013). Vem har inte hört talas om hur Ingvar Kamp-
rad startade med två tomma händer i det karga Småland och 
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med hjälp av sitt ekonomiska sinnelag och en stor dos strävsam-
het och idérikedom lyckades bygga upp ett företagsimperium av 
sällan skådat slag? Vissa av de händelser som ger upphov till de 
nutida och aktuella berättelserna internaliseras så småningom i 
den övergripande berättelsen om organisationen. Denna övergri-
pande berättelse byggs alltså upp av mindre berättelser och är ett 
koncentrat av dessa (Rehnberg 2014). Ofta finns det också motbe-
rättelser (Frandsen, Kuhn & Wolff Lundholt 2016), både inom och 
utom företaget. I Ingvar Kamprads fall har det talats både om 
skatteflykt och tidigare nazisympatier. Men Berättelsen om Ikea 
tycks vara så stark att inga motberättelser kan rucka på den. 

I citatet som inleder denna skrift hävdar Peter Englund att vi 
tolkar våra liv i berättelser trots att det inte går att skapa en be-
rättelse förrän det skeende som berättelsen vill skildra ”har nått 
sin final”. Med andra ord: vi berättar, åtminstone för oss själva – 
trots att det egentligen inte går. Detta med pågående berättelser 
– eller rättare sagt berättelser som berättas medan skeendet på-
går – är något som har diskuterats bland berättelseforskare. 
Sportkommentatorn brukar framhållas som exempel på en be-
rättare som berättar samtidigt som berättelsen utspelar sig. I 
likhet med många berättelseforskare utgår jag från att det finns 
flera olika typer av berättelser, inte bara den klassiska där vi 
berättar i preteritum om något som redan hänt, utan också fram-
tidsberättelser, som kan bestå av förutsägelser, projiceringar eller 
visioner av något som ännu inte ägt rum (Boje 2001) liksom 
berättelser om ett skeende som pågår, det vill säga om något oav-
slutat. Det finns hegemoniska berättelser som ger intryck av att 
vara Sanningen med stort S, och det finns motberättelser som 
gör motstånd mot dessa hegemoniska berättelser genom att 
framställa och tolka samma skeende på andra sätt. 

Både de vardagliga, små berättelserna och de idémässiga, sto-
ra fyller en rad funktioner, ofta parallellt (se till exempel Hydén 
2008). De skapar identiteter, för individer och för grupper. De 
svetsar samman människor och skapar gemenskap samtidigt 
som de upprättar och förstärker gränser mellan vi och de. De 
förmedlar kunskap och värderingar, tillhandahåller förebilder och 
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varnar för vad som kan hända den som går sin egen väg och inte 
följer gruppens regler. De framhåller vissa egenskaper och objekt 
som positiva och eftersträvansvärda. De kan vara underhållande 
och väcka känslor. De kan fungera som argument och de kan få 
berättaren att framstå på ett visst sätt – som smart, humoristisk 
eller omtänksam. Kort sagt: berättelser och berättande handlar i 
grunden om sådant som är viktigt för oss människor.  

En användbar modell 

Berättelseforskaren Algirdas Greimas skapade på 1960-talet en 
modell som han menade var tillämpbar på alla berättelser (Grei-
mas 1966). Denna modell kan ses som ett sätt att tydliggöra eller 
förkroppsliga en berättelses intrig. Lite förenklat föreskriver 
modellen att en berättelse per definition handlar om en protago-
nist eller huvudperson (ibland men inte nödvändigtvis en hjälte) 
som strävar mot ett visst mål. Huvudpersonen har således ett 
projekt som ska genomföras. I folksagorna är det ofta en prins 
som vill gifta sig med en prinsessa. Greimas själv ser inte bara 
folksagor och andra mer traditionella historier som berättelser 
utan även ideologier, exempelvis marxismen (vilket ligger i linje 
med vad som sagts ovan om idémässiga berättelser och berättel-
sen som tanke- eller kunskapsform). Utifrån marxistens synvin-
kel – allt är naturligtvis en fråga om perspektiv – är Människan (i 
generisk, allmän betydelse) huvudperson och målet är det klass-
lösa samhället. Människans projekt är alltså att upprätta det 
klasslösa samhället. 

I varje berättelse finns vidare, enligt Greimas, en eller flera 
mottagare. Mottagaren är den som drar nytta av huvudperso-
nens strävan. I folksagan är prinsen inte bara huvudperson utan 
också mottagare när han till slut får sin prinsessa. I den berättelse 
som marxismen står för är det folket eller mänskligheten som 
uppbär rollen mottagare, eftersom det enligt denna ideologi är 
mänskligheten som tjänar på det klasslösa samhället. Berättelser 
innehåller också hjälpare och motståndare – personer, företeel-
ser, krafter etc. som hjälper respektive stjälper huvudpersonen. 
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Klassiska hjälpare i folksagan är goda féer, medan drakar vanli-
gen kvalar in som skurkar. I Greimas exempel med marxismen 
är arbetarklassen hjälpare medan borgarklassen är motståndare. 
Greimas räknar också med rollen avsändare eller givare. I forna 
tiders berättelser var avsändaren ofta Gud. I folksageexemplet är 
den klassiska avsändaren kungen/prinsessans fader och i exemp-
let med marxismen är avsändaren, enligt Greimas, historien. 
Rollen avsändare kan vara svår att identifiera i moderna tiders 
berättelser (se Toolan 2001). I vissa tolkningar av modellen har 
denna roll benämnts på ett sätt som gör att den framstår som 
delvis förändrad eller åtminstone modifierad; rollen har kallats 
drivkraft, incitament eller källa (Cassirer 1996, Cassirer utan år). 
I analyser av reklam brukar rollen avsändare (ibland omdöpt till 
superhjälpare) tillskrivas företaget, varumärket eller produkten 
(till exempel Vestergaard & Schrøder 1985, Hellspong 2014). 
Figur 1 visar hur Greimas modell brukar åskådliggöras:  
 
AVSÄNDARE → MÅL → MOTTAGARE 
Kungen  Prinsessan  Prinsen 
Historien  Det klasslösa samhället Mänskligheten 

              ↑ 
HJÄLPARE → HUVUDPERSON ← MOTSTÅNDARE 
Den goda fen  Prinsen  Draken  
Arbetarklassen  Människan  Borgarklassen 

Figur 1. Algirdas Greimas (1966) berättelsemodell. 

Modellen må ha några decennier på nacken vid det här laget, och 
den har dessutom blivit kritiserad bland annat för att vara alltför 
strukturalistisk. Ändå har den lyckats behålla en stark ställning 
inom berättelseforskningen, inte minst inom forskning som 
handlar om strategiskt berättande i organisationer (till exempel 
Kjӕrbeck 2004, Hansen 2010). Modellen har också använts inom 
teatern när uppsättningar ska göras om så att en tidigare bifigur 
(till exempel en hjälpare, en motståndare eller en mottagare) 
framträder som huvudperson (Heed 1989). Det innebär att mo-
dellen kan vara ett redskap för att upptäcka, ifrågasätta och ut-
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mana det specifika perspektiv som präglar en viss berättelse. På 
så vis kan modellen användas för att öppna upp för fler röster. Vi 
kan ta en viss berättelse och fråga oss: Vad händer om vi ser det 
skeende som skildras ur skurkens perspektiv? Vilket är skurkens 
projekt? Vilka är skurkens drivkrafter? Vem drar nytta av skurk-
ens handlingar? 

För min del har Greimas berättelsemodell varit värdefull i det 
analytiska arbete med berättelser som jag ägnat mig åt under 
åren. Den har också hjälpt mig att greppa vad en berättelse är 
och vad en berättelse gör: berättelser skapar mening. Som jag 
redan varit inne på menar många forskare att vår hjärna funge-
rar på så vis att den hela tiden skapar berättelser av den kaotiska 
ström av händelser som omger oss (se till exempel Bruner 1986). 
Vissa händelser lyfts fram och tillerkänns en specifik betydelse 
medan andra hamnar i bakgrunden, och vi tillskriver personer, 
kollektiv, företeelser och objekt specifika roller i våra försök att 
skapa mening i tillvaron. Kort sagt: vi berättar och lyssnar till 
berättelser för att förstå världen och varandra och oss själva.  

Två exempel från Trafikverket 

Det är inte främmande för Trafikverkets ledning att explicit 
tänka och tala i termer av berättelser. Lena Erixon, som tillträdde 
som generaldirektör i september 2015, talade vid ett tillfälle då 
jag närvarade om organisationskultur i termer av vad som berät-
tas i organisationen: 

Då handlar det nog egentligen inte om styrdokumenten som är 
fastställda på skrift utan där sitter det i väggarna: Vad berättar 
man? Vad berättar man uppåt? Hur agerar man? 

Citatet ovan yttrades under ett inledningsanförande som Lena 
Erixon höll vid ett nationellt chefsmöte i Borlänge, som ägde 
rum i februari 2016.3 Under två dagar samlades då Trafikverkets 

                                                                               
3 Lena Erixon yttrade citatet i samband med att hon talade om Volkswagen 
och den utsläppsskandal som briserade 2015. 
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150 högsta chefer för att diskutera bland annat organisationskul-
tur och värderingar. Detta chefsmöte hade ett specifikt tema, 
nämligen film, vilket bland annat manifesterades i dekoren (i 
form av en virtuell röd matta), namnskyltar med kända skåde-
spelares namn samt filmmusik som ramade in de olika pro-
grampunkterna. I inledningsanförandet anknöt Lena Erixon till 
filmtemat på följande vis: 

Några tankar kring det här är väl att vi skriver vårt eget manus: 
Som ledning för Trafikverket så är vi ju, om man jämför med 
filmen, huvudrollsinnehavare. Så kan man ju faktiskt säga. Och 
det finns ingen annan än vi själva som faktiskt kan skriva det 
manus som vi ska jobba efter. Det är vi som bestämmer vad vi vill 
att Trafikverket ska vara om ett, två, tre och fem år … i mycket 
stor utsträckning. Vi har en omvärld – ja, det har vi – vi har 
många som har synpunkter på oss, många som har stora förvänt-
ningar på oss. Men det är vi själva som bestämmer i mycket stor 
utsträckning – förstås utifrån mål och riktlinjer vi har – var vi 
ska gå någonstans. Så därför filmtemat, kan man väl säga. [- - -] 
Jag ser verkligen fram emot de här två dagarna och har rätt stora 
förväntningar på vad vi ska göra och använda den här tiden till. 
Det är snart sex år sedan Trafikverket bildades. Det fanns väl-
digt mycket förväntningar som knöt an till Trafikverkets bild-
ande, mycket förväntningar på vad Trafikverket skulle kunna 
åstadkomma. Efter sex år tror jag det finns skäl för oss att se: 
Var står vi här nu och var vill vi vara om fem år? Vad är det vi 
behöver göra och jobba med för att säkerställa att vi faktiskt 
kommer närmare den vision vi varit överens om att vi ska jobba 
mot? Och därför så blir för mig de här två dagarna – för det här 
är ju mitt avtryck tillsammans med er – att titta på: Vad ska vi 
göra tillsammans? Vart ska vi? Varför ska vi gå dit? Och hur ska 
det där gå till? Allt i akt och mening att nå visionen.  

Inom organisationsforskningen används ofta teatern som meta-
for (Singh & Sonnenburg 2012). Ledningen förväntas skapa och 
tillhandahålla manus eller ramberättelser som sedan iscensätts 
tillsammans med medarbetare och intressenter (se Rehnberg 2014). 
Dessa berättelser uppges handla om – och ge svaren på – just de 
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frågor som Lena Erixon ställer i citatet ovan: Var kommer vi ifrån? 
Var står vi nu? Vart är vi på väg? Detta är de frågor som anses ligga 
till grund för organisationens kärnberättelse (se sidan 14). 

Lena Erixons tal om manus kan kopplas till berättelsen som 
tankeform eller kunskapsform. Hon har siktet inställt på organi-
sationens övergripande berättelse. Denna övergripande berättel-
se byggs i sin tur upp av en rad mindre berättelser – berättelser 
om det som sker i vardagen, berättelser där enskilda medarbetare 
är huvudpersoner. Inom Trafikverket ryms både stora berättelser 
om organisationen, tecknade med breda penseldrag, och myria-
der av berättelser som kan knytas till någon av organisationens 
6 500 anställda. Alla dessa berättelser – både de stora och de små 
– bidrar till att skapa bilder och identiteter. De skapar bilder av 
organisationen samtidigt som de skapar en kollektiv identitet för 
människorna i organisationen. Dessutom skapar, uttrycker och 
erbjuder berättelserna individuella identiteter för medarbetarna. 
I vissa av berättelserna är Trafikverket huvudperson. I andra är 
Trafikverket snarare den miljö där handlingen utspelar sig. Olika 
delar av organisationen kan dessutom tillskrivas olika roller – 
som hjältar, skurkar, hjälpare osv. 

I det följande återges en medarbetares individuella berättelse. 
Berättelsen förmedlades till mig i samband med en forskningsin-
tervju, som svar på frågan om vad som är intervjupersonens 
yttersta drivkraft i arbetet.  

Det övergripande syftet som jag jobbar för är ju järnväg [- - -] 
en fungerande järnväg, för jag tycker det är så fantastiskt viktigt 
för Sverige. Men det är ju sådana där smågrejer som man har 
varit med om som gör att man tycker något är viktigt, och när 
jag var ung så var jag au pair ett tag, och under tiden som jag var 
au pair så flyttade familjen till ett land i Afrika, för mamman 
blev förflyttad dit. Och jag var ju väldigt ung då och det var det 
första jag gjorde nästan som vuxen, så jag reste runt en hel del 
där, och för mig var det så himla intressant. Jag tyckte jag fick en 
aha-upplevelse av att se hur mycket … alltså, det finns inte 
mycket vägar, det finns en järnväg, men vilken oerhört viktig 
funktion de har i samhället. Alltså där du har byggt en väg […] 



 
 

P Å  V Ä G  –  B E R Ä T T E L S E R  O M  T R A F I K V E R K E T  

 21

det påverkar ju alla på vägen, alltså alla byar i närheten, det på-
verkade deras livsvillkor och deras sätt att transportera sig och 
så. Så jag tycker att alltså infrastruktur för ett land är väldigt vik-
tigt, och bygger man en järnvägsförbindelse eller förbättrar ka-
paciteten … om vi tar Västerås som exempel: förbättrar man 
möjligheten att pendla från Västerås till Stockholm, ja men då 
kommer Västerås blomstra. Och nu är det ju ganska intressant 
vad som händer med Vagnhärad om man bygger höghastighet.4 
Då kan man ju pendla från Vagnhärad, då kommer ju det bli ett 
intressant ställe att bo på. Så det finns en samhällsaspekt i det 
här, att du lägger ju förutsättningarna för ett system för samhäl-
lets bästa, och samhället kommer formas efter hur du lägger sy-
stemet. Så det är järnväg som driver mig, jag är verkligen järn-
vägsbiten - det finns ett sådant begrepp, man säger ”järnvägsbi-
ten”. Det övergripande syftet jag jobbar för, det är att jag tror på 
järnvägslösning för ett fungerande samhälle. 

Bakom berättelsen som återges i citatet ovan står en projektleda-
re som arbetar på den organisationsenhet som har hand om 
Trafikverkets största och dyraste infrastrukturprojekt (verksam-
hetsområde Stora projekt). Hen5 är berättelsens huvudperson. 
Hens mål är en fungerande järnväg. Mottagare är samhället i be-
märkelsen ’alla människor’, och hens drivkraft är viljan att bidra 
till ett fungerande samhälle. Utifrån intervjun i övrigt går det att 
sluta sig till att Trafikverket både figurerar som hjälpare och 
motståndare i projektledarens berättelse. Kollegerna i hens pro-
jektgrupp är hjälpare och deras gemensamma och starka vilja att 
få järnvägen att fungera kan ses som både drivkraft och hjälpare, 
men de föreskrivna arbetssätten och de högre chefernas okun-
skap sätter ibland käppar i hjulet. Arbetssätten och cheferna 
fungerar därmed som motståndare. 

I återstoden av denna skrift kommer perspektivet att växla. Vi 
rör oss mellan å ena sidan de små berättelserna – det vardagliga, 
                                                                               
4 Planen är att den framtida höghastighetsjärnvägen Ostlänken (mellan Jär-
na och Stockholm) ska dras genom Vagnhärad och att ett nytt resecentrum 
ska byggas på orten. 
5 Av anonymitetsskäl används pronomenet hen i stället för hon eller han när 
en icke namngiven informant åsyftas. 
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informella och ibland fragmentariska berättande som enskilda 
trafikverkare står för, både chefer och medarbetare – och å andra 
sidan den mångstämmiga större berättelse om Trafikverket som 
byggs upp av dessa små berättelser och berättelsefragment.  

Narrativ identitet och organisationskultur 

I analysen som följer undersöker jag hur medarbetare och chefer 
talar om Trafikverket. Jag intresserar mig för deras uppfattningar 
om och upplevelser av organisationen så som dessa kommer till 
uttryck i ord. Annorlunda uttryckt försöker jag ringa in organi-
sationens narrativa identitet (Ricœur 1988). Min ambition är att 
fånga något av Trafikverkets kärna utifrån vad som berättas om 
organisationen i organisationen. Det är alltså trafikverkarnas 
perspektiv som i hög grad kommer till uttryck i min undersök-
ning, samtidigt som det är mitt eget perspektiv som präglar den 
berättelse som förmedlas i denna rapport. Mitt perspektiv grun-
dar sig bland annat i att jag är forskare och närmar mig organisa-
tionen och bearbetar mitt insamlade material med hjälp av ve-
tenskapliga teorier, begrepp och metoder. Två begrepp som jag 
använt för att anlägga ett visst perspektiv på mitt analysmaterial 
är organisationsidentitet och organisationskultur. Dessa båda 
begrepp har använts av otaliga forskare och konsulter, ibland 
utan att definieras.  

Organisationsidentitet brukar beskrivas i termer av vad orga-
nisationen är och står för (till exempel Alvesson 2015). Det talas 
om organisationens centrala och bestående särdrag (Albert & 
Whetten 1985) och om en ”mer eller mindre gemensam uppfatt-
ning om vad som är organisationens särart” (Alvesson 2015:52–
53); den som föredrar ett mer poetiskt språkbruk talar om orga-
nisationens ”själ” (till exempel Salzer-Mörling 2004). I den här 
betydelsen har begreppet kritiserats för att vara missvisande; 
begreppet identitet kommer ursprungligen från individualpsyko-
login och det har hävdats att det förmänskligar organisationer 
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(till exempel Csaba & Bengtsson 2006).6 Begreppet organisations-
identitet används också i en något annorlunda betydelse, som 
ligger närmare den ursprungliga betydelsen av ordet identitet, 
nämligen för att åsyfta en kollektiv identitet som delas av organi-
sationsmedlemmarna (till exempel Hatch & Schultz 2000).  

Med organisationskultur åsyftas vanligen en gemenskaps de-
lade meningssystem, värderingar, normer, antaganden om den 
sociala verkligheten och traditionella handlingssätt – samt sym-
boler, texter, formuleringssätt och berättelser som dessa värde-
ringar, normer etc. uttrycks i och genom (till exempel Alvesson 
2015, Kunda 1992). Kultur har beskrivits som ett system (av ge-
mensamma symboler och innebörder) som förser oss med både 
regler och uttrycksmedel.  

Alvesson och Sveningsson (2014) gör en distinktion mellan 
tre (överlappande) kulturbegrepp eller föreställningar om kultur: 
Med hyperkultur avses de idealistiska framställningarna av en 
organisations kultur. Mer specifikt rör det sig om framställningar 
som präglas av ledningens önsketänkande och som ofta utformas 
under inflytande av konsulter och förmedlas i glättiga broschyrer 
eller i tillrättalagda anföranden. För att tala om kulturen ur organi-
sationsmedlemmarnas perspektiv använder Alvesson och Sve-
ningsson uttrycket den upplevda organisationskulturen. Vad som 
avses här är medarbetarnas (inklusive chefernas) ”upplevelser av 
kultur, vad de tänker, känner och ägnar uppmärksamhet åt när de 
beskriver värderingar och praktiker som är förbundna med orga-
nisationskulturen” (Alvesson & Sveningsson 2014:183). Slutligen 
använder de uttrycket antropologisk eller djuptolkad organisations-
kultur för att benämna forskarens beskrivning och tolkning av de 
”djupa” och ”underförstådda” aspekterna av kulturen. En liknande 

                                                                               
6 De uppmaningar som utfärdats om att sluta använda ordet identitet i 
relation till företag och organisationer har dock inte hörsammats i någon 
större utsträckning – tvärtom tycks ordet identitet (använt på detta vis) vin-
na insteg även i allmänspråket. Exempelvis anges ordet företagsidentitet i 
Nationalencyklopedin som en av betydelserna under ordet identitet, följt av 
definitionen ”Inom företagsekonomin ett företags utmärkande egenskaper” 
(NE 2017).  
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tredelning kan, enligt min uppfattning, göras av begreppet orga-
nisationsidentitet. 

De båda begreppen organisationskultur och organisations-
identitet är överlappande och ses ibland som hierarkiskt relate-
rade, men det finns ingen enighet bland forskarna om vilket 
begrepp som är det överordnade. Klart är att det råder ett ömse-
sidigt förhållande mellan kultur och identitet i organisationer – 
de influerar och formar varandra, och det är svårt att dra någon 
skarp gräns mellan dem. Snarare kan begreppen användas för att 
lägga tonvikt vid olika saker. Sammantagna eller var för sig kan 
de hjälpa forskaren att fokusera på vissa aspekter av den sociala 
verkligheten (jfr Alvesson 2015). Som nämnts ovan använder jag 
dem i denna studie för att anlägga ett visst perspektiv på mitt 
insamlade material, men jag använder dem inte som vetenskap-
liga termer. I framställningen som följer talar jag omväxlande 
om kulturer, identiteter och bilder och jag ser ingen analytisk 
poäng i att hålla isär dessa uttryck här. Vad jag framför allt in-
tresserar mig för är, som sagt, hur människor berättar om orga-
nisationen: vilka aspekter de väljer att lyfta fram, vilka styrkor 
och svagheter som de tillskriver organisationen, vad de ser som 
problematiskt, vilka lösningar de förespråkar etc. Identiteter och 
kulturer ser jag inte som enhetliga företeelser utan som mångfa-
cetterade fenomen – annorlunda uttryckt utgår jag från att Tra-
fikverket, i likhet med andra stora organisationer, präglas av flera 
kulturer och identiteter.  

Hittills har jag talat om kultur och identitet i relation till or-
ganisationer. I min undersökning aktualiseras även en annan 
identitetsaspekt: den individuella identiteten. När vi skapar och 
framställer oss själva som individer hämtar vi material från 
många olika håll: yrke, arbetsplats, sociala gemenskaper som vi 
ingår i, fritidsintressen, klädval, resmål – allt detta kan fungera 
som byggstenar i vårt individuella identitetsbygge (Gee 2001, 
Holmberg & Salzer-Mörling 2002). Människor kan i olika hög 
grad identifiera sig med exempelvis sin arbetsplats, den avdel-
ning eller enhet där de arbetar eller sin profession. Identifikation 
med arbetsplatsen antas ofta skapa lojala och stolta medarbetare 
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som följer organisationens vedertagna normer (Ashforth & Mael 
1989), medan identifikation med professionen kan utgöra ”en 
källa till ett visst mått av självständighet i förhållande till ledning 
och chefer” (Alvesson 2015:52). Identifikation med en specifik 
enhet inom organisationen på bekostnad av ett helhetsperspektiv 
antas leda till en splittrad organisation (Alvesson 2015). Det em-
piriska material som presenteras i analysen säger något om hur 
människor som arbetar på Trafikverket skapar, utvecklar och 
uttrycker sina individuella identiteter i relation till organisatio-
nen och även i relation till vissa professioner. Att undersöka 
denna identitetsaspekt är dock inte rapportens huvudsyfte.  
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Syfte, material och metod 

Vad – och hur – berättas det om Trafikverket i Trafikverket? 
Detta är vad jag söker svar på i undersökningen. Vad och hur är, 
enligt mitt synsätt, två frågor som inte går att särskilja från var-
andra, eftersom innehåll och form är intimt förbundna. Mer 
specifikt undersöker jag hur Trafikverket realiseras (framställs, 
uttrycks och skapas) i berättelserna om Trafikverket. Mitt syfte 
är att försöka förstå Trafikverket som organisation och framför 
allt den roll som berättandet spelar i skapandet av organisatio-
nen. I fokus står trafikverkarnas muntliga berättelser som jag 
tagit del av under intervjuer, fokusgruppssamtal och i samband 
med observationer. Men jag har också tagit intryck av de obser-
vationer jag gjort av trafikverkarnas agerande och interagerande 
i organisationsvardagen. Dessa interaktioner kan betraktas som 
iscensatta berättelser eller som byggstenar i en övergripande 
berättelse om Trafikverket (Rehnberg 2014). Rapporten bygger 
på ett omfattande material som samlats in under 16 månader. 
Detta material har sedan bearbetats av mig. Nedan redogör jag 
för mitt material och för hur jag har gått tillväga när jag samlat 
in och bearbetat det. Som en bakgrund presenteras inledningsvis 
Trafikverket med fokus på hur organisationen är uppbyggd.  

Trafikverkets organisation 

Trafikverket ansvarar för den långsiktiga infrastrukturplaneringen 
för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande 
och drift av statliga vägar och järnvägar. Cirka 6 500 personer 
arbetar på myndigheten, vars huvudkontor ligger i Borlänge. Ett 
regionkontor finns i var och en av de sex geografiska regioner som 
Trafikverket är indelat i. Därtill finns ett tjugotal lokalkontor.  
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Figur 2. Trafikverkets organisationsstruktur. Bild hämtad från Trafik-
verkets webbplats (Trafikverket 2017a). 

Organisationen består av fem verksamhetsområden, VO:n, som 
står för den operativa verksamheten, samt sju så kallade ”centra-
la funktioner” (se figur 2). Verksamhetsområdena är Planering, 
Trafikledning, Underhåll, Investering och Stora projekt. Dessa 
VO:n bedriver sin verksamhet i samtliga regioner. Exempel på 
centrala funktioner är HR, Kommunikation, IT och Strategisk 
utveckling. I de flesta fall framgår det av namnen på organisa-
tionsenheterna vad de sysslar med. Ett klargörande kan dock 
behövas: Både Investering och Stora projekt ägnar sig åt byggande 
av vägar och järnvägar, men i olika skala. Den förstnämnda enhe-
ten ansvarar för merparten av landets infrastrukturprojekt medan 
den sistnämnda ansvarar för de mest omfattande och kostsamma 
projekten. Som framgår av figur 2 finns ytterligare några organi-
satoriska enheter, utöver verksamhetsområdena och de centrala 
funktionerna. Slutligen anlitar Trafikverket en rad konsulter och 
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entreprenörer för olika uppdrag. Trafikverket har beskrivits som 
en fragmenterad organisation med porösa gränser, och en stor 
del av verksamheten bedrivs i projektform (Jacobsson 2017). 

Intervjuer, fokusgruppssamtal och observationer 

Merparten av materialet som ligger till grund för den här rap-
porten samlades in från februari 2015 till maj 2016 genom inter-
vjuer, fokusgruppssamtal och observationer. (Efter maj 2016 har 
endast vissa uppföljningar och kompletteringar gjorts via mejl 
och telefon.) Även ett stort antal dokument (broschyrer, policy-
dokument, webbtexter etc.) har samlats in, men dessa används 
bara som bakgrundsmaterial i rapporten. Materialet samlades in 
med hjälp av etnografiska redskap, vilket innebär att jag använt 
etnografiska metoder i materialinsamlingen utan att undersök-
ningen för den skull är att betrakta som en fullödig etnografisk 
studie (jfr Bloome & Green 2005:183).  

Etnografiska studier består ofta i att forskaren under en läng-
re tid befinner sig på en viss plats i organisationen, exempelvis 
en viss avdelning, för att göra observationer och intervjuer. Jag 
har i stället valt ett annat tillvägagångssätt: Jag har gjort kortare 
nedslag på många olika ställen. Jag har gjort observationer och 
genomfört intervjuer med personer på olika nivåer i organisatio-
nen, inom olika organisatoriska enheter och på olika geografiska 
platser. Detta har fått till följd att min bild inte har blivit lika 
djup som den kunde ha blivit om jag slagit ner mina bopålar på 
ett ställe i organisationen och stannat där, men den har heller 
inte blivit lika snäv. Vad jag förlorat i djup har jag vunnit i bredd, 
och ett brett material är också vad jag velat uppnå med det valda 
tillvägagångssättet.7  

Jag har genomfört två typer av intervjuer, dels ett trettiotal 
mer allmänt hållna intervjuer, dels ett femtontal intervjuer inrik-
tade på ett specifikt tema, exempelvis Trafikverkets mångfalds-
arbete. Intervjuerna har varit semistrukturerade, vilket innebär 
                                                                               
7 En avgränsning som gjorts är dock att jag inte intervjuat konsulter eller 
entreprenörer. 
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att jag har ställt ett antal frågor som formulerats i förväg, samti-
digt som jag varit öppen för att låta intervjupersonerna introdu-
cera egna teman. De följdfrågor som ställts har varierat beroende 
på intervjupersonernas utsagor. Merparten av intervjuerna ägde 
rum på något av Trafikverkets kontor. Några intervjuer gjordes 
via telefon och en intervju ägde rum på ett kafé. Intervjuerna 
dokumenterades genom anteckningar och ljudinspelning.  

Det är främst de allmänt hållna intervjuerna som jag refererar 
till och hämtar citat från i analysen. Dessa intervjuer, som i regel 
varade cirka en timme (merparten var mellan 40 och 80 minu-
ter), fokuserade på informanternas egen roll och historia inom 
Trafikverket samt på deras uppfattningar om och upplevelser av 
organisationen. Bland intervjupersonerna finns samtliga verksam-
hetsområden representerade liksom fyra centrala funktioner 
(Kommunikation, HR, Strategisk utveckling samt i någon mån 
Inköp och logistik). Både chefer (en befattning som inom Trafik-
verket indikerar personalansvar) och medarbetare utan chefsposi-
tion har intervjuats. Vissa av intervjupersonerna är verksamma på 
nationell nivå och andra på regional nivå. Jag har genomfört inter-
vjuer med personer placerade på huvudkontor, regionkontor, 
lokalkontor, ”projektkontor” (det vill säga tillfälliga kontor som 
etableras i samband med byggprojekt) samt trafikledningscentral.  

Jag har också genomfört tre fokusgruppssamtal på tre olika 
orter med grupper bestående av vardera 3–4 personer. Två 
grupper utgjordes av personer från var sitt verksamhetsområde 
(Underhåll respektive Planering) medan den tredje gruppen 
bestod av personer från två centrala funktioner (Kommunika-
tion och HR). Under fokusgruppssamtalen uppmanades delta-
garna att diskutera åtta ord (eller rättare sagt sju och ett fast 
uttryck) som användes i den formella organisationskommunika-
tionen i mitten av 2010-talet, då jag samlade in mitt material: 
lyhördhet, nyskapande, helhetssyn, samhällsutvecklare, kund, mo-
dern, renodlad beställare och Trafikverkskulturen. Även fokus-
gruppssamtalen dokumenterades genom anteckningar och ljud-
inspelning och dessutom genom videoinspelning. Sammantaget 
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finns bland informanterna – intervjupersoner och fokusgrupps-
deltagare – en spridning på nio orter. 

Vidare har jag genomfört ett tjugotal observationer av olika 
slag: jag har närvarat vid olika typer av möten och utbildningar 
och jag har också följt två personer i deras dagliga arbete. Observa-
tionerna varierar mycket i längd – från 45 minuter till fyra arbets-
dagar. Observationstillfällena är valda med utgångspunkt i att de 
bör kunna visa på olika aspekter av Trafikverkets organisations-
kultur och organisationsidentitet. Möten och sammankomster av 
olika slag är ofta tacksamma att studera för att få syn på aspekter 
av organisationskulturen (se till exempel Alvesson 2014). De ob-
servationer som jag gjort av möten och sammankomster kan ses 
som situationsstudier, det vill säga studier av konkreta situationer 
i institutionella kontexter i syfte att utröna något om organisa-
tionen. Vid ett par tillfällen har jag följt det dagliga arbetet i 
organisationen genom att skugga en specifik person (se Czarni-
awska 2007 angående materialinsamlingsmetoden skuggning). 
Inom ramen för denna skuggning har jag närvarat på interna 
arbetsmöten med ett fåtal deltagare. Skuggningen har interfolie-
rats med informellt småprat och även med intervjuer, både med 
den skuggade personen och med hens kolleger. 

I denna rapport analyseras endast material från interna mö-
ten, medan sammankomster där Trafikverket presenterar sin 
verksamhet för utomstående lämnas därhän. Framför allt har 
material hämtats från två möten: ett regionalt och ett nationellt 
chefsmöte. Det förstnämnda mötet hölls i Eskilstuna den 17 april 
2015, då regionens chefer förde ett allmänt samtal med två per-
soner ur organisationsledningen.8 Det sistnämnda mötet var 
2016 års nationella chefsmöte i Borlänge, då Trafikverkets 150 
högsta chefer samlades under två vinterdagar (4–5 februari) för 
att diskutera bland annat organisationskultur. Detta möte leddes 
av generaldirektören Lena Erixon (i samverkan med andra). När 
citat från Lena Erixon återfinns i rapporten är de i samtliga fall 
hämtade från detta möte. Observationerna har dokumenterats 
genom anteckningar, ljudinspelning och i vissa fall även foto. Så 
                                                                               
8 Mötet hette officiellt ”Frukostmöte med direktionen i Region Öst”.  
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snart som möjligt efter en avslutad observation har jag också 
skrivit ner intryck och tankar som jag inte hann anteckna under 
själva observationen samt reflektioner som jag gjort i efterhand.  

Ljudinspelningar av intervjuer, fokusgruppssamtal och obser-
vationer har transkriberats, antingen av mig eller av en anlitad 
student.9 Vissa av inspelningarna har endast grovtranskriberats, 
men samtliga citat som återges i rapporten har först transkriberats 
ordagrant och därefter redigerats lätt, vilket innebär att tvekljud, 
stakningar, felsägelser och vissa talspråksmanér (till exempel ett 
upprepat bruk av ordet liksom) har tagits bort. Denna lätta redige-
ring har styrts av en avvägning mellan å ena sidan att citaten ska 
vara läsbara och att innehållet ska framgå på ett tydligt sätt och å 
andra sidan att jag velat ligga nära de ursprungliga formuleringar-
na och behålla informanternas språkbruk. Betonade ord, pauser 
etc. har endast markerats i transkriptionerna i de fall då det kan 
bidra till ökad läsbarhet. När utdrag från fokusgruppssamtalen 
återges har texten ibland redigerats på så vis att visst tal (inklusive 
uppbackningar) från andra deltagare har tagits bort. Detta har 
framför allt skett när min avsikt har varit att återge en enskild 
talares resonemang. De informanter som uttryckt att de velat ta 
del av sina citat före publicering har fått göra detta. 

 

Citaten återges enligt följande principer: 

Betonade ord markeras med fetstil  

Pauser och avbrott markeras med tre punkter i rad: … 

Uteslutning av ett mindre antal ord markeras med tre punkter inom 
hakparentes: […] 

Uteslutning av flera ord – motsvarande ungefär en skriftspråklig me-
ning eller mer – markeras med tre streck inom hakparentes: [- - -] 

Skratt, suckar etc. återges i form av beskrivningar inom parentes: (skratt)  

Mina förklaringar och ersättningsord markeras med hakparenteser, 
exempelvis då ett namn utelämnas av anonymitetsskäl: [personnamn] 

                                                                               
9 Tack till Caroline Björklund. 
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Undersökningens genomförande 

Som tidigare nämnts är mitt fokus i analysen trafikverkarnas munt-
liga berättelser om Trafikverket, som de framkommer i inter-
vjuer, fokusgruppssamtal och observationer. I viss mån lyfter jag 
också fram observationer av trafikverkares (inter)agerande, och 
vid några tillfällen hänvisar jag till dokument som Trafikverket 
står bakom. Främst använder jag dessa observationer och doku-
ment som redskap i min tolkning av de muntliga berättelserna.  

För att få intervjupersoner och fokusgruppsdeltagare att be-
rätta om Trafikverket ställde jag en rad explicita frågor. Bland 
annat bad jag genomgående intervjupersoner och fokusgrupps-
deltagare att svara på frågan ”Vad är Trafikverkskulturen?” De 
svar som följde på den frågan ligger till grund för det inledande 
analysavsnittet med rubriken ”Trafikverkskulturen – vad är det?”. 
I detta avsnitt görs en form av innehållsanalys med både kvanti-
tativa och kvalitativa inslag. Därtill diskuteras den styrande ef-
fekt som intervjufrågan och framför allt dess specifika utform-
ning har.  

I återstoden av resultat- och analysdelen utgår jag i stället från 
hela mitt insamlade material för att försöka ringa in trafikver-
karnas berättelser om Trafikverket. Därmed skapas en övergri-
pande berättelse om Trafikverket som är både bredare och mer 
nyanserad. Som nämnts ovan har jag använt begreppen organi-
sationskultur och organisationsidentitet för att fokusera på vissa 
aspekter av den sociala verklighet som jag studerat. Begreppen 
har jag använt som redskap både i insamlingsfasen och i den fas 
då jag bearbetat mitt insamlade material. 

Ett påpekande är här på sin plats. Den berättelse om Trafikver-
ket som målas upp i det följande rymmer både positiva och oför-
delaktiga inslag. Trafikverkarna ger uttryck för såväl uppskattning 
som kritik. Detta är inte förvånande. Som Alvesson (2003:180) 
påpekar leder etnografiska studier ofta till föga smickrande por-
trätt av organisationer: ”Actually, hardly any social setting comes 
out of an ethnographic study umblemished. Most well-done stud-
ies working beyond front-stage and the level of image-production 
produce some far from positive descriptions and analysis.”  
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Ytterligare några saker är viktiga att hålla i minnet under den 
fortsatta läsningen: a) att jag endast har talat med ett begränsat 
antal personer, b) att den berättelse om Trafikverket som för-
medlas här i hög grad präglas av mitt perspektiv och c) att mer-
parten av materialet samlades in under en avgränsad tidsperiod. 

a) Även om jag har strävat efter att få en spridning bland 
mina informanter är det många som inte kommer till tals i min 
undersökning. Detta är den kvalitativa undersökningsmetodens 
nackdel. Fördelen är att vad vi förlorar i bredd vinner vi i djup. I 
de semistrukturerade intervjuer som genomförts får informan-
terna möjlighet att resonera, reflektera och breda ut sig om äm-
nen som de själva finner relevanta och intressanta. Som jag tidi-
gare varit inne på skulle undersökningen ha nått ännu djupare 
om jag bara fokuserat på en enda del av organisationen. I min 
utformning av undersökningen har jag alltså valt en gyllene me-
delväg mellan stort djup (en etnografisk undersökning enligt 
konstens alla regler) och stor bredd (en kvantitativt inriktad en-
kätundersökning). 

b) Som forskare har jag ett betydande inflytande över den be-
rättelse om Trafikverket som berättas i det följande. I intervjusi-
tuationen påverkade jag samtalen bland annat genom de frågor 
jag ställde och genom den respons jag gav. Men mitt inflytande 
är inte begränsat till materialinsamlingen utan det sträcker sig 
också till bearbetningen och presentationen av materialet: Det är 
jag som har valt ut vilka teman som behandlas i det följande. 
Även om jag valt att ta upp teman som många av informanterna 
uttalat sig om hade jag kunnat välja att ta upp andra eller fler 
teman, eftersom intervjumaterialet är så rikt. De fenomen som 
jag vill belysa – organisationsidentitet och organisationskultur – 
är dessutom svåra att avgränsa. Jag har arbetat systematiskt med 
innehållsanalys av de transkriberade intervjuerna, men i slutän-
den har jag här gjort ett urval baserat på 1) frekvens, det vill säga 
att många informanter tagit upp samma tema och 2) djup och 
dynamik, det vill säga att det som de enskilda informanterna har 
sagt om temat har varit möjligt att fördjupa, bekräfta och utma-
na genom att ställa olika personers utsagor i relation till var-
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andra; ofta har jag också kunnat ställa informanternas utsagor i 
relation till iakttagelser som jag gjort under mina observationer.  
Vidare är det jag som sammanställer citaten i en viss ordnings-
följd, ramar in dem och tolkar dem. Detta gör jag med hjälp av 
vetenskapliga teorier och begrepp, men även inom ramen för 
vetenskapen finns ett stort utrymme för mer subjektiva omdömen. 
I den meningen är det mitt perspektiv som präglar framställning-
en. Mitt perspektiv grundar sig också i att jag är en utomstående, 
det vill säga en icke-medlem i organisationen, en omständighet 
som, enligt ett etnografiskt synsätt, potentiellt både skärper och 
grumlar min förmåga att göra relevanta och intressanta iakttagel-
ser och tolkningar (Aspers 2011). För att balansera detta externa 
perspektiv och även ge stort utrymme för trafikverkarnas perspek-
tiv har jag valt att många gånger återge relativt långa citat.  

c) Som nämnts tidigare genomfördes intervjuerna, observa-
tionerna och fokusgruppssamtalen under en avgränsad tidsperi-
od, från februari 2015 till maj 2016. Sedan dess har flera föränd-
ringar ägt rum i Trafikverket. Även under den tid då jag samlade 
in materialet skedde förändringar. En viktig sådan var att Trafik-
verkets första generaldirektör, Gunnar Malm, gick i pension i 
februari 2015. Ett halvår senare tillträdde Lena Erixon som ny 
generaldirektör och med henne kom delvis nya synsätt in i orga-
nisationen. Bland annat bestämde hon sig snart för att blåsa liv i 
det avstannade kultur- och värdegrundsarbetet. Den skildring av 
Trafikverket som följer nedan kan alltså ses som ett stycke orga-
nisationshistoria i närtid. En del av det som diskuteras i rappor-
ten är förmodligen mer eller mindre överspelat i skrivande stund 
(år 2017). Men med tanke på den trögrörlighet som ofta sägs ut-
märka stora organisationer är det rimligt att utgå från att mycket 
av det som informanterna lyfter fram fortfarande präglar Trafik-
verket i viss mån. Om inte annat så är dagens myndighet en pro-
dukt av det som skedde igår lika väl som förra året och förra de-
cenniet. Organisationen har sina rottrådar i det förgångnas mylla. 
Flera av mina intervjupersoner betonade också vikten av att ha en 
förankring i det förflutna även om blicken riktas framåt. 
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Avslutningsvis några ord om undersökningens fokus i rela-
tion till de tre kulturbegrepp som introducerats ovan: hyperkul-
turen, den upplevda organisationskulturen och den djuptolkade 
organisationskulturen (Alvesson & Sveningsson 2014). Mitt fokus 
i analysen ligger nära den upplevda organisationskulturen. Men i 
själva verket inriktas analysen inte direkt på den upplevda organi-
sationskulturen utan på trafikverkarnas berättelser om (sina upp-
levelser av) organisationskulturen. Berättelserna ser jag inte bara 
som uttryck för kulturer och identiteter, utan de är i sig en del av 
kulturerna och identiteterna (ett påstående som vidareutvecklas i 
rapportens slutdiskussion). Tonvikten ligger i hög grad på återgi-
vandet av informanternas utsagor, men jag för också tolkande 
resonemang och jag lyfter in iakttagelser som jag själv har gjort i 
samband med materialinsamlingen. Även urvalet och samman-
ställningen av materialet i form av denna rapport är en del av min 
tolkningsprocess. Därmed aktualiseras även den tredje kulturföre-
ställningen i Alvessons och Svenningssons (2014) begreppsmodell 
– den djuptolkade organisationskulturen. Den första kulturföre-
ställningen, hyperkulturen, aktualiseras endast vid ett fåtal tillfäl-
len, då jag hänvisar till den officiella berättelsen om Trafikverket 
såsom den förmedlas i bland annat strategidokument.  
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Centrala berättelseteman 

I det följande ges först en kortfattad historik över Trafikverket, 
med betoning på frågor som har att göra med kultur och organi-
sationsidentitet. Denna beskrivning, som baseras på hela mitt 
insamlade material, är avsedd att underlätta för läsaren att till-
godogöra sig resten av texten. Därefter låter jag Berättelsen om 
Trafikverket utvecklas, breddas och fördjupas. Avslutningsvis tar 
jag ett steg tillbaka för att sammanfatta och reflektera över mina 
observationer och de utsagor jag tagit del av. 

Trafikverket – en bakgrund  

Den trafikslagsövergripande myndigheten Trafikverket bildades 
den 1 april 2010, i samband med nedläggningen av Banverket 
och Vägverket. Redan från starten fanns en varumärkesstrategi, 
en logotyp och en grafisk profil. I varumärkesstrategin ingick de 
element som varje myndighet med självaktning numera bör 
kunna uppvisa för att framstå som legitim och modern: en verk-
samhetsidé, tre värderingar i form av värdeord, en vision osv. 
Under de första åren vidtog sedan ett värdegrundsarbete som 
gick ut på att de tre värderingarna – lyhördhet, nyskapande, hel-
hetssyn – förankrades bland medarbetarna. Ett redskap i detta 
arbete var storytelling; medarbetarna uppmanades att berätta om 
händelser från sitt yrkesliv då de utvalda värderingarna manife-
sterats. Men efter en tid avstannade detta värdegrundsarbete och 
andra saker hamnade högre upp på dagordningen, enligt sam-
stämmiga utsagor från mina informanter. Det bristfälliga järn-
vägsunderhållet pockade på uppmärksamhet. Generaldirektören 
Gunnar Malm initierade också ett självpåtaget treårigt effektivise-
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ringsprogram redan våren 2010. Stora summor pengar skulle 
sparas för att sedan återinvesteras i kärnverksamheten. Detta om-
fattande effektiviseringsprogram, som bland annat innebar att 
flera arbetsuppgifter försvann eller förändrades kraftigt, kom att 
prägla verksamheten under de första åren. När jag kom in i Trafik-
verket som forskare var effektiviseringsprogrammet genomfört.  

Något som har präglat Trafikverket alltsedan starten är pro-
blemen på järnvägssidan. Ett eftersatt underhåll har resulterat i 
bristande punktlighet och inställda tåg, vilket har lett till klago-
mål från både resenärer och branschorganisationer. I massmedi-
erna har flera mycket kritiska inslag och artiklar publicerats. 
Särskilt Sveriges television har varit skoningslös i sin kritik, en-
ligt flera av mina informanter. Gunnar Malms strategi gick ut på 
att vara öppen med bristerna i järnvägsunderhållet och tydligt 
påtala vilka resurser som myndigheten behövde för att kunna 
åtgärda dem (Malm 2015). I april 2015 släppte regeringens sär-
skilda järnvägsutredare Gunnar Alexandersson delbetänkandet 
”Koll på anläggningen” (SOU 2015:42). Enligt betänkandet sak-
nade Trafikverket ”ett ändamålsenligt system för att skapa sig en 
övergripande bild över järnvägsanläggningens tillstånd, använd-
ning och behov”. I december samma år kom slutbetänkandet En 
annan tågordning – bortom järnvägsknuten (SOU 2015:110). Pa-
rallellt med Alexanderssons utredning gjorde Trafikverket en 
egen utredning om hur järnvägsunderhållet bör organiseras.  

När Lena Erixon tillträdde som generaldirektör för Trafik-
verket i september 2015 hade många trafikverkare stora förvänt-
ningar på henne. Hon annonserade tämligen omgående att hon 
ville återuppta det medvetna arbetet med organisationskulturen. 
Under hösten 2015 höll hon öppna så kallade frukostmöten för 
de anställda på tio olika Trafikverkskontor runt om i landet. Då 
passade hon på att skaffa sig en uppfattning om det rådande 
läget i organisationen med hjälp av webbtjänsten Mentimeter. 
Hon ställde frågor till de anställda, som fick använda sina mobi-
ler för att svara. Mötesdeltagarna kunde se den kollektiva svars-
bilden växa fram i realtid i form av ordmoln och stapeldiagram 
på en storbildsskärm. Under mötena framkom att många av 
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trafikverkarna såg samarbete och samordning som den största 
utmaningen för Trafikverket (tilläggas bör att järnvägsunderhåll 
var ett otillåtet svarsalternativ).  

Under hösten 2015 tillsatte Lena Erixon en arbetsgrupp som 
fick uppdraget att lägga upp en plan för hur det nya organisa-
tionskulturarbetet skulle bedrivas, och under våren 2016 togs tre 
nya värderingar fram: pålitliga, engagerade, modiga. Dessa vär-
deringar lanserades sedan på bred front i Trafikverket under 
hösten 2016. Det officiella startskottet för det nya kulturarbetet 
var 2016 års nationella chefsmöte i Borlänge. Under detta möte 
fick även cheferna svara på Mentimeter-frågor. Den första frågan 
löd: ”Hur skulle du med ett ord beskriva läget i Trafikverket 
idag?” I det ordmoln som växte fram som svar på denna fråga 
fanns det några ord som var särskilt framträdande: stort, sam-
hällsutvecklare, kunnigt, trögt, spännande, kompetent och enga-
gemang. Nästa fråga löd: ”Vad är viktigast att ta tag i för att ta 
ytterligare ett steg mot vår vision?”10 De vanligaste svaren på 
denna fråga var samarbete, helhetssyn, målbild, tydlighet, styrning 
och förenkla. Lena Erixon valde också att särskilt lyfta fram sva-
ret öppenhet i vår kultur. Bilden stämmer på det hela taget rela-
tivt väl överens med mina informanters utsagor.  

I det följande ämnar jag fördjupa, nyansera och problematise-
ra denna bild. Jag visar också hur trafikverkarnas berättelser 
bygger på varandra, stärker och motsäger varandra och tillsam-
mans bildar en större och rikare berättelseväv – den komplexa 
verklighet som både chefer och medarbetare har att förhålla sig 
till som organisationsmedlemmar och anställda i en stor statlig 
myndighet. 

Trafikverkskulturen – vad är det? 

Utgångspunkten i den berättelse om Trafikverket som återges i 
det följande är ordet Trafikverkskulturen – eller rättare sagt de ref-
lektioner som detta ord ger upphov till hos trafikverkarna. Jag 
                                                                               
10 Trafikverkets vision har alltsedan myndigheten bildades varit densamma: 
”Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt” (Trafikverket 2017b). 
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ställde frågan ”Vad är Trafikverkskulturen?” till 29 intervjuperso-
ner. Även om de svar jag fick var relativt korta är de intressanta för 
att de sammantagna ringar in ett dilemma som är aktuellt i orga-
nisationen. Svaren säger också något om hur formuleringen av en 
intervjufråga kan styra informanternas tankar i en viss riktning.  

Ordet Trafikverkskulturen återfinns i Trafikverkets årsredo-
visning för 2012.11 Att ordet, som är ett substantiv, står i bestämd 
form indikerar att Trafikverkskulturen är något som finns och 
att det är ett fenomen som är allmänt känt bland de tänkta läsar-
na. I det stora flertalet av mina intervjuer bad jag därför infor-
manterna att berätta om Trafikverkskulturen. Jag använde ordet 
som en resurs för att få tillgång till olika uppfattningar om vad 
som utmärker Trafikverket som organisation. Min tanke med att 
återanvända detta ord var att inte fastna i definitionsmässiga 
diskussioner om vad organisationskultur är; genom att utgå från 
ett ord som organisationen står bakom behövde jag inte själv ta 
ansvar för ordet eller motivera varför jag använde det.  

Cirka hälften (15 personer) av de informanter som svarade på 
frågan ”Vad är Trafikverkskulturen?” var chefer, strateger och 
rådgivare på hög nivå i organisationen, företrädesvis placerade i 
Solna och Borlänge, medan andra hälften (14 personer) var med-
arbetare på lägre organisatoriska nivåer, utspridda på fem orter. 
Samtliga verksamhetsområden och några centrala funktioner, 
främst HR och Kommunikation, finns representerade bland de 
tillfrågade personerna.  

Mer än en tredjedel reagerade på frågan genom att ge uttryck 
för att det inte finns någon enhetlig Trafikverkskultur. Så här 
kunde det låta: 

Jag tror inte att det finns en kultur, eller jag ser inte att det finns 
en kultur. Jag ser att det finns olika kulturer. 

                                                                               
11 Meningen där ordet återfinns lyder: ”Trafikverkets fritidsförbund är en 
resurs i hälsoarbetet och bidrar till att stärka den gemensamma Trafikverks-
kulturen” (Trafikverket 2013, s. 93). (Som synes skrivs ordet här med binde-
streck, vilket jag valt att inte göra i rapporten.)  
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Nästan lika många gav uttryck för att de inte vet vad Trafik-
verkskulturen är alternativt att det är svårt att säga. Ett exempel 
på detta följer här: 

Så att, nej, jag passar på den. (skratt) Jag vet faktiskt inte riktigt.  

Ibland använde en person båda de ovan nämnda svarsstrategier-
na, som i följande exempel, där frasen ”ingen aning” följs av en 
utsaga om att det finns flera kulturer: 

Ingen aning faktiskt. Jag vet inte [- - -] Därför att jag tror att det 
finns nog lika många kulturer som människor som jobbar här.  

Flera personer reagerade på frågan ”Vad är Trafikverkskultu-
ren?” på ett sådant sätt att det framgick att de upplevde den som 
både motiverad och svår: En av dessa personer inledde sitt svar 
med värderingen Bra fråga. Vissa suckade eller ojade sig. Några 
reagerade med ett skratt. Andra stämde uttryckligen in i frågan, 
exempelvis genom att upprepa den. Ett exempel på en kombina-
tion av flera av dessa reaktioner återges här: 

(skratt) Ja, det säger jag också: Vad är det för någonting?  

En handfull personer hävdade mer bestämt att det inte finns 
någon specifik Trafikverkskultur. Intressant nog säger även 
dessa svar i sin utbroderade form något om Trafikverket. I föl-
jande två citat, yttrade av olika personer vid skilda tillfällen, 
framträder bilden av en stor organisation med de karaktäristika 
som vanligen präglar sådana. 

Men att Trafikverkskulturen skulle vara på något speciellt sätt, 
näeh. Alltså det som skiljer åt tycker jag det är snarare om det är 
ett stort eller litet företag hur kulturen är, och är det ett stort fö-
retag måste det bli lite mer besvärliga beslutsgångar och infor-
mationen är inte så himla enkel att få ut heller.  
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För jag kan inte tycka att det … om det finns en Trafikverkskul-
tur, det är svårt, jag tror det mest är en storföretagskultur, mer 
än just Trafikverket.  

Vid flera tillfällen under mina intervjuer och observationer möt-
te jag uttalanden om att Trafikverket inte har någon enhetlig 
kultur, eftersom organisationskulturarbetet inte prioriterats. Ett 
exempel är följande citat: 

Jag tycker inte att det finns en Trafikverkskultur, för jag tror vi 
har jobbat för dåligt med det helt enkelt, men däremot finns det 
nog kulturer inom olika verksamhetsdelar eller i olika gruppe-
ringar.  

Premissen tycks vara att det krävs ett formellt kulturarbete om 
en enhetlig organisationskultur ska kunna uppstå i Trafikverket. 
Underförstått rör det sig dessutom om ett ledningsstyrt arbete. 
Nästan genomgående omtalas kultur som något som skapas eller 
byggs, inte som något som uppstår eller växer fram. Kulturen är i 
informanternas utsagor något som är föremål för intentionella 
satsningar. Ett exempel på hur ordet bygga används med kultur 
som objekt är följande citat, där intervjupersonen berättar om ge-
neraldirektören Gunnar Malms motstånd mot att uppmärksamma 
de forna trafikverkens (Banverkets och Vägverkets) kulturer: 

Men du hade med ett tidigt beslut från nuvarande GD, Gunnar 
Malm, att när man gick in i det här så var det många som tyckte 
att det är väldigt viktigt att jobba … ”vi måste ta reda på kulturen 
och jobba med kulturen” och det där sa han kategoriskt nej till. 
”Vi ska inte hålla på och fördjupa oss i de gamla myndigheternas 
kultur utan vi ska bygga upp en Trafikverkskultur” och då är 
man tillbaka till det här att du börjar från ett vitt papper. Och 
det där kan man säga rätt eller fel, jag är benägen att tycka att 
det var ett bra beslut, men det finns olika uppfattningar om det. 

När kulturen omtalas som något som byggs upp – dessutom från 
ett vitt papper – framstår den som en manipulerbar artefakt som 
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närmast är åtskild från trafikverkarnas agerande i den organisato-
riska vardagen. Något liknande händer när följande utsaga yttras: 

Jag är inte säker på att det finns en färdig Trafikverkskultur. 

Att en kultur någonsin skulle kunna bli färdig ter sig osannolikt 
– är det ens önskvärt? Kultur framstår här som ett statiskt feno-
men. Att detta synsätt skulle vara förhärskande bland trafikver-
karna vill jag inte hävda. Det finns i mitt material flera exempel 
på nyanserade och problematiserande resonemang där organisa-
tionskultur framställs som något dynamiskt och ständigt förän-
derligt som görs gemensamt av alla trafikverkare. Förmodligen är 
det inte heller så att intervjupersonen bakom citatet närmast 
ovan verkligen tror att en kultur kan vara ”färdig” – det hen sa i 
övrigt under intervjun ger ett annat intryck. Men att kultur om-
talas som något som kan byggas upp från ett vitt papper och bli 
färdigt ger trots allt en hänvisning om ett instrumentellt synsätt 
som möjligen existerar sida vid sida med andra, mer dynamiska 
synsätt i organisationen. 

Så många som en tredjedel av intervjupersonerna anknyter i 
sina svar på frågan ”Vad är Trafikverkskulturen?” till ledningens 
ambitioner att skapa en viss kultur, bland annat genom att näm-
na de officiella värderingarna (även om flera har svårt att minnas 
alla tre). Två exempel följer här: 

Men det jag tror att ledningen vill det är ju att vi ska vara … ja, 
vi har ju några ledord, jag tror att det är att vi ska vara lyhörda 
och engagerade och något mer så att säga, det är väl det man vill 
pränta in liksom. 

Oj … jag vet faktiskt inte. Jag har ju jobbat så länge så jag är ju 
någon mix av allting, så jag vet inte vad Trafikverkskulturen är. 
Jag kan inte sätta fingret på det då. Man hade ju hoppats att det 
hade varit de här värdeorden då (skratt) att vi är nyskapande 
och har helhetssyn … Ah, nu tappade jag den tredje.  
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Möjligen är det bruket av det ledningspräglade ordet Trafik-
verkskulturen som får vissa av intervjupersonerna att tala om 
kultur på ett instrumentellt sätt och att anknyta till ledningens 
ambitioner. Följande transkriptionsutdrag talar för detta (I står 
för informant och F för forskare):  

I: Jag kan ju bara titta på den kultur vi försöker bygga upp ut-
ifrån vision och utifrån de värderingar vi ska ha. Det är ju det 
som då officiellt sett är Trafikverkskulturen, alltså våra värde-
ringar och hur vi agerar så. Men jag är tveksam till om det verk-
ligen är det som styr oss i vardagen.  

F: Vad är det som får dig att vara tveksam över det?  

I: Nä, men det handlar nog om vilka prioriteringar som faktiskt 
görs i verksamheten. I slutändan handlar det väldigt mycket röda 
och svarta siffror och inte huruvida vi gör det gentemot omvärl-
den eller huruvida vi har ett helhetsperspektiv. Och mycket av 
den kulturen som har blivit i Trafikverket, den bygger ju egent-
ligen på det effektiviseringsarbete vi gjorde då […] de tre första 
åren […] Men jag saknar egentligen ofta diskussionen utifrån 
alltså ”Är vi lyhörda, har vi helhetssyn, är vi nyskapande?” 

I citatet ovan kontrasteras ”den kultur vi försöker bygga upp” 
mot ”den kulturen som har blivit”. Båda dessa kulturföreställ-
ningar framställs som präglade av ledningen, men endast den 
första framställs som en intentionell skapelse – eller rättare sagt 
ett försök till en intentionell skapelse. Citatet präglas av en med-
vetenhet om att kultur är ett allestädes närvarande fenomen; 
någon form av kultur präglar alltid organisationer, även om den 
inte nödvändigtvis står i fokus för medvetna organisationskul-
turprojekt. Ytterligare ett exempel på ett sådant synsätt företräds 
av talare D i nedanstående utdrag från ett fokusgruppssamtal: 

A: Så då är vi rätt så överens om känns det som att efter sex år så 
har vi fortfarande ingen riktig Trafikverkskultur då eller? 

B: Nej. 

C: Nej jag tror det är svårt att säga. 
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D: Det är väl det som är kulturen då, att den inte är tydlig.  

Ordet Trafikverkskulturen har jag hämtat från den formella or-
ganisationskommunikationen (en årsredovisning). Jag har aldrig 
stött på det i något annat sammanhang, vilket tyder på att det 
inte används spontant i organisationen. Det är ett ord som led-
ningen står bakom, och därmed torde det bli naturligt för många 
intervjupersoner att associera till ledningsstyrda och formella 
kulturprojekt där verkets officiella värderingar står i fokus. Att 
ordet Trafikverkskulturen står i bestämd form singularis implice-
rar att det finns något sådant som en enhetlig kultur, vilket sä-
kerligen föranleder flera personer att kommentera just denna 
aspekt. Ordet implicerar dessutom att det finns en kultur som är 
specifik för Trafikverket.  

Av de 29 intervjupersoner som fick besvara frågan ”Vad är 
Trafikverkskulturen?” svarade mer än hälften (16 personer) trots 
allt med att beskriva ”Trafikverkskulturen” mer eller mindre ut-
förligt (även om merparten av dem först reserverade sig på ett 
eller annat sätt, framför allt genom att understryka att det rör sig 
om en heterogen kultur). Aspekter som då togs upp var att Tra-
fikverket är en modern myndighet i den bemärkelsen att myn-
digheten är en bra arbetsgivare, att organisationen har anammat 
identiteten som samhällsutvecklare, att Trafikverket präglas av 
en ingenjörskultur samt att medarbetarna är stolta och lojala 
både med uppgiften och med verket. Dessutom omnämns den 
historiska bakgrunden och Trafikverkets rötter i Banverket och 
Vägverket flera gånger. Alla dessa kultur- och identitetsaspekter 
är framträdande även i andra delar av mitt insamlade material, 
men om jag i stället utgår från hela mitt material (och inte bara 
svaren på en specifik fråga) breddas bilden genom att ännu fler 
aspekter tas upp.  

Sammanfattningsvis fick jag reda på en hel del genom att stäl-
la frågan ”Vad är Trafikverkskulturen?” – men frågan styrde 
också i viss mån svaren i en bestämd riktning (mot ett fokus på 
det formella kulturarbetet och den ledningspräglade ”hyperkul-
turen”) och den tenderade att ge relativt kringskurna svar. Ett 
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belysande exempel är då en intervjuperson besvarade frågan med 
att säga att det inte finns någon Trafikverkskultur. När jag då 
formulerade mig i andra termer och frågade vad som präglar 
Trafikverket som organisation fick jag ett fylligt svar, där många 
organisationskulturella särdrag lyftes fram. I det följande har jag 
därför valt att utgå från hela mitt material för att försöka få syn 
på medarbetarnas berättelser om Trafikverket. 

Till att börja med riktas strålkastarljuset på ett tema som en-
gagerar många av mina informanter: arvet från Banverket och 
Vägverket. Därefter fokuseras tre specifika karaktäristika som 
ansågs utmärka Trafikverket i mitten av 2010-talet: stolthet, 
kompetens och engagemang. I nästa steg diskuteras två organisa-
toriska dilemman som bidrar till att forma – och som är ett ut-
tryck för en del av – organisationskulturen: bristen på helhetssyn 
samt den tämligen utbredda upplevelsen av att det inte är högt i 
tak i Trafikverket. Avslutningsvis avhandlas två dikotomier som 
sätter sin särprägel på verket: för det första balansakten att vara 
en företagslik myndighet och för det andra dragkampen mellan 
vad som kallas ”det hårda” och ”det mjuka” i organisationen.  

Temana överlappar varandra och är i viss mån en retorisk 
konstruktion – för att en berättelse ska vara möjlig att ta till sig 
måste den alltid ges en form. I inledningsorden till denna skrift 
menar Peter Englund att vi letar paralleller och analogier för att 
tolka de skeenden vi upplever. Dessa tankefigurer används, en-
ligt Englund, som meningsskapande redskap. Jag skulle vilja 
lägga till ett sådant redskap, nämligen metaforer. I de berättelser 
om Trafikverket som jag fick ta del av spelade metaforer och fas-
ta uttryck en framträdande roll – både som meningsskapare och 
som identitetsskapare. Berättelsen om Trafikverket är en berättelse 
om Fixarfrasse, fullständighetsdjävulen och nånannanismen, om 
stuprör och en påbjuden Trafikverkshatt, om ett jazz-band på en 
amerikansk flodbåt och en marschorkester på en pansarkryssare 
från DDR. 
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Ett tudelat arv – en tudelad identitet? 
Trafikverket bildades den 1 april 2010. I den officiella versionen 
av berättelsen är bildades ett centralt begrepp (se Malm 2015:32). 
Flera av mina informanter talar dock om en sammanslagning av 
forna Banverket och Vägverket. Att detta synsätt inte är det 
officiellt korrekta framgår av nedanstående citat, som yttras av 
en före detta chef på hög nivå inom myndigheten: 

Och ju mer vi började jobba tillsammans kan man väl säga att vi 
upptäckte att … innan vi slog ihop – eller man la ju ner bägge 
myndigheterna och bildade den nya myndigheten, Trafikverket 
– då upplevde man att det fanns inte många kulturella skillna-
der, men när man började jobba tillsammans, då upptäckte vi 
att det fanns en hel del kulturella skillnader.  

Personen bakom ovanstående citat talar spontant om att myn-
digheterna slogs ihop men rättar omedelbart sig själv. Att många 
trafikverkare talar om en hopslagning vittnar om att det var så de 
upplevde det. De anställda kom i huvudsak från Banverket och 
Vägverket, men formellt sett lades båda dessa verk ner i sam-
band med att den nya myndigheten bildades. Att det uppfattas 
som korrekt att använda ordet bildades om Trafikverkets tillbli-
velse har dock inte bara att göra med formalia, utan ordet har 
framför allt en symbolisk betydelse. Den linje som drevs av Tra-
fikverkets första generaldirektör Gunnar Malm var att kultur-
skillnaderna mellan myndigheterna skulle tonas ner. Om detta 
vittnar flera av mina informanter. Ett exempel är följande utsaga: 

Det var väldigt uttalat det här att vi skulle trycka på att Vägver-
ket och Banverket var två myndigheter som lades ner, och vi 
skapade en ny myndighet, för man ville på något sätt inte foku-
sera på skillnaden mellan Banverk och Vägverk utan fokusera 
på att det är en ny myndighet och det är nu vi bygger kulturen.  

En annan intervjuperson uttrycker samma sak på följande sätt: 
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Nej, det ville ju Gunnar Malm döda liksom, att det fanns en 
Banverkskultur och en Vägverkskultur, att i stället … det är väl 
därifrån man vill att vi formar en Trafikverkskultur så att säga. 
Han var trött på att höra om det ena respektive det andra.  

Gunnar Malm skriver själv om sina medvetna ambitioner att 
”tona ned kulturskillnaderna” och ”inte underblåsa olikheterna”, 
i den tidigare nämnda boken Vägen till Trafikverket, som gavs ut 
i samband med att han gick i pension (Malm 2015:24).  

Det må så vara att Gunnar Malm ansåg att det förflutna inte 
skulle ältas – Trafikverkets rötter i Banverket och Vägverket är 
trots allt ett återkommande tema när kultur- och identitetsfrågor 
diskuteras. Under den tid då jag samlade in mitt forskningsma-
terial mötte jag många målande och utbroderade beskrivningar 
av skillnaderna mellan de två forna infrastrukturverken. Så här 
kunde det låta när de båda föregångarna beskrevs: 

Det var verkligen olika inställning till saker och ting. Så Väg-
verkskulturen har varit otroligt inkluderande och rätt förank-
rande, alla ska helst vara överens och … ah, präglad av konsen-
sus, medan Banverkskulturen har varit mycket mer hierarkisk, 
cheferna har haft, tror jag, starkare samarbete och liksom av-
gjort i större utsträckning hur frågor ska lösas, och sedan har 
man släppt ner det i organisationen. Och så har man, nästan lite 
elitistiskt liksom, styrt. Och båda de där kulturerna har ju sina 
för- och sina nackdelar. 

I grund och botten var det alltid samma karaktäriseringar som 
återkom, om än i olika utformning. Medan Vägverket framställ-
des som modernt, flexibelt och kundorienterat beskrevs Banver-
ket som byråkratiskt och hierarkiskt. Vägverket förknippades 
med självständiga medarbetare och med ord som förnyelse och 
snärtig, medan det fanns en allmän föreställning om att Banver-
ket var gammaldags och tungrott. Återkommande användes en 
specifik metafor för att åskådliggöra de kulturella skillnaderna: 
Vägverket omtalades som ett gladjazzband på en amerikansk 
flodbåt, medan Banverket framställdes som en marschorkester 
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på en pansarkryssare från DDR. Värt att notera är att alla tycks 
vara överens om dessa båda beskrivningar. I mitt material finns 
ingen som framställer Banverket som modernt och flexibelt eller 
Vägverket som gammaldags och tungrott. 

En intervjuperson som anser att Banverkskulturen lever kvar 
även i Trafikverket beskriver vad hen kallar ”banverkskulturellt 
beteende” på följande vis: 

Det här extremt noggrant, extremt detaljerat, good enough finns 
inte, det måste liksom tas till sin sista decimal och yttersta spets, 
en väldig osäkerhet eller rädsla för att göra fel. Man testar inte 
och provar inte på saker. Man gör som man alltid har gjort, och 
liksom ”Finns det någon rutin som beskriver det här?” Om inte 
så väntar man till det finns, ungefär.  

Den återkommande karaktäristiken av Banverket och Vägverket 
är inte bara kontrasterande utan också normativ, vilket explicit-
görs i följande citat, yttrat inom ramen för ett fokusgruppssamtal 
där samtliga deltagare hade en bakgrund inom Vägverket: 

Nej, jag tänker på kundfokusering […] jag uppfattar att Vägver-
ket kom ganska långt och jobbade ganska mycket med att … 
hur vi formulerar oss och hur vi … bara det att vi är ganska 
öppna utåt och så, jag uppfattar inte att järnvägssidan har haft 
samma kultur. Jag vet inte vilket som är rätt eller fel, men det 
känns som att vi hade kommit längre på Vägverket. 

Även om vissa försök till nyansering görs (exempelvis utsagan 
Jag vet inte vilket som är rätt eller fel i citatet ovan) är det tydligt 
vem som är svanen och vem som är den fula ankungen, inte 
minst mot bakgrund av vilka epitet som används om vart och ett 
av verken: modernitet och flexibilitet betraktas allmänt som posi-
tiva egenskaper, medan karaktäristika som ’gammaldags’ och 
’tungrott’ knappast är några skrytfenor, varken inom Trafikverket 
eller annorstädes. Denna skevhet i framställningen av de båda 
forna verken och deras kulturer är något som informanterna för-
håller sig till genom att försvara och förklara uppkomsten av 
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Banverkskulturen, som i följande citat (yttrat av en person som 
dessförinnan beskrivit Banverkskulturen i negativa ordalag): 

Det är inte säkert att det är rätt tänkt att vi ska ha en väldigt tyd-
lig och stark enhetlig kultur i hela Trafikverket, därför att det 
finns väsensskillnader mellan en del väg- och järnvägsfrågor 
som innebär att den typ av medarbetar… eller vad ska jag säga 
… jo, men den genomsnittliga medarbetarprofil vad gäller lik-
som är man noggrann och förvaltande och mån om att allt är 
rätt och riktigt och exakt och sådana grejer så finns det ett rätt så 
stort behov av många sådana medarbetare på järnvägssidan. 
Och det är inte det att man ska slarva på vägsidan, men det finns 
ett större behov av exakthet och snävare ramar för hur man kan 
ta ut svängarna på järnvägssidan än på vägsidan.  

Att banverkarna väntade på chefens godkännande i stället för att 
ta egna initiativ kan, enligt flera informanter, kopplas till att 
regleringen kring järnvägen av säkerhetsskäl är – och måste vara 
– hård. En annan skillnad som uppges ha satt kulturella avtryck 
är att vägsystemet är mer decentraliserat (Vägverket var indelat i 
regioner som i hög grad skötte sig själva) medan järnvägssyste-
met är centraliserat. Att Vägverket aldrig levde under samma 
ekonomiska press som Banverket är också en faktor som fram-
hålls av en intervjuperson.  

Några av mina informanter på järnvägssidan ger uttryck för 
att denna dikotomisering, där Banverkskulturen framställs som 
bakåtsträvande, bygger på okunskap. De menar att arkitekterna 
bakom Trafikverket underskattade järnvägssystemets komplexitet 
och järnvägstrafikens behov av rigorösa säkerhetssystem, och de 
upplever att även deras nuvarande chefer i Trafikverket saknar 
nödvändig kunskap om järnvägen. I följande citat kommer detta 
synsätt till uttryck med en tydlig kritisk udd riktad mot ledningen: 

Men sedan är det ju de facto så att för järnvägssidans vidkom-
mande så är det nödvändigt med en extremt tydlig ansvars- och 
uppgiftsfördelning. Annars så har inte vi den organisation och 
de arbetssätt som krävs av oss för att få bedriva verksamhet som 
infrastrukturförvaltare. Vi måste ha en oerhört hög grad av tyd-
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lighet och stringens i hur ansvar och uppgifter är delegerade till 
exempel på järnvägssidan då. Så det där handlar ju om vilka ex-
terna krav som gäller för bedrivandet av verksamhet, och där 
har vi ju ett minimum på vägsidan och det är oerhört rigoröst 
reglerat på järnvägssidan, och jag tror inte att ansvariga chefer 
känner till exakt (skratt) hur det där förhåller sig, utan man har 
haft en övertygelse och drivit igenom den utan kunskap eller re-
spekt för hur det ser ut inom respektive transportslag då, när det 
gäller exempelvis den externa kravbilden, vilket har fått till följd 
att vi har ju otydliga ansvarsfördelningar, vilket ger upphov till 
tolkningsproblem, som i sin tur leder till ineffektivitet och 
oklarheter i ansvar och uppgifter och en sämre verksamhet i 
sämsta fall då. 

Däremot är det ingen som försvarar eller motiverar Vägverks-
kulturen, vilket talar för att denna kultur inte anses vara i behov 
av varken försvar eller förklaringar. Den framstår som självklar 
och positiv i sin egen rätt.  

Trots att Vägverket i den officiella berättelsen framställs som 
svanen är det inte bara vissa före detta vägverkare som vill hålla 
fast vid sin forna identitet utan det gäller också en del före detta 
banverkare. Enligt den gängse berättelsen märks detta inte minst 
när människor presenterar sig. Så här svarar en intervjuperson 
på frågan om det fortfarande finns en uppdelning i (före detta) 
vägverkare och banverkare: 

(fniss) Ja, det måste jag säga. En del det är att väldigt många när 
de presenterar sig behöver liksom säga ”ja, tidigare Vägverk” eller 
”Banverk”. Likaväl som många människor säger att ”ja, du vet, jag 
är ju ingenjör i botten” eller ”jag är personalvetare i botten”. Alltså 
man måste någonstans berätta om sin bakgrund identitet så. Det 
tycker jag att jag möter ofta. [- - -] Det kan jag liksom le lite 
grann åt då, men det är tydligen viktigt för många då.  

Intressant är att ingen av mina informanter säger att de själva 
presenterar sig på det sättet. Tvärtom understryker många av 
dem att de inte ser den personliga bakgrunden i det ena eller 
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andra verket som något väsentligt. Men de hävdar att det finns 
andra som gör det.  

I mitt analysmaterial framstår det ofta – mer eller mindre un-
derförstått – som fel och dåligt att identifiera sig med sin gamla 
organisationstillhörighet, något som tycks hänga samman med 
Gunnar Malms påbud att inte rota i det förflutna utan bygga en 
ny kultur från grunden. Vid ett fåtal tillfällen ifrågasätts detta 
påbud i någon mån, men det är snarare undantag. En person i 
Trafikverkets ledning resonerar på följande vis kring Gunnar 
Malms påbud: 

Och Gunnar har ju hela tiden sagt att ”jag vill att vi fokuserar på 
det som är lika och inte pratar om det som är olika”. Och det är 
ju å ena sidan jättebra, samtidigt så är det ju också viktigt att nå-
gonstans också våga ha dialogen: Men vad är det som också är 
olika? Är det okej att någonting är olika eller behöver vi ta nå-
gon hänsyn till det eller behöver vi förstå? Så att jag tycker inte 
att det kanske är riktigt så enkelt, men jag förstår vad han menar 
där, att låt oss inte fastna i olikheterna utan låt oss jobba till-
sammans med det som förenar och är lika, för det är faktiskt 
mer saker som är lika än som är olika då. Men där kan jag se att 
… jag tror att en del då upplever att kanske lite grann för snabbt 
hoppar över det här, att ”ja, men vi måste faktiskt få prata om 
att vi har lite olika ingång i ett nytt verk”. Men snart måste det 
också vara överspelat. Alltså nu är det fem år, hur länge tillåter 
vi på något sätt att prata Banverk–Vägverk. Det är fem år, her-
regud, det är lång tid.  

Bland informanterna fanns också de som var uttalat kritiska till 
hur övergången från två till ett verk hanterades. En intervjuper-
son som arbetat sammanlagt femton år i Banverket och Trafik-
verket upplevde att det inte bara var de tidigare verkskulturerna 
som skulle förpassas till historiens skräphög utan också rutiner 
och arbetssätt – oavsett om de fungerade eller inte – vilket fram-
går av följande intervjuutdrag: 

Det var också väldigt tydligt i början att man fick … det var inte 
okej att använda tidigare begrepp som hade funnits. Man fick 
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inte säga ”på den tiden” och så, benämna den tiden, det var nå-
gon funktion som fanns eller någon organisatoriskt benämning, 
det var inte okej. Då hade man svurit i kyrkan helt enkelt, så att 
det gjorde man ju inte, utan det har utvecklats en kultur där 
man … jag kan säga att jag har presenterat förslag som har gått 
igenom, där jag har tagit fram en gammal rutin och plockat bort 
allting och sedan har jag bara så att säga skrivit om den rutinen i 
ett vanligt mejl och föreslagit: ”Jag har tänkt lite på det här, skul-
le vi inte kunna göra så här?” Och så har man gått all in: ”Ah, 
men det var en jättebra idé!” eller ”Kanonbra idé, hur kom du 
fram till det här?”  

I citatet ovan beskriver informanten hur hen tvingas förpacka 
gamla välfungerande rutiner på ett nytt sätt för att få ledningens 
godkännande att fortsätta använda dem. Informanten är kritisk 
till det ensidiga framåtblickandet som hen menar innebär att de 
forna verkskulturerna inte tas tillvara: 

Det här har ju skapat en enorm frustration och en enorm sorg, 
för baksidan i ett sådant resonemang är ju att det som är gjort 
tidigare inte har betytt något. Alltså min prestation och min ar-
betsinsats har varit helt bortkastad. 

Det råder motstridiga uppfattningar om huruvida kulturskillna-
derna mellan Banverket och Vägverket fortfarande lever kvar i 
den nya myndigheten. Vissa av mina informanter gav tydligt ut-
tryck för att det är så, medan andra ansåg att skillnaderna har 
förbleknat eller rent av spelat ut sin roll. De motstridiga uppfatt-
ningarna kan möjligen bero på att mina informanter har erfa-
renheter av skilda delar av verksamheten. På högre nivåer i or-
ganisationen är skillnaderna utsuddade, medan de kan leva kvar 
i andra delar av verksamheten, hävdade en intervjuperson. En 
person med en relativt hög chefsposition i Trafikverket menade 
att det nog också kan vara så att ledningen inte har velat se de 
skillnader som faktiskt existerar – eller åtminstone existerade: 

Från ledningen så var man väldigt tydlig med ”ja, vi har en Tra-
fikverkskultur, vi ska jobba med det som är gemensamt för oss”. 
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Och ska jag vara riktigt så här rak och ärlig då, så kanske vi har 
blundat för det, eller högsta ledningen har blundat för de skill-
nader som faktiskt var […] För blundar man för det, då erkän-
ner man inte att de finns och då kan man inte hantera dem.  

En strateg på hög nivå inom verket ger i följande citat uttryck för 
vilka dilemman som kan uppstå i verksamheten när en gammal 
kultur lever kvar, trots att den från ledningshåll inte uppfattas 
som ändamålsenlig i alla sammanhang: 

Man känner eller man observerar och upplever tydligt […] de 
grundläggande olikheter som fanns mellan Banverk och Väg-
verk, tycker jag, när vi etablerades, som faktiskt också lever kvar. 
Och nu har vi, i det projekt som jag är i nu, en utmaning i att en 
del av dem som tillkommit i organisationen kommer från Ban-
verkssidan och ska jobba med vägverkare som har lite andra … 
ja, det är väl inte generiskt kanske men det finns olikheter mel-
lan hur man har sett på det här med regelstyrning kontra mål-
styrning till exempel, hur mycket frihetsgrader man tycker man 
har haft inom Vägverket kontra Banverket, där Banverket, som 
jag upplever det, kanske till sin natur har varit mycket mer ru-
tin- och regelstyrt, därför att säkerheten är jätteviktig och man 
kan inte laborera och experimentera för mycket i järnvägsfrågor 
när vi pratar operativ järnväg. Och det är väl en lite … inte en 
clash eller crash, men man känner att det är en utmaning, till 
exempel att Banverksmedarbetare som kommer in i den här ka-
pacitetstilldelningsprocessen i framtiden förväntas vara mer ini-
tiativrika och liksom proaktiva, medan i ryggmärgen sitter det 
mer att de sitter och väntar på att få besked – ”Hur ska vi göra 
då?” – så där är det väl en slags förändringsresa att göra. En del 
medarbetare vill och en del vill inte och en del kan växla sig in i 
någonting nytt och andra kan inte. 

Även om det fortfarande finns trafikverkare som lägger tonvikt 
vid vem som kommer från Banverket respektive Vägverket så är 
de olika individernas historiska organisationstillhörighet knap-
past något som märks i vardagen. Detta understryks av flera 
informanter. En rimlig tolkning, mot bakgrund av vad som 
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framkommit ovan, är att det framför allt tycks vara viktigt för 
vissa att hålla berättelsen om de båda tidigare myndigheterna 
levande. Denna tolkning stärks av följande citat: 

Jag ser inte skillnad ”jaha, där går en vägverkare”, jag ser det inte 
så, men för individerna så är det viktigt att säga det. Och om du 
frågar en Vägverkare ”Vad utmärker er tidigare kultur?” och så 
vidare, ja då säger många: ”Vi är framåt, moderna, agerade mer 
fritt och så här”. Och så frågar du en Banverkare: ”Nä men, väl-
digt noga med att verkligen göra rätt enligt instruktioner och 
mer formellt då, en väldig ära i att det verkligen liksom … rätt 
är rätt och fel är fel.” Nog kan jag liksom höra två olika beskriv-
ningar ändå, och de här två kulturerna de ska ju ändå fortsätta 
att växa samman då. 

Min slutsats efter att ha lyssnat till alla mina informanter blir 
följande: Det må så vara att skillnaderna mellan Banverkskultur 
och Vägverkskultur blir allt mindre märkbara – men berättelserna 
om skillnaderna mellan Banverket och Vägverket lever kvar och 
spelar fortfarande roll. Det finns dessutom institutionaliserade sätt 
att berätta om dessa skillnader på. Båtmetaforen som nämndes 
ovan återkom med mindre variationer i flera sammanhang när jag 
och mina forskarkolleger rörde oss i och runt Trafikverket. Även 
talet om hur vissa medarbetare betonar sin forna organisations-
tillhörighet när de presenterar sig återkom ofta i samtal om skil-
jelinjer mellan före detta banverkare och vägverkare. 

Ytterligare en skiljelinje utgörs av de skilda preferenserna för 
endera trafikslaget: tåg eller bil. Enligt mina informanter präglas 
delar av verksamheten av ett passionerat förhållande till järnvägen, 
som tar sig flera olika uttryck. Gamla järnvägsarbetare med lång 
yrkeserfarenhet uppges besitta enorma kunskaper ner på detalj-
nivå. Så här säger en yngre medarbetare på järnvägssidan:  

I: Men det är riktigt otroligt när man hör vilka kunskaper de 
har: ”När man byggde den här banan, blablabla, man la in signa-
lerna så här och så här och så här.” Så bara: ”Ja, men det här var 
tjugo år sedan, hur kan du komma ihåg allting? Du kan detaljer 
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om allt.” Det är ju väldigt fascinerande. Men det är ju att de har 
ett sådant enormt intresse.  

Det finns till och med ett särskilt ord för den här passionerade 
förkärleken för tåg och järnväg: en av mina intervjupersoner 
beskriver sig själv som ”järnvägsbiten” (se slutet av citatet på 
sidan 21). Någon motsvarande vokabulär för att beskriva förkär-
leken för bilism och vägar har jag inte stött på (vilket kan bero på 
att jag har intervjuat fler medarbetare på järnvägssidan än på 
vägsidan). Av följande citat från ett fokusgruppssamtal framgår 
dock att banverkarnas omvittnade vurm för tåg och järnväg hade 
en motsvarighet bland forna tiders vägverkare: 

Det är väl den här gamla vägmästaren som åkte runt och liksom 
kände för sitt vägnät: ”Åh, nu har det kommit upp något olag-
ligt där, vad kan det vara?”  

Citatet ovan yttrades som ett exempel på att många vägmästare 
kände ett stort personligt ansvar för vägnätet i sitt distrikt samti-
digt som de hade en personlig relation till det. En annan infor-
mant uppgav att trafikverkare som är anställda på vägsidan gär-
na åker bil medan de anställda på järnvägssidan föredrar att resa 
med tåg. Förkärleken för det ena eller andra trafikslaget fram-
ställs således som en möjlig central byggsten i en trafikverkares 
identitet. 

Berättelserna om banverkare och vägverkare används i identi-
tetsskapande syfte men också för att begripliggöra vardagen i 
organisationen. Exempelvis gav en informant en historisk för-
klaring till ett omtalat organisatoriskt dilemma i Trafikverket: de 
segdragna beslutsprocesserna. Att beslut dras i långbänk beror, 
enligt denna informant, på en kombination av byråkrati, som 
uppges vara ett arv från Banverket, och det faktum att ”alla alltid 
ska vara med och tycka till om allting”, vilket anses vara ett arv 
från Vägverket. 

I många sammanhang framställs det tudelade historiska arvet 
som något betungande. Men i följande citat, yttrat av en person 
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som var nyanställd i Trafikverket när forskningsintervjun genom-
fördes, ses det snarare som en fördel: 

I: Om man tänker sig en gyttjepöl. Väg är de som är på den si-
dan och järnväg på den andra, så tror jag det är rätt bra, för väg 
försöker få järnväg genom gyttjepölen medan järnväg hindrar 
lite vägsidan … det är inte så bråttom. Alltså det är inte så bråt-
tom med allting utan man får ta det i sin egen takt, medan väg 
bara ”Kom kom kom kom”. [- - -] 

F: De kan kanske komplettera varandra? 

I: Jag tror det. 

Intervjupersonen bakom citaten närmast ovan beskrev att detta 
egentligen var hens syn på livet: både de som pushar på och de 
som håller emot behövs – och finns också i de flesta samman-
hang. Intervjuutdraget ovan kan således ses som en illustration 
av hur vi människor använder berättelser för att skapa och tolka 
en verklighet så att den ter sig meningsfull för oss. Uppenbarli-
gen tedde det sig meningsfullt för denna intervjuperson att låta 
de forna banverksarbetarna och vägverksarbetarna ikläda sig de 
skilda roller som ingick i hens manus för hur världen fungerar. 
Samma intervjuperson uttryckte förvåning över att det var så lite 
konst på väggarna i Trafikverkets lokaler. Hen hade varit invol-
verad i konstutsmyckningen på sin tidigare arbetsplats och var 
van vid att tala och tänka i konsttermer, och hen hade en idé om 
hur konst skulle kunna spela en meningsfull roll i Trafikverket:  

Här skulle jag gärna vilja se att det gamla möter det nya: att man 
hänger upp tre tavlor med bil, järnväg och så det nya i mitten. 
Alltså man skulle med symboler också kunna visa att vi hör ihop. 

Citatet ovan kan ses som en motberättelse i relation till den eta-
blerade berättelsen om två tidigare kulturer som inte längre bör 
vare sig finnas eller omtalas. Citatet kan också läsas som en 
framåtblickande berättelse – en vision eller en berättelse om en 
potential – med följande kärnbudskap: ”Så här skulle vi kunna se 
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på de skilda kulturarven. De skulle kunna korsbefrukta varandra 
och smälta samman till något nytt – förutsatt att de erkändes och 
hyllades i stället för att gömmas undan.” 

En stolthet – som är naggad i kanten 

Att kunna känna stolthet över sin forna arbetsplats framstår som 
en viktig identitetsaspekt för många trafikverkare, vare sig de 
arbetat på Vägverket eller Banverket. Men stoltheten är inte 
begränsad till det förgångna. I mitt analysmaterial återkommer 
ständigt utsagor som handlar om att trafikverkare är ett stolt 
släkte. Tre intervjucitat som illustrerar detta följer här: 

[…] det finns ju ändå en lojalitet, en tro på verksamheten och 
att man är stolt över att jobba i Trafikverket, och i det ligger ju 
att man är stolt utifrån det arbete som man utför.  

Man är stolt över sin arbetsgivare och att jobba med det här. 
Även om det har varit snöiga tåg och förseningar och mycket 
skräp i pressen känner man ändå att man gör ett viktigt arbete.  

Man är trogen sitt uppdrag och man är stolt över sitt uppdrag 
och man jobbar i samhällets tjänst. Och många har ju blivit leds-
na helt enkelt i den här mediedebatten som har utspelat sig, där 
vissa tar till uttryck som att inte Trafikverket klarar av sin upp-
gift. En sådan situation tar väldigt hårt på många medarbetare, 
samtidigt som jag ändå tycker att summa summarum så är det 
en stolt organisation. Den är ju inte stukad på något vis eller så. 

De tre citaten ovan härstammar alla från chefer på högre nivåer. 
Men utsagorna om stolthet återkommer på alla nivåer i organi-
sationen. En av mina informanter som arbetade på en central 
funktion hade bara varit anställd en dryg månad. Trots detta 
hade hen redan hunnit lägga märke till den stolthet som präglar 
Trafikverket, vilket framgår av följande citat: 
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Men jag upplever också där jag sitter att det är professionellt, att 
man vet vad man gör. Att man har både den där kunskapen och 
kan vara stolt över sitt jobb och att det är viktigt. 

Så många som en tredjedel av mina intervjupersoner talade om 
stolthet utan att jag hade introducerat detta tema. Av citaten 
ovan framgår att stoltheten är kopplad både till den kompetens 
som finns i organisationen och till den samhällsnytta som orga-
nisationen står för. Dessa två aspekter – kompetensen och sam-
hällsnyttan – återkommer jag till. Låt oss först uppehålla oss vid 
stoltheten, som lyfts fram som viktig i flera avseenden. I följande 
citat, som yttras av en projektledare på Investering, den organi-
satoriska enhet som har hand om merparten av landets infra-
strukturbyggen, ses stolthet som en värdemätare när det kom-
mer till enskilda byggprojekt: 

Alla ska känna stolthet över det som vi faktiskt skapar. Och även 
om det i sig kan ha inneburit att man då kanske inte klarade vis-
sa uppsatta mål brukar det vara en bra mät… temperaturtag-
ning, kan man säga då, om man är stolt över någonting som 
man har varit med i. Om folk säger ”det där projektet var jag 
med i, det här har vi byggt”, om man berättar det för sina barn 
eller vad det kan vara, det är ju jättekul om folk känner så […] 
det är roligt att höra att folk refererar till det här och liksom ”här 
var jag med”. Då har man ju lyckats, tycker jag i alla fall. [- - -] 
Så jag tror att det är ju en värdemätare efteråt sedan då, om det 
har varit ett bra projekt eller inte.  

I citatet ovan är stolthet inte bara en värdemätare utan också – 
underförstått – ett mål, vid sidan om målet att projekten ska 
lyckas. Ambitionen är att de inblandade ska känna sig stolta över 
vad de åstadkommit tillsammans. Projektledaren som står bak-
om citatet framhåller dessutom stoltheten som en personlig 
drivkraft. På frågan ”Varför arbetar du med det här, vad är de 
överordnade målen?” svarar hen: 

Jag tror ju att jag vill […] alltså leverera någonting i slutänden 
då, någonting som man kan vara stolt över, och det är väl en 
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drivkraft kanske, det är det väl. Och jag tycker ju att det är lika 
viktigt att man har roligt också på vägen dit, inte bara att man 
ska uppnå ett mål och sedan så är man nöjd och glad för det, 
utan för att det ska vara lyckat så ska man fasiken ha haft roligt 
på vägen dit och ha levererat någonting som man är stolt över i 
slutänden.  

Stoltheten är ett genomgående tema i den övergripande berättel-
sen om Trafikverket. Ändå är den inte så självklar för alla som 
citaten ovan ger sken av. Det har att göra med problemen på 
järnvägssidan, som fått stor massmedial uppmärksamhet de 
senaste åren. Det må så vara att organisationen inte är stukad, 
men stoltheten är helt klart naggad i kanten. Det gäller även för 
den stolta projektledare som citerades nyss. Hen finner det be-
tydligt svårare att känna stolthet som företrädare för Trafikver-
ket än för det specifika byggprojekt som hen leder, vilket framgår 
av följande citat: 

Så det är klart att varumärket är väl inte så här jättehögt stående, 
så ska man rekrytera folk framöver så är väl det en utmaning … 
att få folk att vilja jobba för Trafikverket. Det är väl inte så där så 
man … vi brukar prata om att man ska känna stolthet för pro-
jektet, vad vi levererar, men man ska ju förhoppningsvis känna 
stolthet över att man jobbar för Trafikverket också, men det har 
ju varit lite svajigt får jag ärligt säga. Det är ju inte så att man jät-
tegärna går med en jacka på och tar tåget till Stockholm för att 
åka på ett möte i Solna med en gul jacka där det står Trafikver-
ket på. Och det är ju egentligen konstigt, för hade det stått NCC 
på min jacka så hade man ju kunnat åka med den då, eller 
Skanska eller PEAB.12 

I likhet med ytterligare en av mina informanter föredrar hen att 
säga vilket specifikt byggprojekt hen arbetar med framför att 
säga att hen jobbar på Trafikverket, vilket framgår av citatet 
nedan. Det trevande talet och de många pauserna tyder på att det 

                                                                               
12 NCC, Skanska och Peab är några av Trafikverkets största entreprenörer.  
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inte är alldeles enkelt för intervjupersonen att sätta ord på de 
sviktande stolthetskänslorna. 

I: Nej nej ah … det är ju inte så att man skäms för att man job-
bar på Trafikverket, men man kanske inte riktigt är stolt och 
känner att jag kan stå för allt som Trafikverket … liksom man 
får så mycket skit om man liksom … om du är på en middag 
och börjar säga att du jobbar på Trafikverket så får du ju liksom 
ta … det är inte värt det, utan då är det bättre att säga att man 
jobbar med att bygga ut motorväg eller dubbelspår eller någon-
ting och att man jobbar med infrastruktur och investeringar.  

F: Mm. 

I: Det är ju mer positivt, folk tycker det. ”Aha vad kul, du jobbar 
med något som …” Men säger man att man jobbar med Trafik-
verket, då är det klart, då är ju den kvällen … då får man ju … 
(skratt) Men ja, alltså jag har ju inget emot … jag kan ta det, 
men ibland orkar man inte.  

En liknande bild ges av ännu en projektledare i samband med att 
vi talar om massmediernas rapportering om Trafikverket: 

Nej, alltså jag säger ju inte hur som helst vad jag jobbar med. 
(skratt) Det tror jag inte någon här gör. Jag har väldigt svårt att 
se en singel som jobbar på Trafikverket på krogen säga ”Jag job-
bar på Trafikverket”. (skratt) Det tror jag inte. Och jag skulle 
säga att jag har problem med … om du tar den här datorn, här 
står det Trafikverket. Jag funderar verkligen på att sätta klister-
märke över, så är det. Jättesynd, för jag är egentligen stolt över 
det jag gör, och jag tycker det är viktigt, jag tycker det är fantas-
tiskt roligt, jag skulle gärna prata om det, men … nej. Det gör 
man inte. 

Bilden är motsägelsefull. Stoltheten vacklar men finns där ändå. 
När Lena Erixon på sina frukostmöten med anställda under 
hösten 2015 ställde frågan ”Är du stolt över att jobba i Trafikver-
ket?” svarade hela 88 procent ja. Som framkommit av texten 
ovan har stoltheten flera bottnar. Inte minst är den knuten till 
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den stora kompetens som sägs utmärka Trafikverket. Denna 
kompetens är temat för nästa avsnitt. 

Kompetens och kunnighet – som är satt på undantag? 

Något som återkommer i mitt material är att trafikverkare be-
skrivs som kunniga, kompetenta, högutbildade, drivna och an-
svarstagande. I följande citat, yttrat av en högre chef, omtalas 
Trafikverket som en ”kompetensorganisation”:  

Detta är ju en kompetensorganisation, Trafikverkare är smarta 
helt enkelt, vi är högt utbildade och medarbetarna måste förstå 
varför vi ska göra detta, varför leder detta till ökad produktivitet.  

Medarbetarnas höga kompetens är en central beståndsdel i be-
rättelsen om Trafikverket. Den präglar organisationsidentiteten. 
Citatet ovan indikerar dessutom att det faktum att personalen är 
kompetent och kunnig ställer särskilda krav på styrningen av en 
organisation – kompetenta medarbetare kräver förståelse för fat-
tade beslut.  

Den stora kunnigheten åtföljs av höga ambitioner. Det talas 
ibland om ”fullständighetsdjävulen” (alternativt ”fullkomlighets-
djävulen”), en benämning på en hämmande kraft inom organisa-
tionen; allt måste vara perfekt innan klartecken ges till att en 
plan kan förverkligas, vilket leder till att det ibland blir svårt att 
fatta några beslut över huvud taget. Flera av de uttalanden som 
återfinns i mitt insamlade material kan knytas till denna strävan 
efter perfektionism. Exempelvis talade Lena Erixon under 2016 
års nationella årsmöte i Borlänge om att ibland förhålla sig till 
begreppet ”tillräckligt bra”. Ett annat exempel är att en nyan-
ställd medarbetare som jag intervjuade uppgav sig vara positivt 
överraskad över vad hen kallade ”tjugo-åttio” – benämningen på 
en regel som hen hade lärt sig under sin första månad på Trafik-
verket. Regeln innebär, enligt sagespersonen, att det räcker om 
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något är rätt till 80 procent – 20 procent får vara fel.13 Hen såg 
detta som uttryck för en tillåtande kultur. En annan tolkning är 
att ”tjugo-åttio-regeln” är ett försök att få bukt med ”fullständig-
hetsdjävulen”. 

Den omvittnat höga ambitionsnivån hos chefer i Trafikverket 
kan ibland leda till att vissa känner en uppgivenhet. Detta påpe-
kade en deltagare under det tidigare nämnda regionala chefsmö-
tet i Eskilstuna. När vi talades vid i fikapausen sa hen att ”det är 
lätt att känna sig nedslagen efter sådana här möten”. Hen hävda-
de att alla vill så mycket och att det är lätt att fokus hamnar på 
det negativa och det som inte fungerar, samtidigt som det i själva 
verket görs mycket bra som inte uppmärksammas i lika hög 
grad. En projektledare på järnvägssidan sa samma sak när jag 
intervjuade hen, det vill säga att det främst är det negativa som 
lyfts, både i massmedierna och internt i Trafikverket.  

Inom Trafikverket finns ett stort fokus på chefer. Det märks 
inte minst på de många ledarskaps- och chefsutbildningarna 
med olika namn, som Smart och High potentials. Lovande fram-
tida chefer söks både internt och externt. Trafikverket har bland 
annat genomfört en rekryteringskampanj då myndigheten gått 
ut och sökt ”de hundra skarpaste hjärnorna med de klarast brin-
nande lågorna”. I följande citat understryker en strateg som 
arbetar på verksövergripande nivå vilken enorm kompetens det 
krävs för vissa av ledningstjänsterna på Trafikverket: 

Men att vara regionchef här, i Stockholm, motsvarar definitivt 
att vara GD vid en mindre myndighet, det är ungefär samma 
svårighetsgrad i det. Sedan är du inte myndighetschef på samma 
sätt, det kommer till lite andra delar i det. Att vara projektledare 
för Förbifarten, som är på 25 miljarder kronor, 30 miljarder 
kronor på tio år – när du kontinuerligt är medialt utsatt, när du 
kontinuerligt har lobbyinggrupper, när du kontinuerligt har po-
litiken – kräver också mer än en mindre myndighet. Och det är 
inte alla som har den förmågan, eller som vill det heller för den 
delen. Men det är inte samma sak att vara extremt skicklig spe-

                                                                               
13 Informanten var noga med att understryka att regeln inte gäller säkerhets-
frågor. Där är det bara ”100 procent rätt” som accepteras.  
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cialist på undervattenspålning. Där har du ett kunskapsinnehåll. 
Du kan behöva ha doktorerat och du måste också vara extremt 
villig att kontinuerligt förbättra dig i att förstå vad det är som 
gör det här bra. Men uppgiften är mer avgränsad.  

Men inte bara chefer beskrivs som kunniga utan personalen i 
hela sin bredd. Mot bakgrund av att ledarskapsfrågor länge har 
stått i fokus i Trafikverket menar vissa av mina informanter att 
det nu är dags att börja fokusera mer på medarbetarskapet. Följ-
ande citat yttrades av en deltagare under det tidigare omnämnda 
regionala chefsmötet i Eskilstuna: 

För det finns ju en enorm kompetens och vilja, och bevisligen så 
är det ju fler som gör jobb än chefer, så att säga, så vi måste ju ta 
vara på den kraften. 

Samtidigt som personalens stora kunnighet och kompetens är en 
central beståndsdel i berättelsen om Trafikverket upplever vissa 
trafikverkare att specifika kunskaper relaterade till infrastruktu-
ren inte längre värderas lika högt inom organisationen (något 
som anknyter till citatet ovan där ledare för stora infrastruktur-
projekt kontrasteras mot specialister på undervattenspålning). 
Att det i hög grad är andra och bredare kompetenser än avgrän-
sad specialistkunskap som efterfrågas nu för tiden brukar förkla-
ras med att Trafikverket har en ny roll. Till skillnad från de forna 
myndigheterna på infrastrukturområdet är Trafikverket inte en 
utförare utan en beställare och en samhällsutvecklare (Ek Öster-
berg 2016, 2017, Qvist 2017). Trafikverket bygger inte längre 
själva och utför heller inte underhåll på vägar och järnvägar utan 
beställer dessa tjänster av andra. Så här berättar en före detta 
chef på hög nivå i verket om hur myndighetens förändrade roll 
har påverkat personalsammansättningen, i och med att ledning-
en idag har en annan syn på vilken kompetens som krävs.  

I: En del är väl skeptiska fortfarande till den här beställarrollen, 
men det börjar ju verka ut. [- - -] Men sedan får du ju nya som 
kommer in och jobbar. Förut var det ju ofta så att man började – 
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man kanske inte ens var akademiker – man började att bygga 
konkret alltså praktiskt jobb på väg och så, och så byggde man 
sig upp och sedan blev man förman och sedan blev man chef 
och sedan blev man … vi har ju sådana exempel på personer 
som har gått den långa vägen. [- - -] Men sedan kommer de in 
de här nya som har gått på KTH, som inte har varit ute och 
praktiserat speciellt mycket utan börjar ju på en hög nivå. För 
det säger ju en del projektledare att de här nya, yngre akademi-
kerna som kommer in då, de behöver hjälp mera av specialister, 
för de kan inte konkret utan våra specialister måste vara väldigt 
erfarna som vi anställer för annars så klarar man inte av det 
hela, medan man tidigare hade personer som har mer erfarenhet 
och visste hur saker och ting skulle göras. 

F: Och specialister är de som kan det konkreta? 

I: Specialister, vi har ju en avdelning som heter Teknik och mil-
jö, både på Investering och en på Stora projekt, och där finns det 
ju ett antal specialister – geologer, miljöfolk, brobyggare, tun-
nelbyggare, elsidan och signalfolk och alla de här som stöttar 
projektledaren i projekten. Och de specialisterna har ju sagt att 
de märker på projektledarna som kommer in och leder projek-
ten då att de är inte lika kunniga, och det beror … en bit är ju 
som sagt att de är akademiker, de kommer ut från KTH och 
Chalmers men har inte varit ute på så mycket byggen och så, 
medan de här yngre då som tidigare gick den långa vägen, de 
börjar ju försvinna nu.  

Att rekryteringsstrategin har förändrats hänger samman med 
synsättet att det numera delvis är andra kompetenser som krävs 
för att Trafikverket ska kunna utföra sitt uppdrag. Detta har 
medfört en förändrad syn på ledarskap, där bland annat den 
kommunikativa förmågan står högt i kurs på bekostnad av spe-
cialistkunskaper – åtminstone är det så en del medarbetare upp-
lever det. Det talas om järnvägschefer som inte kan järnväg utan 
rekryteras på andra meriter. Det talas också om en ledning som 
inte förstår hur kärnverksamheten fungerar och som därför 
tillhandahåller bristfälliga mallar för genomförandet av olika 
arbetsuppgifter och ställer orimliga krav på hur arbetet ska 
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genomföras och rapporteras. I följande citat görs en uppdelning 
mellan ”de teoretiska” och ”de faktiska” trafikverkarna: 

I: Ibland så tycker man att det finns en massa människor därup-
pe som behöver något att göra. Jag har ingen aning om ifall det 
är så, men ibland tycker jag att det är så. [- - -]  

F: Så det är på något sätt en teoretisk del av organisationen och 
en praktisk? 

I: Ja, det tror jag. Och jag tillhör ju den teoretiska egentligen, 
och jag blir förbaskad när mina gelikar inte ser att vi är till för de 
faktiska. För jag tycker att vår enda uppgift är att se till att det 
fungerar där ute. Vi har ingen annan uppgift. Och så finns det 
andra då som tycker att vi ska styra. Det ska vi ju på något sätt, 
men det är inte för att vi ska styra utan för att de behöver hjälp 
för att göra ett bra jobb. Och det är ett synsätt som inte genom-
syrar organisationen [- - -] att vi har en stöttande funktion i stäl-
let för styrande, och det är klart att det innebär ju att man måste 
styra, men vi kan bara styra om de som ska göra det [utförarna] 
förstår varför. De kommer ju inte göra som vi säger om de inte 
förstår varför. 

Sammanfattningsvis finns det olika uppfattningar om vilken 
kompetens som är önskvärd och nödvändig för att Trafikverket 
ska kunna genomföra sitt uppdrag. Två frågor som återkomman-
de togs upp av mina informanter och som därför har stått i cent-
rum i framställningen ovan är: (1) Vilken kompetens bör krävas 
av högre chefer? (2) Vilken kompetens bör krävas av projektledare 
med ansvar för infrastrukturbyggen och underhållsarbeten?  

Vad gäller synen på högre chefers kompetens finns förenklat 
två synsätt: Å ena sidan finns synsättet att chefer i Trafikverket 
inte behöver vara specialister – det räcker om deras medarbetare 
har tekniska specialistkunskaper (om hur vägar och järnvägar 
byggs och underhålls), medan cheferna bör ha en bredare kom-
petens (med tonvikt på bland annat ledarskap och kommunika-
tiv förmåga). Detta synsätt står (åtminstone delar av) ledningen 
för. Å andra sidan finns det projektledare och andra medarbetare 
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som menar att även högre chefer behöver ha mer specifika kun-
skaper om verksamheten. 

När det kommer till den andra frågan ovan – frågan om vem 
som är den optimala projektledaren – finns två idealtypiska kan-
didater, som har skilda anhängare inom verket: Å ena sidan 
finns de gamla projektledarna som gått den långa vägen och 
skaffat sig all kunskap genom praktik och empiri, närmare be-
stämt genom att arbeta sig upp i organisationen under många år. 
Å andra sidan finns de nya, teoretiskt skolade projektledarna, 
som rekryteras direkt från högskolor och universitet.  

När glappet upplevs bli för stort mellan teori och praktik – eller 
för den delen mellan chefer och ledare med generella kunskaper å 
ena sidan och medarbetare med specialistkunskaper å andra sidan 
– bryter kommunikationen ihop och samarbetet fallerar.  

Påbud om arbetssätt som medarbetarna upplever som icke-
fungerande i praktiken riskerar att sänka förtroendet för led-
ningen. Följden blir också att de anställda hittar vägar att kringgå 
påbuden: 

Det är otroligt mycket ska-krav i arbetssätt, använda mallar, redo-
visa saker. Det blir kantigt och stolpigt ibland, vilket gör att vissa 
genar.  

Flera informanter vittnar om att det är nödvändigt att hitta egna 
lösningar. I följande intervjuutdrag berättar en projektledare på 
järnvägssidan om hur det kan gå till:  

I: Alltså när jag driver reinvesteringsprojekt, om jag skulle gå 
strikt på det som jag blir styrd av, då skulle det inte gå att 
genomföra projekten, så är det. Om man till exempel talar om 
en sådan sak som lagerhållning. Vissa komponenter får ju inte 
lagerhållas. Om man tar [ortnamn] där jag genomförde en 
ganska stor bangårdsombyggnad i höstas, då har vi det är ställ-
verk 85, det har leverantören sagt för länge sedan att vi slutar 
med det, det kommer inte finnas reservdelar. Ja, och Trafikver-
ket har inte pengar för att byta ut alla ställverk, alltså sitter vi 
med ställverk som det inte finns reservdelar till, och så har man 
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då någon central organisation eller en person i Borlänge som 
sitter med liksom ett litet lager, men det räcker ju inte alltid rik-
tigt, och man måste försäkra sig om att det där finns, för finns 
inte det där så kan jag inte genomföra det och då kan jag inte 
öppna anläggningen, alltså det är så oerhört stora risker i det 
där. Så det slutar ju med att … ja, nu vet jag att det är ett projekt 
i [ortnamn] nu som får några sådana här delar över, och de var 
inte okej så de vill inte de här centrala ha, så då fixar någon att 
de fixas till på något ställe, så är det någon som lagerhåller dem 
så här (fniss) i [personnamns] garage, och han blir utdelare för 
signal 85 som vi ska ha om ett halvår. Så där liksom. 

F: Mm, man får fixa egna lösningar? 

I: Ja, för att annars funkar det inte, och det finns flera sådana ex-
empel där vi på något vis räddar beslut som har tagits, för att 
annars skulle det inte gå. 

F: Och varför gör ni det då? Vad är drivkraften? 

I: För att vi vill att det ska funka. Vi vill att järnvägen ska funka, 
det är så. 

Citatet ovan illustrerar hur enskilda trafikverkare tar på sig an-
svaret att lösa problem efter eget huvud när de upplever att led-
ningen inte ser eller inte låtsas om problemen – eller i varje fall 
inte erbjuder några lösningar. En metafor som används för att 
beskriva detta förhållningssätt och tillvägagångssätt är Fixarfras-
se. Följande citat, från en chef på en trafikledningscentral, är ett 
talande exempel på hur Fixarfrasse agerar – eller tvingas agera – 
för att hålla tågen rullande: 

Vi har ofta ganska bristande regelefterlevnad, i riktlinjer och så-
dana saker har vi svajat runt lite kanske då, man har valt att 
”nej, det här passar ju inte, så är det ju svårt att jobba i [ort-
namn]”. Och då har man gjort en egen variant. Och det är ju lite 
signifikant för järnvägen, för det har varit väldigt mycket Fixar-
frasse och sådana saker, nu ska vi liksom börja skruva ihop det.  

Fixarfrasse är således en figur som hittar egna lösningar och 
kanske till och med bryter mot vissa regler för att kärnverksam-
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heten ska fungera. Personen bakom citatet närmast ovan mena-
de att den bristfälliga regelefterlevnaden är signifikant för järn-
vägen. På det regionala chefsmötet i Eskilstuna beskrevs dock 
den bristfälliga regelefterlevnaden som ett mer allmänt, kulturellt 
betingat problem i organisationen: 

Och då tänker jag så här med att följa fattade beslut, det har vi ju 
en kultur att man inte … så man hittar lite kryphål.  

Det finns flera uppfattningar om vad som är det grundläggande 
dilemmat här. Som nämnts ovan är en favoriserad förklaring att 
Fixarfrasse-attityden gynnas av att medarbetarna har större kun-
skap om kärnverksamheten än cheferna. Enligt denna förklaring 
är det grundläggande problemet således att cheferna inte har den 
kompetens som krävs för uppdraget. Andra informanter menar 
dock att problemet snarare är att medarbetarna handlar efter 
eget huvud, något som de inte borde göra, eftersom de saknar 
den överblick som chefer och andra på högre nivåer i organisa-
tionen har. Denna avsaknad av överblick sägs leda till att verk-
samhetens ”Fixar-Frassar” inte agerar utifrån vad som är bäst för 
organisationen som helhet (det vill säga att följa fattade beslut). I 
linje med detta ligger åsikten att den typ av ledarskap som vissa 
medarbetare efterlyser – ett ledarskap där en väsentlig del av 
ledarens kompetens består i specialistkunskaper om kärnverk-
samheten – är ett uttryck för ett föråldrat synsätt. När det kom-
mer till synen på kompetens befinner sig Trafikverket uppenbar-
ligen i en brytningstid, där olika synsätt som finns representera-
de i organisationen ställs mot varandra.  

Att Trafikverket är en kompetensorganisation ställer möjli-
gen till vissa problem med egensinnig personal som löser pro-
blem efter eget huvud. Men denna egensinnighet i kombination 
med kunnigheten räddar, enligt flera av mina informanter, sam-
tidigt organisationen ur knipor och ser till att kärnverksamheten 
fungerar i en tid när den officiella synen på vilken kompetens 
som är gångbar har förändrats. 
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Ett tvåfaldigt engagemang  

Hand i hand med stoltheten och den höga kompetensen går 
engagemanget. (Figuren Fixarfrasse som förvarar reservdelar till 
järnvägen i sitt privata garage är kanske främst ett tecken på just 
engagemang, hängivenhet och lojalitet gentemot uppdraget.) 
Ofta omnämns både medarbetarnas gedigna kunskaper och 
deras starka engagemang i en och samma mening, exempelvis i 
följande citat, där en medarbetare beskriver sina kolleger: 

Superkompetenta, trevliga [- - -] som brinner för sitt jobb och är 
jäkligt duktiga och kul att jobba med.  

Bilden av engagemang är entydig. Möjligen kan detta delvis 
förklaras med att de personer som låter sig intervjuas av mig är 
sådana som är engagerade i arbetet. Men informanterna vittnar 
också samstämmigt om att även deras kolleger är engagerade. 
Följande två citat exemplifierar detta:  

Väldigt många, oavsett om man jobbar med underhåll eller in-
vestering eller så, alla är ju väldigt engagerade i själva anlägg-
ningen, eller vad ska man säga, i själva järnvägen eller vägen och 
så. På så sätt är det ju ett väldigt engagemang.  

Vi uppfattar nog oss själva som väldigt kunniga och engagerade, 
och det har varit ett adelsmärke kan man säga för Trafikverket 
och jag tror också du hittar det tillbaka även till exempel på 
Banverket och på Vägverket en gång i tiden.  

Engagemanget tar sig uttryck på flera sätt. Många informanter 
beskriver Trafikverket som en organisation där ”alla ska vara 
med och tycka och tänka om allting”: 

Det finns en väldigt stor lojalitet, det finns ett hiskligt engage-
mang för uppgiften. […] Man är inte bara intresserad av det 
man själv gör utan av det som alla andra gör också, och det på-
verkar – alla vill vara med. Beslut får inte fattas utan att 6 500 – 
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jag överdriver kraftigt – människor har varit involverade i det. 
Engagemanget, man tycker och tänker om allt annat som sker.  

Denna allmänna tendens till engagerat tyckande uppges vara 
knuten till medarbetarnas höga kunskapsnivå: 

Här finns fantastiskt kunniga människor, duktiga, drivna och 
framför allt motiverade, har väldigt mycket synpunkter på hur 
vi kan göra framåt. 

Möjligen är det så att kompetens och kunnighet skapar medarbe-
tare som inte bara vill förstå fattade beslut utan som också vill vara 
delaktiga i besluten. Enskilda medarbetare engagerar sig inte en-
bart i frågor som rör de egna arbetsuppgifterna eller den egna 
enheten, utan tyckandet sker vitt och brett och är snarast legio, 
vilket leder till ändlösa diskussioner, enligt följande citat (yttrat av 
samma informant som står bakom citatet närmast ovan): 

Men ibland upplever jag – kanske på lite övergripande nivå – att 
vi ska diskutera in absurdum. [- - -] Ingenjörer de är väl lite spe-
ciella, fin gedigen utbildning men de ska kanske utmana, analy-
sera. [- - -] Jag kan bara se på min avdelning att jag har ju såda-
na jätteduktiga medarbetare, men där finns en liten jävel i dem, 
brukar jag säga till dem, och det menar jag på gott och ont, men 
det finns en liten analytiker i dem allihop […]  

Flera av intervjupersonerna framhåller att de motiveras av att 
arbetet är fyllt av utmaningar. Inte minst medarbetare på järn-
vägssidan lyfter fram komplexiteten och svårigheterna som en 
drivkraft. Tre exempel på detta följer här: 

Det är väldigt intressant med järnväg och just kapacitet, för det 
är så komplexa frågor, det är ju många som inte förstår liksom 
att det här med att bara att lägga in tågen i tidtabell, det är inte 
så lätt, och bara för att man bygger ett extraspår så behöver ju 
inte det betyda att jag får dubbelt så mycket kapacitet. Det beror 
ju helt på hur tågen ska köra och så. Så det är ganska komplexa 
problem, och sedan är det ju mycket … alltså det är lite som att 



 
 

H A N N A  S O F I A  R E H N B E R G  

 72 

lägga pussel hela tiden (skratt), och det tycker jag är roligt. [- - -] 
Man flyttar på en grej så påverkar det tjugo andra. [- - -] Men 
det är väldigt utmanande och kul och frustrerande ibland när 
man inte kommer fram till … när det inte finns några bra lös-
ningar. 

Det är en utmaning att få anläggningen att funka, att tågen kan 
gå i tid. [- - -] och sedan är det ju också den där drivkraften fak-
tiskt att lösa sådant som är tungt också.  

På [konsultbyrå] så var det ju mest vägar och parker och så, men 
mycket väg. Och det blir ju lite så här: ”Ja, nu oj då, nu har vi inte 
pengar så det räcker, ja men då gör vi vägen 40 centimeter smala-
re. Så var det löst!” Jaha. Det blir ju inte alls kul. (skratt) Ospän-
nande, tycker jag. Så enkelt är det ju aldrig på järnvägssidan.  

Många medarbetare trivs uppenbarligen med att bli utmanade i 
arbetet. Ordet utmana förekommer i olika former (utmanande, 
utmaning) i två av de tre citaten närmast ovan. I det återstående 
citatet beskrivs det som är enkelt och lätthanterligt som ospän-
nande och inte alls kul. Det komplexa och svårlösta karaktärise-
ras däremot i informanternas utsagor som intressant och kul, 
och problemlösning jämförs med att lägga pussel. Inte bara bland 
ingenjörer utan även inom andra yrkesgrupper, som inte arbetar 
specifikt med järnvägen, framhålls komplexiteten i arbetsuppgif-
terna som något positivt. Följande citat yttras av en kommunika-
tör under en del av intervjun när vi talar om fördelar med hens 
arbete: 

Det är en väldig bredd, tycker jag, på frågorna. Om man tänker, 
jag jobbar med kommunikation: det är högt och lågt och det är 
utmaningar och det är sällan riktigt enkelt och det är mycket att 
ta hänsyn till och så där. 

Som nämnts ovan är kunnigheten och engagemanget två sam-
mantvinnade trådar i mitt material. En rimlig tolkning är att 
kunniga medarbetare engageras av utmanande arbetsuppgifter. 
De beskrivningar jag möter handlar dock inte bara om ett enga-
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gemang för arbetsuppgifterna som sådana utan också för sam-
hället i stort. Många av mina informanter framhåller ambitionen 
att göra samhällsnytta både som en personlig drivkraft och som 
ett särdag för Trafikverket som organisation. Följande citat, 
yttrat av en nyanställd, är ett exempel på detta: 

När jag kom hit [till Trafikverket], då fick jag direkt en känsla 
och den har inte ändrats, det är att man kommer till kompetent 
folk som tänker samhällsnytta. Det är sällan jag träffar någon på 
Trafikverket som är dumsnål, som tur är, utan om det är nytta 
för samhället så kör vi på det. [- - -] Och det passade mig då, så 
när jag kom hit, då såg jag den här ”Vad är samhällsnytta?” hela 
tiden. ”Hur gör vi det bättre för medborgarna?” Och det låter 
som en hjältesaga men det är faktiskt så, och det är kul, jag vill 
ju vara på ett sådant ställe. Hade jag kommit in på till exempel 
NCC, en random entreprenör, då hade det kanske varit ”Hur 
tjänar vi mest pengar?” men Trafikverket har inte haft något så-
dant. [- - -] generellt på Investering och Underhåll där jag har 
varit: samhällsnytta går först. 

Flera intervjupersoner är mycket explicita när de säger att de 
finner en inre tillfredsställelse i att arbeta med något som känns 
meningsfullt. En trafikverkare som arbetar med att främja cykel-
trafik tydliggör denna känsla av meningsfullhet genom att kon-
trastera sina nuvarande arbetsuppgifter mot de uppdrag hen 
tidigare utförde som anställd på en reklambyrå: 

Och sedan är det intressanta arbetsuppgifter också, tycker jag. 
Alltså det är ju roligare att hålla på med det här än att sälja Coca 
Cola eller något sådant där. Det här känns ju mer viktigt än att 
sälja nå… eller jobba med någon alldaglig produkt. Jag kommer 
ihåg, när jag jobbade på reklambyrå innan jag började jobba 
kommunalt, och då kommer jag ihåg att vi fick ett uppdrag att 
vi skulle göra förpackningar till korv. Vi gick väl runt jag och 
[personnamn] och kollade på hur korvförpackningarna såg ut 
och då kände jag att ”är det så himla kul att jobba med det här?” 
Det kändes liksom inte meningsfullt. Och i samma veva så sökte 
man då en människa på Gävle kommun som skulle försöka få 
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Gävle att börja cykla, och då tyckte jag att det lät mer som ett 
riktigt jobb än att göra korvförpackningar, så då sökte jag det. 
Och jag tycker ungefär likadant nu också, att det är ett roligt 
jobb och det ger någonting inombords att jobba med det.  

Lusten att lösa komplexa problem och den inre tillfredsställelsen 
som kommer av vetskapen om att arbetsuppgifterna är menings-
fulla är således två drivkrafter i arbetet som nämns återkom-
mande. Ofta framhålls också det konkreta resultatet av arbetet 
som en motivationsfaktor, som i följande citat av en före detta 
chef på hög nivå som svarar på frågan om vad som utmärker 
Trafikverket som organisation: 

Och sedan tror jag också det här att man ser saker bli gjorda, man 
har varit med och byggt den där bron, man har varit med och 
byggt den där tunneln. Man ser ett resultat på vad man gör som 
jag tror är rätt tillfredsställande för många. Så säger de i alla fall.  

De synliga och konkreta resultaten uppges också vara en källa till 
stolthet. I följande intervjuutdrag talar en högre chef inom HR 
om samhällsutveckling i termer av ”vad det är vi faktiskt skapar i 
landskapet”: 

I: Jag tycker att väldigt många medarbetare förknippar sig med 
just att vara en del i samhällsutvecklingen och man känner en 
stolthet för det, och det tycker jag är riktigt häftigt, då har vi 
kommit en bra bit på väg, där man inte bara tänker sin lilla del, 
utan oavsett om du är HR, IT, Inköp, Stora projekt, Trafikled-
ning, Färja, alla på något sätt pratar ändå om ”jag är en del i 
samhällsutvecklingen” då. Och en del kan sätta mycket ord på 
det och andra lite, men det finns där. [- - -] 

F: Vad beror det på, tror du, att den känslan finns där? 

I: Jag tror att det tilltalar oss människor att vi vill på något sätt 
göra ett avtryck, antingen väldigt mycket som individer eller 
känna oss som en del av en organisation som gör avtryck då. 
[…] och här är det en del av ditt arbete då att bidra till sam-
hällsutvecklingen och du kan också rent konkret se vad det är vi 
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faktiskt skapar i landskapet då och tänka ”fasen, jag är en del av 
det där”, väldigt påtagligt eller lite längre ifrån, men ”jag är en 
del av det”. 

Samhällsengagemanget avspeglas i det faktum att ord som sam-
hällsnytta och samhällsutveckling används frekvent både i den 
formella organisationskommunikationen och i mer informella 
samtal. Som tidigare nämnts är samhällsutvecklare den roll som 
Trafikverket sedan ett antal år ikläder sig. Ordet samhällsutveck-
lare ingår bland annat i den så kallade verksamhetsidén, som 
formuleras i två meningar, varav den första lyder: ”Vi är sam-
hällsutvecklare som varje dag utvecklar och förvaltar smart infra-
struktur” (TDOK 2010:275). Det finns anställda som inte i första 
hand identifierar sig som samhällsutvecklare utan som hellre ser 
sig som exempelvis järnvägsarbetare. Det finns också uppfatt-
ningar om att epitetet fungerar sämre för personer som ansvarar 
för mer avgränsade arbetsuppgifter som inte har direkt bäring på 
samhällsutvecklingen: 

Samhällsutvecklare, det är för många fortfarande ett luddigt be-
grepp, eller man har svårt … om man sitter på ekonomiavdel-
ningen till exempel och känner ”ja, men hur är jag samhällsut-
vecklare?” Alltså det blir för långt […] liksom delvis skild verk-
samhet, så att det är svårt för alla att precis känna ”jo, men mitt i 
prick, det här är vi”, utan då kan vissa tycka att det känns lite 
konstlat att sitta och fundera på ”jo, men hur är det, och hur ska 
jag agera för att uppfattas som det?”  

Andra hävdar att det är väsentligt att även de som arbetar med 
mer avgränsade uppgifter inser att de har en roll i samhällsut-
vecklingen, vilket framgår av följande citat: 

Och man kan väl säga att på verksamhetsområde Planering så 
har vi vissa kategorier av medarbetare, vi har något som heter 
samhällsplanerare till exempel, och det är klart att de har ju lät-
tare att identifiera sig med samhällsutvecklarrollen, för man är 
så nära, men sedan kan vi ju ha andra medarbetare som jobbar i 
mer detaljerade eller avgränsade områden, men som också då 
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måste höja blicken och se att det som jag gör har påverkan på 
mycket annat. 

Att vissa känner sig främmande för begreppet samhällsutvecklare 
kan naturligtvis vara problematiskt i organisationsvardagen, efter-
som en sådan inställning går emot påbudet uppifrån. Följande 
utdrag från ett fokusgruppssamtal visar hur vissa medarbetare 
kämpar med att försöka identifiera sig som samhällsutvecklare. 
Talare A vänder sig i citatet nedan till ett par kolleger med andra 
arbetsuppgifter: 

A: I min värld är det ju också så att jag har en känsla av att det är 
ni som är samhällsplanerare, det är ni som är de givande i den 
här frågan, sedan är jag bara en som fortsätter de tankar som är 
tagna. Alltså kommunen och vi kommer överens om att ”så här, 
gör det”. Ja, då är det min roll att fixa det där, med något avtal 
eller med finansiering. Så att jag är inte samhällsutvecklare på 
något sätt annat än att jag utför det som är tidigare tänkt. Så den 
rollen tycker jag att jag har. Och det är inget fel i det alltså.  

B: Nej. 

C: Nej. 

A: Jag tycker inte det är något sämre, men alltså som samhälls-
utvecklare så tror jag att ni ligger lite i framkant där och driver 
det här hur världen kommer att se ut framöver.  

Det må så vara att inte alla uppfattar sig som samhällsutvecklare, 
men det tvåfaldiga engagemanget – för samhället och för arbets-
uppgifterna – tycks vara tämligen genomgående. Det är en av de 
starkaste gemensamma nämnarna som jag identifierat i mitt mate-
rial, inte bara när jag explicit frågat människor vad som karak-
täriserar medarbetare på Trafikverket utan också när jag lyssnat 
på diskussioner under möten och följt anställda i deras vardagli-
ga arbete.  

Det stora engagemanget var uppenbarligen något som led-
ningen tog fasta på när tre nya ledord lanserades våren 2016: ett 
av dessa ord var just engagerade. Det var dock en speciell sorts 
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engagemang som åsyftades i värdegrundsarbetet – innebörden i 
ordet förklarades bland annat med hjälp av två meningar: ”Vi vet 
att vi behöver varandra för att lyckas” och ”Vi skapar nytta till-
sammans”. Dessa påbud om samverkan – karaktäristiskt formu-
lerade som påståenden (jfr Nyström Höög 2015) – kan ses mot 
bakgrund av ett specifikt dilemma som många informanter vitt-
nade om under tiden för min materialinsamling: bristen på hel-
hetssyn. Om detta dilemma handlar följande avsnitt.  

Helhetssyn och stuprör 

Helhetssyn var en av Trafikverkets officiella värderingar från det 
att myndigheten bildades fram till våren 2016 (det vill säga un-
der den tidsperiod då jag genomförde mina intervjuer och ob-
servationer). Mycket i mitt material tyder på att det var den 
värdering som var svårast att omsätta i den organisatoriska i 
vardagen. Lena Erixon framhöll i sitt inledningsanförande vid 
det nationella chefsmötet i Borlänge 2016 att hon fått signaler 
från olika håll om att värderingen helhetssyn – som hon uttolka-
de i termer av samarbete och samverkan – inte fungerar i Trafik-
verket. För att konkretisera detta påstående hänvisade hon bland 
annat till Gunnar Alexanderssons (SOU 2015:110) utredning om 
järnvägens organisation: 

Det ena är Alexanderssons utredning som kom här [- - -] man 
pekar på att man uppfattar oss som väldigt splittrade i delar, lite 
för mycket stuprör, vi får inte ihop liksom struktur och organi-
sationen. Och det kan man säga, frågor som handlar om att vi 
måste ha bättre samverkan, vi behöver jobba mer tillsammans 
och inte uppfattas som olika trafikverk när vi agerar är en syn-
punkt som jag har fått från flera.  

Lena Erixon hänvisade också till den medarbetarundersökning 
som hon gjort under höstens frukostmöten på tio orter i landet: 

Och summerar jag svaren på det så är det ett antal saker som 
kommer fram. Den största utmaningen […] som medarbetarna 
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säger, det handlar just om problem när det gäller samarbete, 
samverkan och stuprör och förtroendefrågorna. Sedan kommer 
en rad andra saker, men det är det som lyser tydligast, alltså att 
vi fortfarande liksom inte har fått ihop samarbete och samver-
kan inom Trafikverket, det här känner man tydligt av.  

Att värderingen helhetssyn inte fungerade var således en syn-
punkt som kom till uttryck såväl utanför verket som internt, 
bland de anställda. Under mina intervjuer och observationer 
talades det en hel del om uppdelningar i olika subkategorier av 
anställda. Informanternas utsagor om bristen på helhetssyn pre-
senteras i det följande utifrån fyra frågor: 1) Vilka uppdelningar 
finns i organisationen? 2) Vilka konsekvenser får uppdelningar-
na? 3) Vad beror det på att dessa uppdelningar finns – vilka för-
klaringar ges i organisationen? 4) Vilka lösningar förespråkas (i 
den mån uppdelningarna uppfattas som ett problem)? 

Utöver uppdelningen i (före detta) banverkare och vägverka-
re talades det om kulturella skillnader mellan olika organisato-
riska enheter, framför allt verksamhetsområden men även cen-
trala funktioner. Följande två citat – det första yttrat av en kom-
munikatör på strategisk nivå och det andra av en VO-chef – är 
exempel på detta: 

Det är ju olika verkligen mellan VO:n, det är väldigt starka skill-
nader tycker jag. Trafikledning kontra Planering tycker jag är 
ganska bra exempel, där man har helt olika perspektiv på vad 
man ska leverera: leverans är på ena sidan 24-timmarsperspek-
tivet, på det andra tio år för en del.  

Det finns många olika grupperingar, alltså tar du Stora projekt 
då så finns det där en väldigt stark stolthet – ”jädrar, alltså är det 
någon som sätter avtryck i det här landet så är det ju vi som gör 
de stora projekten då”. Man är jättestolt där, det går inte ut över 
någon men man har en otroligt egen stark stolthetskultur. Pro-
jektledare Stora projekt, då är man stor va. Och det är inte kons-
tigt, för jag menar det är ju miljardinvesteringar vi pratar om, 
det är inga duvungar som sitter där utan det är verkligen dukti-
ga, drivna projektledare som oerhört konkret kan se vad som 
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skapas. Sedan har du Investering då som gör de andra 2 800 sto-
ra och små projekten. Det finns lite grann ett lillebrorskomplex 
där, man tycker att det är lite finare då att köra stora projekt, 
vilket jag tycker är sorgligt, det finns ingen som helst anledning 
till det, men några tar på sig den tagelskjortan och det önskar jag 
av hela mitt hjärta att verkligen sudda ut sådana dumheter. 

Sagespersonen bakom citatet närmast ovan uppger att hen öns-
kar att polariseringen mellan Stora projekt och Investering skulle 
upphöra. Samtidigt bidrar hen genom sin beskrivning till att 
upprätthålla denna polarisering: inga duvungar och verkligen 
duktiga, drivna projektledare kontrasteras i citatet mot lillebrors-
komplex och tagelskjortan. Detta är ett av berättandets centrala 
dilemman: beskrivningar av rådande tillstånd innebär alltid i viss 
mån en reproduktion, även i de fall då syftet är förändring. 

Det talas inte bara om kulturella skillnader mellan de olika 
organisatoriska enheterna utan också om glapp. Ett konkret 
exempel som gavs på bristande samverkan är att de VO:n som 
står för nybyggnationer (Stora projekt och Investering) kan välja 
en lösning som är jämförelsevis billig att bygga men dyrare eller 
svårare att underhålla i längden jämfört med andra lösningar. På 
så vis räddar ett VO sin budget samtidigt som det går ut över ett 
annat VO (i det här fallet VO Underhåll) och i längden kanske 
över Trafikverkets totala budget. 

En annan typ av glapp som ofta fördes på tal är den mellan oli-
ka organisatoriska nivåer. Att det går en skiljelinje mellan med-
arbetare och högre chefer sades uttryckligen av flera informanter 
och det framkom också på olika sätt under mina intervjuer. Som 
redan framgått i avsnittet om kompetens kan detta glapp åtmin-
stone delvis relateras till en skiljaktig syn på vilken kompetens som 
är gångbar. Vid flera tillfällen fick jag höra att medarbetarna vis-
serligen litar på sina närmaste chefer men att tilliten minskar i 
förhållande till chefer på högre nivåer. Ofta görs i mitt insamlade 
material en hierarkisk uppdelning mellan ”Borlänge” och ”resten 
av organisationen”. Med Borlänge avses då de högre cheferna, 
oavsett om de är placerade i Borlänge eller Solna.  
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Ett betydande glapp uppges också finnas mellan de centrala 
funktionerna å ena sidan och regionerna å andra sidan. Under 
ett fokusgruppssamtal framhöll en deltagare att den centrala 
funktionen Ekonomi och styrning kan besluta om något utan att 
ha koll på ”vad som händer neråt i organisationen” samtidigt 
som det är uppenbart för medarbetarna på regional nivå att det 
fattade beslutet inte går att genomföra i praktiken. Detta sågs 
som ett tecken på bristande helhetssyn.  

Även geografiska kulturskillnader diskuteras bland informan-
terna. Det sägs att det är ”lite olika känsla när man är på de olika 
kontoren”. Vissa informanter tycker att det är svårt att definiera 
vari dessa skillnader består. En person uttrycker det så här:  

Det är mer en känsla man får, det är liksom ett ord, ett uttryck, 
ett sätt att förhålla sig till en fråga.  

En annan informant är mer specifik i sin beskrivning av skillnaden 
mellan den avslappnade stämningen på hens arbetsplats, som är 
ett lokalkontor, och atmosfären på regionkontoret i Solna: 

Man märker det med klädkoden exempelvis. I Solna har alla typ 
[…] skjorta och kavaj, och inte här. […] Solna är extremt pe-
dantiska och man fikar inte och man ska låtsas vara effektiv, fast 
jag tycker att det är ett jättestort värde i att sitta ihop och prata, 
för det löser en hel del småsaker och bidrar till kulturen.  

Intressant är att en nyanställd medarbetare på Solnakontoret 
tvärtom uppgav att något som utmärker Trafikverkskulturen är 
det ständiga fikandet. Detta kan ses som ett av många exempel 
på att de berättelsefragment som jag fick ta del av ofta var mot-
stridiga. Var och en tolkar verkligheten utifrån sin egen berät-
tarposition.  

Inget i mitt material tyder på att de geografiska skillnaderna 
skulle ge upphov till några samarbetssvårigheter eller andra 
organisatoriska problem. Annorlunda är det med de starka pro-
jektidentiteterna på byggsidan. Medarbetarna identifierar sig 
inte bara med sina respektive projektgrupper utan också med de 
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specifika infrastrukturprojekt som de är engagerade i. Det sägs 
att medarbetarna är Förbifarten, Citybanan och de andra stora 
projekten – snarare än Trafikverket. Detta upplevs som proble-
matiskt av högre chefer och av kommunikatörer på strategisk 
nivå, som försöker hålla ihop organisationen och som vill att 
Trafikverket ska vara ”ett enda verk utåt”. Följande citat yttrades 
av en kommunikatör som arbetar på en övergripande nivå med 
frågor som rör Trafikverkets logotyp och grafiska manual:  

Det som däremot är en stor diskussion […] det är att många av 
våra projekt, det är så starka projektledare och kommunikatörer 
som jobbar i sin projektgrupp, där blir ju projektet deras identi-
tet, och då vill man gärna att ”vårt projekt, det ska synas, och det 
ska sticka ut lite grann från Trafikverket för att de därute, de ska 
se att det här är just det projektet”. Så där har vi ju mycket dis-
kussioner: Hur mycket ska man sticka ut? Alltså man ska ju all-
tid hålla sig innanför manualen med typsnitt och så där, men 
man kan ju ändå göra väldigt mycket med layout, med bildval 
och så […] Så det är en sådan där, att få alla projekt att känna att 
”men det viktiga är inte att mitt projekt syns på något extra sätt 
eller sticker ut utan det är faktiskt Trafikverket som ska synas”. 
Det här är lite genomgående för hela vår organisation skulle jag 
vilja säga, inte bara när det gäller grafisk profil utan att vi är gans-
ka mycket ”jag jobbar på centrala funktionen Kommunikation 
och den där jobbar på Underhåll” och så. Framför allt när vi är ute 
och pratar så spelar det ju ingen roll utan man representerar ju 
Trafikverket. Och det är någonting […] som vi behöver jobba 
mycket mer med, att man har liksom en Trafikverkshatt på sig, 
man är inte sitt verksamhetsområde i första hand utan man ska se 
att det här hakar in i och passar in i totalen.  

Trafikverkshatten är en återkommande metafor i mitt material. 
Men som redan framgått är inte alla överens om att det är viktigt 
att ikläda sig den hatten. Tvärtom menar projektledarna som jag 
mött på byggsidan att det är nödvändigt att skapa starka projekt-
identiteter för att klara uppdragen som de ålagts.  

Lena Erixon är noggrann med att betona att olikheter inom 
organisationen i sig inte är problematiska – tvärtom ser hon dem 
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som en styrka, vilket framgår av följande citat från 2016 års na-
tionella chefsmöte i Borlänge: 

Ibland tycker jag man blandar ihop det här med till exempel ett 
Trafikverket – ett Trafikverk innebär ju inte att vi är lika, alltså 
olikheten är ju vår styrka. Det innebär ju mer att vi har samma 
målbild, vi jobbar i samma värdegrund, vi vet vad vi ska leverera 
till. Sedan tar vi ju med olika kompetenser, olika sätt att vara, 
det kan ju bli vår stora styrka i denna stora myndighet. Så i stäl-
let för att se det som ett problem, se det som en förutsättning, 
men det är viktigt att vi alla förstår vart vi är på väg någonstans, 
så att man är lojal med målen och inriktningen och värdering-
arna vi har. Det tycker jag är viktigt. 

Olika kompetenser och olika sätt att vara är, enligt citatet ovan, 
en styrka så länge målbilden och värdegrunden är gemensam för 
alla trafikverkare. Helhetssyn handlar således inte om att alla ska 
vara lika utan snarare om (att skapa förutsättningar för) samver-
kan. Det rådde en relativt samstämmig uppfattning bland mina 
informanter om att samarbetet mellan olika organisatoriska enhe-
ter var bristfälligt. (Endast projektledarna på byggsidan hävdade 
något annat – och enligt informanter på hög nivå med överblick 
över organisationen var det symptomatiskt att just projektledarna 
var obekymrade, eftersom projektledarna själva befann sig i av-
skilda bubblor som var trivsamma och välfungerande för de invig-
da men som skapade problem för organisationen som helhet.) 
En metafor som användes återkommande för att tala om det 
bristande samarbetet var stuprör, som i följande citat: 

Sedan en annan del i kulturen som jag tänker, det är väl det här 
lite stuprörskulturen som också är väldigt hårt satt hos oss, att 
man värnar om där man själv jobbar och att lösa sina uppgifter 
och att man förknippar sig väldigt mycket med sitt projekt eller 
sitt VO eller vad det är, det tycker jag också är tydligt.  

Framför allt används stuprörsmetaforen i Trafikverket för att 
belysa samverkansproblem mellan olika verksamhetsområden. 
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Ibland broderas den ut med tal om att det saknas ”hängrännor”, 
det vill säga förbindelselänkar mellan de olika stuprören.  

Vilka uttryck tar sig då stuprörsproblematiken och bristen på 
helhetssyn? Informanterna lyfter fram delvis olika saker, vilket i 
viss mån kan relateras till deras olika roller och arbetsuppgifter. 
Kommunikatörerna framhåller att kommunikationen blir spre-
tig. Det gäller både den interna kommunikationen och den ut-
åtriktade. Internkommunikationen på intranätet är inte målstyrd 
”utan det är alltid stuprören som kommunicerar”, enligt en 
kommunikatör som jag intervjuade. Hens vision var att intern-
kommunikationen i stället skulle vara upplagd på så vis att ett 
specifikt mål var utgångspunkten och att de olika organisatoriska 
enheterna sedan fick i uppdrag att berätta om hur de är med och 
bidrar till detta mål. Att den utåtriktade kommunikationen spre-
tar beror, enligt samma informant, på att det länge har varit okej 
inom Trafikverket att olika delar av verksamheten ”hittar på sitt 
eget” i stället för att utgå från helheten. Som exempel nämner 
hen två skilda säkerhetskampanjer med delvis olika budskap som 
Trafikverket tidigare bedrivit i ett och samma område: 

I: De hade problem med spårspring […] det var en kampanj 
med ett järnvägsföretag som man hade gjort tillsammans, och 
ett som jag inte kommer ihåg om det var helt eget initiativ eller 
om det också var tillsammans med någon annan, men de hade 
liksom två helt olika upplägg, för en hade varit så här typ ”chan-
sa inte” och den andra var typ ”du kommer dö om du …”, alltså 
det var helt olika angreppssätt, och tittar man på den forskning 
som finns kring det där så var liksom ingen av dem särskilt 
lämplig [- - -] Och det är en kunskap som vi har i verket. Varför 
har inte den tagits till vara? Och varför har man lagt pengar på 
två separata kampanjer som inte ens förstärker varandra? 

Enligt citatet ovan leder den bristande helhetssynen inte bara till 
att olika delar av organisationen drar åt skilda håll utan också att 
de riskerar att underminera varandra. Dessutom finns en risk 
både att hjulet uppfinns på nytt och att organisationen inte lär av 
sina misstag utan tvärtom upprepar dem. Därtill blir den externa 
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bilden av Trafikverket splittrad. Att det är fler än kommunikatö-
rerna som beklagar att Trafikverket inte framstår som en sam-
manhållen organisation utåt framkommer i följande utdrag från 
ett fokusgruppssamtal mellan tre ingenjörer: 

A: Det har ju blivit så att jag har haft mina investeringsprojekt 
och så vet man liksom inte vad Underhåll håller på med, och vi 
kan vara i samma geografiska område och härja, våra projekt vet 
inte om varandra, och det blir inte bra för trafikanten, det blir 
inte bra för dem som bor i området, vi framstår som så här helt 
eh … 

B: Inkompetenta. 

A: (skratt) Ja, men helt förvirrade. 

En annan problematik som anställda i den operativa verksamhe-
ten ger uttryck för är att de saknar överblick och kontaktvägar. 
Flera informanter vittnar om att de inte längre vet vilka personer 
de ska vända sig till när de behöver samverka med andra delar av 
verksamheten; de upplever att de tappade överblicken över or-
ganisationen när Trafikverket bildades. Detta gäller inte minst 
anställda med en bakgrund i Vägverket, där det regionala infly-
tandet var stort. Bland mina informanter finns en uppfattning 
om att det visserligen är positivt att enhetlighet på nationell nivå 
främjas av den nya organisationen men att något viktigt samti-
digt har gått förlorat på vägen. Detta kommer till uttryck i ett 
fokusgruppssamtal: 

A: Jag längtar ju lite efter den här regionala modellen vi hade 
(skratt) för då kände vi varandra bättre och visste vad olika 
människor jobbade med och vi drog mer åt samma håll. 

B: Ja, men det … lite så där att allt var verkligen inte bättre förr, 
men jag kan också sakna den där känslan att ”okej, jag har inte 
koll på hela landet, men jag har åtminstone hyfsad koll på vad 
som händer i de här fyra fem länen”. 
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Att hitta kontaktvägar i den nya organisationen uppges vara 
både svårt och tidskrävande: 

A: Bara det här att kunna lyfta telefonen och ringa och få ett 
klart besked eller få info eller ah … när man inte vem man ska 
ringa. 

B: Då är det mer personliga kontakter då liksom? 

A: Jo. 

C: Men ändå kan man heller inte riktigt hänga på bara det […] 
alltså man ska göra något man inte har gjort förut, jag gör verk-
ligen mycket sådant nu. Det går åt så förbannat mycket tid till 
att leta. 

Fokusgruppsdeltagarna som citeras ovan upplevde att organisa-
tionen inte gav dem det stöd de behövde. De kände sig i hög grad 
utlämnade till sig själva. Detta är en uppfattning som också ut-
trycks av några projektledare på järnvägssidan. Den helhet som 
organisationen inte kan stå för skapas i stället av medarbetarna 
själva inom respektive projekt; framför allt ligger det på projekt-
ledaren att skapa ett välfungerande och sammanhållet team. 
Projektledaren riskerar att bli en Fixarfrasse – och resultatet blir 
dessutom att intrikata gruppbildningar skapas inte bara inom 
Trafikverket utan också över organisationsgränserna, eftersom 
externa konsulter ingår i projektgrupperna. En projektledare 
kommenterar detta på följande vis:  

Så jag tror, om man skulle kartlägga det liksom, vilka man tyck-
er att man hör ihop med, så skulle det nog bli väldigt intressant. 
Det skulle inte bli så enkelt.  

En säkerhetschef riktar in sig på säkerhetsarbetet i sitt tal om vad 
den bristande helhetssynen leder till: 

Sedan det andra, vi håller på och ser över vår säkerhetsorganisa-
tion inom Trafikverket i sin helhet. Det har varit mycket kritik 
på de här grejerna […]. Hela Trafikverket – för personalen som 
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jobbar här som jag upplever det är fantastiskt duktiga och dugli-
ga, de är jätteduktiga, lojala och brinner verkligen för sina saker 
– men vi jobbar väldigt mycket i stuprör, så höger hand vet inte 
vad vänster hand gör, det finns risk för dubbelarbete, det finns 
risk att vi tappar saker mellan stolarna också, och sedan finns 
det inget övergripande paraplytänk, det vill säga hängränna, det 
finns ingen då som uppifrån och ner klarar ut, lägger kanske det 
övergripande paraplyet i form av instruktioner eller styrning 
och kontroll, utan det är lite grann - och nu sticker jag ut hakan 
lite grann – lite High Chaparal över det hela. Så just därför så 
pågår det ett projekt, och det ska vara klart här nu till årsskiftet, 
så ska vi ta fram ett förslag till lösning. 

Att den problematik som lyfts i det metaforrika citatet ovan är 
giltig även för andra områden än säkerhetsarbetet framgår av 
utsagor från flera informanter: att höger hand inte vet vad väns-
ter hand gör och att saker faller mellan stolarna framhålls ofta 
som konsekvenser av ”stuprörstänket”. Det talas också om en 
”blame culture”. Ett annat ord för detta är ”nånannanismen”. 
Följande samtal ägde rum inom ramen för chefsmötet i Eskilstu-
na i april 2015: 

A: Det har man ju hört vissa … i vår diskussion, vi hade där 
chefer och ledare som säger: ”Jag har inte fått något mål, så att 
jag vet inte vad jag ska göra.” Och det kan man ju tänka sig, man 
kanske borde ha fått ett mål av sin chef, men har man inte fått 
det, i så fall får man ju sätta det själv, för sin egen organisation: 
”Vad vill jag? Vilka mål har jag?” Ja, det tycker jag också är så-
dan jätte… någon annan ska göra någonting liksom.  

B: Det finns många sådana anställda – ”nån annan”. 

(allmänt skratt) 

A: Titta i mejllistan om det inte dyker upp någon mejladress: 
nånannan@trafikverket.se. 

C: Jag var på Smart [ledarskapsutbildning] i veckan, en av grup-
perna jag har följt, då hade de myntat begreppet där ”nånannan-
ismen” – jag hade inte hört den innan i alla fall […] Den måste 
vi stävja. 
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D: Men hur fångar vi upp den då? För det handlar ju om hela 
medarbetarskapet också, det är ju inte av ovilja man som med-
arbetare pratar om den där nånannanismen. 

I diskussionsutdraget ovan hävdas det att nånannanismen inte 
grundar sig i medarbetarnas ovilja. Vilka förklaringar ges då till 
den bristande helhetssynen? På 2016 års nationella chefsmöte i 
Borlänge framhöll Lena Erixon otydlig styrning som boven i dra-
mat, i samband med att hon presenterade resultatet från med-
arbetarundersökningen som gjorts under den gångna hösten: 

På styrningen så har vi frågat ”Är det tydligt vart vi ska, varför 
och hur vi tar oss dit?” och det är 9 procent som svarar att det är 
tydligt. Det innebär konkret att 91 procent svarar ”Nej, det är 
inte tydligt” eller ”Det kunde bli tydligare”. De flesta har svarat 
”Det kunde bli tydligare”. Det tror jag är en oerhört viktig fråga 
att ta för oss, för är det inte tydligt, då kommer vi också gå in 
mer och mer i stuprör, därför då blir det viktigt att liksom klar-
göra vad jag ska göra eller vad vi ska göra hos oss, därför jag 
förstår ändå inte hur helheten ska med. Ju tydligare vi kan få 
den bilden, desto lättare att förstå ”hur bidrar vi och vad måste 
jag göra eller vi göra tillsammans med andra”.  

En annan förklaring till den bristande helhetssynen är att den 
nuvarande styrningen är utformad på ett sådant sätt att fel bete-
enden premieras. Denna förklaring framskymtar i följande citat, 
yttrat av en kommunikatör på strategisk nivå:  

Det blir väl någon form av outtalad maktkamp hela tiden […] 
det är ju stuprör, en effekt av stuprör också, alltså du belönas av 
din linjechef och då blir det egna verksamhetsområdet viktigast 
och i de diskussionerna så förlorar ju det egna verksamhets-
området på en helhetssyn på Trafikverket utifrån kommunika-
tionsperspektiv och så taktiseras det liksom och jag kan väl tycka 
att det har varit rätt slitigt … det är jag rätt trött på faktiskt. 

Att de vardagliga kontaktytorna har försvunnit framhålls som 
ytterligare en orsak till uppdelningen i olika grupperingar inom 



 
 

H A N N A  S O F I A  R E H N B E R G  

 88 

organisationen, något som redan antytts ovan. Mer konkret 
handlar det om hur de fysiska arbetsplatserna är organiserade, 
vilket framgår av följande citat: 

Jag tror att när man inte sitter tillsammans, det vill säga om jag 
inte känner hon som är banförvaltare, då är det svårt att ta kon-
takt också. Om man inte har de här kontakterna och vet vem 
folk är, det är väldigt lätt att man pratar ”vi och de” då också 
mellan stuprören i organisationen. Tidigare då när man var or-
ganiserade där man hade en region då eller en chef som svarade 
för helheten inom det – då är vi tillbaka till helheten igen – då 
fikade man ju tillsammans med dem på Underhåll eller dem 
som jobbade på trafikledningen och då satt man ju: ”Aah du, nu 
har jag det här på gång.” – ”Ja, okej, men då måste ju jag …” 
Och så helt plötsligt nu så är vi ju ganska uppdelade och vi sitter 
ju på olika platser. 

Som redan framgått anser vissa informanter att den bristande 
helhetssynen kan relateras till organisationsstrukturen. Ytterliga-
re ett exempel på detta är en utsaga från en chef om att Trafik-
verkets arbetsordning ”inte riktigt är byggd för att jobba mellan 
och över verksamhetsområdena”.14 Men alla håller inte med om 
att det rör sig om ett strukturellt problem. En annan chef än den 
nyss nämnda säger uttryckligen att strukturen är ”hyfsad som 
den är” och att det inte finns ”så väldigt många andra vettiga sätt 
att göra det på”. Informanter som inte ser stuprören som ett 
strukturellt problem menar i stället att det är en fråga om för-
hållningssätt, vilket framgår av citatet nedan, yttrat av en kom-
munikatör på strategisk nivå: 

Men nej, vi är inte ute efter en omorganisation och det kommer 
inte att lösa det, utan det är så här, det handlar om att vi måste 
liksom … vi kommer alltid att vara organiserade i stuprör, vi 
måste se till att göra det bästa av det. 

                                                                               
14 Arbetsordningen är en av Trafikverket beslutad ordning som reglerar 
arbets- och ansvarsfördelningen inom myndigheten. Varje myndighet ska, 
enligt Myndighetsförordningens (SFS 2007:515), utforma en arbetsordning. 
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Den bristfälliga helhetssynen inom verket framställs i citaten 
ovan som ett problem och som något som måste förändras. Sam-
tidigt finns det bland anställda på hög nivå i organisationen en 
förståelse för att detta problem har uppstått. En före detta chef 
framhåller att det är svårt att bygga en gemensam identitet för en 
organisation som går igenom så många förändringar som Tra-
fikverket har gjort. Även om hen önskar att helheten vore starka-
re än vad den är finner hen det inte konstigt att ”man blir starka-
re och starkare i stuprören”. Bristande samverkan är ett klassiskt 
organisationsproblem och det minskar inte av att den verksam-
het som Trafikverket bedriver är mycket komplex, något som 
framhålls i följande citat av en strateg: 

I: Sedan så är det frustrerande att vi inte är tillräckligt duktiga på 
att se bortom vårt eget staket eller vårt eget lilla hörn, och det 
gäller oss alla att det är så fullt upp och det är så pass många 
problem eller utmaningar att lösa på hemmaplan för gemene 
chef inom något område att det är förståeligt att tiden inte räck-
er till att även synka mot övriga delar på ett bra sätt. 

F: Men är Trafikverket sämre på det än andra organisationer har 
varit, eller är det ett vanligt problem? 

I: Nej, det är ju ett klassiskt problem. Trafikverket är ju en av de 
mer komplexa verksamheter man kan ge sig in i, tror jag fak-
tiskt, därför att det finns så många beroenden och så många 
osäkerheter och variabler som vi inte kontrollerar och hanterar. 

Möjligen är det lättare att ha helhetssyn för dem som arbetar på 
hög nivå i organisationen eller med mer övergripande uppgifter. 
I mitt material finns mycket som tyder på detta, bland annat 
följande citat från ett fokusgruppssamtal, där en deltagare riktar 
sig direkt till en annan.  

Alltså jag tycker nog att … Jag tänker på dig och mig, [person-
namn]. Vi sitter ju på CF-nivå och jobbar med ganska stora frå-
gor [- - -] Det kan vara enkelt i alla fall att få ett helhetsperspek-
tiv, men det beror också på var man sitter och vad man jobbar 
med för frågor, vilka uppdrag man har […] Vi är ibland tvung-
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na att ha helhetsperspektiv på det vi gör. Samtidigt har jag full 
respekt för och förståelse för att individer ganska långt ut i ka-
pillärerna i ett VO har svårt att tänka helhet i sitt arbete. Det är 
nästan omöjligt att få, beroende på att man har ett annat speci-
fikt uppdrag som är väldigt konkret inom det ansvarsområdet.  

Hittills har frånvaron av helhetssyn framställts som ett problem i 
denna text. Men det är inte alltid som organisationens bästa 
sammanfaller med individens bästa. Från den lilla gruppens 
perspektiv kan det naturligtvis finnas fördelar med att lägga 
Trafikverkshatten på hyllan. En projektledare framhåller att en 
fördel med ett starkt projektfokus är att hen inte behöver befatta 
sig så mycket med ”Trafikverksproblem”:  

I: Det är så få som är anställda här så att här är det projektfokus 
(skratt) på ett helt annat sätt då. Vilket är ganska skönt, jätte-
skönt, man behöver inte fundera så mycket på Trafikverkspro-
blem. 
F: Nej.  

I: Och diskussioner som pågår om olika saker som det här med 
aktivitetsbaserade kontor och … 

F: Nej just det (skratt), ni får sitta vid era skrivbord. 

I: Ah precis. Modern arbetsplats. Men så är det ju, så att man är 
lite förskonad om man jobbar i ett projekt, för då är det projekt-
fokus, det är de frågorna som man hanterar och driver.  

Under min materialinsamling stötte jag ofta på påståenden om 
att vissa delar av organisationen ”kör sitt eget race” (något som 
jag redan varit inne på vid ett par tillfällen). Det går att göra olika 
tolkningar av denna rapporterade tendens att ”hitta på sitt eget”: 
Antingen kan den ses som ett uttryck för en bristande helhets-
syn. Eller som en konsekvens av en icke-fungerande organisa-
tionsstruktur. Eller kanske som bådadera. Vad som kom först, 
hönan eller ägget, är inte alltid lätt att avgöra. ”Hitta på eget-
tendensen” kan också ses som ett utslag av konkret problemlös-
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ning. Allt beror på berättarens – och lyssnarens eller läsarens – 
perspektiv.  

Berättelser är mångtydiga och rymmer en uppsjö av tolknings-
möjligheter. Vi väljer ofta den tolkning som hjälper oss att skapa 
mening i tillvaron och som kanske också framställer oss själva i 
en bättre dager eller gynnar oss på något annat sätt. Det innebär 
att en person kan välja att tolka en och samma berättelse på olika 
sätt vid skilda tillfällen.  

Den dominerande berättelsen under tiden för min material-
insamling var ändå att samarbetet mellan olika delar av organi-
sationen haltar och att detta är ett problem ur ett organisations-
perspektiv. Trafikverket skapades i syfte att lägga grunden för ett 
trafikslagsövergripande perspektiv – en form av helhetssyn. Men 
i Trafikverket berättas nu i stället en berättelse om en förlorad 
helhetssyn. Berättelsen om Trafikverket och stuprören lyder lite 
tillspetsat som följer: Det fanns en harmonisk tid med ett ban-
verk och ett vägverk och mer helhetssyn inom respektive verk 
(även om denna helhetssyn var regional snarare än nationell 
inom Vägverket). Sedan bildades Trafikverket och problemet 
med stuprören uppstod.  

För att berättelsen ska bli komplett återstår lösningen – eller 
rättare sagt lösningarna, eftersom det handlar om en mång-
stämmig berättelse. Hur kommer det sig att verksamheten ändå 
fungerar? Vilka lösningar har enskilda personer hittat i varda-
gen? Och vilka bredare lösningar förespråkas inför framtiden? 

Naturligtvis är lösningarna beroende av hur problemet for-
muleras. Om organisationsstrukturen anses vara problemet är en 
lösning att förändra denna. Detta är en lösning som förespråkas i 
följande citat, yttrat av en person som arbetar med järnvägsfrå-
gor på en övergripande nivå: 

När Trafikverket bildades så var ju den överordnade principen 
att man skulle integrera väg och järnväg så mycket det bara gick, 
och det där gjorde man ju med varierande framgång då. Och vi 
ser väl nu, tycker jag, att den där pendeln håller på att slå över så 
att man snarare har börjat inse att väg och järnväg skiljer sig en 
hel del åt, kravbilden ser helt olika ut, vi kanske måste rigga det 
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på ett annat sätt så att man för respektive transportslag säker-
ställer att det som måste fungera fungerar. [- - -] För att den 
styrningen som vi får i lag och förordning den anger ju tydligt 
vilka uppgifter som ska göras och hur och så där, men vi har lik-
som inte det perspektivet för att vi har blandat ihop väg och 
järnväg [- - -] Det är väl inte uteslutet att han [regeringens sär-
skilde utredare Gunnar Alexandersson] kommer att föreslå att 
man gör någonting åt organisationen i det avseendet, och det 
tror jag skulle vara välgörande för verksamheten, för det går lik-
som inte att hålla ihop och styra något som har så få gemen-
samma nämnare egentligen på det sätt som vi har riggat det i 
dag [- - -] det här liksom knackiga bygget, det rullar på och det 
funkar väldigt bra ytligt sätt, vill man ju förmedla bilden av då. 
Men alla inser ju att det här är ju ett experiment liksom. (skratt)  

Om utgångspunkten är att organisationsstrukturen är boven i 
dramat blir det svårt för en enskild medarbetare att gå till botten 
med problemet. Då blir lösningen snarare att i vardagen hitta 
sina egna vägar för att få saker och ting att fungera. Detta är en 
lösning som möjligen fungerar på individ- och gruppnivå, men 
det är knappast en hållbar lösning sett ur ett organisatoriskt 
helhetsperspektiv.  

Om förhållningssättet betraktas som det grundläggande pro-
blemet är det snarare detta som måste förändras. Och om grund-
problemet är en otydlig eller felaktig styrning är det där åtgär-
derna måste sättas in. Förhållningssätt och styrning är fenomen 
som i hög grad är relaterade till varandra. Ett sätt att förändra 
förhållningssätt är just genom styrning. En tydligare styrning är 
en lösning som inte bara förespråkas av Lena Erixon; i följande 
citat är det en kommunikatör på strategisk nivå som är inne på 
samma sak:  

Jag skulle ju önska att det fanns en tydligare … alltså att man 
premieras mer om man har en bra hel … [helhetssyn]. Alltså att 
det blir tydligare från ledningen att man verkligen vill att med-
arbetarna ska ha det, det är viktigt […] en tydlig styrning och 
ledning kring det, skulle jag önska. Det ska inte vara okej att 
bara köra i sitt spår eller säga ”nej, att det är de, så jag ställer inte 
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upp på den här intervjun”, sådant måste bort. Och eftersom alla 
är olika så behövs tydlig ledning kring det tror jag.  

I citatet ovan understryks vikten av att beteenden som präglas av 
helhetssyn premieras från ledningens håll.  

Ytterligare en aktör i berättelsen om Trafikverket och stuprö-
ren är tiden. Personen bakom citatet nedan upplever den nuva-
rande organisationen som tungrodd, men hen menar att saker 
och ting trots allt förbättras med tiden: 

Nu har det ju gått några år så nu börjar man väl brygga dem 
[stuprören] mer och mer, och i projekt så löser vi ju saker och 
ting mellan verksamhetsområdena … för vi måste, det funkar 
inte annars [- - -] man hittar sätt att lösa det på då och man ska-
par kontakter till andra verksamhetsområden.  

Enligt informanten som citeras ovan samverkar tidens gång på 
ett positivt sätt med enskilda trafikverkares goda vilja och höga 
ambitioner, något som bäddar för att berättelsen om stuprören i 
Trafikverket i bästa fall kan få ett lyckligt slut.  

Takhöjden – en metafor som rymmer motsägelser 

Som framgått var helhetssyn en omdiskuterad värdering i Tra-
fikverket vid mitten av 2010-talet. En annan av myndighetens 
officiella värderingar under tiden för min materialinsamling var 
lyhördhet. Enligt dokumentet Strategi för Trafikverkets varumär-
ke, där myndighetens officiella värderingar kodifieras, handlar 
lyhördhet om att i allt verket gör utgå ”från samhällets och våra 
kunders behov” (TDOK 2010:275, s. 6). Mer specifikt talas det 
om att ”på ett lyhört sätt” planera och skapa smart infrastruktur 
(ibid). Lyhördhet var alltså en påbjuden värdering i kontakterna 
med omvärlden. Men internt uppgavs det stå sämre till med 
lyhördheten. 

Mitt första intryck av Trafikverket var att de anställda var öp-
penhjärtiga, både i intervjuer med mig och på interna möten där 
jag närvarade som observatör. Mina intervjupersoner och övriga 
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informanter gav utan omsvep uttryck för både positiv och nega-
tiv kritik av Trafikverket. Vid tre tillfällen uttryckte enskilda 
intervjupersoner att de kände sig obekväma med att yppa något: 
En chef som jag intervjuade bad vid ett tillfälle att jag skulle 
stänga av ljudinspelningen. Vid ett annat tillfälle bad jag en in-
tervjuperson om ett konkret exempel i samband med att hen 
kritiserade högt uppsatta personer i organisationen för en gene-
rell tendens att undanhålla viss information. Hen sa då att hen 
inte vågade och hänvisade i stället till en kollega, som möjligen 
skulle vara ”modigare”. Slutligen var det en informant som ut-
tryckte att hen kände obehag när hen under forskningsintervjun 
riktade allvarlig kritik mot ledningen: 

På något vis så tycker jag, jag vill ju egentligen tala om det här så 
att det kommer upp, men det känns lite svårt också, för det är ju 
kritik liksom. Men meningen är ju att … jag vill ju att det ska bli 
bättre. 

Det rör sig alltså om tre enskilda situationer under många tim-
mars materialinsamling. I övrigt upplevde jag inte att informan-
terna fann det svårt att tala öppet med mig. Dessutom kom jag 
gång efter annan i kontakt med informanter som hävdade att 
Trafikverket består av människor som alltid ska vara med och 
tycka och tänka om allting i verksamheten. Detta stärkte mitt 
intryck av att det rådde ett relativt öppet klimat i organisationen. 
Därtill kommer det faktum att jag som forskare blev insläppt i 
Trafikverket och fick full frihet att intervjua både chefer och 
medarbetare. Det öppna klimatet var något jag fick kännedom 
om redan under en av mina första intervjuer, som genomfördes 
med en högt uppsatt person med överblick över verksamheten. 
Följande citat härstammar från denna intervju: 

En positiv del tycker jag i Trafikverkskulturen – även om du går 
in och tittar sedan på medarbetarundersökningar och liknande 
så kommer du få en något annorlunda bild – men ändå tycker 
jag en ganska positiv del av kulturen är att man uttalar sig också, 
man vågar uttala sig. [- - -] Och det där kommer du få olika bil-
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der av, men det är min uppfattning, att det ändå är förhållande-
vis öppet på det sättet. 

Som framgår av citatet ovan kan bilden problematiseras. Infor-
manten bakom citatet förutspår att jag kommer att få ”olika 
bilder” av huruvida Trafikverket präglas av öppenhet. Denna 
förutsägelse skulle komma att besannas.  

När Lena Erixon genomförde sin medarbetarundersökning 
under hösten 2015, i samband med att hon höll frukostmöten på 
tio orter i landet, fick mötesdeltagarna svara på frågan om det är 
”högt i tak” i Trafikverket. Närmare hälften av svarspersonerna 
(45 procent) svarade nej. Svaret uppfattades som svårtolkat av 
ledningen, vilket framgår av följande citat, yttrat av Lena Erixon: 

Framför allt när Anna Lihr [kommunikationsdirektör] då gick 
ut och försökte fråga: ”Vad är det som det betyder när ni svarar 
nej på den här frågan?” Får lite olika svar. En del säger: ”Jo, jag 
har sagt … och då har jag fått smäll på fingrarna, då har jag fått 
veta av min chef att det där var inte rätt att säga”, så det kom-
mer. Men i andra delar så är det svar av karaktären ”jo, men det 
fungerar bra hos oss men när vi ska sedan skicka det uppåt så 
ser inte vi att vi får något svar” eller ”det är jättebra hos oss, men 
jag vet att det är inte bra hos andra”, den får vi också, så det är 
lite olika svar på det där. Men den finns ändå där och bubblar, 
och 45 procent som svarar nej – det är inte bra, det står för nå-
gonting, så det där är viktigt att vi jobbar med och hanterar. 

Flera informanter uppger att det inom Trafikverket finns en ten-
dens lägga locket på, både i den utåtriktade och i den interna 
kommunikationen. Detta menar de kan förklara den utbredda 
känslan av att det inte är högt i tak. En chef riktar kritik mot vad 
hen uppfattar som ett alltför stort fokus på ”damage control” när 
det stormar kring verket i massmedierna: 

Till exempel när det har varit negativ media runt Trafikverket så 
uppstår liksom damage control-aktiviteter internt. Då har man 
liksom fullt sjå med att kommunicera att ”det där stämmer inte 
och det är så här det är och vi har gjort det här” i stället för att 
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säga ”här behöver Trafikverket lyfta sig och i den verksamheten 
som ansvarar för de här frågorna så ska följande åtgärder vidtas 
efter beslut av någon chef” till exempel. Så man håller kritiken 
ifrån sig lite grand. Det har ju varit ganska mycket negativ me-
dia och ja, man är ganska angelägen om att upprätthålla någon 
slags fasad, både internt och externt, i stället för att på allvar gå 
till botten med problem och så där, som ju rimligtvis man kän-
ner till finns. Alltså vi är så ytliga på något sätt. 

Samma chef talar också om en ”skönmålningskultur” när det 
gäller interkommunikationen. Hen berättar att detta var något 
som diskuterades under Smart, en ledarskapsutbildning som 
merparten av cheferna i Trafikverket hade genomgått vid mitten 
av 2010-talet. 

I: Det var ju en sådan där sak som vi var ganska överens om, att 
internkommunikationen känns lite tillrättalagd och inte så upp-
riktig och tydlig och skarp som den skulle behöva vara kanske, 
för att åtnjuta allas fulla förtroende, så det har skett en glidning 
där lite grand. 

F: Var det annorlunda tidigare alltså? [- - -] 

I: Njae, det är väl sedan Trafikverksbildandet egentligen. Men 
det där kan ju ha sin förklaring i också att Trafikverket ansvarar 
ju för en sådan himla bred verksamhet så att det blir liksom lite 
översiktligt och man ger inte plats åt sakfrågor på det sätt som 
ibland skulle kunna krävas, för att det blir för djupt och det in-
tresserar för få sett till alla medarbetare i verket då. 

Den stora bredden i Trafikverkets uppdrag är en orsak till att 
internkommunikationen blir ytlig och missvisande, enligt citatet 
ovan. En annan förklaring, som framhålls av flera informanter, 
är det tidigare nämnda glappet mellan medarbetare och högre 
chefer. Det hävdas att detta glapp tar sig uttryck i att de högre 
cheferna inte är mottagliga och öppna för kritik och att en del 
information inte ens når fram till ledningen. Den chef som citeras 
närmast ovan menar vidare att det sker en ”stenhård gallring” av 
vilken slags information som får gå ut på intranätet. Hen talar om 
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att kommunikationsavdelningen har ”någon slags veto” och att 
all information alltid måste passera ett antal kommunikationsfil-
ter. Den bild som kommunikatörerna själva ger motsäger dock 
detta. En kommunikatör på hög nivå berättar utan omsvep att 
Trafikverkets intranät kallas för Pravda av vissa för att det upp-
fattas som alldeles för glättigt. Hen understryker att snedvrid-
ningen är något som kommunikatörerna mycket väl känner till 
och själva störs av: 

Järnvägssystemet – när jag pratar med gubbarna och gummorna 
som har ansvar för en del av banan i vardagen så får jag en helt 
annan bild än vad vi har på intranätet, om jag säger – det är så 
mycket värre än vad man kan läsa sig till i våra officiella kanaler. 
Det hänger ihop med glappet mellan medarbetarna och högsta 
ledningen. 

Problemet är, enligt sagespersonen bakom citatet ovan, att det 
finns ”några som sätter stopp för att vissa korrekta saker kom-
municeras ut”. En annan kommunikatör talar om tillrättalagda 
bilder, både i internkommunikationen och i den utåtriktade 
kommunikationen: 

Det är väldigt svårt att veta vad som är fakta om man vet att bild-
en då kanske är lite tillrättalagd varje gång och man får höra oli-
ka uppgifter om varje situation och så vidare – den officiella och 
så hör man lite underifrån hur det egentligen var. Det tror jag är 
rätt skadligt faktiskt. Det är ändå högt i tak för att det finns […] 
alltså det ska jag nästan säga är en förklaring till varför man 
ändå pratar, jag har nog ganska höga tankar om dem som har 
jobbat på Trafikverket, alltså det är människor med både hög in-
tegritet och hög kompetens, och man säger ifrån och vågar säga 
ifrån. I en organisation där man då hade varit osäkrare på sin 
egen expertkompetens så hade man kanske inte vågat vara så 
tydlig uppåt. Men just det där att man [cheferna] väljer sedan 
vilken sanning man ska föra vidare uppåt och utåt gör ju att ef-
fekten av att man pratar är väldigt liten. Och de som har gått 
över gränsen då kanske i vissa fall eller blivit obekväma, de har 
nog inte haft det så lätt.  
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Lite tillspetsat kan man kanske säga att frågan är om taket är 
halvhögt eller halvlågt. Många trafikverkare är öppenhjärtiga – 
de uttrycker åsikter, säger ifrån och är tydliga uppåt – men en 
stor del av personalen upplever ändå att det inte är högt i tak. 
Som framgått av skildringen ovan ryms flera förklaringar till 
detta inom den mångstämmiga berättelsen om Trafikverket.  

En modern myndighet 

Trafikverket är inte bara en mångfacetterad och fragmenterad 
organisation (jfr Jacobsson 2017). Internt – men även externt – 
präglas organisationen dessutom av kontrasterande tankemöns-
ter. En kontrast som Trafikverket rymmer är dikotomin myndig-
het–företag. Annorlunda uttryckt är Trafikverket en myndighet 
som i viss mån framstår som ett företag. Denna tvetydighet disku-
teras i följande avsnitt, som till lika stora delar bygger på infor-
manternas utsagor och på mina observationer.  

Det har redan framkommit att många trafikverkare drivs av 
en ambition att skapa samhällsnytta. I linje med detta ligger 
följande citat, där en trafikverkare klargör att målet i privat verk-
samhet är att skapa vinst för ägarna, medan Trafikverket finns 
till för att använda pengar på ett så bra sätt som möjligt:  

Sedan en annan stor drivkraft, och det är också ett skäl till var-
för jag inte jobbar som konsult, är att jag är inte här för att tjäna 
pengar utan jag är här för att använda pengar så bra som möj-
ligt, och det är en ganska stor skillnad, tycker jag. Jag är inte här 
för att trycka ner en konkurrent och pressa ner priserna, alltså 
sådant är jag helt … det är moraliskt svårt för mig.  

Enligt djupanalyser som Trafikverket gjort är det inte i första 
hand de som är intresserade av en hög lön som väljer att söka 
jobb på myndigheten utan de som ”mer vill göra ett samhälls-
uppdrag”. Ambitionen att skapa samhällsnytta lyfts av flera in-
formanter fram som karaktäristisk inte bara för Trafikverksper-
sonal utan generellt för myndighetsanställda. I de beskrivningar 
av Trafikverket som jag tagit del av framhålls även andra myn-
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dighetsspecifika särdrag. Exempelvis talar flera personer om 
vikten av att förvalta skattepengarna – ”de pengar som vi får från 
riksdag och regering för att driva järnväg och väg och färjor och 
allt vad vi gör” – på ett bra sätt. En relativt nyanställd intervju-
person som ställdes inför frågan ”Var det något som förvånade 
dig när du började på Trafikverket?” svarade följande: 

Ja, hur mycket som man ändå pratar om effektivitet utifrån att 
verkligen ta till vara på skattekronorna på bästa möjliga sätt då. 
För det är ju liksom en radikal skillnad: näringslivet, där du först 
presterar och sedan så är du duktig så får du en säck med peng-
ar, och här så får vi en säck med pengar från början och sedan 
ska vi använda den så klokt som det går.  

Den politiska styrningen är också ett organisatoriskt särdrag som 
lyfts fram av flera intervjupersoner. Vissa informanter menar att 
Trafikverket har blivit en ideologisk och politisk slagpåse och att 
detta är något som i hög grad påverkar den dagliga verksamhe-
ten. Bakom citatet nedan står en intervjuperson som ingick i en 
grupp traineer som började på Trafikverket strax före riksdags-
valet 2014:  

Vi är ju styrda av Näringsdepartementet och av infrastruktur-
ministern egentligen, och det är ju regeringen som ger oss våra 
pengar, och utan det så finns det ju ändå en begränsning för vad 
vi kan göra. Vi kan jobba med vår organisation naturligtvis, men 
det är mycket politik i Trafikverket, har jag märkt. Det var ju väl-
digt tydligt, vi kom ju in precis vid valet och så där. Då var det ju 
väldigt tydligt när budgeten var osäker och så. Då kom det varie-
rande beslut hit och dit varannan dag ungefär. ”Fanns det peng-
ar? Fanns det inte pengar? Vad är det som händer?” Så det är 
väldigt mycket politik. Och det kändes också som att innan valet 
så var det ju ett jättestort mediedrev också kring framför allt tåg-
infrastrukturen och förseningar och urspårningar och så där. Och 
vips så lovade då Alliansen att tillsätta en massa mer pengar.  

Flera informanter använder ordet statligt för att beskriva Trafik-
verket. Detta ord tycks ha olika innebörd för olika personer. En 
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person talar om Trafikverket som ”statligt, rätt strukturerat och 
korrekt”. Detta synsätt ligger i linje med vad som uttrycks i följ-
ande citat: 

De här processerna som är fullständiga och alla dokument finns 
och det följer verkligen kvalitetsprinciperna […] Man vet alltid 
på vilket steg är jag, vad ska jag göra här, vad ska jag lämna in 
för dokumentation, vem ska jag prata med. Den strukturen 
finns på plats. Det tycker jag är skönt, jag gillar sådant. (skratt)  

En annan intervjuperson talar i stället om Trafikverket som 
något ”statligt, långsamt”. På frågan hur detta tar sig uttryck 
svarar hen:  

Nej, men det tar ju ofta lång tid innan det blir några beslut, så är 
det ju. Även om vi kommer fram till i en studie att ”här behövs 
det en växel för att få mycket bättre kapacitet, det är ingen tvek-
samhet, här behövs det en växel och det visar alla de här resulta-
ten på”. Då kan det ju ta många år innan det händer någonting. 
(skratt) 

Trafikverket beskrivs gång efter annan som trögt och ängsligt 
när det kommer till beslutsfattande. Till en del anses detta bero 
på att Trafikverket är en statlig myndighet där alla ska vara del-
aktiga. Citatet nedan yttrades av en person som tidigare arbetat 
på ett mindre företag:  

Inom det privata så måste du någonstans ta initiativ till frågor, 
du måste förändra verksamheten, för om du inte förändrar den 
så springer andra om dig. [- - -] Men när du kommer till myn-
digheterna, då blir det nästan viktigare att du inte har fattat fel 
beslut än att du har fattat ett beslut. Det viktiga är att inte göra 
fel. Så ibland kan jag känna att man övergör saker, man har pra-
tat mycket om fullkomlighetsdjävulen och liknande, den kan jag 
uppleva som väldigt stark ibland, att allt ska dras till sin spets 
innan man vågar lämna ifrån sig. […] Generellt kan jag uppleva, 
innan man kommer till beslut eller innan man kommer framåt i 
frågorna, processen dit känns som längre här i utredande och 
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förankring […] och det är en stor organisation så det kan säkert 
vara likadant i de stora privata organisationerna också kanske, 
att det är ganska lång förankringstid, remisstid, alla ska få tycka.  

Sagespersonen som står bakom citatet ovan ser de omständliga 
processerna som karaktäristiska för myndigheter och kanske till 
och med för stora organisationer i allmänhet. Vissa informanter 
menar dock att Trafikverket utmärker sig särskilt på detta område: 

I: Det är ju väldigt långdragna processer som vi har många 
gånger också. Och det är nog hela Trafikverket […] har ingen 
större livrem för att faktiskt bestämma oss för någonting. Och 
jag skulle nog kunna tänka mig att vi skulle chansa mer där, att 
”ja ja, men vi bestämmer någonting och så bättrar vi det över 
tid” i stället för att allting måste vara perfekt när vi bestämmer 
det. 

F: Tror du att Trafikverket är mer så än andra myndigheter eller 
är det ett myndighetsdrag? 

I: Aeh alltså … vissa bitar är ju från kulturen som var på Ban-
verket, för det handlar ju ganska mycket om att där var man 
tvungen att följa … eller att göra helt rätt om man säger, för an-
nars blev det väldigt fel, alltså säkerhetsmässigt. Men där folk 
inte dör av det vi gör, där borde vi kunna vara lite […] modigare 
och testa oss fram bättre i stället för att alla måste vara överens, 
för då blir det jävligt många som ska vara överens. 

Flera informanter talar om Trafikverkets myndighetsspecifika 
karaktäristika, men vid upprepade tillfällen förekommer det 
också att intervjupersoner lägger kraft på att understryka att 
Trafikverket inte är en typisk myndighet. I stället framställs Tra-
fikverket då som ”modernt” i olika bemärkelser. Sammantagna 
ligger dessa två typer av framställningar (å ena sidan myndighet, 
å andra sidan modern) i linje med Trafikverkets uttalade mål-
sättning, nämligen att vara – och framstå som – just en modern 
myndighet. Denna målsättning framhålls i den formella organi-
sationskommunikationen; ”Trafikverket, en modern myndighet” 
är en av organisationens så kallade strategiska utmaningar för 
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perioden 2012–2021 (TDOK 2011:478). Bakom lanseringen av 
uttrycket modern myndighet ligger möjligen en förhoppning om 
att epitetet modern ska ta udden av eventuella negativa konnota-
tioner som ordet myndighet för med sig.  

Några av mina informanter vittnar om sådana konnotationer. 
De menar att ordet myndighet står för något negativt och – un-
derförstått – omodernt, en karaktäristik som de inte tycker 
stämmer in på Trafikverket. De bemödar sig därför om att för-
klara på vilket sätt Trafikverket inte är en typisk myndighet. 
Nedan följer två citat som illustrerar detta. I det första citatet 
framhålls frihet och ny teknik som något modernt som präglar 
verksamheten på Trafikverket:  

Myndighet låter så grått och negativt, här är det ändå rätt fritt och 
man får ändå typ koppla upp sig på Lync och alltså modernt på 
det sättet. Man får resa som man vill och man har ingen som kol-
lar efter en, vi stämplar inte och vi … ah, visst, vi redovisar tid, 
men vi får ändå planera våra dagar precis som vi vill. 

Företeelsen myndighet förknippas i citatet ovan med något grått 
och negativt, och för att motbevisa att Trafikverket skulle stäm-
ma in på dessa kriterier lovordar intervjupersonen personalvår-
den. Nästa intervjuperson som citeras uppfattar näringslivet som 
modernt och den prototypiska myndigheten som trög och omo-
dern. Vid tiden för intervjun hade hen relativt nyligen rekryte-
rats till Trafikverket från näringslivet. Hen hade först varit ”väl-
digt tveksam” till att ta jobbet – hen hade tidigare arbetat inom 
statlig verksamhet och ville inte tillbaka dit, eftersom hen upp-
skattade näringslivets inriktning på vinst- och resultattänkande. 
Men en diskussion med den dåvarande generaldirektören Gun-
nar Malm fick hen att ändra sig. Så här berättar hen om vilka 
insikter som diskussionen med Gunnar Malm gav: 

I: Den kanske förutfattade eller den gamla bilden av staten som 
ganska trög myndighet och inte om vi säger med modernt 
marknadsanpassat tänk, och begränsad tanke kring effektivitet, 
alltså mycket av det där kände jag liksom att det slogs sönder, 
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för jag fick ju liksom en första känsla för hur nära entreprenad-
marknaden som vi lever och vilken påverkan och tyngd som vi 
har där då. Och så den viktiga rollen som samhällsbyggare som 
jag kände är någonting verkligen mycket modernare och bra 
tänk, från att bara tänka alltså ”vårt uppdrag är att bygga vägar, 
järnvägar och vi vet bäst var de ska ligga punkt slut”, till att 
verkligen prata med omvärlden och tillsammans fundera: ”Hur 
hittar vi de bästa infrastrukturlösningarna då?” Och då kände 
jag: men det är ett modernt och ett bra synsätt på hur vi ska 
fungera idag då. Och så var det också ledarskapet som jag också 
delade bilden helt av, ja, så tycker jag också att vi ska jobba med 
våra ledare och våra medarbetare då.  

F: Och vad … 

I: Ja, väldigt mycket att tro på individens förmåga och prestation 
och vilja att prestera då, att gå från ett föråldrat ledarskap där du 
som chef förväntas vara specialist och hela tiden ska tala om och 
du blir rättesnöret för allting till en mer uppdragstaktik där det 
är mer kopplat till målstyrning och säga att det är det här som vi 
ska uppnå, måla upp den bilden, riktningen, men sedan är det 
individen och gruppen tillsammans med dig som ledare som 
hittar den bästa vägen fram för att och leverera det som förvän-
tas då.  

Att Trafikverket lever nära entreprenadmarknaden, axlar rollen 
som samhällsbyggare15 och premierar ett ledarskap präglat av 
målstyrning tas i citatet ovan till intäkt för att verket inte motsva-
rar den förutfattade bilden av en trög och omodern myndighet.  

I mitt material förekommer många utsagor om att Trafikver-
ket är en bra arbetsgivare. Denna egenskap relateras både till 
Trafikverkets strävan att vara en modern myndighet och till det 
faktum att statliga anställningar generellt innebär arbetsrättsliga 
fördelar. Trafikverket sägs måna om sin personal och erbjuda de 
anställda goda möjligheter att leva ett liv med balans mellan 
arbete och fritid. Cirka två tredjedelar av personalen var under 
tiden för min materialinsamling medlemmar i någon av Trafik-
                                                                               
15 Samhällsbyggare är en äldre benämning som lever kvar i organisationen 
vid sidan om den nya benämningen samhällsutvecklare. 
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verkets 23 fritidsföreningar, vars verksamhet riktar sig inte bara 
till trafikverkare utan också till deras familjemedlemmar. 

Flera personer som började på Banverket eller Vägverket en 
gång i tiden vittnar om att de först bara tänkte stanna några år 
men att de sedan har blivit kvar. Ett ofta anfört skäl till detta är 
att det finns många möjligheter att utvecklas genom att byta 
arbetsuppgifter internt. Så här beskrivs Trafikverkskulturen av 
en person som arbetar med HR: 

En kultur tror jag är […] att har du väl börjat så slutar du aldrig. 
Personalomsättningen är väldigt låg, även om vi anställer myck-
et folk, men det beror inte på att folk slutar utan vi blir bara mer 
folk. Det finns någonting som gör att både tidigare Vägverket 
och tidigare Banverket … ja, du kommer inte härifrån. På något 
vis måste det tyda på att Trafikverket är ändå en väldigt bra ar-
betsgivare, att man hittar saker och ting. Det finns ju mycket 
möjligheter, vi är ett rikstäckande företag med många arbets-
uppgifter, att man kan söka interna jobb och slingra sig runt i 
sin karriär så att säga.  

Den interna rörligheten är något som premieras. Ledningen 
skulle gärna se att den var ännu större, enligt ett par av de högre 
chefer som jag intervjuat. Det finns dock anställda som menar 
att detta synsätt har fått negativa konsekvenser. I följande citat 
ger en chef på en trafikledningscentral sin syn på saken: 

I: Det är också en sak som har blivit oerhört tydlig, och […] den 
stör hela den operativa verksamheten i trafikledningen ganska 
hårt, det är det här att det är ju inte bra att vara för länge på sin 
arbetsplats, och det kan jag förstå på chefer och jag kan förstå på 
saker och ting. Men när man jobbar som trafikledare så tar det 
någonstans mellan fem och åtta år innan du har jobbat dig varm 
i kläderna och känner att du har varit med om tillräckligt många 
olika möjligheter och situationer. Men det är ju alldeles för lång 
tid att sitta kvar som trafikledare. 

F: Alltså är det de signaler som kommer uppifrån? 
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I: Ja. Vi har ju för lite personalrörlighet på trafikledningscentra-
lerna. 

F: Är det ett självändamål att folk ska röra på sig? 

I: Ja, det har blivit det, för vi är för … det [att inte röra på sig] är 
ett tecken på att vara förändringsobenägen. 

I citatet ovan hävdar intervjupersonen att det finns goda skäl för 
en lägre rörlighet bland trafikledare, och hen antyder att det är 
orättvist att det faktum att många trafikledare stannar länge på 
sin post får till följd att denna yrkesgrupp betraktas som föränd-
ringsobenägen. Vid ett annat tillfälle under intervjun påpekar 
hen att förändring ses som ett värde i sig i Trafikverket, vilket 
hen finner märkligt. 

Att Trafikverket är en stor organisation är något som inte 
bara lyfts fram i samband med den interna rörligheten. Flera 
intervjupersoner ser storskaligheten som ett särdrag som i hög 
grad bidrar till att skapa en specifik organisationsidentitet även 
på andra sätt. Så här svarar en relativt nyanställd intervjuperson 
på frågan om vad som var hens första intryck av Trafikverket: 

Ja, det är ju maffigt. Det är så stort och det är så viktigt. Och ja, 
mest att det är stort. Så mycket folk och så mycket pengar och så 
mycket projekt. Man kan ta upp kartor på alla projekt i Sverige, 
man ser inte Sverige, det är bara en massa bluppar liksom.  

Storskaligheten kan alltså beskrivas med ett ord som ”maffigt” och 
med fokus på mängden av folk, projekt och pengar som är i om-
lopp. I följande citat är det i stället komplexiteten som står i fokus: 

Det är en helt annan karaktär att styra de här väldigt stora myn-
digheterna som Rikspolisen, som nu bildas då, Försäkringskas-
san och Trafikverket än om du går till CSN till exempel, där det 
är mer avgränsade uppgifter och uppdrag då. Så att det är en 
komplexitet. 

I citatet ovan omtalas Trafikverket specifikt som en stor myndig-
het. Men det finns också informanter som talar om Trafikverket i 
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företagstermer. Exempelvis menar en informant att Trafikverket 
präglas av en ”storföretagskultur” (se citat på sidan 41). 

En slutsats som kan dras utifrån mitt insamlade material är 
att de anställda inte bara uppfattar Trafikverket som en myndig-
het utan också i viss mån som ett företag, eller åtminstone som 
en organisation präglad av karaktäristika som brukar förknippas 
med företag. Detta är sällan något som diskuteras explicit, utan 
snarare visar det sig på ett mer subtilt sätt. Utöver det faktum att 
Trafikverket ibland omnämns som ”företag” (se citat på sidan 
103–104) omtalas medborgarna i termer av ”kunder”. Vidare 
understryker många informanter vikten av att Trafikverket har 
ett starkt varumärke. Fokus på varumärkesbyggande var tidigare 
utmärkande för näringslivet men har på senare decennier börjat 
prägla även den statliga förvaltningen (Fredriksson & Pallas 
2013, Dahlqvist & Melin 2010). Trafikverket har både en varu-
märkesstrategi och en kommunikationsstrategi som föreskriver 
hur de anställda ska uppträda och kommunicera för att stärka 
varumärket. Den här typen av organisatoriska särdrag kan rela-
teras till de senaste decenniernas företags- och marknadsinspire-
rade reformer av den offentliga sektorn, som ofta ryms inom och 
förklaras med hjälp av den övergripande benämningen NPM, 
New Public Management (Hood 1991). Inom ramen för NPM är 
målet en effektiv och resultatorienterad verksamhet. Konkurrens 
och mätningar av olika slag ses som gångbara medel för att nå 
detta mål. Följden blir att myndigheter, med stöd av konsulter 
och PR-byråer, ägnar sig åt varumärkesbyggande, imagemät-
ningar och interna kulturprojekt.  

Platsannonser används av Trafikverket inte bara för att rekry-
tera personal utan också för att marknadsföra myndigheten och 
stärka dess varumärke. En strateg på hög nivå inom verket berät-
tar gärna om hur Trafikverket på senare år med hjälp av konsul-
ter genomfört nydanande rekryteringskampanjer som gett stort 
genomslag och bland annat uppmärksammats i tidningen Da-
gens Industri. Hit hör den tidigare nämnda kampanjen med 
budskapet att Trafikverket ”söker de 100 skarpaste hjärnorna 
med de klarast brinnande lågorna”. Tillvägagångssättet var så-
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dant att Trafikverket skickade ut fiktiva, uppdaterade Linkedin-
profiler till personer som identifierats som unga talanger. Profi-
lerna, som kom från avsändaren ”Ditt framtida jag”, visade på de 
strålande karriärer som mottagarna antogs ha gjort tio år framåt 
i tiden, förutsatt att de bestämt sig för att söka jobb hos Trafik-
verket. Syftet var, enligt den ovan nämnda strategen, inte bara att 
rekrytera de bästa utan också att visa upp Trafikverket internt 
och externt – att visa på attityd och slå hål på myten om den grå 
och tråkiga myndigheten.  

I mitt insamlade material talas det inte bara om Trafikverkets 
varumärke i allmänna termer utan också mer specifikt om Tra-
fikverkets arbetsgivarvarumärke. En tidigare personaldirektör 
lyfte fram att det är nödvändigt för Trafikverket att framstå som 
en attraktiv arbetsgivare för att klara den så kallade kompetens-
försörjningen: 

Och därför, att ha ett etiskt och moraliskt förhållningssätt är ur-
viktigt för oss. Och det gäller inte bara cheferna utan ska gälla 
alla våra medarbetare. Och man ska känna att man bidrar till 
samhällsutvecklingen lite mer än Mammon. Det är där jag tyck-
er att vår konkurrensfördel ligger.  

I ovanstående citat beskrivs ett myndighetskaraktäristika – ”att 
man ska känna att man bidrar till samhällsutvecklingen lite mer 
än Mammon” – i marknadsmässiga termer, som en ”konkur-
rensfördel” som stärker Trafikverkets arbetsgivarvarumärke. 
Även i följande citat, som handlar om hur Trafikverkets logotyp 
togs fram, samsas uttryck för den myndighetsspecifika organisa-
tionsidentiteten med uttryck för ett varumärkesstrategiskt tän-
kande som förr främst förknippades med företag:  

Så när vi skulle starta Trafikverket och skapa logotypen och 
[den grafiska] profilen så diskuterade vi väldigt mycket. Vi mås-
te på något sätt behålla vår identitet, att vi faktiskt är ett statligt 
verk, men vi ville också addera någonting mer, en känsla. Så ef-
ter många diskussioner – vi hade hur många roliga och bra och 
dåliga skisser på logotypen – men vi landade ganska snabbt i att 
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när det gäller själva märket där vi har en krona och den delen, så 
skulle Trafikverket ha det. Man kunde även gått en annan väg, 
att man skulle inte haft en krona, men vi tyckte att det var en 
viktig del i att visa att det här är inte Volvo eller vilket företag 
som helst utan det ska synas att det här är ett statligt verk, en 
myndighet. Så därför valde vi att behålla det. Men så ville vi 
ändå visa på att det här är någonting nytt. Vägverket syntes väl-
digt mycket ute på vägarna i och med att vi sätter upp vägskyltar 
överallt. Vägverket var blått. Då hade vi sådana diskussioner om 
Trafikverket också ska vara blått, som var ganska naturligt att 
det skulle vara, så skulle det inte bli så stor skillnad. Människor 
skulle inte se att det hade hänt någonting, att det fanns en ny 
myndighet, att Vägverket och Banverket inte fanns, att det var 
ett nytt uppdrag så där. Plus att vi ville ge lite mänskligare och 
varmare känsla till Trafikverket, kopplat till det här med sam-
hällsutvecklare, och då dök ju rött upp som ett alternativ. [- - -] 
Så att efter mycket diskussioner och funderingar fram och till-
baka så landade vi i att Trafikverkets färg och igenkänning det 
ska vara rött, för det syns bra, det sticker ut. 

Sammanfattningsvis är den kollektiva berättelsen om Trafikver-
ket en berättelse om en myndighet som i mångt och mycket 
påminner om ett företag (något som inte är unikt för Trafikver-
ket utan gäller för många av dagens myndigheter, i högre eller 
lägre grad). En person i ledningen talar om hur Trafikverket 
fortfarande präglas av den tidigare generaldirektören Gunnar 
Malms ambitioner att effektivisera verksamheten och spara peng-
ar, vilket lett till ett affärsmässigt tänk: 

Och vi är liksom väldigt stolta och nöjda när våra projekt levere-
ras både före tidsplan och under budget, vilket gör att de peng-
arna då och den tiden som vi har frigjort där kan användas till 
ytterligare investeringar. Och det är mycket tydligare än vad jag 
vågade tro. Men det beror mycket ska jag säga både på Gunnar, 
som har varit ytterst drivande i det här, men att han också då har 
rekryterat in folk i en blandning från näringsliv och tidigare inom 
Vägverk Banverk, så att den mixen gör kunskapen om infrastruk-
turen väldigt tydligt men också med mycket affärsmässigt tänk 
idag då. 
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Utifrån hela mitt insamlade material ligger det nära till hands att 
dra slutsatsen att det i hög grad är det ”företagsaktiga”, affärs-
mässiga och kundorienterade förhållningssättet som avses när 
Trafikverket från ledningshåll lyfts fram som en modern myn-
dighet (se Rehnberg 2017). Men det ska understrykas att det då 
rör sig om modern i en avgränsad bemärkelse, nämligen i en 
traditionell myndighetskontext; ett prototypiskt företag skulle 
knappast ses som modernt bara för att det präglades av affärs-
mässighet och ett kundorienterat förhållningssätt. Dessutom 
väger det myndighetsspecifika tungt även i utsagorna om det 
moderna Trafikverket: Det talas visserligen om affärsmässigt 
tänk i citatet ovan men det talas inte om vinster – utan om att 
frigöra pengar och tid som kan användas till ytterligare invester-
ingar i den statliga infrastrukturen.  

Om det ”företagsaktiga” under en tid hade en stark drag-
ningskraft kan möjligen en motrörelse nu anas – en rörelse till-
baka mot mer av myndighet och mindre av företag. Det finns 
åtminstone en del indikationer på detta: Medan Trafikverkets 
första GD, Gunnar Malm, rekryterades från näringslivet står 
Lena Erixon – med en bakgrund inom bland annat Vägverket 
och Försvarets materielverk – stadigt med fötterna i myndig-
hetsvärlden. Vidare har Trafikverkets fokus på samhällsutveck-
ling på senare år tonats ner till förmån för ett nygammalt fokus 
på kärnverksamheten (Jacobsson 2017). Det finns också tecken 
som tyder på att ordet medborgare knappar in på det närings-
livspräglade ordet kund.  

”Det hårda” och ”det mjuka” 

Ännu en dikotomi som präglar Trafikverket är ”det hårda” och 
”det mjuka”. Som framgår av citaten i följande avsnitt är det ”det 
hårda” en sammanfattande benämning för sådant som organisa-
tionsstruktur, arbetssätt, regler och lagar. Med ”det mjuka” avses 
bland annat kultur, förhållningssätt, attityder och värderingar. 
Ibland kan dock även vissa kulturyttringar och kulturformer 
betraktas som ”hårda”. Det gäller framför allt den ingenjörskul-
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tur som sägs prägla Trafikverket och som beskrivs i följande 
intervjuutdrag:  

I: Sedan är det ju klart att vi blir påverkade av oss själva som 
jobbar här, till en del är det ju en ingenjörskultur naturligtvis, 
präglad av det. [- - -] 

F: Och vad är en ingenjörskultur, vad utmärker en sådan? 

I: Ordning och reda, god struktur och arbete som bygger på ve-
tenskaplig grund, empiri, vill jag känneteckna det som. Och där-
för är det också viktigt att spela in mjukare värden naturligtvis 
då, kunddialogen och ett förhållningssätt som stöder öppenhet 
och den roll vi har som en offentlig myndighet naturligtvis då.  

Att kunddialog och ett visst förhållningssätt betecknas som 
”mjukare värden” i citatet ovan indikerar att ingenjörskulturen 
med dess beståndsdelar (ordning och reda, god struktur, arbete 
som bygger på vetenskaplig grund, empiri) är att beteckna som 
något icke-mjukt. Ytterligare en beskrivning av ingenjörskultu-
ren ges i följande citat, yttrat av en person som själv är ingenjör. 
Citatet yttras som svar på frågan ”Vad är Trafikverkskulturen?” 

Alltså det är ingenjörer. Men det var nog mer förut … Vi har en 
egen lite ordning-och-reda-kultur så här, lite fyrkantigt. Ingen-
jörer skriver kortfattat, inte blaja till det för mycket med bröd-
text, ”kom till saken”.  

Ingenjörskulturen är, enligt mina informanter, teknokratisk och 
präglas av en orientering mot ”hårda värden”, som effektivitet 
och resultat. De två orden effektivitet och resultat förekommer 
ofta tillsammans i den interna kommunikationen i Trafikverket, 
exempelvis i följande citat från 2016 års nationella chefsmöte i 
Borlänge, då cheferna fick i uppgift att komma fram till ledord 
och värderingar som de betraktade som viktiga för Trafikverket: 

Vi är effektiva, skapar nytta, resultatorienterade. 
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Att effektivitet i hög grad präglar Trafikverket är också ett starkt 
intryck från de observationer jag gjort. Jag närvarade vid flera 
arrangemang där Trafikverket presenterade valda delar av verk-
samheten för olika publiker, till exempel JNB-dagen16 (en årlig 
informationsdag för tågentreprenörer) och Nationella leveran-
törsdagen.17 Alla dessa arrangemang framstod som professionella 
och välorganiserade och de gav ett effektivt intryck: Talen var 
ofta relativt korta, kärnfulla och väl inrepeterade (kryddade med 
ett eller annat måttfullt skämt), tiderna hölls, talarbytena gick 
snabbt, moderatorerna var kortfattade och koncisa samtidigt 
som de var lagom humoristiska, och under lunch- och fikapau-
serna, när en månghövdad åhörarskara skulle förplägas, flöt allt 
på till synes utan missöden. Även de möten och internutbild-
ningar som jag observerade präglades av denna kombination av 
professionalism, effektivitet och trivsamhet. Jag minns särskilt 
ett endagsmöte inom ramen för en utbildning för så kallade high 
potentials (anställda som var utvalda för att de ansågs ha poten-
tial att bli framgångsrika höga chefer i Trafikverket). I de fältan-
teckningar som jag gjorde i anslutning till mötet står följande: 

Dagsschemat var tajt. Förutom lunchrasten på en timme (som 
snarare blev femtio minuter, eftersom förmiddagens pass drog 
över med tio minuter) fanns tid avsatt för två fikaraster på tio 
minuter – en på förmiddagen och en på eftermiddagen. Dessa 
tider hölls också, ingen av rasterna blev längre än planerat. Det-
ta gav ett intryck av effektivitet – den som är ledare i Trafikver-
ket är effektiv. 

Att Trafikverket är en teknokratiskt präglad organisation med 
fokus på effektivitet är något som ledningen måste ta hänsyn till 
när förändringar ska genomdrivas. Detta påpekades av en högre 
chef med erfarenhet av att leda förändringsarbete i Trafikverket: 

F: Du nämnde förut att teknokrater är bra på system och styr-
ning men inte lika bra på kompetens och kultur. Hur märks det? 

                                                                               
16 JNB-dagen, Stockholm, 2015-10-02. 
17 Nationella leverantörsdagen, Stockholm, 2015-04-29. 
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I: Det märks genom att man inte lyckas med förändringsprojekt. 
För jag menar det här med organisation och rutiner och så, man 
kan ju jobba precis som tidigare, bara man trixar, man anpassar 
sig. Trots att man är i en annan ruta eller har en annan rutin så 
jobbar man precis som innan, så många förändringsprojekt slu-
tar egentligen med att man har förändrat system, struktur och 
arbetssätt men man menar inte det reella arbetssättet, och det 
har man svårt för, teknokrater […]  

Sagespersonen bakom citatet ovan hade blivit ålagd att genomfö-
ra ett större förändringsarbete i ett helt verksamhetsområde. För 
att lyckas med detta gick hen tillväga på ett genomtänkt sätt: 

[…] men det var därför jag tog in ett ledningsstöd som heter 
[personnamn] som jag träffade i samband med förändringar 
inom gamla Vägverket då, som har hög kompetens inom bete-
endevetenskap. Jag lade upp förändringsresan med en projekt-
ledare för SSA – system, struktur och arbetssätt – och en för kul-
tur och kompetens, två helt olika personligheter. En sådan där 
superfyrkantig ingenjör som kunde system, struktur och arbets-
sätt, normer och regler och sådant (skratt) och så den andre, 
projektledare då för kultur och kompetens, han fick jag ta ex-
ternt ifrån ju, vi hade ingen beteendevetare här. Samtidigt är det 
svårt att hitta beteendevetare som är resultatorienterade, för 
många beteendevetare är ju … jag vet inte hur jag ska uttrycka 
detta nu […] men alltså är för flummiga så att säga, och det får 
ju inte vara för flummiga beteendevetare, då händer ju ingen-
ting alls, utan det måste ändå vara så pass konkret så att ”jo, 
men vi måste ha de och de mötena, de ska se ut så här, agendan 
bör se ut så här, och vi ska ha dem i denna ordningen och inne-
hållet ska vara så här, lite workshop där och lite frågor”, alltså 
beteendevetare som är actionorienterade. Och jag hittade en så-
dan! (skratt) 

Av citatet ovan framgår tydligt vilken balansgång det är att in-
troducera ”det mjuka” i Trafikverkets vardagliga verksamhet. 
Sagespersonen bakom citatet menade att det aktuella föränd-
ringsarbetet lyckades tack vare upplägget, med en tudelning mel-
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lan struktur och kultur och en beteendevetare som inte var 
”flummig” utan ”actionorienterad”. 

Den allmänna bilden bland trafikverkarna våren 2015, när jag 
kom in som forskare i organisationen, var att ”det hårda” länge 
hade prioriterats på bekostnad av ”det mjuka”. Det kultur- och 
värderingsarbete som hade dragit igång när Trafikverket bilda-
des hade avstannat och fokus hade i hög grad riktats mot det 
besparings- och effektiviseringsarbete som initierades av den 
dåvarande generaldirektören Gunnar Malm. Nu var det dags för 
det mjukas revansch, och när det stod klart att Lena Erixon skul-
le bli ny generaldirektör satte många sitt hopp till henne. I sitt 
inledningsanförande under 2016 års nationella chefsmöte i Bor-
länge klargjorde hon sina intentioner: 

Jag tror vi både måste jobba kanske med de hårda delarna i 
styrningen men också det som är lite mjukare då. Och en del är 
att vi tittar över styrningen nu, vi är precis inne i att jobba med 
den strategiska inriktningen [- - -] så själva styrningen, plane-
ringen, att få den tydligare och klarare och göra den enklare, det 
tror jag är viktigt. Jag tror också att det är oerhört viktigt att vi 
jobbar med de här mjuka värdena som handlar om organisa-
tionskultur och värderingar, väldigt mycket går inte att ta på 
utan det är mer det här som liksom är värdebaserat, hur vi age-
rar inom Trafikverket, så det kommer att ha betydelse.18  

För att åskådliggöra detta med hårda och mjuka värden i en 
organisation användes vid flera av de möten jag observerade en 
modell där organisationen avbildas som en oval (se figur 3). Den 
övre delen av ovalen symboliserar ”det hårda” och den undre 
”det mjuka”. På grund av den ovala formen går modellen under 
benämningen ”ägget”. Framträdande personer i Trafikverket an-
vände denna modell, som introducerats i verksamheten av ett 
konsultföretag, i samband med anföranden när de pläderade för 
ett ökat fokus på ”det mjuka” (den nedre delen av ovalen). I följ-
                                                                               
18 Utfallet av det organisationskulturarbete som Lena Erixon initierade kan 
jag inte uttala mig om, eftersom merparten av medarbetarna involverades i 
arbetet först efter att jag avslutat min materialinsamling. 
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ande citat, återigen från chefsmötet i Borlänge 2016, är det Lena 
Erixon som hänvisar till modellen: 

Jag tror att flera av er, som sagt var, är bekanta med det här äg-
get, men att få och nå sina mål, ja då måste man självklart både 
jobba med organisation och struktur och arbetssätt och många 
av de här liksom hårda delarna. Men vi kommer aldrig aldrig 
lyckas om vi inte också jobbar med den nedre halvan av det här 
ägget som handlar om värderingar, attityder, hur vi agerar. Det 
där finns ju ingen färdig mall för utan det är ett kontinuerligt 
arbete där man öppnar upp, där man känner att man kan lyfta 
frågor, där man som sagt var pratar med varandra, där man 
bygger tillit och förtroende. Man beordrar aldrig fram det, det är 
ingen quick fix, utan det är ett kontinuerligt arbete. 

I modellens natur ligger att ”det hårda” och ”det mjuka” hålls 
strikt åtskilda – struktur och kultur hör hemma i var sin del av 
ovalen och mellan dem båda går en skarp linje (se figur 3). 

 

Figur 3. Organisationsmodellen ”ägget”. Bild hämtad från den digitala 
bildpresentationen Trafikverkets identitet och image, daterad 2016-07-
29. Bilden visar en förenklad modell. Den ursprungliga modellen är 
utvecklad av Anders Wendelheim, Richard Zackrison och Thomas 
Larsson (Core Consulting Group 2009). 

Modeller har den pedagogiska och retoriska fördelen att de, 
precis som metaforer, belyser vissa aspekter och skymmer eller 
till och med osynliggör andra. En möjlig tolkning av modellen 
”ägget” med sina strikta gränser är att organisationskultur är 
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något avgränsat som endast finns i och präglar en viss del av 
organisationen, medan struktur hör hemma i en annan del. Med 
andra ord: ”Struktur är inte kultur. Struktur är kulturoberoen-
de.” Därmed finns en risk att modellen bidrar till ett mycket 
snävt synsätt på vad organisationskultur är.  

Ett annat sätt att se på saken, som förespråkas av många or-
ganisationsforskare (till exempel Alvesson & Sveningsson 2014), 
är att kulturen finns överallt i organisationen – den genomsyrar 
och präglar allt, alldeles oavsett om det pågår något uttalat och 
intentionellt kulturarbete. Kulturen frodas i en eller annan form 
vare sig ledningen och medarbetarna fokuserar på den eller inte; 
ett ensidigt fokus på struktur och ”det hårda” kan i sig betraktas 
som en form av kulturyttring. Möjligen kan det ändå finnas 
pedagogiska fördelar med att göra en uppdelning – förändrings-
ledaren som citerades ovan ansåg ju att hen lyckats med föränd-
ringsarbetet tack vare att hen tog in två konsulter med var sin 
specialitet: struktur respektive kultur. 

I följande citat, yttrat av en chef på verksamhetsområde Un-
derhåll, kommer ett mer dynamiskt synsätt på organisationskul-
tur till uttryck: 

Vi [VO Underhåll] gick ju in i en ny organisation för ett år se-
dan. Och det handlar ju väldigt mycket om att utveckla arbets-
sätt, och då är det ofrånkomligt att de här mer mjuka frågorna 
kommer upp, för arbetssättet omfamnas ju hela tiden av det vi 
kan kalla kultur, värderingar, och för oss har det varit väldigt 
centralt just frågeställningen hur vi arbetar tillsammans.  

Enligt citatet ovan omfamnas ”det hårda” hela tiden av ”det 
mjuka” – kultur och värderingar är inte något åtskilt från struk-
tur och arbetssätt. Det rör sig således inte om en motsättning 
mellan två oförenliga parter utan snarare om två halvor som 
tillsammans bildar något helt. Detta var också det synsätt som 
ledningen propagerade för när det nya organisationskulturarbe-
tet drog igång, vilket framkommer av följande citat, yttrat av en 
förändringsinriktad VO-chef inför de övriga deltagarna på 2016 
års chefsmöte i Borlänge:  
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Jag tror att det handlar väldigt mycket om att kommunicera och 
diskutera och naturligtvis inte bara göra det utan också vara re-
sultatorienterade, men som sagt två sidor av myntet: system, 
struktur och arbetssätt och kultur och kompetens och jobba lika 
intensivt med båda två. 

”Det hårda” och ”det mjuka” är, som synes, en levande och me-
ningsskapande dikotomi i Trafikverket. Det är också en dikoto-
mi som används och uttolkas på två sätt: 1) Ibland är ”det hårda” 
en benämning för organisationsstruktur. ”Det mjuka” syftar då 
på organisationskultur (inklusive värderingar). Vid andra tillfäl-
len görs en uppdelning mellan hårda och mjuka värden, och en 
viss typ av kultur (nämligen ingenjörskulturen med dess karak-
täristika) ses då som hård. Som tidigare nämnts initierades ett 
organisationskulturarbete i Trafikverket under den tid då jag 
samlade in mitt material. Detta kulturarbete aktualiserade talet 
om ”det hårda” och ”det mjuka”, om ”ägget” med dess två ”hal-
vor” och framför allt om vikten av de mjuka parametrarna i 
organisationen. 

Evaluering – en sammanfattande tolkning 

Vid det här stadiet i berättandet är det dags att ta ett steg tillbaka 
och reflektera över vad som framkommit. I berättelseforskaren 
William Labovs efterföljd har jag gett detta avsnitt rubriken 
Evaluering. När Labov utformade sin berättelsemodell utgick 
han först från att evalueringen var en specifik fas i berättelsen; 
vid ett avgränsat tillfälle ansträngde sig berättaren för att lyfta 
fram berättelsens värderingsmässiga och emotiva (känslomässi-
ga) innebörd för lyssnarna. I denna fas blev berättarens tolkning 
och värderingar särskilt framträdande. Men i den reviderade 
berättelsemodell som Labov (1972) senare la fram betonade han 
i stället att värderingar finns utspridda över hela berättelsen. Han 
betraktade inte längre evalueringen som en avgränsad fas utan 
såg den som interfolierad i alla de övriga faserna. Värderar saker 
gör vi hela tiden när vi berättar. I det följande ska jag dock ta ett 
steg tillbaka och på ett mer sammanhållet sätt tolka de berättel-
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ser om Trafikverket som förmedlats ovan. Vad jag strävar efter 
är att se hur de berättelsefragment som jag tagit del av kan bilda 
en större Berättelse om Trafikverket. Detta gör jag genom att 
lyfta blicken en aning och ställa de olika temana och berättelse-
fragmenten i relation till varandra.  

De teman som avhandlats ovan har redovisats i separata av-
snitt med särskiljande rubriker. Men i själva verket är de i hög 
grad överlappande. Ett talande exempel på detta är Fixarfrasse, 
som dyker upp i flera avsnitt. Fixarfrasse kan både betraktas som 
ett uttryck för medarbetarnas stora engagemang och som en 
konsekvens av en bristande helhetssyn. Ett annat exempel på 
överlappande teman är stoltheten, kompetensen och engage-
manget. Dessa tre organisatoriska särdrag är så nära samman-
tvinnade att det är svårt att tala om en av dem utan att nämnda 
de båda andra. På så vis vävs de olika berättelsetrådarna samman 
till en intrikat – och därtill kontrastrik – väv. 

Motsägelserna är många i Berättelsen om Trafikverket, lik-
som i alla berättelser av det här slaget: Trafikverket sägs vara en 
organisation där alla alltid ska vara med och tycka om allting – 
men också en organisation där det inte är högt i tak. Trafikverket 
framställs som en kompetensorganisation – men vissa hävdar att 
rätt kompetens saknas på centrala poster. Stoltheten är ett av 
organisationens mest utmärkande särdrag – men samtidigt finns 
det trafikverkare som överväger att klistra över myndighetens 
logotyp för att obrydda kunna ta med sig jobbdatorn på tåget.  

Helhetssyn var officiellt en av de vägledande värderingarna i 
verket under perioden då jag samlade in mitt material – men 
bristen på helhetssyn och samverkan sågs av många som det 
mest akuta organisatoriska problemet. En annan påbjuden vär-
dering var lyhördhet gentemot medborgarna. Samtidigt ansåg 
flera informanter att Trafikverkets högre chefer inte var lyhörda 
gentemot medarbetarna. De båda forna verkens särpräglade kul-
turer, Vägverkskulturen och Banverkskulturen, skulle inte om-
nämnas – men berättelserna om dem levde kvar och spelade fort-
farande en central roll för vissa medarbetare. Dessutom framstod 
den forna organisationstillhörigheten som en viktig byggsten i 
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många individers identitetsbyggen. Medan en del informanter 
hävdade att de forna verkskulturerna inte fanns längre menade 
andra att de frodades under täckmantel. Ett återkommande påstå-
ende var att det finns spår av de gamla kulturerna på andra håll i 
organisationen ”men inte på vår enhet”. Ena dagen fick jag veta 
att det är allt mer sällsynt att någon presenterar sig som före 
detta vägverkare eller banverkare. Nästa dag slumpade det sig så 
att jag lyckades observera just en sådan sällsynthet.  

I en organisation av Trafikverkets storlek och komplexitet 
görs naturligtvis ständiga försök att förena de motsägelser och 
kontraster som finns. Ett sådant försök som jag mötte under 
mina observationer i Trafikverket var organisationsmodellen 
”ägget”, där det hårda och det mjuka tilldelades var sin halva och 
tillsammans bildade en oval: Trafikverket. Denna modell använ-
des flitigt framför allt i mer formella sammanhang, exempelvis 
under möten då organisationskultur stod på programmet. En 
annan resurs som användes i den strategiska organisationskom-
munikationen för att smälta samman kontrasterande tanke-
mönster och skapa enhet var frasen modern myndighet – en fras 
som framstår som relativt lyckad mot bakgrund av att den om-
huldas av i stort sett alla jag mött. Att Trafikverket ska vara mo-
dernt i bemärkelsen ’följa med i tiden’ är något som det tycks 
råda enighet om. Och att följa med i tiden tycks – i mitten av 
2010-talet – vara liktydigt med att i hög grad efterlikna och fram-
stå som ett företag. 

Att Trafikverket är en fragmenterad organisation har konsta-
terats tidigare (se Jacobsson 2017). Men utifrån berättelsefrag-
menten som förmedlats ovan står det också klart att det finns 
starka enande krafter, framför allt stoltheten, kompetensen och 
engagemanget. Samtidigt utmanades dessa krafter i myndigheten 
vid mitten av 2010-talet. Stoltheten hade fått sig en törn av all 
den uppmärksamhet som riktats mot det eftersatta järnvägs-
underhållet. Det rådde delade meningar om vilken kompetens 
som behövs i myndigheten. Och vissa medarbetare fann det svårt 
att identifiera sig som samhällsutvecklare – deras engagemang 
tog sig andra uttryck.  
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Coda – berättelsen går mot sitt slut 

Vi närmar oss nu slutet på denna rapport. Enligt Labov är coda 
den avslutande delen av berättelsen, där (berättelsens) dåtid och 
(berättandets) nutid knyts ihop. Berättaren står här inför uppgif-
ten att återföra lyssnarna eller läsarna till nuet och gärna också 
komma med någon sensmoral. I det här fallet är det jag som 
forskare som är huvudberättare. Råmaterialet till berättelsen har 
tillhandahållits av mina informanter. Jag har gått systematiskt 
tillväga när jag har bearbetat materialet och författat rapporten, 
vilket innebär att jag har följt vissa principer, exempelvis för 
urval av teman och för återgivning av citat. Men det är trots allt 
jag som ur en mångfald berättelsefragment har valt ut ett be-
gränsat antal, sammanställt dem i en viss ordning, ramat in dem 
och därmed skapat den berättelse om Trafikverket som berättas i 
rapporten. Mitt berättarperspektiv grundar sig i att jag är en utom-
stående, det vill säga en icke-medlem i organisationen, en om-
ständighet som, enligt ett etnografiskt synsätt, potentiellt både 
skärper och grumlar min förmåga att göra relevanta och intres-
santa iakttagelser och tolkningar (Aspers 2011). För att balansera 
detta externa perspektiv och även ge stort utrymme för organisa-
tionsmedlemmarnas perspektiv har jag valt att många gånger 
återge relativt långa citat. Berättelsen – såsom den föreligger här 
– kan därför närmast beskrivas som en samkonstruktion; den är 
skapad av mig och mina informanter i samverkan.  

Berättelser är alltid ett utsnitt ur ett ständigt pågående hän-
delseflöde. Berättelser har en början, en mitt och ett slut, och slu-
tet följer med nödvändighet av början. Så lyder den första kända 
berättelsedefinitionen, formulerad av Aristoteles. Av praktiska 
skäl måste vi börja och sluta någonstans – det är helt enkelt ett av 



 
 

H A N N A  S O F I A  R E H N B E R G  

 120 

berättandets grundläggande villkor. Men egentligen är den av-
gränsade berättelsen en chimär; både början och slutet är kon-
struktioner. Det ter sig naturligt att börja en berättelse om Tra-
fikverket den 1 april 2010, när myndigheten bildades. Men som 
framkommit i denna rapport börjar berättelsen om Trafikverket 
egentligen långt tidigare. Ur mitt forskarperspektiv är det nöd-
vändigt att låta berättelsen sträcka sig över den tidsrymd då jag 
samlade in mitt material. Min berättelse om Trafikverket ebbar 
ut framåt sommaren 2016. Men i själva verket fortsätter berättel-
sen även efter detta. Det är en fysisk omöjlighet att helt och fullt 
fånga en pågående berättelse i en rapport.  

Lika svårt är det att nagla fast innebörden i en berättelse. Allt 
eftersom berättelsen fortskrider förändras händelsernas innebörd, 
i enlighet med Peter Englunds visdomsord, som inledde denna 
skrift. Sin fulla betydelse får berättelsen dessutom först i den speci-
fika situation där den berättas. Det innebär att betydelsen i viss 
mån förändras när en berättelse återberättas i ett nytt samman-
hang. De individuella berättelser och berättelsefragment som åter-
ges i rapporten har inte fullt ut samma innebörd här som när jag 
ursprungligen tog del av dem. I denna skrift blir de på ett mer på-
tagligt sätt byggstenar i en övergripande berättelse om Trafikver-
ket präglad av mitt perspektiv som utomstående forskare. De 
fungerar också som åskådliggörande exempel i mitt projekt att 
förklara hur ett narrativt förhållningssätt i organisationsstudier 
kan stimulera reflektion och skärpa vår uppmärksamhet.  

Varje berättelse präglas av ett visst perspektiv – berättarens – 
och den är riktad till specifika lyssnare eller läsare. Dessa lyssnare 
eller läsare tolkar berättelsen utifrån sina tidigare erfarenheter. 
Utifrån samma ”råmaterial” kan en rad olika berättelser skapas. 
Den övergripande berättelse om Trafikverket som förmedlas i 
denna rapport kan återberättas (eller tolkas) som en saga om en 
hjälte som står stark trots ett hårt tryck från omgivningen – en 
myndighet med stolta, kompetenta och engagerade medarbetare 
som brinner för samhällsutveckling. Den kan också återberättas 
(eller tolkas) som en historia om en splittrad myndighet där 
beslut dras i långbänk och där nästan hälften av medarbetarna 
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upplever att det är lågt i tak. En tredje möjlighet är att låta berät-
telsen vara mindre entydig och mer nyanserad. Allt beror på 
berättarens perspektiv och på publikens tolkningshorisont. 

Den redovisning av informanternas berättelser som gjorts i 
rapporten har naturligtvis inte varit heltäckande – något sådant 
vore en omöjlighet. Jag har i stället valt att fokusera på ett antal 
teman som berördes av flera informanter. Jag har också strävat 
efter att ge en allsidig belysning av de teman som tas upp. Ofta 
fanns det motstridigheter mellan (och i) de utsagor jag tog del av. 
Inte sällan gav människor uttryck för kontrasterande åsikter, upp-
fattningar och upplevelser. Även i de fall där enigheten var stor 
fanns det ibland någon som uttryckte en avvikande åsikt. Dessa 
avvikande röster och motstridigheter har jag också gett utrymme 
för i rapporten, eftersom det skapar en dynamik och resulterar i en 
mer mångbottnad skildring. De olika rösterna skapar tillsammans 
en berättelse om Trafikverket som den mångfacetterade organi-
sation som myndigheten är. 

Ett sätt att försöka förstå en organisation på djupet är att 
lyssna till de många berättelser om organisationen som florerar i 
organisationen. Vilka problem konstrueras i berättelserna? Vilka 
är de inblandade aktörerna? Vem förväntas lösa problemen – 
och hur? Eller mer specifikt: Vad ska till för att helhetssynen ska 
öka i Trafikverket? En omorganisering? Ett förändrat förhåll-
ningssätt? Eller räcker det att tiden får ha sin gång? Och hur ska 
en gemensam Trafikverkskultur uppstå? Genom att rester av 
tidigare organisationskulturer skambeläggs, osynliggörs, glöms 
bort – eller vårdas? Genom samfällda ansträngningar för att ska-
pa en ny kultur? Eller genom ett gemensamt framåtblickande 
som kommer naturligt?  

Berättelser väcker frågor – och erbjuder svar. Berättelser upp-
lyser, belyser och vänder på perspektiven. De kan hjälpa oss att 
prova nya roller, hitta ovanliga utgångspunkter och ställa andra 
frågor än de vi brukar ställa: Vad är internkommunikationens 
uppgift? Hur skapas enighet i en organisation – genom att pro-
blem lyfts fram eller döljs? Ska enskilda medarbetare rädda akuta 
situationer genom att ”köra sitt eget race”? Är Fixarfrasse en 
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hjälte, en skurk eller ett offer? Varför syns inte Trafikverkets 
tudelade arv i den konstnärliga utsmyckningen av lokalerna?  

Att lyssna på berättelser innebär att lyssna på människors 
tolkningar. Genom att göra det kan vi i bästa fall förstå både 
dessa människor och oss själva lite bättre. Om vi försöker begri-
pa vad andra människor ser som problem ökar våra möjligheter 
att finna gemensamma lösningar. I förmågan att se att det går att 
uppfatta ett skeende på ett annat sätt än jag själv gör – eller hit-
tills gjort – ligger ett frö till förändring. 

Vad som beskrivits i denna rapport är inte Trafikverkets kul-
tur i någon objektiv mening, om det nu vore möjligt att tänka 
sig. Det är heller inte (nödvändigtvis) det som Alvesson och 
Sveningsson (2014) kallar den upplevda organisationskulturen, 
det vill säga trafikverkarnas upplevelser av organisationen. Vad 
som återgivits är i stället trafikverkarnas berättelser om sina upp-
levelser av Trafikverkets kulturer och identiteter.  

Medarbetarnas mentala bilder, uppfattningar och upplevelser 
kan jag inte ta del av annat än i förmedlad form – de kommer till 
uttryck i berättelser, språkbruk, metaforer och handlingar. Det 
innebär inte att berättelserna är mindre sanna eller att de bara är 
en avspegling av kulturen. Snarare är det så att berättelser, kultur 
och identitet är fenomen som inte går att särskilja: Kulturer och 
identiteter består av berättelser och formas av berättelser – sam-
tidigt som de uttrycks i berättelser och ligger till grund för nya 
berättelser. Det pågår en ständig växelverkan.  

Att berätta är inte bara att återge utan också att skapa. Genom 
att berätta skapar vi världen. Vi får den att träda fram på ett visst 
sätt. Vi inordnar de kaotiska händelser som hela tiden översköljer 
oss i ett visst system – ett berättelsesystem – och därigenom om-
vandlar vi kaos till ett greppbart helt. Vi ställer frågor och formule-
rar problem – och vi erbjuder svar och lösningar. Genom att be-
rätta skapar vi organisationen. 
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