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Förmågan att framgångsrikt förändra en organisation är en avgörande 
faktor för att kunna möta de interna och externa krav som ställs och 
också ständigt förändras. Medarbetarnas attityd till en 
organisationsförändring har stor betydelse för dess framgångsgrad. 
Syftet med denna studie var att undersöka medarbetares attityder och 
förväntningar under en organisationsförändringsprocess, bildandet av 
Trafikverket. Sex intervjuer genomfördes med medarbetare inom 
organisationen och analyserades därefter med induktiv tematisk 
metod. Intressanta resultat som framkom var betydelsen av den 
fysiska arbetsmiljön i form av utformning och geografisk placering. 
Medarbetarnas attityder påverkades även av hur de upplevde 
ledningens förmåga att hantera förändringsprocessen. Vidare 
påverkades medarbetarnas förväntningar mycket av att de 
sammanslagna myndigheternas kultur och arbetssätt värderades och 
tillvaratogs olika mycket. Fördelar och nackdelar med medarbetares 
delaktighet i förändringsprocesser, där beslutsalternativen är mycket 
begränsade, vore intressant att forska vidare kring. 
 

Alla organisationer finns och verkar i en värld som ständigt förändras. Det är en 
förändring som sker i en allt snabbare takt. Det handlar om den tekniska utvecklingen 
som ständigt gör nya framsteg. Efterfrågan av organisationens produkter eller tjänster är 
en annan faktor som ständigt fluktuerar. Den globala finanskris världen just passerat är 
ytterligare ett exempel på saker som påverkar förutsättningarna för organisationers 
tillvaro och fortlevnad.  
 
När omvärlden ger organisationer ändrade förutsättningar krävs det att organisationen 
kan förhålla sig, och ibland dessutom anpassa sig, till de nya förhållandena. Ibland 
handlar det om en mindre förändring för att nyttja någon ny teknik. Andra gånger krävs 
det en mer genomgripande förändring för att exempelvis möta en minskad efterfrågan 
på det organisationen erbjuder. Att omorganisera de olika verksamheterna inom en 
organisation är det allra vanligaste exemplet på en omfattande organisationsförändring 
(Erikson, 2005). 
 
Idag pågår många organisationers förändringsarbete ständigt och fortlöpande, beroende 
på tryck från flera håll - inifrån, uppifrån och utifrån. Förändringen är närmast en del i 
organisationens ordinarie verksamhet och vardag. En del organisationer är exempelvis 
helt eller delvis organiserade utifrån tidsbegränsade projekt och de organiseras om när 
gamla projekt avslutas och nya påbörjas.  
 
När en organisation förändras påverkas de personer, i synnerhet medarbetarna, som är 
en del av organisationen. Det som ofta är tryggt och invant förändras delvis eller byts ut 
mot något helt nytt. Det kan beröra de arbetsuppgifter var och en har, vilken roll 
respektive status medarbetare innehar i organisationen, kontaktnätet m m. Det kan
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ibland också handla om så stora förändringar att en del medarbetare får lämna 
organisationen på grund av övertalighet (Granberg, 1999).  
 
Organisationsförändringens utmaningar 

Forskning visar att minst 50 % av alla organisationsförändringar betraktas som 
misslyckade (Sveningsson & Sörgärde, 2007). Planerade organisationsförändringar som 
genomförs av ledningen sker ofta med en viss grad av toppstyrning, vilket kan skapa ett 
motstånd och en negativ inställning hos medarbetarna. Det är också vanligt att förändringar 
sker i en allt för snabb takt, även detta kan skapa ett motstånd (Angelöw, 1991). Det är 
också naturligt att ett visst motstånd reses mot organisationsförändringar, eftersom många 
drabbas negativt av dessa. Motstånd är ett centralt tema i teorier om 
organisationsförändring, Dawson (2003) framhåller fem centrala faktorer som orsaker till 
att motstånd uppstår: 
  

• Verkliga förändringar av arbete (förändring av kompetenskrav)  
• Reducering av ekonomisk säkerhet eller förlust av arbete (hot mot anställningen)  
• Psykologiskt hot (uppfattat eller verkligt)  
• Förändring av sociala förhållanden (nya arbetsvillkor) 
• Minskning av status (omdefinitioner av auktoritetsrelationer)  
 

Många texter betonar förändring som positivt och ofta beskrivs förändringsmotståndare i 
negativa termer. Det finns en myt om att all förändring är bra och av godo. Det finns 
dock anledning att ibland förhålla sig skeptisk till organisationsförändringar och att vara 
försiktig med att omorganisera för omorganiseringens skull (Svenningsson & Sörgärde, 
2007). Ifall en förändring blir lyckad eller ej påverkas, enligt Dalfelt (2005), i hög 
utsträckning av hur den interna kommunikationen är utformad.  
 

Forskningen kring vad som påverkar medarbetarnas reaktioner vid en 
organisationsförändring är bred och mångfacetterad. Furnham (2005) beskriver ett antal 
personliga egenskaper hos medarbetarna, som till viss del sammanfaller med Dawson 
(2003), som har betydelse för vilken attityd människor har till 
organisationsförändringar; 
 

• Ålder – yngre människor är generellt mer benägna att såväl acceptera som att 
själva initiera förändringar. Unga människor är också i större utsträckning nya 
och längre ner i en organisation än äldre vilket gör att de har mindre att förlora 
vid en förändring. En organisations åldersprofil kan ge en indikation om hur 
förändringsbenägen den är, inte minst åldersstrukturen bland beslutsfattarna. 

 
• Erfarenhet och utbildning – välutbildade människor tenderar att bättre uppskatta 

eventuella behov av förändringar samt fördelar och nackdelar med förändringen. 
Deras bedömning baseras också mer på fakta och analys framför personliga 
värderingar. De har oftast också större tro på sin egen förmåga att lära sig nya 
saker. 

 
• Position – Människor med hög position och status tenderar att vara försiktiga när 

det gäller att acceptera förändring på grund av rädslan för att förlora den makt 
och belöning de åtnjuter i den nuvarande organisationen. För att genomföra en 
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lyckad förändring behöver denna typ av medarbetare involveras och ge sitt stöd 
till förändringen. 

 
• Värderingar och övertygelser – starka värderingar hos människor, exempelvis 

om de är konservativa, antas vara starkt förknippade med attityden till och 
särskilt motståndet mot förändring. 

 
• Ledningens mod – för att lyckas med förändring krävs mod. Furnham (2005) 

identifierar särskilt tre typer av mod; mod att acceptera misslyckade 
förändringar, mod att konfrontera medarbetare och meddela dåliga nyheter om 
det behövs samt mod att upprätthålla etik och moral och därmed eliminera 
kontraproduktivt beteende. 

 
Sammanfattningsvis är, enligt Furnham (2005), vana, rädsla, trygghetsbehov, 
egenintresse och naturlig konservatism vanliga orsaker till att människor känner 
förändringsmotstånd.  
 
Medarbetarnas uppfattning av en förändring har också stor betydelse för hur 
framgångsrik förändringen kommer att bli eftersom människor agerar utifrån hur de 
uppfattar en viss situation. Organisationer består ofta av flera olika enheter och 
positioner vilket innebär att alla medarbetare har såväl olika erfarenheter och bakgrund. 
Det påverkar hur respektive medarbetare ser på en kommande förändring (Ford, Ford & 
McNamara, 2002; Smith, 2006).  
 
Information och kunskap är en framgångsfaktor  

Att från ledningens sida ge riklig och direkt information kring en förändring är viktigt, 
eftersom rykten lätt uppstår vid brist på information. Det kan kännas övertydligt och 
tröttande att upprepa budskap men i stressande lägen, som en organisationsförändring 
kan vara, tas inte alltid viktig information in utan så kallat tunnelseende utvecklas. Det 
innebär att uppmärksamhetsfältet krymper och man får svårare att ta in information 
(Angelöw, 1991).  
 
Bland annat har en studie gjorts kring anställdas upplevelse vid en sammanslagning av 
företag och utifrån det betydelsen av realistisk förhandsinformation till de anställda 
(Schweiger och Denisi, 1991). En grupp anställda fick på flera olika sätt, skriftligt och 
muntligt, realistisk och konkret förhandsinformation om sammanslagningen och vilka 
konsekvenser som skulle kunna uppstå. Det arrangerades också träffar där medarbetarna 
hade möjlighet att få svar på eventuella frågor. En annan grupp fick endast information 
om att en sammanslagning skulle ske samt att mer information skulle komma så fort det 
var möjligt. Informationen till denna grupp motsvarade den information företaget hade 
delgett de anställda inför tidigare organisationsförändringar.   
 
Studien visade dels att när sammanslagningen offentliggjordes bland de anställda 
uppstod en ökad osäkerhet vilket ledde till bland annat mindre trivsel och 
arbetstillfredsställelse samt ett större intresse för att lämna organisationen. 
 
Vidare visade studien att de som sedan fick förhandsinformationen blev mindre osäkra 
och det ledde till mindre dysfunktionella ageranden och resultat jämfört med dem som 
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fick den traditionella informationen. Effekterna studerades vid fyra tidpunkter, såväl 
före som efter sammanslagningen, vilket också visade att effekterna höll i sig. Denna 
studie bekräftar behovet av realistisk och saklig information inför och under en 
organisationsförändring. Det ger medarbetarna trygghet och förutsägbarhet. 
 
Denna typ av studier har också gjorts på nyanställda och resultaten har visat att 
realistisk förhandsinformation gett dem större trygghet, de upplevde mindre stress och 
kände en närmare relation till arbetsplatsen (Dean, R. A., Wanous, J. P. (1984); 
Premack, S. L., Wanous, J. P. (1985)).  
 

Delaktighet är en framgångsfaktor 

Medarbetarna måste inse varför en förändring är nödvändig men det är också viktigt att 
de känner sig delaktiga i förändringsprocessen, för att motstånd inte ska uppstå (Kotter, 
1996). Det är centralt att tid avsätts för att också ge medarbetarna möjlighet att beskriva 
sina tankar och känslor inför förändringsprocessen. Det gör att medarbetarna känner sig 
mer delaktiga och på det sättet är det större chans att de får en positiv inställning till 
förändringsprocessen (Ljungström, 1996). Men det är inte bara graden av delaktighet 
som har betydelse, även antalet spelar roll. Ju fler medarbetare som känner sig 
involverade och delaktiga i processen desto större möjlighet till en framgångsrik 
förändring (Angelöw, 1991). 
 
Organisationsförändringar är, enligt Angelöw (1991), istället ofta planlagda och 
toppstyrda. Syftet är att både öka effektiviteten och trivseln med hjälp av en medveten 
påverkan som baseras på beteendevetenskaplig metod och kunskap. Samtidigt består 
organisationer av medarbetare som redan har en uppfattning om ”hur saker och ting 
görs inom organisationen”. Om medarbetarna i en sådan situation presenteras för en 
planerad förändring och en ny färdig organisation som de har liten möjlighet att 
påverka, skapas troligen negativa attityder och motstånd.  
 
En förutsättning för en lyckad förändring verkar således vara att skapa delaktighet 
genom att från ledningens sida både informera och lyssna. Ledningen behöver dessutom 
ha tilltro och positiva förväntningar på att medarbetarna gör sitt bästa utifrån sina 
förutsättningar i förändringsprocessen men det är också viktigt att medarbetarna känner 
tilltro till att ledningen vill och gör det bästa för sina anställda (Angelöw, 1991).  
 
Enligt Angelöw (1991) handlar organisationsförändringar också om att människor är i 
behov av förändring för att kunna utvecklas och för att anta nya utmaningar. 
Motivationen hos medarbetarna är själva motorn i förändringsarbetet, och den ökar om 
medarbetare förstår och själva också upplever behovet av förändring. Det är därför 
rimligt att anta att möjligheterna till motivation ökar genom tydlig information och 
delaktighet.  
 

Ytterligare faktorer för att lyckas med förändringen 

För att en organisationsförändring ska bli lyckad, menar Kotter (1996) att det är viktigt 
att målet med förändringen är tydligt och klart redan innan förändringsprocessen startar. 
För att säkerställa det är det bra att både ställa och besvara följande frågor (Kotter, 
1996); 
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- Varför ska organisationen förändras? 

- Vad är det egentligen man vill åstadkomma med förändringen?  

- Vad i organisationen är det som ska förändras?  

- Hur ska man när förändringen är genomförd avgöra om den blev lyckad? 
  

När ledningen fastställt behovet av förändringen menar Kotter (1996) att organisationen 
måste genomgå åtta steg vilka leder till en lyckad organisationsförändring förutsatt att 
stegen görs i rätt ordning. Ledningen bör (i) börja med att skapa en förståelse för 
förändringens nödvändighet. Sedan (ii) sätta ihop en styrande koalition, (iii) vidare 
formulera en vision och strategi, (iv) kommunicera ut själva förändringsvisionen, (v) 
styrka medarbetarnas handlingskompetens, (vi) generera och lyfta fram kortsiktiga 
resultat, (vii) konsolidering och resultat och till sist (viii) förankra de nya arbetssätten i 
den rådande kulturen.  
 
Sammanfattningsvis visar teori och tidigare forskning att många faktorer påverkar 
organisationsförändringar. Medarbetarnas uppfattning om och delaktighet i 
förändringen är en sådan viktig faktor. 
 

Förändringar i offentlig förvaltning 

När det gäller organisationer inom den offentliga förvaltningen, exempelvis 
myndigheter, finns det ofta inte samma tryck på ständig förändring och utveckling som 
det gör inom den privata sektorn. Den offentliga förvaltningen har tillkommit genom 
politiska beslut och fortsätter att existera så länge inget politiskt beslut om upphörande 
fattas. Om ett företag inte är konkurrenskraftigt måste det förändra sin verksamhet eller 
lägga ner. En offentlig myndighet kan däremot inte omorientera, eller prioritera, 
exempelvis den mest framgångsrika verksamheten (Lind, 2003). 
 
Stora organisationsförändringar inom det offentliga föregås oftast av en statlig offentlig 
utredning. Detta beror på att dessa förändringar ofta föregås av: 
 

1. politiska direktiv 
2. utredning 
3. remissförfarande 
4. politiska beslut     

 
Det är först efter de politiska besluten som förändringen kan börja genomföras. 
Processen som föregår själva förändringen tar minst ett år, ofta flera (Bäck & Larsson, 
2010). Under den tiden kan det antas att organisationen påverkas negativt genom den 
osäkerhet som uppstår innan beslut fattas. Under denna tid är också möjligheterna för 
medarbetarna begränsade när det gäller att påverka den kommande förändringen. Denna 
förutsättning gäller ofta också för organisationsledningen eftersom det handlar om 
politiska beslut som ska fattas utanför organisationen. 
 
Trafikverket 
Trafikverkets bildande är ett exempel på en stor organisationsförändring som nyligen 
genomförts inom den svenska myndighetssfären.  
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Trafikverket bildades 1 april 2010 genom att man sammanförde verksamhet från flera 
transportmyndigheter, hela Vägverket och Banverket samt delar av Statens institut för 
kommunikationsanalys (SIKA), Sjöfartsverket och Transportstyrelsen.  

Syftet med sammanslagningen var att skapa en bättre samordning och större effektivitet 
inom den offentliga delen av transportsektorn. Mellan myndigheterna fanns också en 
icke önskad konkurrenssituation där den ständiga diskussionen om den statliga 
anslagsfördelningen mellan väg och järnväg var mest framträdande. Alla myndigheter 
arbetade med kommunikationer och genom en gemensam trafikmyndighet skulle 
regeringen ta ett stort steg mot det politiska målet om ett gemensamt transportsystem.  

Idag har Trafikverket 6 500 anställda fördelade på ett huvudkontor i Borlänge, sex 
regionkontor runt om i landet (Eskilstuna, Gävle, Göteborg, Kristianstad, Luleå och 
Stockholm) samt ett tjugotal lokalkontor. Trafikverket har vidare nio resultatenheter och 
bolag. Även genom dessa resultatenheter är verksamheten vitt spridd i landet, bl.a. 
bedriver Trafikverket förarprovsverksamhet på 139 orter i Sverige. 

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för alla trafikslag 
samt för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket 
ansvarar även för genomförande av kunskapsprov och körprov för körkort samt 
taxiförarlegitimation. Vidare ansvarar verket för kunskapsprov vad gäller 
yrkeskunnande för trafiktillstånd och yrkesförarkompetens. Trafikverket verkar även för 
en grundläggande tillgänglighet i den kollektiva persontrafiken, som går mellan våra 
regioner, genom bland annat upphandling av trafik. 

 
Figur 1. Trafikverkets nuvarande organisationsstruktur. 
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Syfte 

Syftet med denna uppsats var att undersöka medarbetares attityder och förväntningar 
under en organisationsförändringsprocess; bildandet av Trafikverket.   
 

 

Metod 
 

Undersökningsdeltagare  

Medarbetare från två olika sektioner inom Trafikverket deltog i undersökningen. Tre av 
deltagarna var kvinnor och tre var män. Bland de sex deltagarna kom tre från tidigare 
Banverket och tre från tidigare Vägverket. Deras anställningstid inom de tidigare 
myndigheterna varierade från ett och ett halvt år till 14 år. Deltagarna var placerade på 
tre olika kontor och innehade olika befattningar inom trafikverksorganisationen. 
 
Kontaktuppgifter erhölls till ett flertal medarbetare, genom en sektionschef på 
Trafikverket. Samtidigt fick dessa medarbetare en kort information via mail angående 
att de eventuellt skulle bli tillfrågade om att delta i undersökningen. I mailet beskrevs 
också undersökningens upplägg och syfte. 
 
Bland de medarbetare som kontaktats valdes sex deltagare ut. I urvalet skulle kvinnor 
och män vara representerade. En spridning bland deltagarna, vad gällde ålder, 
anställningstid och verksbakgrund styrde också urvalet. De sex deltagarna tillfrågades 
sedan via e-post där undersökningens upplägg och syfte återigen beskrevs.    
  
Datainsamling 

Datainsamlingen skedde under november 2010 och som datainsamlingsmetod användes 
halvstrukturerade intervjuer (Kvale, 1997). Utifrån det syfte och de frågeställningar som 
hade formulerats inledningsvis, utarbetades en intervjuguide (se bilaga) som täckte ett 
antal intressanta områden.  
 
Syftet var att få medarbetarna att beskriva sina förväntningar på Trafikverket samt vad 
som haft betydelse för, samt påverkan på, deras förväntningar. Intervjuerna varade 
mellan 30 och 50 minuter. Samtliga intervjuer gjordes på deltagarnas arbetsplatser. Plats 
för intervjun var i de flesta fall deltagarnas respektive tjänsterum men i ett par fall 
skedde intervjun i ett konferensrum.  
 
Varje intervju inleddes med ett par allmänna frågor kring deltagarens bakgrund. Detta 
gjordes för att få en avslappnad start på intervjun. Efter intervjun ställdes ett par frågor 
kring hur deltagaren upplevt intervjun. Vid de flesta intervjuerna gjordes, efter 
godkännande från deltagaren, ytterligare ett par minuters ytterligare inspelning. Detta 
därför att flera av deltagarna besvarade avslutningsfrågorna med, för undersökningen, 
intressant material. Intervjun avslutades med att kontaktuppgifter överlämnades med 
uppmaningen att deltagaren skulle ta kontakt ifall frågor eller funderingar uppstod.  
 
Samtliga intervjuer transkriberades i efterhand till text. Transkriberingen gjordes 
ordagrant. 
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Analys  

Avsikten var att genomföra en kvalitativ, deskriptiv studie som inte utgick från någon 
teori. Därför användes induktiv tematisk analys (Hayes, 2000) som analysmetod. För 
den fortsatta analysen, efter datainsamlingen, användes de transkriberade intervjuerna.  
 
Analysen gjordes i flera steg. Första steget var att gå igenom de transkriberade 
intervjuerna och parallellt göra anteckningar. Vid nästa genomgång av intervjuerna 
plockades viktiga och intressanta partier ut och sammanställdes i ett dokument. Därefter 
gjordes en första sortering av det utplockade materialet. Denna sortering resulterade i ca 
30 olika teman. Den fortsatta analysen bestod i att omkategorisera och sammanföra 
teman och efter hand utkristalliserade sig fem teman med sexton underteman. Materialet 
under respektive tema sammanfattades slutligen. Teman och underteman återfinns som 
rubriker i Resultat nedan. 
 

Teman    Delteman 

Organisering Organisationens storlek  
Arbetsuppgifterna 
Placering i organisationen 

Arbetssätt och kultur Erfarenheter av de gamla 
organisationerna 
Vanan vid omorganisation 
Den kulturella förändringen 
Ett nytt Vägverk? 

Ledarskap Informationshanteringen 
Påverkansmöjligheter 
Effektiviseringsarbetet 

Fysisk arbetsmiljö Flytt och kontorslandskap 
Arbetskamraterna 
Den virtuella miljön 

Utifrånperspektivet En väg in 
Det intermodala transport- 
systemet 
Skattebetalarnas pengar  

Figur 2. Teman och delteman. 
 
Förförståelse  
Min förförståelse består i detta ämne av att jag under flera år har arbetat med ideella 
organisationers, främst ungdomsorganisationers, förändrings- och utvecklingsprocesser. 
Under 2006-2010 har jag dessutom arbetat på Näringsdepartementet som politiskt 
sakkunnig inom infrastruktur och transportpolitik. På det sättet har jag varit med i flera 
av de politiska diskussioner som ledde fram till att en utredning om sammanslagning av 
de olika transportmyndigheterna tillsattes 2008. Jag deltog också i diskussioner som, 
efter utredningen, ledde till att regeringen 2009 beslöt att Trafikverket skulle bildas. Jag 
har alltså på nära håll, men utanför myndigheterna, kunnat följa och till viss del delta i 
processen som ledde fram till bildandet av Trafikverket.  
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Etiska överväganden  

Under arbetet med denna studie har reflektioner och överväganden kring etik och 
förhållningssätt gjorts löpande. Deltagarna informerades om hur undersökningen var 
upplagd samt vilket syftet var. Deltagandet i undersökningen var frivilligt och samtliga 
intervjupersoner informerades om att de hade möjlighet att dra sig ur när som helst 
inför, under eller efter intervjun. Det innebar att informerat samtycke inhämtats från 
dem som deltog i undersökningen (Kvale, 1997). Kontaktuppgifter inhämtades till ett 
större antal medarbetare än det antal som skulle delta i studien. Vid inskrivningen i 
receptionen på Trafikverket uppgav jag inte vem besöksmottagaren var. Data som kan 
identifiera deltagarna redovisas inte heller i studien. Genom vidtagande av dessa 
åtgärder är konfidentialitet, i så stor utsträckning som möjligt, garanterad. Flera av 
deltagarna beskrev intervjun som en positiv händelse då någon lyssnade på deras tankar 
och idéer. 
 

 

Resultat  

Organisering 

 

Organisationens storlek 

Bildandet av Trafikverket innebar att en myndighet med drygt 6500 medarbetare 
skapades. Flera intervjupersoner beskrev att en av deras första förväntningar var att det 
skulle bli en för stor organisation. Det var den första bild som dök upp hos flera av 
intervjupersonerna när de från början hörde om att flera redan stora myndigheter skulle 
slås ihop till en ännu större. En deltagare såg från början en koloss framför sig, en annan 
såg en flodhäst. En av deltagarna menade dock att organisationen hittills blivit rätt 
smidig i sin utformning. Ett led av chefer har plockats bort vilket innebär att trots att 
den nya organisationen är större än de gamla är den samtidigt plattare.  
 
”Det är därför jag tycker att fast det är en flodhäst så är det en smidig flodhäst men det 

kan hända att andra tycker precis tvärtom. Egentligen sitter vi närmare 

generaldirektören idag än vad vi någonsin har gjort”.   

 
Några deltagare upplevde dock att deras farhågor besannats och att organisationen har 
blivit för stor och byråkratisk med alltför många anställda inom en stor myndighet. 
Några av de negativa konsekvenser som nämndes, kopplat till Trafikverkets storlek, var; 
för stor mängd information för att kunna ta del av den information som är relevant, 
smalare arbetsuppgifter där alla fokuserar på sin lilla del, svårt att finna lokaler för så 
många medarbetare på vissa orter samt minskad möjlighet att påverka.  
 
Positiva effekter av Trafikverkets storlek är exempelvis större utbud av arbetsuppgifter 
inom organisationen, bättre möjligheter att flytta till annan ort men ändå kunna arbeta 
kvar inom Trafikverket, fler arbetskamrater som sysslar med samma sak samt bättre 
upphandlingar och gemensamma avtal som ger minskade utgifter. Flera av de 
ovanstående, positiva och negativa, effekterna berörs vidare under kommande rubriker.          
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Arbetsuppgifterna 

Samtliga intervjupersoner beskrev att det fanns nytta och synergieffekter med att bilda 
Trafikverket därför att stora delar av verksamheterna inom gamla Vägverket respektive 
Banverket var gemensamma. De områden där synergierna hittills upplevts som störst är 
inom administration och IT. Det är också inom dessa områden som samverkan pågått 
under längst tid.  
 
”För det är ändå de enkla bitarna man slagit ihop, det med administration och så är 

betydligt enklare och IT kanske. Men det är värre med själva verksamheterna just tror 

jag, att få det att fungera”. 

 
Hur stor nytta deltagarna upplevt att sammanslagningen hittills medfört, när det gäller 
deras egen arbetssituation och inom deras eget arbetsområde, varierade men de flesta 
såg tydliga fördelar med att de blivit fler som arbetar med samma saker inom respektive 
område. Det gör att det blir mer driv i frågorna och det är också helt enkelt roligare när 
man är fler. De likartade kompetenser som fanns i Vägverket och Banverket kan, genom 
bildandet av Trafikverket, utnyttjas och man kan nu ta lärdom av varandra på ett annat 
sätt än tidigare. Några av de fördelar som nämndes vidare var större enhetlighet, 
minskade kostnader, mer effektivitet och en bättre helhet.    
 
En av deltagarna beskrev också att genom Trafikverkets bildande blir de gamla 
arbetsuppgifterna på vissa sätt nya genom att det blir andra användningsområden och 
intressenter för resultatet. Deltagaren poängterade samtidigt att där arbetsuppgifter och 
till viss mån arbetssättet skilde sig åt mellan de gamla verken så finns det inget 
självändamål att kopiera den verksamheten till samtliga delar inom Trafikverket, om 
syfte och behov saknas.  
 
”Bara för att de har det på vägsidan så måste man ha det på järnvägssidan också utan 

att man först ser till behov”. 

 

Både att slentrianmässigt fortsätta att göra det man tidigare gjort eller tvärtom per 
automatik anamma de andras verksamhet beskrevs som processer som bör föregås av 
mer analys kring varför man tidigare gjorde eller inte gjorde olika saker.    
 
Placering i organisationen 

Flera av intervjupersonerna upplevde att deras sektion och arbetsområde varit 
felplacerad i den gamla organisationen. De såg därför bildandet av Trafikverket som en 
möjlighet att hamna på en mer logisk plats i organisationsträdet. Att hamna mer rätt i 
organisationen handlade för någon om att arbetsgruppen skulle placeras högre upp i 
hierarkin och att de då skulle få arbeta mer övergripande.  
 
Andra beskrev förväntan de haft kring att hamna mer mitt i det verksamhetsområde de 
ansåg sig tillhöra eftersom de upplevde att de i den gamla organisationen varit placerade 
lite vid sidan av. När väl Trafikverket var på plats upplevde några att deras 
förväntningar infriats men det fanns också de som upplevde att de tvärtom hamnat 
längre ner i organisationsträdet än tidigare. 
 
”Vi hamnade mitt i det vi jobbade med. Det kändes jätteskönt att få den bekräftelsen”. 
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”…nu blev det ju lite långt ner under en massa chefer som kanske inte är så insatta i 

våra frågor”. 

 
Några av deltagarna beskrev också tryggheten de känner genom att arbetsgruppen de 
tillhörde i den gamla organisationen förblev densamma också i den nya organisationen.  
 
”Gruppen flyttades som hel grupp i organisationen… just vid övergången tror jag det 

hade stor betydelse att ha den tryggheten”. 

 
En av intervjupersonerna upplevde tvärtom en avskärmning från övriga organisationen 
eftersom den gamla arbetsgruppen splittrades när Trafikverket bildades. Detta har bland 
annat fått som konsekvens att hela den nya arbetsgruppen, förutom medarbetaren själv, 
sitter i andra delar av landet och den dagliga kontakten med de närmaste kollegorna har 
förändrats.  
 
”Jag är helt ensam här från min sektion. Nu är alla här i olika sektioner, splittrade”. 

Medarbetarnas upplevelser av hur placeringen i Trafikverket påverkar dem handlar 
alltså om både placeringen verksamhetsmässigt och hierarkiskt i organisationen men 
också vilka konsekvenser det ibland fått för den rent geografiska placeringen.  
 
Något flera intervjupersoner nämnde var också förhoppningen om att den nuvarande 
organisationen snart skulle ses över igen eftersom det gått fort, för fort, att processa 
fram den vilket gjort att det blivit felaktigheter och missar. Sådana indikationer hade 
också flera fått från personer högre upp i organisationen. 
 
Arbetssätt och kultur 

 

Erfarenhet av de gamla organisationerna 

Samtliga deltagare beskrev sina erfarenheter av den organisation de kom ifrån, men 
också eventuella erfarenheter de haft av den organisation de slogs ihop med, som en 
faktor som påverkade deras förväntningar på det nya Trafikverket. Exempel på faktorer 
som påverkade var hur väl de upplevde att det fungerat inom den gamla arbetsplatsen 
samt erfarenheter från tidigare samverkan med personer från den andra organisationen.  
 
De intervjupersoner som kom från Vägverket framhöll vid flera tillfällen att de 
upplevde att deras myndighet på olika sätt kommit längre än den myndighet, Banverket, 
de skulle gå samman med för att bilda Trafikverket.   
 
”För mig var det uppenbart att det var två ganska olika företagskulturer. Och sen fick 

ju Vägverket pris i samma veva som Sveriges modernaste myndighet och det var inte 

direkt det intrycket Banverket gjorde på mig”.        

 

Det beskrevs inte bara som två olika företagskulturer och arbetssätt, det fanns också en 
tydlig värdering kring att den ena kulturen och det ena arbetssättet var att föredra. Det 
handlade alltså om att den ena organisationen, enligt flera intervjupersoner, ansågs 
generellt ha kommit mycket längre och fungerade mycket bättre än den andra. 
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”Och redan då upptäckte jag att de är ju inte riktigt på våran nivå, våran bana. Pratar 

vi konstigt språk eller vad är det?” 

 

Några av intervjupersonerna beskrev att de haft farhågor kring hur detta skulle kunna 
påverka deras arbetssituation. Dessa farhågor ansågs också, till viss del, ha besannats i 
form av framför allt mer administration och mindre mandat i Trafikverket.    
 
Vanan vid omorganisation 

Samtliga deltagare beskrev tidigare erfarenheter av omorganisationer som något som 
närmast tillhör vardagen. Både Vägverket och Banverket omorganiserades en kort tid 
innan de blev Trafikverket. Upplevelsen flera beskrev var att de nya organisationerna 
knappt börjat fungera innan det var dags för sammanslagning. Flera intervjupersoner 
upplevde dessutom främst nackdelar med att omorganisera och förändra så ofta som 
man hittills gjort. Exempel på sådana nackdelar var; avsaknad av arbetsro, svårt att hitta 
sina roller, ständigt nya rutiner och att man alltid börjar om lite från början när man 
sätter en förändrad organisation i sjön.  
 
”Allting rörs om och sånt som man etablerat med arbetsformer och olika rutiner är 

borta och inte längre självklara. Kontaktvägar försvinner, saker glider isär och så får 

man börja rafsa ihop alltihop för att få grepp om det… Man börjar aldrig från den 

punkt man var utan man börjar lite tillbaka”.  

 

Det fanns en förändringströtthet bland deltagarna som närmast gav sig uttryck i en slags 
”gilla-läget”-mentalitet. En av intervjupersonerna beskrev att en vanligt förekommande 
reaktion är ”suckar i korridoren”. När intervjupersonerna beskrev erfarenheter av 
organisationsförändringar handlar det också om att det ofta tar mycket energi samt att 
det vanligtvis dröjer lång tid innan den nya organisationen börjar fungera 
tillfredsställande.    
 
Den kulturella förändringen 

Tiden mellan beslut och genomförande av Trafikverksbildningen var, enligt en 
intervjuperson, kort. Förändringen var dock väntad enligt flera av deltagarna och det 
formella beslutet verkställdes snabbt. Det kommer, enligt de flesta av deltagarna, dock 
att ta betydligt längre tid innan medarbetarna verkligen känner sig som Trafikverkare 
och arbetar åt samma håll. En anledning är den långa tid som många av medarbetarna 
arbetat inom Banverket respektive Vägverket. 
 
”(Jag har ju inte blivit färgad av hur man har jobbat tidigare.) Det är ju ett verk där 

många har jobbat i 30-40 år och de är Banverket om man säger så”. 

 
Flera av intervjupersonerna beskrev också att de bär med sig starka traditioner och en 
tydlig kultur kring hur de arbetar och vilket förhållningssätt de har till saker och ting.  
 
Samtidigt som deltagarna tydligt ser att stora delar av de gamla verkens verksamhet är 
av liknande och gemensam art och att det därmed finns stora möjligheter att dra nytta av 
varandras erfarenheter och kompetens vid en sammanslagning, upplever man samtidigt 
en hel del hinder och problem med att man tidigare arbetat på väldigt olika sätt. Med 
dessa två arbetskulturer följer också mycket prestige och enligt ett par intervjupersoner 
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blir det en kamp för många kring att värna det man har med sig från den gamla 
organisationen.  
 
”Vi pratar olika språk. Man förstår inte riktigt vad man menar”. 

 

”Jag har märkt att det finns väldigt mycket viljor och ganska mycket prestige…Det är 

lite dagistänkande ibland, revir och sånt”. 

 

”Det kommer ta år innan man kommer in på andra sidan”. 

 

Flera deltagare tyckte samtidigt att det saknas förståelse för att det kan finnas skillnader 
som är berättigade och borde finnas kvar. Att det ena verket arbetat på ett sätt eller haft 
en tjänst att erbjuda ses som tillräckligt skäl för att alla inom det området nu ska göra på 
samma sätt och erbjuda samma saker.  
 

Ett nytt Vägverk? 

Att Trafikverket till sin utformning blivit väldigt likt det gamla Vägverket var något 
som uttrycktes på olika sätt av dem som intervjuades. Både personer som hade sitt 
ursprung i Banverket och personer som tidigare arbetat på Vägverket beskrev 
Trafikverkets stora likheter med det gamla Vägverket.  
 

”Det är kopierat på vår gamla organisation, inte på Banverkets”. 

 

”Det vägsidan gjort bör bansidan också göra”, är lite av ett mantra i Trafikverket, ansåg 
flera av intervjupersonerna. Några såg det som i huvudsak något positivt och 
följaktligen att det mesta som blivit problem i det nya Trafikverket hittills har kunnat 
härröras till något man tagit med sig från Banverket.  
 
Andra beskrev att anpassningen till vägverkskulturen har gjort att många, främst de som 
kommer från gamla Banverket, känner att de klivit in i en befintlig organisation som de 
ska anpassa sig till snarare än att alla medarbetare klivit in i ett helt nytt Trafikverk.  
 

”Alla som har kommit från Banverket har nog just klivit in i en organisation. Sen har 

organisationen förändrats, de har ju flyttat runt lite folk och så, nya sektioner. Men det 

är ändå en befintlig organisation där vi mer kommit in som en del. Så är det ju”. 

 
Ett par av deltagarna beskrev att flera av deras kollegor upplever att de har hamnat i 
skymundan, att de inte känner sig lyssnade på och att de därför helt enkelt tappat 
engagemanget. De gör sitt jobb men inget mer. Det påverkar också några av deltagarna 
själva negativt. 
 
Intervjupersonerna nämnde flera anledningar till att främst banverksmedarbetare 
upplever att de klivit in i och fått anpassa sig till en vägverksdominerad organisation. 
Det handlar främst om att de ska flytta in i Vägverkets lokaler, att de ska placeras in i en 
befintlig organisationsdel som funnits i Vägverket sedan något år tillbaka samt att man 
ska arbeta processinriktat såsom Vägverket gjort. 
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Ledarskap 

 

Informationshanteringen 

Under intervjuerna berörde samtliga personer informationshanteringen kring såväl 
förändringsprocessen som i övrigt i organisationen. Informationshanteringen beskrevs 
som viktig men upplevelserna av den gick isär bland intervjupersonerna. En person 
beskrev informationen som obefintlig under förändringsprocessen. En annan beskrev 
svårigheten med flera informationskällor som ibland också uttrycker olika saker. En 
tredje beskrev risken att missa relevant information eftersom mängden information är 
ohanterligt stor och huvuddelen av informationen är irrelevant för intervjupersonen.   
 
”Och lite det här med hur mycket man ska orka ta till sig av den här informationen 

samtidigt som man ska göra sitt vanliga arbete. Hur mycket man orkar med”. 

 
Flera deltagare upplevde att många rykten florerade inför och under 
förändringsprocessen. En viktig anledning till att denna ryktesspridning uppstod inför 
och under bildandet av Trafikverket var, enligt flera deltagare, att relevant och 
samordnad information inte gavs i tid. Ett par av intervjupersonerna upplevde en brist 
på tydlig information från början.  
 
”Det enda jag kommer ihåg var att eftersom informationen var väldigt knapp så 

pratades det ju mycket ”tänk om det blir si eller så”. Ryktesspridningar och såna grejer 

som kom då istället”.  

 
Sedan informerade cheferna vid olika tidpunkter och informationens omfattning och 
innehåll varierade dessutom. Resultatet blev att medarbetarna hade såväl olika slags 
som olika mängd information. 
 

”Sen går det alltid rykten när nån vet nåt mer än nån annan”. 

 
Ledningens informationshantering under förändringsprocessen såg några av intervju-
personerna som orsak till att ryktesspridning lättare kunde ta fart. 
 
Påverkansmöjligheter 

Precis som när det gällde informationshanteringen hade deltagarna väldigt olika bild av 
hur mycket de kunnat påverka inför och under förändringsprocessen.  
 

”Jag upplever att hela processen är fruktansvärt toppstyrd”. 

 

”Vi har haft jättestor makt ska jag säga dig…vi har haft otroliga möjligheter…”.  

 

Det upplevda behovet av att påverka utformandet av Trafikverkets organisation skilde 
sig också mycket mellan intervjupersonerna. Få intervjupersoner upplevde att de kunde 
påverka på en högre nivå. Förändringsprocessen beskrevs också som svår att påverka 
för enskilda medarbetare. De flesta kände dock inte heller något större behov av att 
påverka utanför det egna arbetsområdet och den egna arbetssituationen.  
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”Just den här stora organisationen, när det utformade den så klarade jag mig från att 

vara med”. 

 
En av deltagarna hade dock gärna sett att möjligheten att påverka funnits, trots att hon 
själv inte kände något stort behov av att påverka. Om det funnits en kanal till dem som 
arbetade med Trafikverksbildandet hade påverkansmöjligheter åtminstone erbjudits till 
samtliga medarbetare, menade hon. 
 

Intresset för att påverka sin egen arbetssituation och den nära omgivningen i 
organisationen var däremot stort hos de flesta deltagarna. Deras föreställning var också 
att de kunnat påverka ifall de exempelvis inte varit nöjda med den placering de 
personligen fick i den nya organisationen eller om deras sektion hade placerats fel. 
Några hade, inför sammanslagningen, fått frågor om hur de såg på sin egen arbetsroll 
och sektionstillhörighet. Andra upplevde inte att den frågan hade ställts. Ett par 
intervjupersoner upplevde istället att deras möjlighet att påverka var obefintlig avseende 
såväl deras egen arbetssituation som organisationen i stort. 
 

”Jag kunde inte påverka utan att byta jobb”. 
 
Att det funnits personalrepresentanter som suttit med i grupper som arbetat med 
bildandet av Trafikverket nämndes av en intervjuperson men ingen beskrev att dessa 
representanter nyttjats som en påverkansmöjlighet i praktiken.   
 
Effektiviseringsarbetet 

Det effektiviseringsarbete som påbörjades kort efter att Trafikverket bildades refererade 
alla intervjupersoner till som en process som påverkat deras syn på förändringen i 
övrigt. Ett par intervjupersoner var övertygade om att effektiviseringen är 
huvudanledningen till att Trafikverket bildats, trots att det inte varit den orsak som alls 
framhållits från ledningens sida under processen. 
 
”Men effektivisering är ju en stor del och det förstod ju många från början när man 

började med de här samverkansbitarna”. 

 
Bland intervjupersonerna fanns en förståelse för effektiviseringen i sig men samtliga var 
kritiska till det sätt på vilket effektiviseringsarbetet bedrevs. Arbetet beskrevs av flera 
intervjupersoner som något som kommit uppifrån och de upplevde också att 
effektiviseringen startat för tidigt, för kort tid efter sammanslagningen. 
Effektiviseringen hade påbörjats innan organisationen var spikad. Den turbulens och oro 
som då redan var påtaglig ökade och frustrationen växte bland medarbetarna.  
 
Hur lång tid effektiviseringsarbetet borde ta var något som intervjupersonerna hade 
väldigt olika uppfattningar om. Några beskrev vikten av att saker och ting måste få ta 
tid och att förhastade beslut är något som bör undvikas. Andra beskrev vikten av att 
snabbt komma vidare så att saker och ting inte får ligga och gro. Att någon vågar fatta 
beslut, ge svar och peka ut riktningen framåt.   
 
En annan deltagare framhöll problemet med att det förväntades att alla skulle leverera 
färdiga förslag på effektivisering utan att de innan getts möjlighet till att diskutera 
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dessa. I denna farhåga låg också ett ifrågasättande av vilken kompetens de personer 
hade som i slutändan ska välja bland alla effektiviseringsförslag. 
 
”Hur avgör man vilken kompetens man måste ha själv och vad man kan köpa? Det är 

inte särskilt lätt. På vilken nivå ska man avgöra det för att det ska bli rätt?” 

 
Flera var också frågande inför hur det är tänkt och hur det ska bli med effektiviseringen. 
Många frågor och funderingar finns men svaren saknas. Det fanns vidare en oro bland 
deltagarna kring vad som ska hända om de inte uppnår den minskning av kostnader på 
30-40 %, som är målet, till 2013.     
 
Fysisk arbetsmiljö 

 

Flytt och kontorslandskap 

Efter att Trafikverket bildats påbörjades processen kring att finna gemensamma lokaler 
på en del verksamhetsorter. Den process upplevde intervjupersonerna som svår att 
påverka samtidigt som just denna del av organisationsförändringen beskrevs av många 
som den mest avgörande för hur deras vardagliga arbetsmiljö skulle fungera. Denna 
process beskrevs av flera som väldigt toppstyrd. Någon beskrev att i den mån de 
ansvariga samlar in synpunkter så känns det som att det görs mer för syns skull än för 
att någon verkligen tar hänsyn till dem. Det fanns samtidigt en förståelse för att 
flyttalternativen är rätt begränsade eftersom så många medarbetare ska få plats på en 
och samma arbetsplats. 
 
Kontorslandskap är ett mycket troligt alternativ inför den kommande flytten. Det var 
också något som en del hade erfarenhet av och som flera intervjupersoner kände oro 
inför. Den oron var starkast bland dem som idag har egna rum. En intervjuperson 
beskrev stress och sjukskrivningar som tänkbara konsekvenser av att placera människor 
i ett öppet kontorslandskap. Deltagaren beskrev vidare arbetsmiljön som avgörande för 
människors trivsel och därmed också avgörande för om det påbörjade 
effektiviseringsarbetet skulle ge det resultat ledningen väntade sig.     
 
En annan viktig del när det gäller lokalfrågan var enligt några av intervjupersonerna var 
kontoret skulle hamna geografiskt. Valfriheten kring hur man kan ta sig till kontoret och 
hur lång tid det tar var enligt dem viktiga ingredienser för hur deras vardag ska se ut och 
hur väl den ska fungera. 
 
”Lokalfrågan är viktig för den påverkar min vardag. Idag kan jag cykla eller ta bil, 

välja mellan olika alternativ”.  

 
Samtidigt upplevdes lokalfrågan som omöjlig att påverka. 
 
”Det är ingen som frågar mig om vi ska sitta kvar här eller om vi ska flytta till Västra 

skogen eller om vi ska flytta till Birger Jarlsgatan eller någon annanstans. Det får man 

inse att det har jag inget inflytande på”. 

 

Vidare beskrev flera deltagare att de ansvariga, när de diskuterar kontorsfrågan, inte alls 
tar hänsyn till medarbetares olika behov av arbetsmiljö, beroende på exempelvis hur 
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stor del av arbetstiden som tillbringas på kontoret, om man har sin arbetsplats på mer än 
en ort eller hur mycket möten man har på sitt kontor. Dessa faktorer är, enligt 
intervjupersonen, viktiga för hur varje medarbetares kontorsplats utformas men det är 
samtidigt något som medarbetare upplever att ledningen förbiser när de planerar det nya 
kontoret.  
 
Arbetskamraterna 

Flera av intervjupersonerna har kollegor som sitter på andra orter vilket gör att 
kommunikationen via telefon och dator är viktig. Det är samtidigt svårt att ersätta det 
dagliga umgänget med videomöten och liknande, beskrev ett par av intervjupersonerna.  
 
Känslan av att inte ha fått samma eller lika stor mängd information som kollegorna fått 
är stark, i synnerhet för den deltagare, vars majoritet av arbetsgruppen sitter tillsammans 
på en annan ort. 
 

”De får mycket mer information än jag men kanske de tror att jag vet, att jag får 

samma information”.   
 
Tankar kring varför man ska gå till jobbet har också dykt upp just av den anledningen 
att man ändå inte träffar sina arbetskamrater rent fysiskt utan bara möts via telefon eller 
dator vilket man lika gärna kan göra hemifrån.  
 
”Ibland tänker jag, varför ska jag gå till jobbet? Jag kan stanna hemma och jobba 

hemifrån”. 

 
Det vardagliga samtalet som tidigare skett under fikarasterna och i korridorerna har 
också försvunnit genom den omorganisation som gör att de närmaste kollegorna nu 
befinner sig någon annanstans.  En av intervjupersonerna som har sina kollegor på annat 
håll beskrev fördelarna med kontorslandskap som obefintliga. Nackdelarna upplevdes 
dock som stora. Effektiv telefon- och datakommunikation var något som några 
intervjupersoner ansåg skulle försvåras om de skulle placeras i ett öppet 
kontorslandskap.  
 
De som redan satt i kontorslandskap tyckte att det fungerade bra men de hade också 
kollegor som mått så dåligt av öppet kontor att de efter en tid fått egna rum.         
 

Den virtuella miljön 

Att ha en fungerande och gemensam IT-miljö beskrevs som centralt av flera 
intervjupersoner. Den geografiska spridningen av Trafikverkets medarbetare 
tillsammans med möjligheten att kunna gå in och ta varandras arbetsuppgifter var de två 
skäl som framhölls tydligast för betydelsen av en fungerande och gemensam virtuell 
miljö.  
 

”Det största behovet är egentligen inte gemensamma lokaler utan det är ju ett 

fungerande IT-stöd, så att arbetsplatsen fungerar så. Att man får en gemensam miljö i 

den delen”. 
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Att samordna datasystemen till ett gemensamt är också något som tagit betydligt längre 
tid än den formella sammanslagningen av myndigheterna till Trafikverket. Detta har 
också gjort att flera intervjupersoner tappat en del förhoppningar som de tidigare haft 
om att sammanslagningen skulle innebära enhetlighet och ett system med betydligt färre 
hemmasnickrade lösningar och undantag. 
 
För de deltagare som har sina kollegor på annan ort är data- och 
telefonkommunikationen särskilt viktig för att det dagliga arbetet ska fungera 
tillfredsställande. De beskrev behovet av en fungerande gemensam IT-miljö som större 
än behovet av att sitta tillsammans rent fysiskt. Bristerna i tekniken beskrevs som 
frustrerande och irriterande och något de inte alls förväntat sig skulle ta så lång tid att 
lösa som det har gjort.  
 
En av intervjupersonerna beskrev att hon nu till viss del tappat hoppet om den 
enhetlighet hon från början förväntade sig eftersom fler och fler nu uttrycker att de inte 
har tid att vänta på kommande gemensamma system utan skaffar eget.  
 
”…man hör ju varje dag att vi hann inte vänta på att det systemet skulle komma så man 

har köpt in ett eget”.   

 
Utifrånperspektivet 

 

En väg in 

Ett par av intervjupersonerna beskrev fördelarna som omgivningen upplevt med att 
Trafikverket nu innebär en väg in för dem som kommer utifrån. Denna fördel beskrevs 
som viktig inte minst för de externa intressenter som finns i form av företag, kommuner 
och enskilda personer. 
 
”Vi har många externa kunder och de ser ju bara fördelar med ett verk, en ingång”. 

  
Bildandet av Trafikverket gör att det är enklare att hitta dörren in men samtidigt kan det 
vara svårt att veta hur man ska komma vidare i en så stor organisation som det nu blivit. 
Den nya organisationen presenteras med ett stort och komplext organisationsträd på 
såväl höjden som bredden och vet man inte exakt vad man söker är det lätt att irra bort 
sig bland sektioner och avdelningar.  
 
Det intermodala transportsystemet 

En intervjuperson tog upp möjligheten att stärka det trafikslagsövergripande 
perspektivet som en förväntan av Trafikverkets bildande. Det är också den anledning 
som den politiska nivån framhållit som en av de viktigaste för Trafikverkets bildande. 
Det handlar om att underlätta för både resenärer och gods att kunna byta mellan olika 
transportslag som t.ex. cykel och tåg eller lastbil och godståg.  
 
”Man ska kunna ta bilen och sen tåget och lika med godstrafiken att man kör med 

långtradare och tåg och de här sakerna kände man att det skulle bli lättare att få 

helheten om man slog ihop”. 
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För att det ska fungera behöver bl.a. myndighetsområdet arbeta med synsättet att det är 
ett gemensamt transportsystem. Att samla de fyra transportslagen under ett och samma 
tak, inom Trafikverket, beskrevs som en viktig åtgärd.  
 
”Dessutom fick man med sjöfart och flyget så då skulle det liksom bli lättare att få den 

här helheten”. 

 
Genom att nu kunna dra nytta av varandras kunskap och erfarenheter ska planeringen av 
det så kallade intermodala transportsystemet kunna bli bättre och mer sammanhållen. 
Flyg och sjöfart har dock hamnat i skymundan, bakom de stora väg- och 
järnvägsverken, enligt en av intervjupersonerna.   
 
Skattebetalarnas pengar 

Som, till stor del, skattefinansierad myndighet har Trafikverket ett särskilt ansvar för 
hur de förvaltar resurserna, framhöll en av intervjupersonerna och ansåg att det är ett 
viktigt skäl för att sammanslagningen till Trafikverket var ett bra beslut. På det sättet 
kan myndigheten nyttja skattebetalarnas pengar på ett mer effektivt sätt genom att bl.a. 
som stor aktör, med bredare kompetens än tidigare, kunna göra bättre upphandlingar 
och inte minst kunna göra en stor gemensam upphandling istället för två mindre men 
liknande.       
 
”Vintern i Sverige 2007-08 kostade omkring 5 miljarder bara för vägen; plogning och 

sandning och saltning. Tänk 5 miljarder. Varför tar man inte samma entreprenör på 

järnvägen som man gör på vägen?” 

 
Inom flera områden antog intervjupersonerna att gemensamma avtal ska ge besparingar 
jämfört med tidigare.  
 
 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka medarbetares attityder och förväntningar 
under en organisationsförändringsprocess; bildandet av Trafikverket.  
 
Bland de resultat jag fick fram, i form av olika temaområden, upplever jag att en del är 
svåra att, i kvalitativ mening, generalisera till andra organisationer. En del teman och 
enskilda förväntningar kan antas bero på de förutsättningar som omger en svensk 
myndighets organisationsprocess. Andra förväntningar kan antas vara unika för just 
denna organisationsförändring, exempelvis effektiviseringsarbetets påverkan på 
medarbetarnas attityder. Det finns dock delar som bör gå att, i kvalitativ mening, 
generalisera till andra organisationer, exempelvis betydelsen av den fysiska arbetsmiljön 
som kan antas vara en viktig del av medarbetares vardag samt utmaningarna som blir 
när man ska genomföra en förändring som beslutas av personer utanför organisationen. 
Konsekvenserna av att de två organisationskulturer och arbetssätt som ska 
sammanföras, värderas olika, bör också kunna generaliseras till andra 
organisationsförändringsprocesser.  
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Med tanke på det få antal personer, sex stycken, som intervjuades inom en så stor 
organisation som Trafikverket finns det också en osäkerhet kring hur väl resultatet 
speglar medarbetarnas förväntningar i stort och vad som påverkat. Det stora antalet 
sektioner och avdelningar, i kombination med det stora antalet verksamhetsorter som 
Trafikverket finns på, är två argument för att ett större antal medarbetare kunde ha 
intervjuats. Tanken var från början att komplettera de sex intervjuerna med ett par 
frågor som del i en större enkät som Trafikverket internt skulle skickas ut till cirka 80 
medarbetare. Denna enkät sköt myndigheten dock på framtiden och därmed försvann 
möjligheten till denna komplettering som annars skulle kunna ha stärkt studiens 
underlag.    
 
Intervjumaterialet från de sex intervjupersonerna hade en stor bredd och detta beror till 
stor del på att intervjuerna var förhållandevis öppna. Om intervjuerna varit strukturerade 
med bestämda frågor hade resultatet troligen blivit annorlunda.    
 
Att intervjuerna genomfördes på medarbetarnas arbetsplats kan ha påverkat deras svar. 
Man kan inte utesluta att någon intervjuperson p.g.a. detta känt en osäkerhet kring sin 
anonymitet i studien och därigenom kan ha hämmats i sina svar. 
 
Den förförståelse jag har kring Trafikverkets bildande kan vidare ha påverkat de frågor 
och följdfrågor jag ställde under intervjuerna. Eftersom jag väl känner till syftet med 
organisationsförändringen kan mina frågor exempelvis ha varit ledande, i synnerhet 
följdfrågorna som formulerades direkt under pågående intervju. Vidare kan de 
intervjupersoner som kände till min bakgrund ha påverkats av det, såväl medvetet som 
omedvetet. Deltagarna kan under intervjun, på grund av min politiska bakgrund, ha haft 
mer fokus på de politiska mål som formulerats kring sammanslagningen, vilket kan ha 
gjort att deras egna attityder och förväntningar hamnade i skymundan. De kan å andra 
sidan ha sett intervjun som en möjlighet att få uttrycka vad de verkligen tycker till 
någon som de upplever har makt att påverka Trafikverkets framtid, vilket torde vara 
positivt. Sammanfattningsvis är denna studie till viss del, i kvalitativ mening, 
generaliserbar d v s att den täcker in relevanta faktorer och uppfattningar.  
 

Resultatdiskussion 

 

Organisering 

Bildandet av Trafikverket innebar en stor förändring rent strukturellt och 
organisatoriskt. Två stora myndigheter, samt några betydligt mindre, slogs ihop till en. 
Den faktiska förändringen för enskilda medarbetare varierade dock stort. Graden av 
förändring berodde till stor del på vad som hände med respektive del av organisationen.  
 
För de medarbetare vars sektioner flyttades över intakta till den nya organisationen 
upplevdes övergången trygg. Den starka känslan av trygghet kan antas vara en 
anledning till att dessa medarbetare upplevde själva övergången som i huvudsak positiv 
(Furnham, 2005). Känslan av trygghet berodde troligen på att medarbetarna inte 
upplevde förändringen för dem själva som så stor. De anledningar som ofta gör 
medarbetare otrygga vid en förändring, som exempelvis avsaknad av kontroll och 
inflytande samt förvirring när mycket ändras samtidigt (Ljungström, 1996) uteblev 
antagligen när de närmaste kollegorna förblev desamma.  
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De medarbetare vars sektioner splittrades vid bildandet av Trafikverket beskrev en 
större oro och tveksamhet när det gällde deras förväntningar på den nya myndigheten. 
Splittringen av sektioner var ibland inte bara organisatorisk utan kunde också vara rent 
geografisk; arbetskamraterna på kontoret hamnade i andra sektioner och de nya 
sektionskollegorna satt någon annanstans i landet. Denna situation skapade troligen 
ytterligare osäkerhet och tveksamhet inför Trafikverket. 
 
Den formella förändringstiden, från beslut till verkställande, var drygt sex månader. Det 
är en relativt kort tid för en så stor förändring, i synnerhet inom den offentliga 
förvaltningen där stora förändringar ofta tar lång tid eftersom de ska processas i bl.a. 
politiska församlingar. Att den stora förändringen, som Trafikverkets bildande innebar, 
skedde på kort tid sågs av flera medarbetare i synnerhet som en nackdel. 
Sammanslagningen ansågs ha genomförts för fort, vilket är ett vanligt problem och en 
faktor som, enligt Angelöw (1991), kan skapa motstånd mot förändringen. Den korta 
verkställandetiden gjorde också att flera av organisationens olika enheter och sektioner 
inte organiserats på bästa sätt från början och därför troligen skulle bli föremål för en ny 
översyn snart.  
  

Arbetssätt och kultur 

Många av medarbetarna inom Trafikverket har en lång bakgrund inom Vägverket 
respektive Banverket. De ”är” myndigheten, som en av intervjupersonerna beskrev det. 
Många medarbetare har decenniers erfarenhet inom någon av de gamla myndigheterna 
och en del har arbetat där hela sitt liv. Dessa medarbetare beskrevs som starka bärare av 
den gamla myndighetens kultur och arbetssätt. Denna ålders- och erfarenhetsprofil kan 
antas ha försvårat förändringsprocessen (Furnham, 2005).  
 
Att Vägverket och Banverket, enligt flera, dessutom hade två väldigt olika 
organisationskulturer skapade en hel del revirtänkande och prestige inom det nya 
Trafikverket. Det som kan antas ha försvårat integrationen av de två sammanslagna 
myndigheterna ytterligare var bilden av att en av kulturerna och ett av arbetssätten 
ansågs bättre och mer utvecklat.  
 
De medarbetare som inte arbetat så länge inom någon av de berörda myndigheterna 
verkade ha lättare att se både för- och nackdelar med såväl den gamla organisationen 
som den nya. Nya medarbetare har antagligen inte hunnit få så stor kunskap och 
erfarenhet om hur saker och ting görs i organisationen, mer än det som är klart uttalat 
och formellt. Och även om man som medarbetare hunnit tillgodogöra sig kunskapen och 
erfarenheten krävs det ytterligare steg innan man blir en del av kulturen, och till och 
med dess försvarare. De nya medarbetarna har inte heller lika mycket att förlora på en 
förändring eftersom de ofta återfinns på lägre positioner i organisationen (Furnham, 
2005). 
 
Att det var två skilda arbetssätt som skulle sammanfogas i Trafikverket var något flera 
intervjupersoner tog upp och det var något som påverkade deras förväntningar. De 
nyare medarbetarna såg fram emot att det som inte fungerade i den gamla 
organisationen skulle förbättras i den nya. En anledning till det kan just ha varit att de 
inte hade hunnit få någon bestämd uppfattning om hur saker och ting skulle vara. 
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Något som dock verkade ha påverkat flera negativt var upplevelsen att den ena 
myndighetens kultur och arbetssätt anammades i det närmaste rakt av utan att först 
identifiera syftet med och behovet av en sådan implementering i hela den nya 
myndigheten. När en organisation värderas lägre än en annan är det tänkbart att också 
denna organisations medarbetare påverkas genom sämre självförtroende och försvagad 
tro på sin egen förmåga och erfarenhet. Detta är faktorer som påverkar medarbetarnas 
förändringsvilja negativt (Furnham, 2005).  
 
Medarbetare som såg fördelar med bildandet av Trafikverket upplevde samtidigt att en 
del förändringar skedde utan att det fanns ett uttalat syfte. Eftersom motivationen ökar 
hos medarbetare som förstår och upplever behovet av förändring (Angelöw, 1991) kan 
detta istället ha påverkat medarbetarnas motivation negativt även för 
förändringsprocessen i stort. 
  
Ledarskap 

Medarbetarnas upplevelser av ledarskapet under förändringsprocessen skiftade mycket. 
De medarbetare som upplevde att informationen varit tillfredsställande samt att 
möjligheten att påverka det de önskat, i förändringsprocessen, funnits hade mer positiva 
förväntningar på Trafikverket. Att de upplevt att möjligheten till påverkan funnits 
verkade vara mer centralt än att de faktiskt påverkat. Precis som Kotter (1996) beskriver 
handlar det om känslan av delaktighet.  
 
De medarbetare som upplevde förändringsprocessen som toppstyrd beskrev fler 
farhågor och negativa förväntningar, än de som upplevde att de kunnat påverka, inför 
Trafikverksbildandet.  De beskrev vidare att deras farhågor besannats. Det ledningsmod 
som enligt Furnham (2005) behövs för att lyckas med förändringar verkar till stor del ha 
saknats hos såväl Banverket och Vägverkets ledningar som Trafikverkets ledning. Bl.a. 
hade medarbetare fråntagits arbetsuppgifter utan att de fått veta varför och ovissheten 
om vad som skulle ske framåt var stor. 
 
Det effektiviseringsarbete som pågått inom Trafikverket under nästan hela den tid som 
myndigheten funnits påverkade tydligt medarbetarnas förväntningar framåt. Att arbeta 
med effektivisering tyckte medarbetarna var naturligt; ifrågasättandet handlade snarare 
om syftet, tidpunkten och tillvägagångssättet. Flera av de frågor som bör besvaras inför 
en organisationsförändring. (Kotter, 1996) upplevdes obesvarade när det gällde 
effektiviseringsarbetet. Det fanns en osäkerhet kring om bildandet av Trafikverket var 
orsaken till effektiviseringsarbetet eller om det kanske var tvärtom; att effektiviseringen 
var huvudanledningen till att Trafikverket bildades. 
 
Medarbetarna upplevde att de förväntades leverera in färdiga förslag på effektivisering, 
utan möjlighet till problemformulering eller diskussion innan. Ledningens avsikter med 
medarbetarnas delaktighet i effektiviseringsarbetet var heller inte tydligt uttalade. Det 
kan ha bidragit till att medarbetarnas tilltro till ledningens förmåga att genomföra ett 
framgångsrikt effektiviseringsarbete och göra rätt prioriteringar var låg. Den ömsesidiga 
tilltron mellan medarbetarna och ledningen, som enligt Angelöw (1991) är central för 
att åstadkomma en lyckad förändring, var låg.   
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Fysisk arbetsmiljö 

De förändringar som bildandet av Trafikverket redan inneburit, eller skulle komma att 
innebära, vad gäller den fysiska arbetsmiljön var något som hade stor påverkan på 
medarbetarnas förväntningar. De flesta av intervjupersonerna upplevde att arbetsmiljön 
var det som påverkade deras vardag mest. Den fysiska arbetsmiljön var därför det 
område som deltagarna hade mest tankar och åsikter kring och något som i stor 
utsträckning påverkade deras förväntningar på Trafikverket.  
 
Samtidigt beskrevs denna del av förändringsprocessen som den mest toppstyrda och den 
del som var svårast att påverka. De flesta hade också en negativ förväntan kring hur det 
skulle bli. När medarbetarna inte gavs möjlighet att tycka till förutsatte de att 
arbetsmiljön därför skulle försämras.  
 
Några av deltagarna såg inte heller något större behov av att flytta ihop med andra delar 
av organisationen utan prioriterade en gemensam IT-miljö högre. Bristen på inflytande 
och litet upplevt behov av förändringen, vad gäller den fysiska miljön, ledde till 
negativa förväntningar och ett motstånd bland medarbetarna (Kotter, 1996).  
 

Arbetsplatsens geografiska placering och kontorets utformning var tillsammans med 
den virtuella miljön och arbetskamraternas fysiska placering något som beskrevs som en 
viktigare faktor än exempelvis själva arbetsuppgifterna. De flesta medarbetarna ville ha 
det som det var nu alternativt styra i en motsatt riktning än ledningen, exempelvis bättre 
egna rum istället för kontorslandskap.  
 
Utifrånperspektivet 

Ett par av medarbetarna beskrev bildandet av Trafikverket ur ett mer samhällsorienterat 
och politiskt perspektiv där konsekvenserna för olika intressenter i myndighetens 
omgivning lyftes fram. Ur det perspektivet beskrevs enbart positiva förväntningar kring 
exempelvis hur människor och organisationer nu fått en väg in i 
transportmyndighetssfären. Externa intressenters syn på organisationsförändringen 
påverkar alltså också medarbetarnas attityd till densamma. Sammanslagningen 
förbättrar möjligheterna till att skapa ett gemensamt transportsystem samt gör att 
skattebetalarnas pengar nu kan användas på ett mer effektivt sätt genom att exempelvis 
mer fördelaktiga avtal kan slutas då Trafikverket är en stor aktör.  
 
Nämnda två medarbetare fokuserade på de externa kraven och förväntningarna som 
ställdes på myndigheten. Detta är centralt, inte minst för offentliga myndigheter där 
såväl motiven inför en förändring som själva utformandet av hur den nya organisationen 
ska se ut, till stor del formuleras av personer utanför den berörda organisationen. En 
viktig utmaning för organisationens ledning är att kunna kommunicera de externa 
kraven som finns och därmed de anledningar som ligger bakom den förändring som 
görs. De politiska och mer officiella argumenten verkade dock inte vara något som 
påverkade medarbetarnas förväntningar i någon större utsträckning.  
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Sammanfattning och slutsatser 

Den fysiska arbetsmiljön spelar stor roll 

Något som blev väldigt tydligt i denna studie var vilken stor betydelse den fysiska 
arbetsmiljön, och inte minst förändringar av den, har för medarbetarnas attityd till 
förändringen. Arbetsmiljöfaktorer som upplevdes viktiga för en fungerande vardag var 
bl.a.  
 

- hur pendlingssituationen skulle bli vid en eventuell flytt 
- om man skulle sitta i eget rum eller i kontorslandskap 
- var arbetskamraterna placerades 
- om den ena myndigheten fick flytta in till den andra   

 
Dessa faktorer beskrevs som minst lika viktiga, och ibland viktigare än exempelvis 
förändring av arbetsinnehållet eller var i organisationsstrukturen man hamnade. 
Samtidigt som detta var ett framträdande tema i denna studie är det inte något som 
framkommer särskilt mycket i den litteratur som finns vad gäller 
organisationsförändringar och medarbetares upplevelser kring detta. Den fysiska 
arbetsmiljöns betydelse är något som mer återfinns när det gäller medarbetares trivsel, 
sjukskrivningar etc. Den fysiska arbetsmiljön som faktor i organisationsförändrings-
processer skulle därför vara ett intressant ämne att forska vidare om.  
 
Något som också framkom, kopplat till den fysiska arbetsmiljön och eventuell flytt, var 
att det kanske inte alltid finns så många alternativ att välja på när man ska finna lokaler 
för 600 medarbetare. I detta sammanhang vore det intressant att titta vidare på hur 
ledningen på bästa sätt får medarbetarna att känna sig delaktiga också i de processer där 
det kanske inte finns så stor påverkansmöjlighet. En fråga som också kan ställas är om 
det är önskvärt att medarbetarna känner sig delaktiga i förändringsprocesser där 
handlingsutrymmet är litet och alternativen få eller om det bara skulle upplevas falskt?  
 
Utmaningar för ledningen när någon annan bestämmer      

När det gäller bildandet av Trafikverket specifikt, men troligen också större 
förändringar av offentliga organisationer generellt, är det ofta någon annan än 
organisationens operativa ledning som bestämmer såväl kriterierna för förändringen 
som själva innebörden av den. Riktlinjerna sätts istället ofta upp av politiker utanför 
organisationen. Detta ställer naturligtvis alldeles särskilda krav på ledningen för att 
lyckas övertyga både sig själva och i synnerhet medarbetarna om förändringens fördelar 
eller helt enkelt dess nödvändighet utan att man själv varit med och beslutat om den 
eller kanske inte ens tror på den.  
 
Det är troligen därför som exempelvis myndighetens generaldirektör ofta byts ut inför 
en större förändring. Inte sällan är det istället den som utrett behovet av förändring som 
därefter också blir den som utses till ledare för själva förändringsprocessen och därefter 
tillträder som ny generaldirektör. Så var också fallet när Trafikverket bildades men 
många ledande tjänstemän var naturligtvis också kvar och flera medarbetare beskrev 
problemet med otydlighet från ledningens sida kring vart organisationen var på väg och 
vad som egentligen var målet med olika delar i förändringsprocessen. 
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Det går också att vända på det, en offentlig institution kanske internt ser att det finns ett 
stort behov av förändring men de får inte gehör för det politiskt. Hur hanterar en 
organisation den situationen? Ett tredje alternativ är att både organisationen och 
politikerna ser behovet av en förändring men kommer fram till olika strategier och 
lösningar, hur hanterar man en sådan situation?  
 
Vad betyder det att offentliga förvaltningars ledningar jämfört med exempelvis företag 
har mindre frihet att själva välja mål, verksamhetsfält, strategier etc. (Lind, 2003)? Detta 
vore intressant att forska vidare kring, i synnerhet ur ett medarbetarperspektiv, en 
förändringsprocess.  
 

Kulturer med olika värde 

En viktig faktor, som påverkade flera medarbetare vid bildandet av Trafikverket, var att 
de gamla organisationernas kultur och arbetssätt värderades olika. Detta påverkade i 
synnerhet de medarbetare som kom från den lägst värderade organisationen och verkar 
ha resulterat i mer negativa förväntningar. De som var positiva inför förändringen 
tenderade också att bli mindre positiva med tiden då de upplevde att nya arbetssätt 
implementerades utan att det fanns ett uttalat behov och syfte. 
 
Ett tänkbart antagande är att detta fenomen inte är så ovanligt vid exempelvis 
sammanslagningar av organisationer generellt och med tanke på hur stor påverkan detta 
verkar ha på medarbetares förväntan och attityd till förändringen vore det intressant att 
studera hur man ändå skulle kunna motivera och ta tillvara dessa medarbetares 
erfarenheter. Går det att på ett bra sätt frikoppla medarbetarna från dem gamla 
organisationen? I denna studie var det tydligt att flera av medarbetarna såg brister i den 
gamla organisationen och därmed såg fram emot Trafikverkets bildande och de 
förändringar bildandet skulle föra med sig men förväntningarna sjönk när förändringar 
gjordes utan motivering och när vissa önskade förändringar uteblev. 
 
Allmänintressets betydelse för förändringen   

Att några medarbetare lyfte utifrånperspektivet, som viktigt i argumentationen för 
bildandet av Trafikverket, var intressant. Ofta handlar det om allmänintresset när 
offentliga förvaltningar gör större förändringar, Försäkringskassan ska bli mer 
tillgänglig, Skatteverkets tjänster ska digitaliseras etc. Detta perspektiv var dock inte det 
som påverkade medarbetarnas förväntningar mest. Frågan som kan ställas är huruvida 
det vore önskvärt att detta perspektiv var mer centralt för offentliga myndigheters 
medarbetare och hur det i så fall kan åstadkommas?  
 
Enligt den litteratur som hänvisas till i denna studie beror medarbetares förväntan och 
attityd till en förändring mest på faktorer som berör deras egen arbetssituation mer än 
hänsyn till andra intressenter utanför organisationen men att utifrånperspektivet 
nämndes av några tyder ändå på att det finns med som faktor.      
 

Avslutningsvis 

Denna studie syftade till att öka förståelsen för medarbetares attityd och förväntan under 
en organisationsförändringsprocess. Intressanta resultat är betydelsen som den fysiska 
arbetsmiljön har för medarbetarnas förväntningar, framför arbetets innehåll. Vidare 
påverkas medarbetarna mycket av hur deras, enskilda respektive organisatoriska, 
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erfarenheter och arbetssätt tas tillvara och i synnerhet hur ledningen kommunicerar 
kring detta under processen. Intressenterna utanför organisationerna har också betydelse 
för medarbetarnas attityd till organisationsförändringen.  
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Bilaga 1.  

Intervjuguide 

 

Intervjumall 
 
Inledning 
Jag berättar kort om mig själv samt informerar om  

- syftet med undersökningen  
- intervjuns upplägg 
- hantering av materialet/konfidentialitet 
- inspelning 
- frivillighet – möjlighet att när som helst avbryta eller avstå att svara  

 
Inledande frågor 
Berätta kort om dig själv  
 
Hur hamnade du inom Trafikverket?  
 
Din roll på Trafikverket idag? 
 
 
Beskriv när du för första gången fick veta att Vägverket/Banverket skulle bli 
Trafikverket. 
 
Beskriv dina tankar när du för första gången fick veta att Vägverket/Banverket skulle bli 
Trafikverket. 
 
Hur såg dina förväntningar ut? 
 
(Hur var din motivation?)  
 
Hur såg din arbetssituation ut då? 
 
(Berätta om tiden, från det att du fick information om Trafikverkets bildande fram till 
idag.) 
 
Beskriv dina tankar/förväntningar idag (och framåt) kring Trafikverket? 
 
(Vad har påverkat dina förväntningar?) 
 
Hur ser din arbetssituation ut idag? 
 
Avslutning 

Något du vill tillägga? 
Tacka för intervjun! 
Fråga hur det kändes och om det finns några funderingar 
Upprepa kort det jag sa i början 


