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Sammanfattning 
Hållbar utveckling är ett begrepp som används frekvent i diverse sammanhang och blir allt mer 
populärt. I FN:s världsomfattande Agenda 2030 beskrivs 17 globala hållbarhetsmål som ett försök 
till att konkretisera vad som bör arbetas med för att skapa hållbar utveckling. Det råder ett 
gemensamt ansvar för att nå målen och krävs således engagemang från flertalet aktörer, däribland 
näringslivet. Det har dock visat sig vara en utmaning för projektbaserade organisationer att 
implementera hållbarhetsarbete på grund av svårigheten med att överföra kunskap mellan projekt. 
Dessutom utgår ofta strategier för hållbarhetsarbete från antagandet att medarbetarna inom 
organisationen har tillräcklig kunskap om ämnet. En viktig faktor är därför att etablera fungerande 
processer för kunskapsöverföring av hållbarhet. Det finns stor potential i att tillvarata och överföra 
medarbetarnas kunskaper för att bli framgångsrik på marknaden. 
 
Syftet med studien är att analysera och värdera kunskapsöverföringen avseende hållbarhet i en 
projektbaserad organisation för att finna styrkor och svagheter, för att därigenom synliggöra hur det 
kan påverka hållbarhetsarbete i järnvägsprojekt. 
 
För att uppnå studiens syfte har en fallstudie gjorts inom en projektorganisation som i rapporten 
benämns som Företaget. En dokumentstudie, en enkätundersökning och olika former av intervjuer 
har genomförts med medarbetare från olika delar av Företaget. Resultatet har analyserats med hjälp 
av ett teoretiskt ramverk baserat på teorier om kunskap, kunskapsnivåer, kunskapsöverföring, 
implementering av hållbarhetsarbete och projektbaserade organisationer.  

 
Resultatet visar att ett medvetet arbetssätt med kunskapsöverföring gällande hållbarhet i viss mån 
medför förbättrade möjligheter för medarbetare att implementera hållbarhet i sitt arbete. 
Konkretisering av hållbarhet i den specifika kontexten järnvägsuppdrag är enligt studien en av de 
viktigaste faktorerna för ändamålet. Det finns även en koppling mellan insatser avseende 
kunskapsöverföring gällande hållbarhet och individuell kunskapsnivå om hållbarhet, då studiens 
resultat visar att medarbetare som deltagit i kunskapsöverförande aktiviteter också har högre 
kunskapsnivå gällande hållbarhet. Baserat på detta verkar kunskapsöverföring gällande hållbarhet 
höja medarbetarnas kunskapsnivå om hållbarhet och skapa bättre förutsättningar för dem att 
operationalisera hållbarhet i det dagliga arbetet. 

 

Nyckelord 
Hållbarhet, järnväg, kunskapsnivåer, kunskapsöverföring, projektbaserad organisation. 
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Abstract 
Sustainable development is a concept that is used frequently in various contexts and is becoming 
increasingly popular. In the UN global Agenda 2030, 17 sustainable development goals are described 
as an attempt to concretize what should be worked towards in order to create sustainable 
development. There is a shared responsibility for achieving the goals and thus requires commitment 
from most actors, including the business community. However, implementation of sustainability has 
been proved challenging for project-based organizations to because of the difficulties in transferring 
knowledge between projects. Strategies for implementing sustainability often relies on the 
assumption that sufficient level of knowledge is present within the workforce. Hence an important 
factor is to establish functional processes for knowledge management regarding sustainability. There 
is great potential in utilizing and transferring employees' knowledge to become successful in the 
market. 
 
The purpose of the study is to analyze and evaluate knowledge management regarding sustainability 
in a project based organization in order to find strengths and weaknesses and thereby highlight how 
knowledge management can affect sustainability work within railway projects. 
 
To achieve the purpose of the study, a case study has been done within a project organization, which 
in the report is referred to as the Company. A document study, a survey and various forms of 
interviews have been carried out with employees from different parts of the Company. The result has 
been analyzed using a theoretical framework based on theories of knowledge, levels of knowledge, 
knowledge management, implementation of sustainability work and project-based organizations. 
 
The result shows that organized efforts of knowledge management to some extent enables coworkers 
to implement sustainable development aspects in their individual work. According to the study, 
concretization of sustainability in the specific context of railway projects is one of the most important 
factors in order to achieve successful implementation. There is also a connection between efforts of 
knowledge management and individual level of knowledge concerning sustainability, since the result 
shows that coworkers whose been participating in activities related to knowledge transfer also have 
higher level of knowledge about sustainability. According to this, the result indicates that organized 
efforts of knowledge management seem to increase individual’s level of knowledge and their ability 
to implement sustainable development aspects into their work. 
 

Key-words 
Sustainability, railway, levels of knowledge, knowledge management, project based organizations. 
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Terminologi 

Beställaren. Kunden som beställer uppdraget av Företaget. 

 

Bolaget. Den organisation som Företaget är ett dotterbolag till. 

 

Coachande samtal. Aktivitet som kan hållas tillsammans med kund för att diskutera hållbarhet 

i uppdrag. 

 

Företaget. Den organisation som studien utförs inom, vilken ansvarar för att projektera järnväg 

enligt uppdrag av Beställaren. 

 

Hållbarhetsgruppen. En grupp medarbetare från olika teknikområden som arbetar med 

hållbarhetsfrågor inom Företaget. 

 

Hållbarhetsmatrisen. En sammanställning av konkreta exempel på hållbarhetsarbete inom 

Företaget. 

 

Hållbarhetscirkeln. Verktyg som kan användas inom Företaget för att tydligt visualisera 

kopplingen mellan de globala målen och arbetet inom uppdrag. 

 

Hållbarhetsworkshop. Aktivitet som kan hållas internt för att diskutera hållbarhet inom 

uppdrag och på arbetsplatsen.  

 

Resurs. Medarbetare inom Bolaget. 

 

Uppdrag. De projekt som Företaget arbetar med. 

 

Uppdragsledare. Personen i Företaget som ansvarar för styrning, uppföljning och 

kommunikation i respektive uppdrag. 
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1. Introduktion 

I det första kapitlet presenteras bakgrunden till problemet, problemformuleringen samt studiens 

syfte och frågeställningar. Slutligen presenteras arbetets disposition. 

1.1 Bakgrund 

Hållbar utveckling som begrepp kan definieras som “... en utveckling som tillfredsställer dagens 

behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” 

(World Commission on Environment and Development m.fl. 1988, 57). Denna definition gjordes 

i den så kallade Brundtlandrapporten - World Commission on Environment and Development: 

Our Common Future som utgavs 1988 på uppdrag från FN. Det är ingen entydig definition och det 

är heller inte den enda definitionen av begreppet. Något som de flesta dock är överens om är att 

hållbar utveckling byggs upp av de tre dimensionerna; miljömässig, ekonomisk och social 

hållbarhet. De tre dimensionerna beror av och påverkar varandra vilket har försökts illustreras i 

diverse modeller. Ordet utveckling tyder på att hållbar utveckling inte är ett fast tillstånd utan en 

process i ständig förändring vilket gör det än mer komplext (Ammenberg 2012).  

 

I ett försök till att konkretisera vad som bör arbetas mot för att skapa hållbar utveckling har FN 

tagit fram 17 globala mål. De globala målen ingår i Agenda 2030 som togs fram för att bygga vidare 

på “de åtta millenniemålen” vilka beslutades i Rio de Janeiro under FN:s konferens om hållbar 

utveckling 2012. Vid framtagandet av de globala målen har de tre dimensionerna av hållbar 

utveckling varit en viktig utgångspunkt och därför är många av målen integrerade i varandra. 

Varje mål har även delmål vilket resulterar i totalt 169 delmål med tillhörande mätbara 

indikatorer för att möjliggöra uppföljning och utvärdering. Agenda 2030 är den första 

utvecklingsagendan som gäller för alla människor i samtliga länder oavsett inkomst- eller 

utvecklingsnivå. Detta innebär att alla världens nationer behöver arbeta gemensamt för att nå 

målen. Ansvaret ligger på respektive medlemslands regering men det krävs engagemang från 

olika aktörer i samhället såsom kommuner, landsting, civilsamhällesorganisationer, forskare och 

näringsliv (Svenska FN-förbundet 2019). 

 

Hållbar utveckling har successivt integrerats i näringslivet sedan Brundtlandrapporten utgavs för 

30 år sedan. Under 90-talet implementerades ledningssystem och certifieringar för miljöarbete i 

stor utsträckning och på senare tid har många företag gjort krafttag för socialt ansvar i form av 

CSR-arbete (Gareis m.fl. 2010). Det ökade intresset för hållbar utveckling influerar näringslivet 

och sätter press på företagen, något som syns genom ökad marknadsföring, årsrapporter och 

handlingar relaterade till hållbarhet (Gilbert Silvius & van den Brink 2011). Men det är en stor 

omställning att integrera hållbarhetsarbete i den dagliga verksamheten (Bresnen m.fl. 2004) och 

det kräver förändringar i bland annat affärsmodell, produkter, tjänster, processer och beteende 

(Silvius & Schipper 2014). Strategier för att implementera hållbarhet inom en verksamhet utgår 

ofta från antagandet att medarbetarna har tillräckligt med kunskap om hållbarhet, vilket inte 

alltid är fallet (Haugh & Talwar 2010). Därför är ett viktigt steg mot framgångsrikt 

hållbarhetsarbete att etablera en fungerande process för kunskapsöverföring gällande 

hållbarhet, vilket kan vara särskilt utmanande i projektbaserade organisationer eftersom det kan 

vara svårt att dokumentera och överföra kunskapen mellan projekt. I projektbaserade 

organisationer är det ofta fokus på de kortsiktiga projektrelaterade målen som är direkt kopplade 

till ekonomiska resultat och måste prioriteras (Bresnen m.fl. 2004). Detta medför att det blir 

https://paperpile.com/c/0KlvLd/JpxP1
https://paperpile.com/c/0KlvLd/L0PKS
https://paperpile.com/c/0KlvLd/lQ4gG
https://paperpile.com/c/0KlvLd/KxJGi
https://paperpile.com/c/0KlvLd/oOOZT
https://paperpile.com/c/0KlvLd/vzAAs
https://paperpile.com/c/0KlvLd/44AWy
https://paperpile.com/c/0KlvLd/tXTWL
https://paperpile.com/c/0KlvLd/vzAAs
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desto mindre fokus på de långsiktiga målen för lärande inom organisationen, vilket kan begränsa 

kunskapsöverföring mellan projekt och till övriga delar av organisationen. Projektbaserade 

organisationer är vanligt förekommande inom infrastruktur (såsom arkitektur-, ingenjör- och 

byggbranschen) och därför är detta en generell utmaning som är intressant att studera (Bresnen 

m.fl. 2004).  

 

Infrastrukturprojekt kan delas upp i skeden såsom projektering, byggnation, drift, underhåll samt 

återbruk och återvinning (Bueno m.fl. 2015). Järnväg anses ofta vara hållbart eftersom spårburen 

trafik genererar mindre utsläpp av växthusgaser jämfört med exempelvis flyg- och vägtransport, 

förutsatt att loket drivs på el från fossilfria källor. Koldioxidutsläpp per personkilometer (alltså 

mängd utsläppt CO2 som genereras när en person färdas en kilometer) är cirka 10 g CO2/pkm för 

järnväg jämfört med cirka 63 g CO2/pkm för en liten bensinbil och i snitt 242 g CO2/pkm för flyg 

(Larsson & Kamb 2018). För järnväg står infrastrukturen, med andra ord byggnationen, för cirka 

85 % av transporttjänstens totala klimatpåverkan. Totalt sett när infrastruktur och resande 

räknas samman blir det tydligt att järnväg är det mest klimatsmarta färdsättet (Westlund m.fl. 

2014), vilket illustrerats i figur 1. I jämförelse med andra transportsätt är alltså järnväg 

förhållandevis hållbart, men övriga skeden av projektets livscykel diskuteras mer sällan i 

litteraturen. Det är viktigt att lyfta hållbarhet tidigt under projektet, eftersom chanserna att 

integrera hållbarhet minskar under projektets gång (Bueno m.fl. 2015; Sowerby m.fl. 2013). 

Därför är det intressant att undersöka vad som kan göras i skedet för projektering av järnväg.  

 

 
 

Figur 1: Relation mellan klimatpåverkan av infrastruktur och resande för några vanliga 

transportsätt (Westlund m.fl. 2014). 

1.2 Problemformulering 

Att integrera hållbarhetsarbete i en projektbaserad organisation är en vanligt förekommande 

utmaning. Det kan bero på flera faktorer såsom organisationskultur och motivation, men en 

förutsättning för att jobba med hållbarhet är att det finns tillräcklig kunskap om ämnet. Det krävs 

också rutiner för kunskapsöverföring, dels att projektdeltagare har erforderliga kunskaper så att 

projekten kan genomsyras av relevant innehåll med bäring på hållbar utveckling. Det betyder att 

det måste finnas tillräckliga kunskaper inom organisationen om vad hållbar utveckling innebär 

specifikt inom järnvägsprojekt. Om inte det är fallet kan integrationen av hållbarhetsaspekter 

utebli och därmed riskerar organisationen att misslyckas i sitt uppdrag att leverera en hållbar 

lösning. 

https://paperpile.com/c/0KlvLd/vzAAs
https://paperpile.com/c/0KlvLd/vzAAs
https://paperpile.com/c/0KlvLd/rsM6
https://paperpile.com/c/0KlvLd/GelK
https://paperpile.com/c/0KlvLd/mWF6o
https://paperpile.com/c/0KlvLd/mWF6o
https://paperpile.com/c/0KlvLd/rsM6+EHXuC
https://paperpile.com/c/0KlvLd/mWF6o
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att analysera och värdera kunskapsöverföringen avseende hållbarhet i en 

projektbaserad organisation för att finna styrkor och svagheter, för att därigenom synliggöra hur 

det kan påverka hållbarhetsarbete i järnvägsprojekt. 

 

Frågeställningar som formulerats för att uppfylla detta syfte är: 

• Vad utmärker kunskapsöverföring gällande hållbarhet inom järnvägsprojekt?  

• Vilken koppling finns det mellan individuell kunskapsnivå om hållbarhet och arbetet med 

kunskapsöverföring gällande hållbarhet inom en projektbaserad organisation? 

• Hur kan ett medvetet arbetssätt med kunskapsöverföring gällande hållbarhet påverka 

medarbetarnas möjligheter att operationalisera1 hållbarhetsarbete i järnvägsprojekt? 

1.4 Disposition 

Studien redovisas i sju kapitel. Efter detta inledande kapitel där bakgrund, problemformulering, 

studiens syfte och frågeställningar har presenterats följer kapitel två. I andra kapitlet presenteras 

tidigare forskning om kunskap, kunskapsnivåer, kunskapsöverföring och operationalisering av 

hållbarhet i en projektbaserad organisation. Det kapitlet avslutas med en beskrivning av studiens 

teoretiska ramverk. I kapitel tre redovisas metodval, val av fallstudie, etiska aspekter för studien 

samt en diskussion gällande validitet och reliabilitet. Fjärde kapitlet innehåller studiens resultat 

och analys, vilket följs av femte kapitlet om diskussion. Studiens slutsatser presenteras sedan i 

kapitel sex och till sist diskuteras studiens generaliserbarhet och bidrag till forskning samt förslag 

för vidare forskning i kapitel sju.  

 

Arbetsgången för studien kan illustreras enligt figur 2 som synliggör att dokumentstudie och 

empiri har inhämtats parallellt med litteraturstudie och inläsning av metoder för respektive del. 

Slutligen har det analyserade resultatet lett till att slutsatser kunnat dras och förslag på vidare 

forskningsområden har uppmärksammats. 

 
 

Figur 2: Illustration av arbetsgången för den gjorda studien.  

  

                                                             
1 Med operationalisera menas här att ha tillräckligt med kunskap för att kunna påverka sina 
arbetsuppgifter ur ett hållbarhetsperspektiv. 
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2. Tidigare forskning 

I följande kapitel presenteras tidigare forskning om kunskap, kunskapsöverföring och 

implementering av hållbarhetsarbete som bedömts centrala för projektbaserade organisationer. 

Sammanställningen utgör analysramverket för att kunna tolka och analysera resultatet med 

avseende på hur kunskap kring hållbarhetsarbete överförs och påverkar lärandet hos individer och 

den verksamhet de är delaktiga i, vilka barriärer som finns och vilka effekter kunskapsöverföring av 

hållbarhet har för hur hållbarhetsarbete integreras i projekt. 

2.1 Kunskap 

Kunskap är ett brett begrepp med en mångfasetterad betydelse och för att förstå vad kunskap 

kan vara behöver några viktiga termer definieras. Data är symboler som representerar 

egenskaper hos objekt och händelser. Data kan exempelvis vara siffror eller ord utan 

sammanhang (Ackoff 1989). Information är processad data, med målet att öka nyttan och 

användbarheten av datan. Information kan till exempel vara statistik eller skrivna instruktioner, 

vilket innebär att använda data i ett meningsfullt sammanhang. Information beskriver också 

egenskaper hos objekt och händelser men på ett mer kompakt och överskådligt sätt än data. 

Information kan vara svar på frågor som “vem, vad, var” och så vidare. Kunskap i sin tur förmedlas 

av en lämpligt sammansatt samling av instruktioner och svarar på frågor som “hur” (Ackoff 1989; 

Nonaka 1994). För att tillgodogöra sig kunskap på ett bra sätt krävs även förståelse, vilket bildar 

förklaringar som kan svara på frågor som “varför”. När data, information, kunskap och förståelse 

används i kombination med omdömen och värderingar uppnås det som kan kallas visdom (Ackoff 

1989). För denna rapport är det intressant att förstå hur kunskap kan beskrivas och hur det 

skiljer sig från information. Data, information och kunskap kan överföras på olika sätt till 

människor och sedan är det upp till mottagaren att omsätta det till förståelse och eventuellt 

visdom. Säljö (2000) menar att det som möjliggör tillägnandet av kunskap är lärande och menar 

därmed att lärandet är en ständig process som omvandlar information till kunskap och förståelse. 

Ellström m.fl. (1996) beskriver på liknande sätt att kunskap uppstår genom lärande och menar 

då att kunskapen kan finnas men att lärande är nödvändigt för att kunna tillägna sig kunskapen.  

 

Kunskap kan vidare klassificeras i olika former eller kategorier. Polanyi (1966) beskriver två 

kategorier av kunskap, så kallad implicit (tacit) och explicit kunskap. Explicit kunskap är sådan 

som går att formulera i ord, exempelvis instruktioner i en manual. Implicit kunskap är mer 

komplext och svårare att förmedla med ord, det kan snarare beskrivas med en känsla. Att lära sig 

cykla är ett typiskt exempel på implicit kunskap, där det givetvis går att läsa en manual med 

instruktioner (explicit kunskap), men utövaren själv måste träna och lära sig känslan (implicit 

kunskap) (Polanyi 1966). Hansson (2013) gör en liknande kategorisering när han beskriver olika 

former av teknisk kunskap. Även han exemplifierar implicit (tacit) kunskap som förmågan att 

kunna cykla och menar att implicit kunskap ofta finns inom många professioner men är svår att 

förklara då det likt Polanyis (1966) beskrivning är mer av en genuin känsla. Baserat på denna 

definition är det en stor del av arbetet med hållbarhet som kan kategoriseras som implicit, 

eftersom begreppet är brett och kräver både förståelse och känsla för vad det innebär i praktiken.  

https://paperpile.com/c/0KlvLd/Q3ZBO
https://paperpile.com/c/0KlvLd/Q3ZBO+gu4h
https://paperpile.com/c/0KlvLd/Q3ZBO+gu4h
https://paperpile.com/c/0KlvLd/Q3ZBO
https://paperpile.com/c/0KlvLd/Q3ZBO
https://paperpile.com/c/0KlvLd/zaZ9
https://paperpile.com/c/0KlvLd/c56L
https://paperpile.com/c/0KlvLd/Fz7AQ
https://paperpile.com/c/0KlvLd/js3k


 

6 

2.2 Kunskapsnivåer 

Två grundläggande mål för lärandet är bibehållande av kunskap samt överförande av kunskap. 

Att bibehålla kunskap innebär att kunna återge information på ungefär samma sätt som den 

presenterades vid något tidigare tillfälle. Överförande av kunskap betyder förmågan att applicera 

informationen i något nytt sammanhang, exempelvis genom att lösa ett nytt problem eller svara 

på nya frågor. Sammanfattningsvis handlar alltså bibehållande om att komma ihåg något medan 

överförande innebär förmågan att förstå och kunna använda sig av information. Det senare är 

något som är den stora utmaningen i den lärande processen och kan även delas upp i flertalet 

mindre processer för att tydliggöra förloppet (Anderson m.fl. 2001). Nedan presenteras Blooms 

reviderade taxonomi som utgår från att kunskapsnivåer kan kategoriseras utifrån sex kognitiva 

processer. En överblick av nivåerna återges i figur 3 och förklaras sedan. Detta reviderade 

ramverk är gjort av kognitiva psykologer, läroplansspecialister, lärarutbildare och forskare för 

att definiera vad studenter förväntas lära sig i skolan samt för att utveckla läroplaner (Anderson 

m.fl. 2001). Därav har förklaringarna nedan anpassats något för fallstudiens kontext. Denna något 

anpassade version av Blooms reviderade taxonomi är en del av studiens teoretiska ramverk och 

kommer användas vid analys av medarbetares kunskapsnivåer avseende hållbarhet. 

 

 
 

Figur 3: Blooms reviderade taxonomi (Anderson m.fl. 2001). 

2.2.1 Minnas 

Den första processen i lärandet handlar om att minnas fakta och uppnås när medarbetaren kan 

identifiera och erinra sig information som inhämtats vid tidigare tillfälle. Att komma ihåg 

information är nödvändigt för att senare kunna använda den informationen i ett mer komplext 

sammanhang, exempelvis för att lösa en uppgift där viss information krävs. Att identifiera 

information innebär att medarbetaren söker genom minnet för att hitta information som är lik 

eller identiskt med den information som presenteras. Ett exempel är att kunna känna igen vilka 

datum som hör ihop med historiska händelser, när båda presenteras bredvid varandra. Att erinra 

sig syftar på processen som sker när en viss information efterfrågas, varpå medarbetaren söker 

https://paperpile.com/c/0KlvLd/z7sQ
https://paperpile.com/c/0KlvLd/z7sQ
https://paperpile.com/c/0KlvLd/z7sQ
https://paperpile.com/c/0KlvLd/z7sQ
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igenom minnet efter det korrekta svaret (Anderson m.fl. 2001). Båda dessa processer är del av 

lärandet som sker när medarbetaren lär sig att komma ihåg vad hållbarhet betyder. 

2.2.2 Förstå 

Till skillnad från den första processen som fokuserar på att komma ihåg information skiftar fokus 

i de resterande fem processer till att främja överföring. Den process som får övervägande störst 

utrymme i utbildningssammanhang är att förstå. Medarbetaren anses förstå om denne kan utläsa 

betydelsen av instruktioner såväl skriftlig, muntlig som grafisk kommunikation, oavsett om den 

förmedlas under föreläsningar, i böcker eller via digitala verktyg. Förståelse innebär också att 

kunna göra kopplingar mellan ny kunskap och den redan befintliga, dvs integreras i existerande 

scheman och kognitiva ramverk (Anderson m.fl. 2001). Detta överensstämmer med det inom 

lärandeprocessen som Piaget (2013) kallar assimilation och ackommodation. Där assimilation 

sker när ny information känns igen och därför kan läggas till de befintliga kunskaperna utan att 

individens kognitiva scheman förändras medan ackommodation är processen då befintliga 

strukturer måste förändras för att integrera den nya kunskapen. Förståelseprocessen kan även 

sägas inkludera processerna tolka, exemplifiera, klassificera, sammanfatta, dra slutsatser, 

jämföra och förklara (Anderson m.fl. 2001). Tolka och exemplifiera är särskilt betydande för att 

förstå begreppet hållbarhet eftersom det ofta presenteras med generella formuleringar som 

kräver tolkningar och exemplifieringar till en specifik kontext.  

2.2.3 Tillämpa 

Efter processen att lära sig förstå hållbarhet följer processen att lära sig tillämpa dessa kunskaper. 

Detta innebär att kunna applicera sina kunskaper på en uppgift eller ett problem. Bland dessa två 

görs en särskiljning, där en uppgift kräver genomförande och ett problem kräver implementering. 

En uppgift definieras som något bekant där genomförandet sker rutinmässigt, eftersom uppgiften 

påminner om tidigare utförda uppgifter. Detta kan exemplifieras av en student som löser ett 

räknetal genom att tillämpa sin kunskap som uppnåtts av att lösa liknande räknetal tidigare. Ett 

problem å andra sidan är en situation där medarbetaren först måste välja vilken metod som är 

lämplig för att lösa problemet, eftersom situationen är mer unik än en uppgift. Ett problem kan 

därför beskrivas vara okänt och problemlösning är ofta förknippat med olika teorier och metoder. 

För att lösa problemet krävs att en viss teori eller metod appliceras, varpå problemlösaren 

behöver ha bredare kunskap jämfört med vad som krävs för att utföra en uppgift (Anderson m.fl. 

2001). Denna nivå av kunskap anses vara uppnådd när medarbetaren förstått vad hållbarhet 

innebär och kan tillämpa detta på sina egna arbetsuppgifter. Det kan till exempel visas genom att 

medarbetaren nämner en konkret koppling mellan de globala målen och sina arbetsuppgifter. 

2.2.4 Analysera 

Processen att lära sig analysera skulle kunna ses som ett mål i sig men i utbildningssammanhang 

betraktas det som en fortsättning av att förstå och en inledning till att lära sig värdera. På grund 

av denna samhörighet används de tre processerna Förstå, Analysera och Värdera ofta iterativt i 

genomförandet av kognitiva uppgifter. Trots det är det viktigt att särskilja dem då en medarbetare 

som förstår informationen som förmedlas inte nödvändigtvis kan analysera eller värdera vad som 

kommuniceras. De kognitiva processer som dock inkluderas i kunskapsnivån att kunna analysera 

är särskilja, organisera och tillskriva. Det vill säga att lära sig att urskilja relevanta delar, se 

samband mellan hur dessa är organiserade och relaterar till varandra samt det bakomliggande 

https://paperpile.com/c/0KlvLd/z7sQ
https://paperpile.com/c/0KlvLd/z7sQ
https://paperpile.com/c/0KlvLd/z0Ud
https://paperpile.com/c/0KlvLd/z7sQ
https://paperpile.com/c/0KlvLd/z7sQ
https://paperpile.com/c/0KlvLd/z7sQ
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syftet (Anderson m.fl. 2001). En medarbetare som beskriver samband mellan vilka effekter som 

kan tänkas fås av att arbeta med olika hållbarhetsmål och därmed hållbarhetsperspektiv kan 

anses kunna analysera och således ha uppnått denna kunskapsnivå. 

2.2.5 Värdera 

Nästa kunskapsnivå innefattar processen för att kunna göra en bedömning baserat på särskilda 

kriterier eller standarder. Det kan exempelvis vara att svara på frågor som “Är detta tillräckligt 

antal?” eller “Har denna produkt tillräckligt god kvalitet?”. Vanliga kriterier som används är 

kvalitet, effektivitet och konsekvens. Standarder som ligger till grund för bedömningen kan vara 

både kvantitativa och kvalitativa. Det ska dock poängteras att nästan alla lärandeprocesser 

innefattar någon typ av omdöme men det som särskiljer denna kunskapsnivå är att bedömningen 

också innefattar en värdering. För att kunna göra detta krävs förmågan att söka efter 

inkonsistenser och att se helheten, exempelvis genom att härleda resultat från sitt arbete till det 

grundläggande ramverket (Anderson m.fl. 2001). Detta är vad som ofta förknippas med termen 

kritiskt tänkande och sammantaget bedöms medarbetaren ha uppnått denna kunskapsnivå när 

denne kan argumentera för hållbarhet inom sitt arbete med referens till de globala målen. 

2.2.6 Skapa 

Den slutgiltiga kunskapsnivån benämns i detta sammanhang som att kunna skapa och innefattar 

kognitiva processer som hypotetisera, planera och producera. Detta innebär exempelvis att 

kunna föreslå alternativa kriteriebaserade hypoteser, utforma procedurer eller arbetssätt för 

genomförandet av arbetsuppgifter eller skapa nya produkter. Grunden ligger i att kunna föra 

samman delar till en sammanhängande och funktionell helhet och involverar ofta tidigare 

erfarenheter av lärande men kräver också en viss mängd kreativitet. Kreativitetsprocessen kan 

delas in i tre faser; problempresentation, lösningsplan och utförande. Där den första fasen är 

divergerande då flertalet alternativa lösningar övervägs för att sedan övergå i en konvergerande 

andra fas där lösningsmetoden med tillhörande genomförandeplan utformas för att slutligen i 

sista fasen verkställas. Skapandeprocessen skiljer sig från att förstå, tillämpa och analysera i 

bemärkelsen att utöver påvisandet av samband mellan element krävs här också att en originell 

produkt konstrueras. En annan skillnad är att medarbetaren inte utgår från givna parametrar 

utan måste sammanställa ny information för att skapa en ny struktur relaterat till dennes erhållna 

kunskap (Anderson m.fl. 2001). Nya utarbetade förslag och metoder för hur hållbarhetsarbete 

implementeras i arbetssätt, rutiner och affärer visar på att denna kunskapsnivå är uppnådd.  

2.3 Kunskapsöverföring 

Kunskapsöverföring beskrivs enligt Jonsson (2012) som den enskilt viktigaste utmaningen för 

organisationer och Medina & Medina (2015) menar att kunskapsöverföring och lärande är de 

viktigaste faktorerna i multiprojektmiljöer. Projektbaserat lärande och organisationens lärande 

har dessutom blivit alltmer omnämnda drivkrafter i forskning och litteratur kring projekt 

(Bartsch m.fl. 2013). Det finns en stor potential i att tillvarata och överföra medarbetarnas 

kunskap men också motivera dem till att utveckla kunskapen eftersom det skapar förutsättningar 

för att göra arbetsplatsen mer framgångsrik med hjälp av redan befintliga resurser (Jonsson 

2012). I en multiprojektmiljö måste ständigt förvärvande av ny kunskap och färdigheter ske för 

att kunna bli framgångsrik på marknaden (Medina & Medina 2015). Det är en strategisk 

angelägenhet vilket måste förstås av organisationsledningen. En definition av begreppet 

https://paperpile.com/c/0KlvLd/z7sQ
https://paperpile.com/c/0KlvLd/z7sQ
https://paperpile.com/c/0KlvLd/z7sQ
https://paperpile.com/c/0KlvLd/naFS
https://paperpile.com/c/0KlvLd/oqJf
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kunskapsöverföring är ”processen för hur kunskap och kunnande överförs mellan två eller flera 

individer inom en organisation samt vad som motiverar individen till att vilja dela med sig” 

(Jonsson 2012, 30) vilket således innebär att det snarare är en fråga om att överföra kunskap som 

en process än ett objekt.  

 

Svårigheter gällande kunskapsöverföring grundar sig i att kunskap i sig är svårdefinierat (Jonsson 

2012). I denna studie har en definiering gjorts med hjälp av Ackoffs (1989) indelning av data, 

information, kunskap, förståelse och visdom samt Polanyis (1966) särskiljning av implicit och 

explicit kunskap. Dessa definitioner är endast ett axplock av många, många fler vilket påvisar att 

viss problematik kan uppkomma då det är svårt att styra något som inte riktigt kan definieras. Ett 

annat problem är att det inte alltid är självklart vilken kunskap som behövs eller kan överföras 

(Jonsson 2012). Bartsch m.fl. (2013) poängterar också att den unika natur som präglar 

projektbaserat arbete hindrar kunskapsöverföring delvis på grund av att varje projekt fungerar 

som självständiga enheter vilket exempelvis hämmar regelbunden kontakt medarbetare emellan 

och utvärderingsmöjligheter. Framgångsrika koncept för kunskapsöverföring baseras inte enbart 

på strategier utan handlar lika mycket om förhållningssätt till förändring och att hitta viljan att 

utvecklas hos medarbetarna. Därmed måste olika aspekter belysas och ses över. Jonsson (2012) 

presenterar en femstegsmodell för kunskapsöverföring med syftet att lyfta fram väsentliga 

frågeställningar att reflektera kring för att uppnå framgångsrik kunskapsöverföring i praktiken. 

Hennes modell består av stegen Analysera synsätt och behov, Skapa rätt förutsättningar, 

Ansvarsroller, Gemensamma visioner och värderingar samt Ledarskap. I denna studie används 

modellen som utgångspunkt men kompletteras med aspekter för implementering av 

hållbarhetsarbete i projektbaserade organisationer. Modellen presenteras mer grundligt i 

följande avsnitt. 

2.4 Kunskapsöverföring som verktyg för att operationalisera hållbarhet i en 

projektbaserad organisation 

Kunskapsöverföring kan vara särskilt utmanande i projektbaserade organisationer jämfört med 

andra typer av organisationer. Projektbaserat arbete är svårt att standardisera eftersom projekt 

ofta skiljer sig från varandra och det finns flera faktorer som kan variera. Det kan vara allt från 

att involverade medarbetare kontinuerligt byts ut till att rutiner och arbetssätt skiljer sig åt 

mellan projekt. Kunskap har på senare tid uppmärksammats som en viktig del av ett företags 

konkurrensfördel och kunskapsöverföring kan alltså vara avgörande för ett företags framgång 

(Bresnen m.fl. 2003). På liknande sätt är integration av hållbarhetsarbete i kärnverksamhetens 

funktioner en utmaning. Det är en omställning som kräver förändringar i bland annat 

affärsmodell, produkter, tjänster, processer och beteende (Silvius & Schipper 2014). Detta kan 

anses vara särskilt viktigt i en projektbaserad organisation eftersom misslyckad 

kunskapsöverföring kan leda till att “hjulet måste uppfinnas på nytt”. Resultatet blir då att onödigt 

mycket tid förbrukas och produktiviteten inte når sin fulla potential (Kamara m.fl. 2002). 

Strategier och visioner för att implementera hållbarhetsarbete i ett företags verksamhet utgår 

dock ofta från antagandet att tillräcklig kunskap om hållbarhet finns bland medarbetarna. Detta 

är en risk eftersom en stor del av medarbetarna kan sakna tillräcklig kunskap för att kunna 

operationalisera hållbarhetsaspekter i sina arbetsuppgifter (Haugh & Talwar 2010). Därför utgår 

följande beskrivna modell från Jonssons (2012) femstegsmodell för kunskapsöverföring och 

resultatet är ett analysramverk som används i denna studie. Ramverket baseras på sex teman då 

ett sjätte steg, Konkretisera, har lagts till Jonssons modell efter att datainsamlingen påbörjades. 

https://paperpile.com/c/0KlvLd/BOHN
https://paperpile.com/c/0KlvLd/44AWy
https://paperpile.com/c/0KlvLd/bqzc
https://paperpile.com/c/0KlvLd/tXTWL
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Detta är på grund av att det framkom vid flertalet tillfällen att konkretisering är en viktig faktor 

inom den valda kontexten. Modellen har således tagits fram induktivt med utgångspunkt i 

tidigare forskning men kompletterats under arbetets gång. En översikt av samtliga sex teman 

visas i figur 4 samt presenteras mer i detalj nedan. Utan att påstås allmängiltig kommer denna 

modell användas vid undersökningen och analysen av Företagets kunskapsöverföring avseende 

hållbarhet. Vidare kommer både hållbarhetsarbete och kunskapsöverföring av hållbarhet 

analyseras eftersom dessa ofta är relaterade. 

 

 
 

Figur 4: Översikt av det analytiska ramverk för kunskapsöverföring som används i studien. 

2.4.1 Analysera synsätt och behov 

För att förstå vad kunskapsöverföring innebär, vad som ska överföras, hur det ska göras och vem 

som har ansvaret för det ligger grunden i att besvara frågan varför kunskapsöverföring är viktigt 

(Jonsson 2012). Vidare besvaras frågan varför genom att utgå från de egna behoven och den egna 

kontexten. Förståelse för varför kunskap ska överföras och betydelsen av kunskapsöverföring i 

det dagliga arbetet i den egna kontexten behöver fastställas (Jonsson 2012). Att förändra 

medarbetarnas attityd och göra dem medvetna om hur viktigt det är med hållbarhetsarbete är 

också en förutsättning för att integrera hållbarhetsarbete i en organisation (Haugh & Talwar 

2010).  

2.4.2 Skapa rätt förutsättningar 

Vidare har både hygien- och motivationsfaktorer en viktig roll. Organisationsstrukturen och 

kulturen inklusive dess informationsteknik och informationssystem bör främja 

kunskapsöverföringen (Jonsson 2012). Det är viktigt att kommunikation om hållbarhet sprids 

över hela organisationen och inte blir centrerad till en mindre grupp (Haugh & Talwar 2010). 

Hållbarhet kan också lyftas i olika kommunikationskanaler för att belysa dess vikt. Det gäller såväl 

formell kommunikation som budskap via webbsidor, årsrapporter med mera men också 

informellt som dialog kollegor emellan (Haugh & Talwar 2010).  

 

Enligt Haugh och Talwar (2010) finns det några vanligt förekommande utmaningar gällande 

integration av hållbarhetsarbete i en organisation. Först och främst är företags resurser oftast 

https://paperpile.com/c/0KlvLd/tXTWL
https://paperpile.com/c/0KlvLd/tXTWL
https://paperpile.com/c/0KlvLd/tXTWL
https://paperpile.com/c/0KlvLd/tXTWL
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begränsade och en investering i hållbarhetsfrågor kan innebära att någon annan del av 

verksamheten får skäras ner. På grund av prioriteringar kan därför hållbarhetsarbete 

nedprioriteras om frågan inte anses vara tillräckligt viktig. Ett annat problem kan vara att den 

generella kunskapsnivån om hållbarhet bland medarbetarna är så pass låg att det krävs hjälp från 

utomstående parter för att utbilda medarbetarna. Ifall hållbarhet redan är en lågt prioriterad 

fråga kan det vara svårt att argumentera för sådana investeringar (Haugh & Talwar 2010). 

 

Investeringar i utbildande aktiviteter är nödvändigt för att möjliggöra medarbetarnas förståelse 

för kopplingen mellan hållbarhet och deras egna arbetsuppgifter. Detta är särskilt viktigt om 

hållbarhet är del av företagets konkurrensfördel, eftersom kunskapen om hållbarhet då kan anses 

vara en kärnkompetens för verksamheten (Haugh & Talwar 2010). Det räcker inte med en 

inspirerande föreläsning om ämnet, att integrera hållbarhet i verksamheten kräver mer resurser 

än så (Silvius & Schipper 2014). Att investera i hållbarhetsarbete har potentiella fördelar för ett 

företag eftersom det signalerar engagemang att uppnå sociala och miljömässiga mål till 

intressenter. Detta har visat sig ha positiva effekter relaterat till företags prestationer, 

konkurrenskraft, kundlojalitet, varumärkesidentitet, legitimitet, rekrytering och bibehållande av 

personal (Haugh & Talwar 2010). 

 

Möjligheten att påverka hållbarhet i projekt avtar med projektets framskridande, vilket kan ses i 

figur 5. Anledningen är att de tidiga skedena av projekt innefattar viktiga beslut gällande funktion, 

design, användning av material och teknik samt inverkan på slutanvändaren (Sowerby m.fl. 

2013). Därför är det viktigt att lyfta hållbarhetsfrågor i ett så tidigt skede som möjligt för att 

maximera sannolikheten att hållbarhet integreras i projektuppgifter under arbetets gång. Om 

hållbarhet lyfts i ett tidigt skede av projektet ger det bättre förutsättningar för att arbeta med 

hållbarhet under projektets gång. Likaså är det fördelaktigt om utbildande aktiviteter som 

arrangeras inom projekten sker tidigt i processen. 

 

 
 

Figur 5: Möjligheten att påverka hållbarhet i förhållande till projektets livscykel (Sowerby m.fl. 

2013) 

 

Sett till rätt förutsättningar kräver också framgångsrik kunskapsöverföring en balansering av 

exploatering av befintlig kunskap och exploration av ny kunskap. Exploatering innebär alltså att 

https://paperpile.com/c/0KlvLd/tXTWL
https://paperpile.com/c/0KlvLd/tXTWL
https://paperpile.com/c/0KlvLd/44AWy
https://paperpile.com/c/0KlvLd/tXTWL
https://paperpile.com/c/0KlvLd/EHXuC
https://paperpile.com/c/0KlvLd/EHXuC
https://paperpile.com/c/0KlvLd/EHXuC
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beprövade metoder som dokument, rutiner och manualer utnyttjas för att bli bättre och mer 

specialiserade på befintliga arbetssätt. Exploration fokuserar på vidareutveckling för att 

upptäcka ny kunskap och nya lösningar på problem (Jonsson 2012). 

2.4.3 Definiera ansvarsroller 

Det är viktigt att tydliggöra vem som förväntas göra vad och när. För att möjliggöra balansering 

av exploatering och exploration av kunskap krävs att strukturer skapas för vilken del av 

organisationen som ansvarar för exploatering respektive exploration samt att medarbetarna 

förstår hur balanseringen mellan exploatering och exploration i det dagliga arbetet sker (Jonsson 

2012). 

 

I en projektbaserad organisation kan det vara svårt att hitta balansen mellan kortsiktiga och 

långsiktiga arbetsuppgifter och det finns en risk att hållbarhet bortprioriteras eftersom det ofta 

är fokus på långsiktighet. För att integrationen av hållbarhetsarbete i en organisation ska bli 

lyckad krävs det därför en tydlig struktur för ansvarsfördelning. Det måste framgå vem som är 

ansvarig för vad och hållbarhet bör också kopplas till beslutsfattande (Haugh & Talwar 2010). De 

som är ansvariga för hållbarhet i projekten bör också ha mandat att fatta hållbara beslut, även om 

det är sämre ur ett traditionellt ekonomiskt perspektiv (Gareis m.fl. 2013). 

2.4.4 Säkerställ gemensamma visioner och värderingar 

För att kunskapsfrågan ska bli en strategisk angelägenhet krävs att arbetet för 

kunskapsöverföring överensstämmer med företagets övergripande strategi. En viktig del av en 

lärandekultur är att medarbetarna vill utvecklas tillsammans med organisationen och förstår 

betydelsen av att utvecklas tillsammans med organisationen. Organisationen och medarbetarna 

måste därmed förstå varför kunskapsöverföring är viktigt (Jonsson 2012). Om företaget satsar på 

hållbarhet är det viktigt att medarbetarnas värderingar går i linje med ledningens vision (Haugh 

& Talwar 2010). Gemensamma visioner och värderingar leder till engagemang och motivation 

hos medarbetare (Jonsson 2012). För att lära sig nya saker och ta till sig information om 

hållbarhet krävs att medarbetarna är motiverade, vilket i sin tur förutsätter att de också värderar 

hållbarhet högt (Haugh & Talwar 2010; Gareis m.fl. 2013). 

 

Ett vanligt förekommande problem är att endast ledningsgrupper involveras i förändringsarbete 

vilket inte räcker. För att arbeta i en konstruktiv handlingsorienterad riktning är det minst lika 

viktigt att inkludera medarbetarskapet (Jonsson 2012). 

2.4.5 Visa vägen genom tydligt ledarskap 

Det slutgiltiga målet, hur kunskapsöverföringen kan bli en del av det dagliga arbetet kräver först 

och främst ett ledarskap som visar vägen genom att motivera medarbetarna samt prioritera och 

stödja processen av kunskapsöverföring (Jonsson 2012). Haugh och Talwar (2010) konstaterar 

att det finns en tydlig koppling mellan hållbarhetsarbete och projektledning, där ett stort ansvar 

för att integrera hållbarhet ligger hos projektledningen.  

 

Utöver ledarskapets betydelse och ansvar bör organisationer arbeta med så mycket interaktioner 

mellan erfarna medarbetare och nya medarbetare som möjligt för att låta dessa lära och leda 

varandra. Ord måste förenas med handling eftersom kunskap enligt Ackoff (1989) inte är samma 

https://paperpile.com/c/0KlvLd/tXTWL
https://paperpile.com/c/0KlvLd/Quxdm
https://paperpile.com/c/0KlvLd/tXTWL
https://paperpile.com/c/0KlvLd/tXTWL
https://paperpile.com/c/0KlvLd/tXTWL+Quxdm
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sak som information måste förmågan att se samband, tolka och analysera utvecklas för att 

kunskapen ska kunna nyttiggöras och därmed operationaliseras. Ledningen har dock en viktig 

roll gällande främjandet av sådan aktivitet genom att involvera och uppmuntra medarbetarna till 

att bidra med värdefull kunskap till den gemensamma kunskapsbasen (Jonsson 2012). 

 

Däremot har forskning visat att det ofta finns bristfällig kunskap om hållbarhet på projektledande 

nivå, vilket givetvis gör omställningen svårare (Silvius & Schipper 2014). Det finns normer om 

vilken kompetens som är relevant för projektledning, såsom kunskap om planering, 

riskhantering, kvalitetshantering och så vidare. Ett hinder för att integrera hållbarhet är att det 

ännu inte bedöms vara en självklar del av nödvändig kompetens för att driva projekt (ibid.). 

2.4.6 Konkretisera 

Bresnen m.fl. (2003) föreslår att det går att konkretisera kunskap på två olika sätt, vilket benämns 

som kognitiv modell och gemenskapsmodell. Den kognitiva modellen utgår från att kunskap kan 

kodifieras och fokuserar på bibehållande och överföring av kunskap genom att använda ICT-

system (Information and Communication Technology). Denna modell har dock kritiserats 

eftersom stor vikt ligger på explicit kunskap och utgår från att kunskap därmed kan kodifieras 

och förmedlas via ICT-system. Gemenskapsmodellen fokuserar istället på implicit kunskap och 

tar hänsyn till hur denna är lagrad i sociala grupperingar, där kunskapen är svår att formulera i 

ord exempelvis genom att kodifiera till dokument (Polanyi 1966). Implicit kunskap är dessutom 

svår att utnyttja från dessa sammanhang eftersom kunskapsöverföring inom en social gemenskap 

kräver ett gemensamt system för förståelse, acceptans och implementering. Detta är särskilt svårt 

att definiera när det till stor del handlar om implicit kunskap och för att sprida kunskap effektivt 

behöver alltså detta system definieras. En av de grundläggande principerna är dock att bilda en 

gemensam uppfattning om kunskapens betydelse, vilket till stor del alltså handlar om att 

konkretisera kunskapen (Bresnen m.fl. 2003).  

 

Kunskapsöverföring kan vidare angripas på olika sätt, men enligt Kamara m.fl. (2002) är det 

viktigt att börja med förtydligande av vilken kunskap som ska överföras och i vilket sammanhang. 

Först och främst krävs en förståelse för vad som är kunskap, vilket förklarats i avsnitt 2.1 Kunskap. 

Därefter bör sammanhanget fastställas, vilket kan vara dels kunskapsöverföring inom projektet 

eller inom organisationen. Det förstnämnda syftar på överföring av kunskap mellan projektets 

olika faser, till exempel från projektör till entreprenör, medan det sistnämnda syftar på 

kunskapsöverföring internt inom projektorganisationen (Kamara m.fl. 2002). Bresnen m.fl. 

(2003) poängterar att det är förmågan att överföra kunskap mellan projekt som är störst 

bidragande till ett företags konkurrensfördel. 

 

Som tidigare nämnt är hållbar utveckling ett abstrakt begrepp som definieras på olika sätt. Trots 

FN:s försök till att konkretisera begreppet genom de 17 globala målen kvarstår viss osäkerhet 

eftersom målen är generellt skrivna för att kunna anpassas till flera kontexter. Detta försvårar 

således förtydligandet av vilken kunskap som ska överföras gällande hållbarhet. Silvius och 

Schipper (2014) menar därför att det är nödvändigt att konkretisera dess betydelse för det 

dagliga arbetet och den specifika kontexten. Detta kan exempelvis göras genom checklistor som 

exemplifierar hur hållbarhetsaspekter kan integreras i arbetssätt i projektens olika faser med 

hjälp av faktabaserade kontextanpassade åtgärdsförslag (ibid.).   

https://paperpile.com/c/0KlvLd/44AWy
https://paperpile.com/c/0KlvLd/Fz7AQ
https://paperpile.com/c/0KlvLd/BOHN
https://paperpile.com/c/0KlvLd/bqzc
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3. Metod 

I detta kapitel beskrivs studiens utformning, metoder för datainsamling och urval samt analys. 

Kapitlet avslutas med en diskussion om etiska frågor relaterat till studien och slutligen finns ett 

avsnitt om validitet och reliabilitet. 

3.1 Studiens utformning 

Examensarbetet har omfattat 20 veckors heltidsstudier bestående av dokumentstudie, inläsning 

av tidigare forskning, intervjuer och enkät samt analys och resultattolkning. Kvalitativa metoder 

har använts för att dessa ämnar till att undersöka företeelser med utgångspunkt i människors 

egna perspektiv (Shah & Corley 2006). För att besvara frågeställningarna krävdes data i form av 

ord och beskrivningar snarare än kvantifierbara enheter varför kvalitativa metoder är att föredra 

framför kvantitativa (Denscombe 2010). Kvalitativa studier bygger också på tolkningar, vilket är 

nödvändigt för att dra slutsatser från komplexa sammanhang (Alvehus 2013) som exempelvis 

kunskapsöverföring. Eftersom en stor del av arbetet med hållbarhet kan kategoriseras som 

implicit kunskap har det varit viktigt för studien att undersöka deltagarnas syn på kunskap om 

hållbarhet och uppfattning om hur de arbetar med hållbarhet. Kvalitativa metoder associeras 

enligt Denscombe (2010) med småskaliga studier och ansågs därför lämpligt för detta arbete som 

till stor del baseras på en fallstudie. Det tar tid att lära känna en organisation och fördelen med 

att studera enbart ett fall är därför att det finns bättre möjligheter att få god inblick i den miljö 

som studeras (Ahrne 2015). Av denna anledning är studien fokuserad enbart på ett fall, vilket 

beskrivs mer i detalj i följande avsnitt. 

 

En visuell presentation av vilka metodologiska arbetssätt som har använts under studien kan ses 

i figur 6. Dessa beskrivs sedan mer ingående i respektive delkapitel.  

https://paperpile.com/c/0KlvLd/5LXP
https://paperpile.com/c/0KlvLd/TO0zG
https://paperpile.com/c/0KlvLd/FKwvt
https://paperpile.com/c/0KlvLd/uYfg
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Figur 6: Schematisk bild över vilka metodologiska arbetssätt som använts under studien.  

3.2 Val av fallstudie 

Inom infrastrukturprojekt är många aktörer inblandade såsom beställare, projektör, entreprenör 

och flertalet underleverantörer. Dessa aktörer har olika ansvarsområden under projektets 

livscykel, varav Företaget ansvarar för projektering. I denna studie är fokus på Företaget och hur 

denna organisation arbetar med hållbarhet i rollen som projektör, inom givna ramar för 

respektive uppdrag. Krav från beställaren som ej går att påverka bortses från och de barriärer 

som studeras är sådana som Företaget kan påverka inom sin organisation. Företaget valdes som 

lämplig miljö för denna fallstudie på grund av sin roll som projektör inom järnväg. 

 

Företaget tillhör Bolaget som är ett av Sveriges största teknikkonsultföretag, varav Företagets 

affärsområde är järnväg. Företaget samlar kompetenser inom anläggningar för spårburen trafik 

och strävar efter att leverera lösningar för att skapa en hållbar samhällsutveckling. Inom 

Företaget finns en grupp som arbetar med hållbarhet, vilken i fortsättningen kommer benämnas 

som Hållbarhetsgruppen. Gruppen är en samling medarbetare från olika teknikområden med 

intresse för hållbarhet. Hållbarhetsgruppen är relativt nystartad och har primärt arbetat med en 

pilotgrupp och genomfört aktiviteter med dessa medarbetare. Detta arbete är en första etapp i 

Hållbarhetsgruppens utveckling, där den långsiktiga planen är att hela Företagets medarbetare 
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ska inkluderas. Pilotgruppen kommer i rapporten att benämnas som Grupp B, medan den grupp 

medarbetare som ännu inte kommit i kontakt med Hållbarhetsgruppens aktiviteter benämns som 

Grupp A. Denna situation gör det möjligt att jämföra arbetssätt och kunskapsnivåer avseende 

hållbarhet mellan grupperna. Därför ansågs Företaget och urvalsgrupperna vara lämpliga för att 

användas i studien. 

3.3 Metod för datainsamling 

Det empiriska materialet har samlats in dels genom dokumentstudie, dels intervjuer och även en 

mindre enkät. I det inledande arbetet med studien gjordes sex stycken intervjuer som handlade 

om hållbarhetsarbete på en övergripande nivå inom Företaget. I ett tidigt skede av studien 

studerades också interna dokument för att få en djupare förståelse för vad hållbarhet innebär i 

kontexten järnvägsprojekt. Därefter skickades en enkät ut för att ge indikationer om 

medarbetarnas kunskap om och attityd gentemot hållbarhetsarbete. Efter detta gjordes 

ytterligare 15 individuella intervjuer för att fördjupa förståelsen för integration av 

hållbarhetsarbete inom Företagets uppdrag. Slutligen gjordes ytterligare tre intervjuer, varav två 

gruppintervjuer, med experter inom hållbarhet och järnväg. 

3.3.1 Dokumentstudie 

Ett första steg i arbetet var att ordentligt sätta sig in i järnvägsprojektering och 

projektorganisationens arbetssätt med hjälp av Företagets interna dokument. Detta var inte 

direkt kopplat till studiens frågeställningar men krävdes för att  skapa en grundläggande 

förståelse för projektorganisationen samt dess utmaningar och möjligheter.  

 

För att skapa en förståelse för hur hållbarhet definieras i kontexten järnvägsprojekt har interna 

dokument från Företaget studerats. Dokument kan användas för att besvara sådana typer av 

frågeställningar, när faktiska förhållanden undersöks (Patel & Davidson 2011). Dessa dokument 

har både varit generellt formulerade policys och andra dokument relaterade till 

hållbarhetsarbete. Det största bidraget för att definiera hållbarhet har varit ett verktyg kallat 

Hållbarhetsmatrisen som baseras på FN:s 17 globala mål. Detta är ett internt exceldokument som 

är sammanställt av en expertgrupp inom Företaget som tagit inspiration från ett annat 

dotterbolag. Verktyget är uppbyggt som en matris fördelat på olika teknikområden kopplat till 

respektive mål och delmål och beskrivs mer utförligt i avsnitt 4.2.7 Definition av hållbarhet inom 

Företaget. 

 

När dokument studeras är källkritik viktigt och forskaren bör ta hänsyn till faktorer som vilket 

syfte dokumentet har, under vilka omständigheter dokumentet uppkom, vilken relation 

upphovsmakarna har till ämnet samt om det kan ha förekommit påverkan i någon form (Patel & 

Davidson 2011). Eftersom dokumenten är framställda av interna experter på Bolaget samt hade 

tydlig koppling till FN:s 17 globala mål bedöms trovärdigheten vara hög och dokumenten 

användes som fullständig definition av hållbarhet. En reduktion av Hållbarhetsmatrisen 

presenteras sammanfattningsvis i avsnitt 4.2.7 Definition av hållbarhet inom Företaget.  

3.3.2 Enkät 

En enkät utformades med syftet att ge en uppfattning om generell kunskapsnivå gällande 

hållbarhet relaterat till medarbetarnas roller i järnvägsprojekt samt attityd till hållbarhet. En 

https://paperpile.com/c/0KlvLd/33wgH
https://paperpile.com/c/0KlvLd/33wgH
https://paperpile.com/c/0KlvLd/33wgH
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kvantitativ metod som enkät är lämpligt exempelvis när en överblick av en population är 

önskvärd (Blomqvist & Hallin 2015). Urvalet gjordes genom att tre uppdrag valdes ut efter 

rekommendation från Företaget. Urvalet var strategiskt då syftet var att välja ut tre uppdrag som 

var representativa för Företagets verksamhet. Enkäten skickades till samtliga medarbetare i de 

utvalda uppdragen och för att bibehålla anonymitet kategoriserades medarbetarnas roller som 

antingen övergripande eller teknikområde. 

 

Frågorna i enkäten bör enligt Blomqvist och Hallin (2015) väljas med omsorg för att gå i linje med 

studiens syfte och för att ge svar på frågeställningarna. Frågorna i enkäten var formulerade enligt 

hur väl medarbetarna känner till de globala målen och hur det påverkar deras förmåga att 

implementera hållbarhet i arbetet. Det ingick också frågor om huruvida de själva anser att 

hållbarhet kan appliceras på deras arbetsuppgifter samt om deras attityd till hållbarhetsarbete. 

Svarsalternativens karaktär och utformning varierade beroende på fråga och även dessa valdes 

med omsorg. Svarsalternativen avgör vilken typ av data som blir resultatet, vilket i sin tur 

påverkar vilken typ av analys som är möjlig att göra baserad på underlaget. Designen av 

frågeformuläret är av högsta vikt och frågorna bör ej vara riktade på ett sådant sätt att det kan 

påverka svaret. Det är också bra om frågorna inte är transparenta, det vill säga att det märks vilket 

svar som är det efterfrågade (Blomqvist & Hallin 2015). Med anledning av detta samt för att 

säkerhetsställa att frågorna var begripligt formulerade, inte gick att misstolka och erbjöd rimliga 

svarsmöjligheter gjordes en pilotstudie med några anställda på Företaget som inte var del av 

urvalsgruppen. En pilotstudie bör enligt Ejlertsson (2014) alltid göras innan den slutliga 

versionen av enkäten skickas ut. Slutligen diskuterades enkäten även med handledare på KTH 

innan den skickades ut till medarbetarna. Enkätfrågorna kan ses i sin helhet i Bilaga II. 

 

Enkäten förmedlades via mail till urvalsgruppen tillsammans med en kortare beskrivning om 

syftet och att deltagande var anonymt. I mailet angavs dessutom ett sista datum för när enkäten 

behövde besvaras. Totalt skickades enkäten till 121 medarbetare varav fyra personligen eller via 

autosvar meddelade att de inte arbetade med uppdragen alternativt var tjänstlediga. Av de 117 

återstående inkom 59 svar vilket resulterade i en svarsfrekvens på 50 %.  

3.3.3 Intervjuer 

I ett tidigt skede av studien gjordes ostrukturerade intervjuer, vilket är passande i början av 

empiriska studier med syftet att upptäcka intressanta områden för vidare forskning (Blomqvist 

& Hallin 2015). Intervjuerna berörde hur hållbarhet generellt har integrerats i uppdrag och 

deltagarna fick fritt definiera vad de själva ansåg räknades som hållbarhet. Anledningen till detta 

var att deras tolkning samt kunskapsnivå var intressant att studera. Ostrukturerade intervjuer 

betonar just informantens egna tankar (Denscombe 2010), varför denna metod valdes. Dessa 

intervjuer bidrog också till en grundläggande förståelse för järnvägsprojektering och hur 

hållbarhet kan definieras i kontexten järnvägsprojekt, vilket studerades mer i detalj under 

dokumentstudien. 

 

Deltagarna i de inledande intervjuerna valdes ut efter rekommendation av Företaget. Det är 

personer som antingen är involverade i Företagets nationella arbete kring hållbarhet eller har 

ledande positioner inom uppdrag. Två av de intervjuade personerna tillhör Hållbarhetsgruppen 

(se beskrivning i avsnitt 4.2.4 Hållbarhetsgruppen) som är verksamma inom Grupp B. En av de 

intervjuade personerna tillhör ett annat dotterbolag som sporadiskt stöttar Företaget i specifika 

https://paperpile.com/c/0KlvLd/AwEzt
https://paperpile.com/c/0KlvLd/AwEzt
https://paperpile.com/c/0KlvLd/AwEzt
https://paperpile.com/c/0KlvLd/AwEzt
https://paperpile.com/c/0KlvLd/TO0zG
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uppgifter relaterat till miljöfrågor. Denna typ av urval kan kallas strategiskt urval, vilket är 

fördelaktigt när det är intressant att få tag på personer med specifika erfarenheter (Alvehus 

2013). För dessa intervjuer var syftet att få en överblick över järnvägsprojektering och 

hållbarhetsarbete generellt inom Företaget och de utvalda intervjuobjekten ansågs ha relevant 

erfarenhet. En överblick av de utförda ostrukturerade intervjuerna presenteras i tabell 1 nedan. 

 

Tabell 1: Intervjudeltagare ostrukturerade intervjuer. 

 

Datum Tid Typ av intervju Arbetsroller 

24/1 40 min Telefon Uppdragsledning 

29/1 40 min Telefon Uppdragsledning 

31/1 50 min Telefon Teknikansvarig 

1/2 40 min Telefon Hållbarhetsgruppen 
(2 personer) 

1/2 60 min Fysisk Uppdragsledning 
Uppdragsledning 

 Stab 

6/2 45 min Telefon Hållbarhetskoordinator 

 

Senare under studien gjordes individuella semistrukturerade intervjuer som var mer inriktade 

på integration av hållbarhetsarbete i järnvägsprojekt, det vill säga kopplingen mellan hållbarhet 

och konkreta arbetsuppgifter. Syftet med intervjustudien var dels att identifiera medarbetarnas 

kunskapsnivåer och dessutom att kartlägga arbetssätt relaterade till kunskapsöverföring. 

Intervjuerna behandlade därför ämnen som kunskap, förutsättningar, ansvarsroller, attityder och 

kommunikation relaterat till hållbarhet. Intervjuer används med fördel när syftet är att utforska 

känsliga frågor, komplexa och subtila fenomen samt människors uppfattningar, åsikter, 

erfarenheter och känslor (Denscombe 2010), vilket var fallet i denna studie. Under intervjuerna 

användes en intervjuguide med frågor som stöd, vilken kan ses i Bilaga I. Vilka frågor som ställdes 

var anpassat efter intervjupersonens roll och beroende på hur intervjuerna utvecklade sig. En 

fördel med semistrukturerade intervjuer är att intervjuobjektet tillåts prata bredare kring 

frågorna och ett större intresse ligger i att höra dennes idéer och problematiseringar. Att tillåta 

intervjuobjekt uttrycka sina åsikter fritt är ofta ett bättre sätt för att undersöka komplexa 

problem (Denscombe 2010).  

 

Urvalet för de individuella semistrukturerade intervjuerna gjordes i två steg. Urvalsgruppen för 

enkäten stod som grund, därefter valdes deltagare ut från uppdragen baserat på arbetsområde. 

Syftet var att få en spridning över alla arbetsområden inom Företaget för att få en mer 

heltäckande bild av projektorganisationen. I figur 7 återges en schematisk bild av typisk 

organisation inom uppdrag. Utöver detta syftade även urvalet till att inkludera medarbetare från 

både Grupp A och Grupp B. Då Grupp A är större än Grupp B återspeglas även detta i storleken på 

urvalsgrupperna. Eftersom intervjuundersökningen syftade till att något sånär producera 

generaliserbara resultat är det enligt Denscombe (2010), Eisenhardt och Graebner (2007) viktigt 

att urvalet görs så att intervjuobjekten kan anses representativa för studien. Ett genomtänkt 

https://paperpile.com/c/0KlvLd/FKwvt
https://paperpile.com/c/0KlvLd/FKwvt
https://paperpile.com/c/0KlvLd/TO0zG
https://paperpile.com/c/0KlvLd/TO0zG
https://paperpile.com/c/0KlvLd/yOZx
https://paperpile.com/c/0KlvLd/yOZx
https://paperpile.com/c/0KlvLd/yOZx
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strategiskt urval ger också möjlighet att ge en rättvisande bild av organisationen trots att endast 

en del av organisationen studeras (Alvehus 2013). De tillfrågade respondenterna kontaktades 

med personliga mail med förfrågan om deltagande i intervju där beskrivning av intervjun, syftet 

samt information om tidsåtgång och anonymitet delgavs. 

 

 
 

Figur 7: Schematisk bild av organisation inom uppdrag. 

 

En överblick av deltagare i de semistrukturerade intervjuerna presenteras i tabell 2 nedan. 

Medarbetarnas specifika teknikområde har anonymiserats och representeras med numrering 1-

11. Inom Företaget finns ett tjugotal teknikområden, varav studien syftat till att få en spridning 

bland dessa.  

https://paperpile.com/c/0KlvLd/FKwvt
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Tabell 2: Intervjudeltagare semistrukturerade intervjuer. 

 

Datum Tid Typ av intervju Teknikområde Grupp 

11/3 30 min Fysisk 1 A 

12/3 30 min Telefon 2 A 

20/3 30 min Telefon 2 B 

27/3 40 min Fysisk 2 B 

12/3 35 min Telefon 3 B 

12/3 40 min Fysisk 4 A 

13/3 30 min Fysisk 5 A 

13/3 30 min Telefon 6 A 

20/3 40 min Telefon 6 A 

13/3 30 min Telefon 7 A 

19/3 30 min Telefon 7 A 

19/3 30 min Fysisk 8 A 

20/3 30 min Fysisk 9 A 

21/3 40 min Telefon 10 B 

21/3 35 min Fysisk 11 A 

 

Inför dessa intervjuer förbereddes deltagarna med sex stycken exempel från Hållbarhetsmatrisen 

(vilket är det interna dokument som beskriver hur hållbarhet definieras inom Företaget, se 

avsnitt 3.3.1 Dokumentstudie och 4.2.7 Definition av hållbarhet inom Företaget) relaterade till 

deras arbetsområde. Det förberedande materialet ansågs vara nödvändigt eftersom hållbarhet är 

ett brett begrepp som lätt leder till förvirring och missförstånd. Enligt observationer under det 

tidiga skedet i studien var det tydligt att medarbetarna generellt var osäkra på vad 

hållbarhetsarbete innebar, varför det ansågs viktigt att förtydliga detta inför intervjuerna. 

Eftersom definitionen av hållbarhet var mer tydlig i dessa intervjuer jämfört med de 

ostrukturerade intervjuerna kan resultaten skilja sig åt. 

 

Under senare delen av forskningsprocessen gjordes en intervju med Företagets nytillsatta 

hållbarhetskoordinator, tillsammans med ytterligare en hållbarhetskoordinator inom Bolaget. 

Syftet med detta möte var att ta reda på hur den övergripande strategin för hållbarhetsarbetet 

inom Företaget ser ut. Sedan gjordes också en ytterligare intervju med Hållbarhetsgruppen (se 

beskrivning i avsnitt 4.2.4 Hållbarhetsgruppen). Under intervjun ställdes mer detaljerade frågor 

om hur ansvar för hållbarhet organiserats inom Hållbarhetsgruppen samt vilka aktiviteter som 

förekommit relaterat till hållbarhet. Hållbarhetskoordinatorerna och Hållbarhetsgruppen som 

intervjuades valdes ut eftersom de ansågs vara experter inom hållbarhet och järnväg. 

Hållbarhetskoordinatorerna har ett nationellt ansvar för hållbarhetsarbete inom Företaget 
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respektive ett annat av Bolagets dotterbolag. Hållbarhetsgruppen är upphovsmakarna till 

Hållbarhetsmatrisen som presenteras i avsnitt 4.2.6 Verktyg som kan användas för 

hållbarhetsarbetet samt 4.2.7 Definition av hållbarhet inom Företaget. Hållbarhetsgruppen är 

också drivande i hållbarhetsfrågorna inom Företaget och de ansågs vara Företagets Best Practice 

inom implementering av hållbarhet. 

 

Därefter gjordes ytterligare en intervju med en person som varit ansvarig för hållbarhetsfrågor i 

ett större uppdrag inom Företaget. Dennes roll är oftast mer fokuserad på klimatfrågor men då 

ingen hållbarhetssamordnare fanns inom det aktuella uppdraget ingick även dessa frågor i 

rollbeskrivningen. Personen i fråga har dock en bred kunskapsbas inom hållbarhet och 

samhällsplanering, varför hen ansågs inneha god kompetens gällande hållbarhet. Syftet med 

denna intervju var att få information om hur hållbarhetsfrågor drivs i större uppdrag inom 

Företaget. 

 

Tabell 3: Intervjudeltagare. 

 

Datum Tid Typ av intervju Arbetsroller 

26/3 50 min Fysisk Hållbarhetskoordinator 
(2 personer) 

1/4 45 min Telefon Hållbarhetsgruppen  
(4 personer) 

3/4 40 min Fysisk Hållbarhetsansvarig 

 

Med anledning av att flertalet respondenter arbetar på andra orter än den studien utfördes på 

gjordes en del av intervjuerna som telefonintervjuer. Telefonintervjuer möjliggjorde således ett 

bredare urval på grund av att geografiska och tidsmässiga aspekter kunde bortses från. Något 

som bör beaktas är dock att intervjuareffekten får större påverkan under fysiska intervjuer 

jämfört med telefonintervjuer. Det betyder att människor tenderar att svara olika beroende på 

intervjuarens ålder, kön och etnicitet i relation till intervjuobjektets förutfattade meningar. Vid 

fysiska möten har intervjuaren dessutom större möjlighet att väga in visuella intryck och 

tolkningar (Denscombe 2010), vilket också kan ha påverkat resultatet.  

 

För att ha ett bra empiriskt underlag att basera analysen på är det bra om intervjuerna spelas in 

och kompletteras med anteckningar. Vissa delar av intervjuerna kan med fördel transkriberas för 

att underlätta för senare analys (Blomqvist & Hallin 2015). De inledande intervjuerna spelades 

inte in men antecknades noga och följdes upp med följdfrågor via mejl vid behov. De individuella 

semistrukturerade intervjuerna och de tre avslutande intervjuerna spelades in och 

transkriberades samt kompletterades med anteckningar från intervjutillfället. 

3.5 Metod för bearbetning och dataanalys 

För att bearbeta den mängd data som samlats in under studien och kunna analysera detta har 

olika metoder för ändamålet använts. Dessa metoder presenteras i följande avsnitt.  

https://paperpile.com/c/0KlvLd/TO0zG
https://paperpile.com/c/0KlvLd/AwEzt
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3.5.1 Dokumentstudie 

Dokumentstudien gav framförallt djupare förståelse för verksamheten vilket möjliggjorde mer 

specifika diskussioner under intervjuerna. Dokumentstudien ledde även till att hållbarhet kunde 

definieras vilket var avgörande för både enkätens och intervjuernas utformning. Mer konkret har 

inläst material sammanställts till en övergripande beskrivning av järnvägsprojektering och 

hållbarhet har definierats vilket kan ses i avsnitt 4.1 Beskrivning av järnvägsprojektering 

respektive 4.2.7 Definition av hållbarhet inom Företaget.   

3.5.2 Enkät 

Enkätsvaren sammanställdes i ett kalkylark med hjälp av en inbyggd funktion i Google formulär. 

Resultatet kunde sedan visualiseras kvantitativt med hjälp av olika typer av diagram. 

Diagrammen användes till att identifiera medarbetarnas kunskapsnivåer samt styrka 

förutsättningar för kunskapsöverföring i enlighet med det teoretiska ramverket, det vill säga 

Blooms reviderade taxonomi och modellen för kunskapsöverföring.  

3.5.3 Intervjuer 

De individuella semistrukturerade intervjuerna transkriberades för att sedan analyseras. För 

bearbetning och analys av den transkriberade datan gjordes en form av kvalitativ innehållsanalys. 

Bryman (2011), Bergström och Boréus (2012) beskriver att innehållsanalys kan användas då 

syftet är att systematiskt beskriva och analysera textinnehåll utifrån kategorier som bestämts i 

förväg, vilket var fallet med det transkriberade intervjumaterialet. Dock gjordes ingen 

kvantifiering utan enheter från intervjutranskripten kodades med grund i dels det teoretiska 

ramverkets sex teman och dessutom mot de sex kunskapsnivåerna inspirerade av Blooms 

reviderade taxonomi. Intervjumaterialet bearbetades därmed i två skilda processer. Den första 

processen syftade till att identifiera vilken kunskapsnivå intervjupersonerna uppnådde genom 

att identifiera enheter i respektive transkript som kunde kategoriseras till någon av det teoretiska 

ramverkets sex kunskapsnivåer. Detta krävde flertalet diskussioner, avvägningar och jämförelser 

mellan transkripten och ramverkets beskrivningar. Resultatet presenteras i avsnittet 4.3 

Analysresultat kring kunskapsnivåer.  

 

Den andra processen syftade till att kartlägga och beskriva hur kunskapsöverföring sker, dess 

effekter samt vilka möjligheter och utmaningar som föreligger. Bearbetningen inleddes genom 

att transkripten lästes igenom och utdrag som ansågs koppla till något av det teoretiska 

ramverkets sex teman markerades och en kommentar gjordes som talade om vilket specifikt tema 

det gällde. När samtliga intervjuer hade bearbetats enligt denna metod sammanställdes allt 

material kopplat till respektive tema i skilda dokument. Därefter lästes dessa sammanställningar 

igenom och ett komprimerat resultat från dem presenteras i avsnitt 4.4 Analysresultat kring 

kunskapsöverföring. Samtliga steg i bearbetningen har diskuterats av båda rapportförfattarna och 

materialet har lästs igenom flertalet gånger vilket enligt Bergström och Boréus (2012) är viktigt 

för att ordentligt bekanta sig med datan och för att kontrollera intersubjektiviteten så att 

analysen blir konsekvent.  

 

I redovisningen av resultatet finns det en poäng med att koppla specifika citat till 

intervjupersoner för att tydliggöra att det inte är en och samma person som sagt allt (Patel & 

Davidson 2011). De citat som finns med i analysen är benämnda med fingerade namn för att 

https://paperpile.com/c/0KlvLd/Amwd
https://paperpile.com/c/0KlvLd/Qg4f
https://paperpile.com/c/0KlvLd/33wgH
https://paperpile.com/c/0KlvLd/33wgH
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bevara anonymiteten, men för att läsaren ändå ska få en uppfattning om det är en och samma 

person som sagt flera citat eller om det är olika personer. 

3.6 Etik 

För arbetet med denna rapport har Forskningsrådets etiska riktlinjer (Vetenskapsrådet u.å.) 

använts som utgångspunkt. Det innebär att deltagare i intervjuer och enkät har informerats om 

syftet med undersökning samt att deltagande är frivilligt. Allt deltagande har varit anonymt och 

inga personuppgifter har sparats. Alla intervjuer har inletts med frågan om samtycke till 

deltagande samt omnämnande i rapporten med arbetsroll. Inspelat material har sparats lokalt 

och raderats efter avslutat projekt, vilket också meddelats till deltagarna. Där citat eller specifika 

tolkningar använts i rapporten har uppgiftslämnaren tillfrågats innan publicering.  

3.7 Validitet och reliabilitet 

Med validitet menas kvaliteten i data som samlats in och förklaringar som presenteras och 

huruvida dessa är sanningsenliga och överensstämmer med verkligheten. Typen av data i 

förhållande till forskningsfrågan påverkar också validiteten (Denscombe 2010). För att besvara 

forskningsfrågorna ansågs data i form av ord och beskrivningar krävas snarare än kvantifierbara 

enheter. Validiteten i arbetet ökar därför med anledning av att kvalitativa metoder såsom 

intervjuer och generaliserande enkät har använts. Validiteten i intervjudata bör dock kontrolleras 

men beroende på typen av data kan kontroller göras på olika sätt. Viss data kan stödjas eller 

ifrågasättas av skriftliga källor eller observationer. Ett enkelt sätt är också att jämföra och leta 

efter överensstämmelser mellan flera gjorda intervjuer (Denscombe 2010). Detta var möjligt då 

studien omfattade totalt 24 intervjuer där majoriteten baserades på samma frågor. Verifiering av 

återkommande teman i intervjuerna bör göras för att kunna basera trovärdiga resultat på 

intervjudata (Denscombe 2010). En verifiering av återkommande teman från intervjuerna 

gjordes när transkripten bearbetades i form av en innehållsanalys med utgångspunkt i det 

teoretiska ramverket.  

 

Denna studie är gjord under en begränsad tidsperiod vilket påverkar omfånget och 

detaljrikedomen i de genomförda undersökningarna och därmed datakvaliteten samt erhållet 

resultat. En konsekvens av den begränsade tidsperioden är att urvalet till enkäten och 

intervjuerna endast utgör en liten del av Företagets verksamhet, vilket således påverkar 

validiteten negativt.  

 

Vidare syftar reliabilitet på huruvida metoderna för datainsamling förvränger resultaten. Om 

samma resultat erhålls vid olika tillfällen där alla andra förutsättningar är identiska, råder hög 

reliabilitet (Denscombe 2010). Eventuell misstolkning av enkätfrågorna kan påverka 

reliabiliteten. Detta kunde inte kontrolleras då enkäten besvarades anonymt men en 

förebyggande åtgärd som gjordes var pilotstudien. Det anonyma deltagandet i intervjuer och 

enkät medför även att studien inte kan reproduceras med exakt samma urvalsgrupp vilket ger 

lägre extern validitet.  

 

I studien gjordes ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer vilket påverkar både 

reliabiliteten och den externa validiteten eftersom det saknas en strikt intervjuguide att följa och 

vid en repetition av studien skulle förmodligen inte exakt samma resultat erhållas. Eftersom 

https://paperpile.com/c/0KlvLd/JCkL3
https://paperpile.com/c/0KlvLd/TO0zG
https://paperpile.com/c/0KlvLd/TO0zG
https://paperpile.com/c/0KlvLd/TO0zG
https://paperpile.com/c/0KlvLd/TO0zG
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ungefär hälften av intervjuerna utfördes över telefon kan även detta ha påverkat resultaten. Vid 

en telefonintervju är det inte möjligt att läsa av intervjupersonens kroppsspråk, exempelvis om 

personen i fråga blir tyst för att fundera över en fråga. Tystnaden kan då tolkas som att det är 

dags att gå vidare med nästa fråga och intressant information kan därmed gå förlorad. 

 

Svarsfrekvensen från enkäten var 50 %. Svarsfrekvensen och bortfallet bör enligt Blomqvist och 

Hallin (2015) analyseras för att säkerställa att resultatet kan generaliseras för hela populationen. 

Anledningar till den lägre svarsfrekvensen kan vara så pass simpelt som tidsbrist och glömska 

men kan även bero på att järnvägsprojekt sträcker sig över långa tidsperioder vilket medför att 

aktiviteten i uppdragen varierar över tidsspannet. Observationer under arbetets gång har visat 

att det råder hög arbetsbelastning inom Företaget, vilket kan medföra att enkäter av dessa slag 

inte prioriteras och därför glöms bort om de inte besvaras direkt. Variationen i aktivitet inom 

uppdragen var något som fanns i åtanke vid utskicket av enkäten då det informerades om att 

svaren var av intresse oavsett hur länge medarbetarna varit involverade i uppdragen. Bortfallet 

kan också bero på personalomsättning och icke uppdaterade kontaktlistor. Enkäten kan ha 

skickats till personer som inte arbetar på Företaget längre. Om bortfallet beror på att de 

tillfrågade inte ser något intresse i temat för enkäten kan detta få större inverkan på resultatet 

eftersom dessa respondenter förmodligen hade svarat annorlunda jämfört med de som är mycket 

insatta och intresserade av hållbarhetsfrågor. Därmed kan en falsk bild av kunskapsläget och 

attityder ges.  

 

Något som framkommit under arbetets gång är nämligen att överlag verkar de flesta medarbetare 

vara positivt inställda till hållbarhet, oberoende av deras kunskapsnivå. Detta kan dock färgas av 

det faktum att enkäten som skickades ut var frivillig och intervjupersonerna som deltagit 

självmant valt att ställa upp på intervju. Således finns risken att personer som är negativt inställda 

valt att inte besvara enkäten eller avböjt deltagande i intervjuer. 

 

Gällande kunskapsnivåer finns det flera aspekter som bör diskuteras i förhållande till resultatet. 

Först och främst gjordes jämförelsen mellan identifierade kunskapsnivåer mellan enkätsvar och 

intervjuer. Metoden för att identifiera kunskapsnivåer från enkäten utgick från respondenternas 

egen skattning, baserat på ett antal svarsalternativ som representerade de olika 

kunskapsnivåerna. Dessa svarsalternativ var formulerade i andra ord än kunskapsnivåer och det 

kan förekomma skillnader i hur individer har tolkat svarsalternativen. Från intervjuerna gjordes 

en övergripande bedömning baserat på hur intervjupersonen svarat på frågor och resonerat 

kring hållbarhet i förhållande till sitt eget arbete. Hur kunskapsnivåer identifierats utifrån detta 

material påverkas dels av personens förmåga att uttrycka sina kunskaper under intervjun samt 

rapportförfattarnas uppfattning av intervjupersonens kunskap. Vidare kan det finnas en skillnad 

mellan att besitta kunskap och i teorin kunna applicera denna i sitt arbete jämfört med att göra 

det i praktiken. Det förekom ett antal medarbetare som i teorin har tillräckligt med kunskap för 

att kunna påverka sina arbetsuppgifter genom att tillämpa, analysera, värdera och så vidare, men 

inte gör det på grund av yttre faktorer som exempelvis tidsbrist. För att få en så rättvis bedömning 

som möjligt har medarbetarnas förmåga att i teorin kunna applicera sina kunskaper på 

arbetsuppgifterna varit avgörande för att identifiera kunskapsnivåer från intervjuerna. Eftersom 

enkät och intervju är två olika format samt gav olika typ av material som grund för identifiering 

av kunskapsnivåer förekommer osäkerhet vid jämförelsen.  

https://paperpile.com/c/0KlvLd/AwEzt
https://paperpile.com/c/0KlvLd/AwEzt
https://paperpile.com/c/0KlvLd/AwEzt
https://paperpile.com/c/0KlvLd/AwEzt
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4. Resultat och analys  

I detta kapitel presenteras resultatet från studiens olika datainsamlingar. Inledningsvis beskrivs 

järnvägsprojektering då en viktig och grundläggande del i arbetet har varit att att identifiera hur 

dessa processer går till i den specifika kontexten. Därefter beskrivs hållbarhetsarbete inom 

Företaget där även hållbarhet inom den specifika kontexten definieras vilket har varit avgörande 

för utformning av enkät och intervjuer. Sedan följer ett analysresultat av kunskapsnivåer samt 

kunskapsöverföring som gjorts med hjälp av det teoretiska ramverket.  

4.1 Beskrivning av järnvägsprojektering 

I detta avsnitt presenteras delar av resultatet från studiens dokumentstudie samt de inledande 

ostrukturerade intervjuerna som gav fördjupade kunskaper om arbetssätt och järnvägsteknik. All 

information är således hämtad från interna företagsdokument samt medarbetares muntliga 

beskrivningar. Beskrivningarna är generella och utgör en förenklad bild av de skeden som ingår 

i järnvägsprojekt. I verkligheten är dessa processer och samverkan mellan olika parter mer 

komplexa. Ofta är flera olika projektörer inblandade och beställaren kan upphandla olika 

projektörer för respektive delprocess.  

 

Bakgrunden till infrastrukturprojekt är ett behov från samhället i någon form, exempelvis att fler 

människor reser vilket ställer krav på transportsystemet. Beställaren utlyser en offentlig 

upphandling där det företag som lämnat ett anbud som är mest fördelaktigt för beställaren utefter 

parametrar i enlighet med angiven utvärderingsmetod vinner och får genomföra projekteringen. 

Det finns olika former av samverkan inom järnvägsprojekt, såsom utförandeentreprenad och 

totalentreprenad. Det förstnämnda är dock den mest vedertagna samverkansformen och gäller i 

majoriteten av järnvägsprojekt. Projektören tar då fram ett antal handlingar i olika steg varpå 

entreprenören följer dessa ritningar och ansvarar för produktionen. Vid nybyggnation av järnväg 

presenteras också en järnvägsplan om ny mark måste tas i anspråk och det kan även bli 

nödvändigt för projektören att vara delaktig i driftsättning efter avslutad produktion. I figur 8 

visas en schematisk bild över de parter som är inblandade i järnvägsprojekt. Processen för arbetet 

med att projektera järnväg kan förenklat delas in i skeden enligt figur 9. Alla delprocesser 

beskrivs kortfattat därefter och dessa beskrivningar utgår främst från processen för 

utförandeentreprenad. 
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Figur 8: Schematisk bild över parter involverade i järnvägsprojekt. 

 

 
 

Figur 9: Processer inom järnvägsprojektering. 

 

Anbud och upphandling 

Vid offentlig upphandling skickar projektören anbud till beställaren innehållande information 

som exempelvis hur de tänker sig genomföra uppdraget, både sett till resurser, tidsåtgång och 

budget. Beställaren utvärderar samtliga inkomna anbud och väljer projektör baserat på anbudens 

matchning mot beställarens kravspecifikation för uppdraget samt budgetförslag. Det finns olika 

prismodeller som exempelvis rörligt och fast pris. 

 

Systemhandling 

Systemhandlingen är en beskrivning över den tekniska utformningen av den planerade järnvägen 

och dess tekniska specifikationer. I systemhandlingen ska geografisk objektsplacering samt 

kalkyleringar göras vilket leder till utarbetade beskrivningar och förslagsritningar och 

systemhandlingen utgör således allt material som projektörerna baserar sin projektering på. I 

arbetet med systemhandlingen finns ofta material från tidigare förvaltningsdata att utgå från. 
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I samband med att systemhandlingen görs sker vanligtvis parallellt arbete med ta fram en 

järnvägsplan och en miljökonsekvensbeskrivning. Dessa handlingar måste utformas om 

uppdraget är mer omfattande än en ombyggnation och därmed går utanför befintligt 

järnvägsområde och tar ny mark i anspråk. 

 

Järnvägsplan 

Vid byggnation av ny järnväg krävs det att en järnvägsplan upprättas, vilket är ett underlag som 

projektören sammanställer utifrån ett officiellt lagdokument. I järnvägsplanen ska sträckningen 

och markbehov för den planerade järnvägen beskrivas detaljerat, både sett till byggnationen och 

den permanenta anläggningen, och därmed låses linjer för var järnväg får byggas. Järnvägsplanen 

görs tillgänglig för allmänheten för att de direkt berörda ska ha rätt till att komma med 

synpunkter.  

 

Miljökonsekvensbeskriving 

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) måste enligt Miljöbalken göras då ett projekt anses ha 

betydande miljöpåverkan. Miljökonsekvensbeskrivningen beskriver påverkansfaktorer 

relaterade till miljö, hälsa och resurshållning som kan komma att bli direkta eller indirekta 

effekter av det planerade projektet samt vilka förbättrings- eller förmildringsåtgjärdes som 

planeras.  

 

Utredning 

I utredningsskedet utreds byggbarheten för olika alternativa lösningar genom att granska och 

värdera systemhandlingen. 

 

Anläggningsspecifika krav järnväg 

Anläggningsspecifika krav järnväg (AKJ) är ett underlag för kravställande för både 

projekteringsuppdrag och entreprenader vid om- och nybyggnation av järnvägsanläggning 

efterfrågat av beställaren. Projektspecifika krav för samtliga berörda teknikslag, teknisk 

dokumentation och funktionskrav på den färdiga järnvägsanläggningen ska ingå.  

 

Förfrågningsunderlag och bygghandling 

I detta skede sker detaljprojekteringen. Förfrågningsunderlaget är det material som beställaren 

behöver för att upphandla en entreprenör och även det material som entreprenören sedan 

använder för planeringen av produktionsskedet. Bygghandlingen utgör detaljhandlingar i 

relation till förfrågningsunderlaget och innehåller geografisk objektsplacering för den planerade 

järnvägen och detaljerade projekteringar från de olika teknikområdena. När bygghandlingen 

levereras ska all projektering för uppdraget vara klar.  

     

Produktion 

När förfrågningsunderlaget och bygghandlingen är klara kan entreprenören starta 

produktionsskedet då själva byggnationen sker. Vid utförandeentreprenad upphandlar 

beställaren entreprenör baserat det förfrågningsunderlag som projektören har levererat.   
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Driftsättning 

När entreprenören har färdigställt anläggningen och före driftsättning görs en besiktning. Här 

sker anläggningens säkerhetsgranskning vilket är ett omfattande arbete. Den nya anläggningen 

kontrolleras och kopplas in för att slutligen, om allt är felfritt, kunna lämnas över till reguljär 

trafik. 

 

Förvaltningsdata 

I det slutliga skedet redigeras samtliga ritningar och modeller rörande anläggningen, efter 

grundlig genomgång av styrande dokument, så att de överensstämmer med den färdigbyggda 

järnvägsanläggningen och detta sparas som förvaltningsdata. Dessa förvaltningsdata kan sedan 

användas när nya systemhandlingar ska upprättas vid kommande uppdrag.  

4.2 Hållbarhetsarbete inom Företaget 

I detta avsnitt presenteras delar av resultatet från studiens dokumentstudie, de inledande 

ostrukturerade intervjuerna samt de tre sista intervjuerna med hållbarhetskoordinatorer, 

Hållbarhetsgruppen och en hållbarhetsansvarig som gav fördjupade kunskaper om strukturer 

och arbetssätt gällande hållbarhet. All information är således hämtad från interna 

företagsdokument samt medarbetares muntliga beskrivningar. 

4.2.1 Hållbarhetskoordinator 

Inom Bolaget finns en hållbarhetschef som även verkar som samordnare för de representanter, 

även kallat hållbarhetskoordinatorer, för respektive dotterbolag. Syftet med nätverket är att 

utveckla Bolagets affärer där hållbar utveckling är av framträdande karaktär. Spridning av 

information och samordning av insatser relaterat till hållbarhet ska främjas mellan 

dotterbolagen. Varje hållbarhetskoordinator är i sin tur ansvarig för hållbarhetsarbetet på 

nationell nivå inom sitt dotterbolag och ska verka för att integrera hållbarhet i verksamheten. 

Omfattning och utformning av rollen som hållbarhetskoordinator kan skilja sig mellan de olika 

dotterbolagen. Rollen som Hållbarhetskoordinator för Företaget är en deltidstjänst och övrig tid 

arbetar denne med andra arbetsuppgifter inom uppdrag. 

4.2.2 Hållbarhetsdokument 

Inom Bolaget finns ett hållbarhetsdokument med riktlinjer som gäller för alla uppdrag som utförs. 

Dessa riktlinjer är baserade på Brundtlandkommissionen och är generellt formulerade för att 

kunna appliceras på alla typer av uppdrag inom Bolaget. En viktig aspekt i detta dokument är att 

hållbarhetsfrågor ska lyftas och diskuteras med kunden så tidigt som möjligt i uppdragen för att 

möjliggöra maximal inverkan. 

4.2.3 Hållbarhetsutbildning 

Det finns en utbildningsportal för Bolaget där webbutbildningar inom olika områden finns 

tillgängliga. På temat hållbarhet finns en kortare utbildning som bygger på de globala målen och 

är obligatorisk för samtliga medarbetare inom Bolaget. Syftet är att den ska ge en grundläggande 

kunskap om hållbar utveckling. Utbildningen innefattar en kort beskrivning av hållbar utveckling, 

ett hållbart förhållningssätt och argument för varför det är fördelaktigt att jobba hållbart. Under 

utbildningens gång presenteras interna dokument, riktlinjer och annat som kan användas som 



 

29 

stöd i hållbarhetsarbetet. Som avslutning uppmanas deltagaren att söka information och 

vidareutbilda sig på egen hand. 

4.2.4 Hållbarhetsgruppen 

För att underlätta arbetet med hållbarhet och kunskapsöverföring kring ämnet startades 

Hållbarhetsgruppen, vilken var relativt nystartad vid tidpunkten för studiens utförande. 

Hållbarhetsgruppen sattes samman av personer från olika teknikområden där den gemensamma 

faktorn var intresse för hållbarhet. En av deras uppgifter var att pedagogiskt förklara vad 

hållbarhet innebär och ge medarbetarna verktyg för att reflektera över hållbarhet i relation till 

sina egna arbetsuppgifter. Första etappen i Hållbarhetsgruppens arbete var den pilotgrupp som 

benämns Grupp B i rapporten. Målsättningen inom Företaget är att arbetet sedan ska sprida sig 

till resterande delar av organisationen. 

4.2.5 Hållbarhetsworkshop och coachande samtal 

Det förekommer olika aktiviteter som kan användas för att diskutera hållbarhet inom Företaget, 

exempelvis hållbarhetsworkshop eller coachande samtal med kund inom ett uppdrag. Under 

dessa aktiviteter diskuteras hållbarhet utifrån de globala målen och syftet är alltså att identifiera 

var det finns störst möjlighet att påverka för det specifika uppdraget. En hållbarhetsworkshop 

kan utformas lite olika beroende på sammanhang, men det som är gemensamt är att den hålls 

internt för medarbetare inom Företaget. Ibland hålls dessa workshops inom delar av Företaget 

där olika teknikområden representeras och ibland hålls de inom uppdrag. Coachande samtal säljs 

in som en aktivitet till kunden och marknadsförs som en konkretiserande åtgärd för att skapa bra 

förutsättningar för att arbeta med hållbarhetsfrågor. Coachande samtal med kund görs för att 

beställare och projektör ska enas om gemensamma mål och alltså bilda en gemensam uppfattning 

om behovet. Hållbarhetsworkshop och coachande samtal har främst utförts i 

Hållbarhetsgruppens regi, men förekommer även på andra håll inom Företaget i begränsad 

utsträckning. 

4.2.6 Verktyg som kan användas för hållbarhetsarbetet 

Hållbarhet inom Företaget definieras med utgångspunkt i FN:s 17 globala mål (UNDP 2015). 

Baserat på dessa mål har ett verktyg kallat Hållbarhetsmatrisen framställts av 

Hållbarhetsgruppen, i vilken de globala målen kopplats till kontexten järnvägsprojekt. Samtliga 

av Företagets teknikområden var involverade i framtagandet av Hållbarhetsmatrisen, vilket 

gjordes genom en stor workshop som hölls inom Grupp B. Involverande av alla teknikområden 

var viktigt för att kunna avgöra vilka mål och delmål som kan appliceras i det dagliga arbetet och 

därmed rama in definitionen av hållbarhet. Hållbarhetsmatrisen i sin helhet innehåller många 

konkreta exempel och är strukturerad efter respektive mål och delmål. Matrisen går också att 

sortera enligt de olika teknikområden som berörs av målen, vilket förenklar användning i det 

praktiska arbetet. Tanken med Hållbarhetsmatrisen är att den ska kunna verka som ett stöd för 

uppdragsledare och andra involverade i uppdragen för att få konkreta exempel på vad 

hållbarhetsarbete innebär och hur de kan arbeta med att implementera det. 

 

Utöver detta kan också verktyget Hållbarhetscirkeln användas som stöd för bedömningar av 

hållbarhetsarbetet inom uppdrag. Verktyget är även användbart för att visualisera hur 

https://paperpile.com/c/0KlvLd/qLdH
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uppdragsmålen kan kopplas till hållbarhet. Hållbarhetscirkeln kommer ursprungligen från Grupp 

B och har vid studiens tidpunkt endast testats i fåtal uppdrag, främst inom Grupp B. 

4.2.7 Definition av hållbarhet inom Företaget 

Nedan följer en sammanfattning av Hållbarhetsmatrisen och de mål som ansetts applicerbart på 

Företagets verksamhet samt några exempel på hur Företaget kan verka för att uppnå målen och 

delmålen (se tabell 4). De mål som ej nämns har inte bedömts vara applicerbara och har därför 

utelämnats. Den sammanfattande tabellen är gjord av rapportförfattarna men är helt baserad på 

Hållbarhetsmatrisen.  
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Tabell 4: Exempel på hur Företaget kan verka för att uppnå de globala målen. 

 

 

Ett av delmålen handlar om lika rätt till grundläggande tjänster och Företaget som 

arbetar med att skapa kollektivtrafik kan verka för att nå Mål 1 på flera sätt. De kan 

vara med och skapa kollektivtrafik som är tillgänglig för alla samt påverka så att 

tillgänglighet prioriteras vid utformning av stationer. Företaget kan dessutom 

försöka påverka så att en begränsad geografisk omfattning vid uppförande av 

markanspråk erhålls. 

 

För att bidra till målet kan Företaget arbeta både internt och externt, exempelvis 

internt med arbetsmiljö och åtgärder som resursplanering. Externt kan Företaget 

arbeta för och utveckla lösningar för att öka säkerheten vid utformning av järnvägen 

för att förhindra olyckor och självmord. Företaget bör också beakta bulleraspekten 

vid placering av kurvradier samt se över hanteringen av miljöfarliga ämnen. 

 

Marknadsföring av Företagets specifika arbetsområden, samarbeten med 

studieinstitutioner samt satsningar på intern- och vidareutbildning är åtgärder som 

bidrar till målet från Företagets håll. Vidare bidrar anställning av personer med 

varierande bakgrund bidrar till att utrota diskriminering i utbildningssammanhang. 

 

Enligt Företagets code of conduct ska alla anställda verka för en jämställd 

arbetsplats och för att följa detta krävs observans. Företaget bidrar också externt 

genom att föreslå bra lösningar till kund och utveckla god utformning av 

stationsmiljöer, vilket ökar tryggheten för kvinnor och flickor. 

 

För att bidra till målet kan Företaget upprätta samarbeten för att hjälpa människor 

in i arbetslivet. För de som är anställda inom Företaget är det viktigt att tidsplaner 

utformas på ett sådant sätt att övertidsarbete undviks. Utöver detta kan Företaget 

verka för att sprida smarta arbetssätt, innovativa idéer och effektiva digitala 

metoder samt arbeta med resurseffektivisering i form av återanvändning av 

material, utrustning, verktyg och produkter. 

 

Målet handlar delvis om att bidra till att bygga ut tillförlitlig infrastruktur av hög 

kvalitet, vilket är Bolagets huvudsakliga affärsidé. Detta genomsyrar en stor del av 

verksamheten där de exempelvis kan använda kanalisation för att skydda kablar och 

därmed ge dessa längre livslängd. Företaget arbetar med att rusta upp infrastruktur 

och kan exempelvis föreslå val av mer miljövänliga produkter. 

 

För att bidra till målet har Företaget bland annat ett övergripande ansvar att 

rekrytera på inkluderande grunder.  
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Företaget kan jobba övergripande för att bidra till målet, exempelvis genom 

opinionsbildning gentemot kund samt göra Barnkonsekvensanalys och/eller Social 

konsekvensanalys i uppdragen. Vid projektering av järnväg bör även barriäreffekter 

beaktas, eftersom barriärer orsakar utsläpp, buller och psykisk ohälsa. Utöver det 

kan Företaget bidra till ökad trygghet på plattformar och stationsområden genom 

att föreslå och utforma god belysning samt se till att ha en korrekt jordad anläggning 

utan läckströmmar som riskerar elolyckor. 

 

För att verka för målet kan Företaget arbeta med olika livscykelanalyser (LCC, LCA 

eller LCB) och föreslå detta i uppdragen om det inte ingår. De kan också sträva efter 

att minska förbrukningen av komponenter och material genom optimering. 

Kravställning och ifrågasättande av återanvändning av materiel och massor kan 

även göras i de handlingar som Företaget upprättar. Företaget kan jobba 

övergripande genom att ta fram kalkylerbara handlingar och ge återkoppling på 

förfrågningsunderlag. 

 

Placering av objekt och övrig teknik bör göras med hänsyn till naturvärden och 

onödiga intrång ska undvikas. Hantering av exempelvis transformatorer som kan 

innehålla miljöfarliga ämnen ska ske så det inte finns risk för läckage. I vissa uppdrag 

kan tunnel eller underjordisk lösning vara ett alternativ. 

 

Alla medarbetare inom Företaget ska ta del av Bolagets CSR-policy samt affärsetiska 

riktlinjer. Dessa frågor bör lyftas regelbundet och även samarbetspartners bör 

granskas juridiskt. 

 

Företaget kan samarbeta mer med aktörer i andra länder för att utbyta kunskap och 

arbetssätt. 
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4.3 Analysresultat kring kunskapsnivåer avseende hållbarhet 

I det här avsnittet beskrivs analysen som gjorts av de semistrukturerade intervjuerna för att 

identifiera medarbetarnas kunskapsnivåer avseende hållbarhet. Detta resultat jämförs med den 

självskattning medarbetare gjort i enkäten. Medarbetarnas kunskapsnivåer gällande hållbarhet 

är avgörande för hur arbetet med kunskapsöverföring kan ske samt en indikator på hur väl det 

fungerar. För analysen har det teoretiska ramverket används vilket beskrivs mer i detalj nedan.  

4.3.1 Identifiering av kunskapsnivåer 

Enkäten som skickades ut innehöll en fråga om hur väl medarbetarna kände till de globala målen. 

Syftet med frågan var att de skulle uppskatta sin egen kunskapsnivå utan att frågan var 

formulerad i termer av kunskapsnivå. Svarsalternativen var inspirerade av Blooms reviderade 

taxonomi (se avsnitt 2.2 Kunskapsnivåer) och resultatet visar på en viss tyngdpunkt i de lägre 

nivåerna av kunskap. Enbart enstaka medarbetare ansåg sig ha tillräckligt med kunskap för att 

kunna påverka sina arbetsuppgifter. Det ska dock poängteras att svaren från enkäten är en 

självskattning och att resultaten därför kan skilja sig från den identifiering som gjorts utifrån 

intervjuerna. Urvalsgruppen för enkäten var större än urvalsgruppen för intervjuerna, vilket 

också kan ha påverkat fördelningen. Dessutom fick de intervjuade personerna förberedande 

material i form av utdrag från Hållbarhetsmatrisen med konkreta kopplingar till deras 

arbetsområde, vilket kan ha stärkt deras förmåga att diskutera hållbarhet. Skillnaden mellan 

självskattning och identifiering kan även ha påverkats av medarbetarnas självförtroende, vilket 

lyftes vid flertalet av intervjuerna som en faktor varför många inte anser sig arbeta med 

hållbarhet.  

 
“Många jobbar nog hållbart utan att veta, men man kanske inte vet exakt eller känner sig trygg 

med det och då vågar man kanske inte säga att man jobbar hållbart.” - Person L 

 

För att bilda en uppfattning om resultatet från enkäten var generaliserbart för organisationen i 

övrigt granskades och analyserades det transkriberade materialet från intervjuerna. Blooms 

reviderade taxonomi (se avsnitt 2.2 Kunskapsnivåer) användes som referens för analysen vilket 

innebar att varje intervjuperson slutligen ansågs uppnå någon av de sex kunskapsnivåerna 

Minnas, Förstå, Tillämpa, Analysera, Värdera eller Skapa. Resultatet presenteras i tabell 5 nedan. 

Antal medarbetare som efter analysen ansågs ha uppnått respektive kunskapsnivå presenteras 

tillsammans med citat som exemplifierar kunskapsnivåerna. En mer utförlig beskrivning för 

respektive kunskapsnivå följer efter tabellen.  
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Tabell 5: Antal medarbetare som uppnått respektive kunskapsnivå avseende hållbarhet. 

 

Kunskapsnivå Antal Grupp Exempel på citat 

Minnas 3 A A A  “Och sen, vad räknas in som hållbarhet? Är det liksom arbetsmiljö 

och sådana saker också?” - Person C 

Förstå 4 A A A A  “Eftersom det är ett så brett begrepp så kan det ju gälla så 

mycket. T.ex. miljöfrågor och jämställdhetsfrågor” - Person M 

Tillämpa 2 B B “Hållbarhet jobbar vi ju med hela tiden. Det är som jag sa med 

materialval, med arbetsmiljö, byggbarhet och så vidare. Den biten 

genomsyrar alla våra projekt och det arbetar vi med hela tiden.” - 

Person I 

Analysera 1 A “Däremot tror jag man kan påverka när man bygger ny järnväg. 

Där kan man nog som duktig konsult tänka på produktionsskedet. 

‘Hur ska man bygga det här, hur ska de här massorna kunna 

användas på rätt sätt utan att köras hit eller dit?’ Det finns nog 

mycket pengar och man kan slippa transporter och utsläpp.” - 

Person B 

Värdera 3 A A B “Om man lyfter att kunden faktiskt är intresserade av hållbarhet 

så är det ju en win-win-situation. Då kan vi ta fram 

hållbarhetsinspirerade uppdrag. Då skulle kunden kunna få en 

bättre status och klara av sina egna mål bättre.” - Person K 

Skapa 2 A B “Istället för att placera allt ifrån utrustning och sånt uppe i tak så 

att man måste stå på stegar och jobba så placerar vi ner det så att 

man kan stå på marken och jobba. Och vi har haft en workshop 

med kunden kring det här. T.ex. i ett stort projekt, där vi har 

diskuterat arbetsmiljöfrågor för de som jobbar.” - Person N 

 

Minnas 

Tre medarbetare bedömdes enbart ha uppnått den första nivån, vilket innebär att de endast 

kunde återge vissa begrepp av hållbarhet. Bland dessa medarbetare fanns generellt en förvirring 

kring begreppet och de pratade ofta enbart om klimat eller arbetsmiljö. De visade därigenom att 

de mindes delar av de som innefattas i hållbarhet men att de inte förstått hela begreppets 

betydelse. Enligt exemplet visar personen att hen inte har uppfyllt nivån Förstå, eftersom stor 

osäkerhet råder kring vad hållbarhet innefattar. 

 

Förstå 

Person M vars citat exemplifierar kunskapsnivån Förstå diskuterade kring det förberedande 

materialet som skickats inför intervjun och visade att hen förstår vad hållbarhet innebär. Hen 

hade däremot inga konkreta exempel på vad som skulle kunna göras annorlunda ur 

hållbarhetssypunkt. Detta var återkommande bland de fyra medarbetare som bedömdes uppnå 

kunskapsnivån Förstå.   
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Tillämpa 

Båda medarbetarna som uppnådde kunskapsnivån Tillämpa visade sig ha tillräckligt med 

kunskap för att kunna applicera sina kunskaper på arbetsuppgifter genom att nämna specifika 

exempel. I citatet reflekterar Person I över de exempel som skickats ut inför intervjun samt hur 

de globala hållbarhetsmålen kan kopplas till hens arbetsuppgifter, vilket gör det tydligt att 

kunskapsnivån är uppnådd. 

 

Analysera 

En medarbetare som ser samband mellan att arbeta med hållbarhet och effekterna av detta 

bedöms ha uppnått denna kunskapsnivå. Person B resonerar i citatet kring flera av målen och 

dess effekter ur ett brett hållbarhetsperspektiv, vilket visar på en förmåga att analysera dess 

betydelse.  

 

Värdera 

De tre medarbetarna som bedömdes uppnå kunskapsnivån Värdera inser att hållbarhetsaspekter 

är starkt ihopkopplade med andra faktorer som ekonomin, kvaliteten, effektiviteten och samtliga 

lyfter att hållbarhet är ett potentiellt argument som bör uppmärksammas på samma sätt som 

ekonomiska vinster görs i dagsläget. De pratade om att den rådande och uppåtgående trenden 

bör nyttjas för att sälja in fler hållbarhetsidéer till kunden och poängterar det faktum att samtliga 

parter vinner på det i längden.  

 

Skapa  

Det som kännetecknar de medarbetare som uppnått den högsta kunskapsnivån är att de har 

förmågan att kunna skapa något nytt. Det kan till exempel visa sig genom förändringar av 

arbetssätt vilket möjliggör hållbara lösningar som inte varit möjligt med tidigare rutiner, vilket 

visas med exemplet. Dessa personer har inte ett uttalat ansvar för hållbarhet men har ändå 

lyckats integrera det i sina arbetsuppgifter och göra en tydlig förändring. 

4.3.2 Skillnad i kunskapsnivåer mellan Grupp A och Grupp B 

Under intervjuerna framkom indikationer på skillnader i kunskapsnivå mellan Grupp A och B. 

Medarbetare som intervjuats från Grupp B hade generellt högre medvetenhet kring begreppet 

hållbarhet än deras kollegor. Hållbarhetsgruppens initiala syfte var att pedagogiskt förklara vad 

hållbarhet är och de bekräftar att deras arbete verkar ha fått effekt i och med att medvetenheten 

har höjts, vilket också bekräftas av andra personer inom gruppen. 

 
“Man är mer medveten om det, man har ju fått upp ögonen för målen och man är något sånär 

insatt. […] Vi har ju arbetat med det under hela förra året. Bland annat med matrisen och 

information och så vidare, så det har ju höjt medvetenheten en hel del.” - Person I 

 

Inom Grupp A nämnde flertalet medarbetare att okunskap om hållbarhet är ett problem och att 

det behövs utbildande insatser för att åtgärda det. Det finns en osäkerhet hos många gällande vad 

hållbarhet innebär och hur det skulle kunna kopplas konkret till ens arbetsuppgifter. Det var 

också tydligt att de personer som uppnått en högre kunskapsnivå inom denna grupp var undantag 

och de bekräftade att den generella kunskapsnivån om hållbarhet är relativt låg inom Grupp A.  
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“Jag tror att man inte vet vad hållbarhetsbegreppet är, det är väldigt brett. Man tänker kanske 

att det handlar om klimat och då om man sitter och jobbar med signal så tänker man kanske inte 

på att trafiksäkerheten och bra flöden faktiskt påverkar hållbarheten. Så det är nog lite 

okunskap om det tror jag.” - Person H 

 

Det ska dock poängteras att det fanns en spridning bland alla kunskapsnivåer inom Grupp A, men 

det finns vissa skillnader i hur personer från Grupp A framställer arbetet med hållbarhet jämfört 

med dem i Grupp B. Från intervjuerna är det tydligt att de personer från Grupp A som uppnått en 

högre kunskapsnivå har mycket engagemang och att de självständigt har ansvarat för sin egen 

utveckling och förmåga att tillämpa hållbarhet i sitt arbete.  

4.4 Analysresultat kring kunskapsöverföring 

Analysresultatet utgår från det empiriska materialet i form av enkätsvar och de transkriberade 

intervjuerna. För att undersöka materialet har en kvalitativ innehållsanalys gjorts med 

utgångspunkt i de sex kategorierna som presenterats i det teoretiska ramverket, det vill säga 

Analysera synsätt och behov, Skapa rätt förutsättningar, Definiera ansvarsroller, Säkerställ 

gemensamma visioner, Visa vägen genom tydligt ledarskap och Konkretisera. Detta innebär att vid 

analysen identifierades utdrag från transkripten som kopplades till respektive kategori. 

Resultatet från innehållsanalysen presenteras nedan uppdelat enligt respektive kategori från det 

teoretiska ramverket.  

4.4.1 Analysera synsätt och behov 

Att analysera synsätt handlar om att beskriva medarbetarnas uttalanden om kunskapsöverföring 

av hållbarhet. I detta avsnitt presenteras behovet för att arbeta med detta, sett ur medarbetarnas 

perspektiv. Resultatet från enkäten visar att majoriteten av medarbetarna uttrycker att det är 

viktigt att integrera hållbarhetsarbete i uppdrag, vilket kan ses nedan i figur 11. Respondenterna 

fick svara på hur väl de stämde in med påståendet “Jag tycker det är viktigt att integrera 

hållbarhetsarbete i uppdrag”, vilket alltså visar på deras synsätt.  
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Figur 11:  Procentuell svarsfördelning för hur viktigt medarbetarna uttrycker att det är att 

integrera hållbarhetsarbete i uppdrag.  

 

Men behovet av att jobba med hållbarhet och kunskapsöverföring av detta upplevs däremot inte 

särskilt tydligt enligt en del av medarbetarna. Frågan lyfts sällan av kund, vilket påverkar vilken 

utsträckning Företaget jobbar med hållbarhet inom uppdrag. Det är därmed ofta upp till 

Företaget att motivera varför hållbarhet ska inkluderas i projekteringen. Det finns en utbredd 

uppfattning om att järnväg är hållbart i sig, vilket är något som beskrivits av flertalet 

medarbetare. Men det finns också ett antal medarbetare som poängterar att det synsättet är 

problematiskt, vilket visar på en medvetenhet hos en del av medarbetarna. 

 
“Många säger ‘Vi jobbar ju med järnväg, det är hållbart’. Ja, det är det enkla svaret men det finns 

så mycket mer i hållbarhetsfrågorna. Visst järnväg är hållbart, men det beror på vad man 

använder för material, hur man bygger osv. Det är en jättestor fråga. Det finns många andra 

delar i hållbarheten som vi kanske inte berör eller kommer i kontakt med i våra uppdrag.” - 

Person B 

 

Att tydliggöra behovet kompliceras dock ytterligare av att det är många som påverkas av 

järnvägsprojekt och behovet kan skilja beroende på vilken intressent som prioriteras. Vissa av de 

intervjuade medarbetarna pratar exempelvis mest om de som arbetar och vistas i anläggningen 

medan andra pratar mer om resenärerna. De olika intressenter som framkommit från 

intervjuerna sammanställs i tabell 6. 

 

  



 

38 

Tabell 6: Behov hos olika intressenter. 

 

Intressent Behov 

Företaget Ekonomisk vinst 
Företaget måste givetvis gå med vinst i sin verksamhet och 
detsamma gäller för arbetet med hållbarhet.  
 
God relation med kunden 
Om Företaget blir ansedd som en hållbar partner kan detta gynna 
fortsatt samarbete med kund och en god relation dem emellan. 

Projektmedlemmar God arbetsmiljö 
Medarbetarna behöver en god arbetsmiljö med lämplig 
arbetsbelastning. 

Beställarorganisation God kvalitet på produkten 
Kunden vill givetvis att den produkt som de betalar för ska hålla hög 
kvalitet. I de uppdrag med rörligt pris är även kostnad en fråga, där 
dessa bör hållas nere med fortsatt hög kvalitet. Produkten i detta 
fall är Företagets projektering. 

Personer som arbetar 

och vistas i 

anläggningen 

Säker arbetsmiljö 
Personal som ska vistas i den anläggning som Företaget projekteras 
ska ha en säker arbetsmiljö. Detta bör Företaget ta hänsyn till vid 
formgivning av stationsmiljöer och andra typer av anläggningar. 

Resenärer God framkomlighet 
Resenärer kräver god framkomlighet under pågående resor, vilket 
kan påverkas av underhållsarbeten o.dyl. Detta kan Företaget 
påverka genom att placera åtkomsten till underhåll på ett sådant 
sätt som inte stör resenärer i onödan. 

Boende i anslutning till 
anläggningen 

Låg påverkan från byggnation och drift 
Boende och andra personer som vistas i närheten av anläggningar 
kan påverkas av dess byggnation och drift. Buller från byggtrafik 
och drift av tåg bör reduceras om möjligt. Ett annat exempel är 
barriäreffekter som gör att människor behöver resa onödigt långt 
på grund av de barriärer som järnvägen utgör.  

Klimatet Låg påverkan gällande utsläpp, miljöfarliga ämnen osv. 
Klimatet påverkas av järnväg på flera sätt, dels lokalt genom 
exempelvis miljöfarliga ämnen som riskerar att läcka ut i naturen. 
Det finns också ett globalt perspektiv där järnvägstransport bör 
premieras före vägtrafik för att reducera skadliga utsläpp av 
växthusgaser. 

 

Ekonomi nämns av flera som en begränsande faktor och många anser att det inte är tydligt hur 

hållbarhet kan kopplas till nytta för Företaget. Ett antal medarbetare från Grupp A poängterar att 

det är viktigt att syftet med hållbarhetsarbete måste kopplas till ekonomisk vinning på något sätt 

för att hållbarhet ska kunna integreras i projekteringen.  
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“Hur får vi nytta av det [att jobba med hållbarhet]? Hjälper det oss i våra affärer, i ekonomin, i 

kvaliteten och liknande. Kan man binda in de här värdena och man ser det, t.ex. gör jag på detta 

sättet så får jag det här resultatet och det innebär att det blir en bättre produkt, billigare, mer 

effektivt osv. Då tror jag att det är lättare att få ut det.” - Person A 

 

Inom Grupp B upplevs kopplingen mellan hållbarhetsarbete och nytta för Företaget mer tydlig 

bland medarbetarna. De flesta är medvetna om att integration av hållbarhet i uppdragen gynnar 

Företaget ekonomiskt. Medarbetarna upplever att det är tydligt hur hållbarhet kan användas för 

att göra affärer och hur det kan säljas in till kunden. Flera medarbetare lyfter fram att kunden ofta 

har egna mål relaterade till hållbarhet och att kunden därmed också tjänar på att ta hänsyn till 

hållbarhet i projekteringen.  

 

Enligt medarbetarna själva har Hållbarhetsgruppen och dess aktiviteter haft effekt gällande 

medvetenheten kring hållbarhet. De flesta inom Grupp B känner numera till hållbarhetsmålen 

och kopplingen till deras arbetsuppgifter. Inom Grupp B har dessa aktiviteter arrangerats av 

Hållbarhetsgruppen men liknande aktiviteter har förekommit även inom Grupp A, dock inte i lika 

stor utsträckning. 

4.4.2 Skapa rätt förutsättningar 

Den webbutbildning som beskrevs i avsnitt 4.2.2 Hållbarhetsutbildning syftar till att ge 

grundläggande kunskap om hållbar utveckling. Några av de medarbetare som hunnit göra 

webbutbildningen innan intervjutillfället uttrycker att utbildande initiativ är välkommet men de 

är dock skeptiska till formatet. De uttrycker en önskan om mer omfattande aktiviteter av 

utbildande karaktär som har större påverkan på den individuella kunskapsnivån. 

 

Målet med Företagets hållbarhetsdokument är att hållbarhetsfrågor ska integreras redan i 

planeringsskedet och därefter influera de val och beslut som fattas senare inom uppdragen. I 

uppdragen är det dock upp till respektive uppdragsledare att sälja in hållbarhetsarbete till 

kunden och intresset för detta kan då variera beroende på kund. Vissa kunder har inget intresse 

för att inkludera hållbarhet medan andra kunder har ett tydligt ramverk med riktlinjer om 

hållbarhet att följa och då finns mindre utrymme att förhandla. När förhandlingen är klar finns 

det mer eller mindre tydliga ramar för hur mycket resurser som får och bör gå åt till 

hållbarhetsarbete i uppdraget.  

 

I vissa uppdrag hålls coachande samtal av Företagets medarbetare tillsammans med kunden i ett 

tidigt skede av projektet för att belysa och lyfta hållbarhetsfrågor. Både beställare och projektör 

har ofta krav på sig att jobba mer hållbart och om frågan diskuteras gemensamt gynnar det båda 

parter. Kortsiktigt ger det ekonomisk vinst till Företagets fördel och på lång sikt gynnar det 

Företaget genom att de blir ansedda som hållbar partner. För Beställarens del är det fördelaktigt 

genom att de kan påvisa konkreta åtgärder för att implementera hållbarhet i projekt. 

 

De flesta medarbetare som intervjuats bekräftar att hållbarhet brukar lyftas tidigt inom uppdrag, 

exempelvis i systemhandlingen. Det ska dock poängteras att hållbarhet endast brukar lyftas i 

större uppdrag och det är tydligt att förutsättningarna för kunskapsöverföring av hållbarhet inom 

uppdrag beror på dess storlek och ersättningsform. I större uppdrag samt uppdrag med rörlig 

ersättningsform finns mer pengar och därmed tid till att aktiviteter som främjar 

kunskapsöverföring.  



 

40 

“T.ex. om jag har fått en del som ska göras på 20 timmar i uppdraget så känner jag inte att jag 

har så mycket tid att jobba med hållbarhet, särskilt inte om det är fast pris. Är det däremot ett 

rörligt där jag har en större del [...] då är det lättare att få in lite extra tid, jämfört med mindre 

uppdrag.” - Person K  

 

Många medarbetare tycker att Företaget i teorin har rätt förutsättningar till att implementera 

hållbarhetsaspekter i arbetssätt och sprida kunskapen genom exempelvis interna kanaler och 

processer. På samma sätt tror majoriteten av medarbetarna att det går att påverka i vilken 

utsträckning hållbarhetsaspekter inkluderas i arbetssätt och uppdrag så länge detta görs i tidiga 

skeden, exempelvis vid uppstartsmöten. Däremot finns det problem med uppföljning och att 

bibehålla en kontinuitet i hållbarhetsarbetet. En bidragande orsak till detta verkar vara bristfällig 

kommunikation om hållbarhet och att kunskap om ämnet därför inte sprids under uppdragets 

gång. Trots att de flesta medarbetare tycker att Företaget i teorin har rätt förutsättningar till att 

implementera hållbarhetsaspekter i arbetssätt och för att arbeta med kunskapsöverföring kring 

detta utnyttjas inte dess fulla potential i praktiken. Rejäla uppstartsmöten som följs upp samt 

erfarenhetsåterföringsmöten efterfrågas från medarbetarna för att främja lärandet.  

 
“Jag tror att den [kunskapen om hållbarhet] sprids bristfälligt från dem som har kunskapen och 

att den skulle behöva spridas i ett tidigt skede. Kanske på ett mer tydligt sätt så att vi som sitter 

i uppdragen vet hur vi ska implementera det senare.” - Person E 

 

Hållbarhetsworkshop är ett exempel på aktivitet som görs för att skapa rätt förutsättningar, 

genom att kommunicera kring hållbarhet och diskutera hur det kan integreras i verksamheten. 

Ett av Företagets största uppdrag inleddes med en workshop där hållbarhetsaspekter 

diskuterades med representanter från samtliga tekniker. I detta fall var även kunden delaktig i 

workshopen. Detta ledde sedan till en digital utbildning och en tävling som syftade till att 

medarbetarna skulle komma med åtgärdsförslag.  

 
“Det här fick en enorm respons, vi fick in mängder av förslag. Tävlingen var utformad som så att 

den som inkom med antingen flest eller mest betydande åtgärdsförslag skulle vinna 

Klimatpokalen. Man fick även poäng för hur mycket kontakt man tog med oss. Vid 

kaffeautomaten, via mail eller vad som helst. Bara man nämnde klimat i projektet så fick man 

poäng.” - Person G 

 

Det verkar inte skilja så mycket i motivation bland medarbetare i Grupp A och B. Det framstår 

som att de flesta i grund och botten vill arbeta mer med hållbarhetsaspekter, vilket också stärks 

av svaret från enkäten (se figur 11). Många säger dock att det finns en stor brist på kunskap och 

att det kan vara bidragande till varför folk inte ser nyttan med att jobba med hållbarhet. Många 

efterfrågar fler utbildande aktiviteter och tror att det skulle kunna vara en del av lösningen för 

att höja kunskapsnivån. Inom Grupp B upplevs arbetet med kunskapsöverföring skilja sig från 

Grupp A i positiv bemärkelse. Medarbetare från Grupp B berättar att utbildande aktiviteter såsom 

hållbarhetsworkshops och föreläsningar har genomförts. Det har även införts en stående punkt 

på gruppmöten inom teknikområdena enbart för att kommunicera information från 

Hållbarhetsgruppen. Medarbetarna beskriver också att de upplever att medvetenheten kring 

hållbarhet har höjts efter de aktiviteter som anordnats av Hållbarhetsgruppen. 

 

I samtliga intervjuer lyfts begränsningar i form av tidsbrist och budget som de tveklöst största 

hindren mot att arbeta med kunskapsöverföring gällande hållbarhetsarbete. Såväl 
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uppdragsledare som projektörer beskriver att hållbarhetsfrågorna inte är tillräckligt prioriterade 

vilket leder till att kunskapsfrämjande arbete gällande hållbarhet bortprioriteras vid tidsbrist. 

 

“Sen är det som vanligt i alla projekt att det finns begränsat med tid och som uppdragsledare 

prioriterar man oftast kostnad, tid, och framdrift. [...] Hållbarhetsfrågorna är lite mer 

underordnade än ekonomin och de tekniska lösningarna som ofta fortfarande ligger högst upp.” 

- Person A 

4.4.3 Definiera ansvarsroller 

Ansvarsroller kopplat till hållbarhet finns dels inom linjeorganisationen men också inom vissa 

uppdrag. Bland de intervjuade medarbetarna är det spridda åsikter huruvida ansvarsroller 

relaterat till hållbarhet är tydliga eller inte. Organisationsstruktur och ansvarsroller kan skilja 

mellan projekt, men det är bara i de allra största uppdragen som det finns någon uttalad 

hållbarhetsansvarig. Annars är det mer vanligt att det finns en miljöansvarig i medelstora 

uppdrag och att denna person då blir utpekad som ansvarig för hållbarhet trots att det egentligen 

inte ingår i rollen. I mindre uppdrag är tid och budget mer begränsat, vilket gör att ansvaret för 

hållbarhet fördelas över alla som är involverade i uppdraget. Det som händer är då att ingen tar 

ansvar för hållbarhet, eftersom det inte finns uttalat, och medarbetare inom projektet fokuserar 

på sina arbetsuppgifter utan att ta någon större hänsyn till hållbarhet.  

 
“Många kanske tänker att det är de som jobbar med miljö [som har ansvar för hållbarhet] men 

de har ju ingen hållbarhetssamordningsroll. […] Där [i ett stort uppdrag] har man en 

hållbarhetssamordnare som finns med överallt, så där blir det mer tydligt att det är vissa 

personer som har ansvar för hållbarhet och som bara jobbar med det. Det kanske man inte har 

råd med i ett mindre uppdrag men man skulle ju ändå kunna ha det på någon eller några 

personers rollbeskrivning.” - Person H 

 

Flera av de intervjuade personerna poängterar att beställare och projektör har ett gemensamt 

ansvar att lyfta hållbarhet för att tillsammans arbeta fram en hållbar lösning. Företagets ansvar i 

den relationen är då att lyfta hållbarhet ofta och ta upp detta med kunden, alltså beställaren. Som 

följd av detta innebär det att medarbetare som har kontakt med kunden har större ansvar, 

eftersom det är genom den kontakten som det finns möjlighet att påverka beställaren. Denna 

relation diskuterades under intervjuerna, där flera betonade att medarbetare som har kontakt 

med beställaren också har ett ansvar för att lyfta hållbarhetsfrågorna. Det är ofta ledande 

positioner inom uppdrag som har kontakt med kunden och det är även de som har mandat att 

fatta beslut. Personer som har ansvar för hållbarhet har sällan mandat att fatta beslut kopplat till 

detta, därför är det viktigt att höja medvetenheten hos dem som har mandat. 

 

I princip alla som intervjuats säger sig ha ett individuellt ansvar för att jobba hållbart. Däremot 

uppkommer flertalet anledningar till att frånsäga sig ansvar för hållbarhet från intervjuerna. 

Vissa menar att eftersom de inte har kontakt med kund så har de inte har så stor möjlighet att 

påverka. Andra menar att det är personer i ledande positioner som har mer ansvar. Ytterligare 

några menar att ledande positioner enbart är mer administrativa och att den stora skillnaden kan 

göras av de som jobbar inom tekniken. Sammanfattningsvis finns det många olika anledningar till 

att inte ta mer ansvar enligt de som intervjuats. Det verkar finnas en diskrepans mellan det ansvar 

som de känner när de reflekterar över frågan och huruvida de faktiskt jobbar med det. 
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“Man behöver nog hjälp på traven om vad som kan tänkas vara mer åt det hållbara sättet och 

vad som kan göras. I slutändan är det ju vår anläggning och det är vi som gör valen när vi 

designar och utformar anläggningen, så det måste ju vara vårt ansvar. ” - Person E 

 

Det finns en önskan från flera håll om att införa ansvarsroller kring hållbarhet, på samma sätt 

som det finns inom andra kompetensområden. En hållbarhetskoordinator på nationell nivå som 

endast jobbar deltid är inte tillräckligt. I Grupp B har detta åtgärdats genom att en person utsetts 

som hållbarhetsansvarig inom varje teknikområde, vilket har lyfts fram som positivt av 

medarbetare inom Grupp B. 

4.4.4 Säkerställa gemensamma visioner och värderingar 

Hållbarhet är ett viktigt ämne inom Bolaget och även en uttalad del av deras mission. Hållbart 

arbetsliv är centralt för Företaget, vilket är något som också lyfts i flertalet intervjuer. Det verkar 

vara en prioriterad fråga i både Grupp A och B men däremot lyfter flera medarbetare att 

arbetsbelastningen ofta är hög. Även om hållbart arbetsliv är en uttalad central del för Företaget 

verkar det finnas svårigheter med att leva upp till det i praktiken.  

 

Det finns initiativ som verkar för att uppnå gemensamma visioner och värderingar, till exempel 

särskilda temaveckor arrangerade av Bolaget med fokus på hållbarhet. Medarbetare kan då delta 

på föreläsningar och workshops relaterat till deras arbetsområden och Företaget är en del av 

dessa temaveckor. Syftet är att utbilda och motivera medarbetare till att jobba mer med 

hållbarhet och initiativet har uppskattats av deltagarna. Dessa temaveckor är dock inget 

regelbundet återkommande utan arrangeras med något eller några års mellanrum. 

 

De flesta medarbetare är generellt positivt inställda till hållbarhet, oberoende av deras 

kunskapsnivå. Inom Grupp B arbetar Hållbarhetsgruppen för att involvera medarbetare inom alla 

teknikområden och se till att sprida kunskap om hållbarhet. Det saknas initiativ för att involvera 

medarbetare i Grupp A, där sker hållbarhetsarbetet främst på nationell nivå. Enligt de intervjuade 

medarbetarna förekommer ett mer strukturerat arbete för att överföra kunskap inom andra 

kompetensområden såsom ekonomi, riskhantering, kalkyl med mera, vilket skulle kunna göras 

även för hållbarhet. 

4.4.5 Visa vägen genom tydligt ledarskap 

Enligt intervjusvaren är det starkt personberoende huruvida uppdragsledningen arbetar för att 

främja hållbarhetsarbete och kunskapsöverförande arbete kring det. De personer inom ledande 

positioner som intervjuats anser att de har stor påverkan då de både kan diskutera idéer med 

kunden, arbeta för att främja hållbara arbetsvillkor, inkludera hållbarhetsmål i uppdragsplaner 

och därmed kommunicera detta genom utbildande aktiviteter till samtliga medarbetare i 

uppdragen. God hälsa och välbefinnande är det hållbarhetsmål som ledningen arbetar mest aktivt 

med enligt intervjuerna, vilket bekräftas av både uppdragsledare och projektörer. Frågan om 

hållbart arbetsliv prioriteras både i kommunikationskanaler och genom att ledningen visar 

intresse för att sprida kunskap om det. Men många medarbetare, inklusive uppdragsledare, 

menar att hållbarhet i de allra flesta fall kan lyftas oftare och tydligare av uppdragsledningen. 

Bolaget har en tydlig vision om att arbeta hållbart i varje steg vilket medarbetarna inte alltid 

tycker sig se från de ledande positionerna. Det finns en förbättringspotential gällande 

kommunikation och spridning av kunskap om hållbarhet inom uppdrag. Många anser att det 
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krävs hårdare krav på ledande roller gällande inkludering av hållbarhet och arbetet för att sprida 

sådan kunskap. 

 

“Psykisk hälsa och välbefinnande på jobbet känner jag att alla, men kanske främst vi som har 

ledande positioner, är ansvariga för. Att tidsplanera på ett bra sätt och skapa en god arbetsmiljö 

för alla som jobbar här så att det inte blir hetsigt. Och det tycker jag att vi är ganska bra på i det 

här uppdraget.” - Person H 

 

Återigen finns exempel på att Grupp B ligger i framkant gällande kunskapsöverförande arbete i 

och med uppstarten av Hållbarhetsgruppen, vilken initierades av en högt uppsatt ledare inom 

Grupp B. Syftet med Hållbarhetsgruppen var att öka medvetenheten om hållbarhet och 

möjligheten att sprida kunskap inom organisationen. Tack vare att Hållbarhetsgruppen består av 

representanter från varje teknikområde utgör dessa personer en bred kunskapsbas samt har 

möjlighet att nå ut till en större del av medarbetarna inom Företaget. 

4.4.6 Konkretisera 

Kopplingen mellan hållbarhet och projektering av järnväg anses vara tydlig på en övergripande 

nivå enligt många. Majoriteten av de intervjuade är överens om att hållbarhet är en del av allt som 

görs inom Företagets verksamhet. När man pratar om hållbarhet på en generell nivå instämmer 

många i att det är en självklar del av järnvägsprojekt men när specifika frågor ställs om vad som 

görs i praktiken ges det mer tveksamma och vaga svar. Sammanfattningsvis finns det en 

optimistisk uppfattning om vilken grad av hållbarhet som ingår i Företagets verksamhet. 

 

Den allmänna uppfattningen hos medarbetarna är att hållbarhetsbegreppet är svårdefinierat och 

att de därför känner sig osäkra på hur det ska implementeras i det dagliga arbetet. Många känner 

ett behov av att konkretisera hållbarhetsfrågorna för den specifika kontexten och ha mer 

utbildande aktiviteter för att öka kunskapen. Samtidigt menar de medarbetare som har en högre 

kunskapsnivå (se 4.3 Analysresultat kring kunskapsnivåer) att kunskapen finns hos samtliga 

medarbetare men att det krävs eftertanke och engagemang. Många medarbetare tror att 

hållbarhet är komplicerat och att de inte har tillräckligt med kunskap för att kunna implementera 

hållbarhet i sitt arbete. Men från intervjuerna framkommer det tydligt att många av 

respondenterna har tillräckligt med kunskap avseende hållbarhet men att de är omedvetna om 

kopplingen till begreppet hållbarhet. För att få ett kontextbaserat lärande föreslår många 

medarbetare att konkretiserande utbildning sker inom respektive teknikområde. 

 
“Jag tycker att man borde sätta sig med varje teknik och diskutera hur man kan använda de här 

målen applicerat på just deras arbete och lösningar.” - Person N 

 

Enligt intervjuerna skulle konkretisering av begreppet hållbarhet för en projektorganisation 

exempelvis innefatta att kopplingen mellan resurseffektivitet och ekonomisk vinning 

tydliggjordes. I uppdrag där lösningar som möjliggör resurseffektivisering förekommer lyfts 

detta ofta fram som goda exempel ur ett ekonomiskt perspektiv. Men det skulle också kunna 

poängteras att dessa lösningar är en vinst sett ur ett hållbarhetsperspektiv.  
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“Det här är en hållbarhetsmässig jättevinst men vi har kanske inte uppmärksammat det så 

jättemycket. Folk tycker att det är vinst för kalkylen för att det blir billigare att bygga men inte 

en vinst för hållbarheten. Sådana här saker borde verkligen lyftas som ett gott exempel men det 

lyfts bara som ett gott exempel för att det blir billigare att bygga XXXXXXXXXXX.” - Person H 

 

Konkretisering sker också genom utnyttjande av verktyg som Hållbarhetsmatrisen och 

Hållbarhetscirkeln samt aktiviteter som hållbarhetsworkshop. Detta förekommer främst inom 

Grupp B, som också har implementerat dem i arbetssätt till viss del enligt intervjudeltagarna. 

Hållbarhetsgruppens arbete har till stor del bestått av att samla och kodifiera kunskap om 

hållbarhet samt dess betydelse i sammanhanget järnvägsprojekt. Med andra ord är 

hållbarhetsarbetet inom Grupp B något i framkant jämfört med Grupp A när det kommer till 

samordning av kunskap. 
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5. Diskussion 

I detta kapitel tolkas och diskuteras studiens resultat med hjälp av tidigare forskning och det 

teoretiska ramverket. Syftet med studien är att undersöka hur en projektbaserad organisation 

arbetar med kunskapsöverföring avseende hållbarhet inom järnvägsprojekt samt att analysera och 

värdera detta för att finna styrkor och svagheter för att därigenom synliggöra hur det kan påverka 

hållbarhetsarbete i järnvägsprojekt. Diskussionen som förs nedan syftar till att uppfylla detta syfte. 

Avsnittet inleds med en diskussion kring kunskapsnivåer för att sedan gå över till 

kunskapsöverföring och slutligen diskuteras kunskapsöverföring som verktyg för implementering 

av hållbarhetsarbete.  

5.1 Kunskapsnivåer  

Haugh och Talwar (2010) menar att en vanligt förekommande utmaning med implementering av 

hållbarhetsarbete är att den generella kunskapsnivån gällande hållbarhet bland medarbetarna är 

låg. Medarbetarnas kunskapsnivåer kan därför anses ha stor betydelse för hur arbetet med 

kunskapsöverföring kan ske samt vara en indikator på hur väl det fungerar.  

5.1.1 Skillnad mellan egen skattning och analys 

När medarbetarna skattar sin egen förmåga att kunna förstå och använda sig av de globala 

hållbarhetsmålen blir den generellt lägre än den nivå som framkommer i författarnas analys av 

intervjusvar. Enkätsvaren har tyngd i de lägre kunskapsnivåerna och enbart ett fåtal anser sig 

uppnå högre nivåer av kunskap. Analysen baserad på intervjuerna visar däremot att fördelningen 

mellan lägre och högre kunskapsnivåer är relativt jämn. Det finns potentiellt en diskrepans 

mellan hur medarbetarna upplever sin egen kunskapsnivå och hur den kan bedömas genom en 

fördjupad analys. Detta kan dock inte sägas med säkerhet då vissa skillnader förekommer i 

utförande av identifiering av kunskapsnivåer baserat på enkätsvar jämfört med intervjuerna, 

vilket medför att en exakt jämförelse inte kan göras.  

 

Det ska också tilläggas att författarnas analys grundar sig i huruvida medarbetarna har tillräckligt 

med kunskap för att exempelvis tillämpa globala hållbarhetsmålen, utan att ta hänsyn till om 

medarbetaren faktiskt gör det i sitt arbete. Skillnaden skulle alltså kunna bero på att 

medarbetarna har en viss nivå av kunskap, men att i praktiken används inte dessa kunskaper i 

arbetet. Förutsatt att medarbetarna har en högre kunskapsnivå än vad de utövar i sitt praktiska 

arbete finns det alltså en potential att utnyttja befintlig kunskap bättre. Precis som Ellström m.fl. 

(1996) och Säljö (2000) beskriver, är det nödvändigt att det skett ett lärande för att kunskapen 

ska kunna omsättas i tillämpningar. Genom att erbjuda fler utbildande aktiviteter för 

medarbetarna skulle den generella kunskapsnivån gällande hållbarhet kunna höjas.  

5.1.2 Skillnad grupperna emellan 

Trots att urvalet var något litet kan vissa mönster ses i spridningen av kunskapsnivåer inom 

Grupp A jämfört med Grupp B. Studiens resultat antyder att medarbetarna i Grupp B generellt 

sett har en högre medelnivå av kunskap, bedömt utifrån Blooms reviderade taxonomi (Anderson 

m.fl. 2001) där den lägsta uppnådda nivåerna för medarbetare i Grupp B är den tredje 

kunskapsnivån Tillämpa. Detta är något som bekräftas av bilden av kunskapsläget som 

förmedlats under intervjuerna, där det var tydligt att medarbetare inom Grupp B generellt hade 

https://paperpile.com/c/0KlvLd/c56L
https://paperpile.com/c/0KlvLd/zaZ9
https://paperpile.com/c/0KlvLd/z7sQ
https://paperpile.com/c/0KlvLd/z7sQ
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högre medvetenhet gällande hållbarhet. Deras beskrivningar av hållbarhetsarbete och 

kunskapsnivåer inom respektive grupp talar för att det är generaliserbart för gruppen i övrigt.  

 

Förutsatt att kunskapsnivån generellt är högre inom Grupp B kan detta bero på  

Hållbarhetsgruppens arbete med kunskapsöverföring. De aktiviteter som Hållbarhetsgruppen 

arrangerat kan ha bidragit till det lärande som Ellström m.fl. (1996) och Säljö (2000) anser att 

det krävs för att kunna tillägna sig kunskap. Det kan antas att medarbetare i Grupp B har större 

förutsättningar att inte bara förstå innebörden av begreppet hållbarhet utan med hjälp av 

Hållbarhetsgruppens verktyg också tillämpa dessa kunskaper. Således syns tendenser av att ett 

mer strukturerat arbetssätt med kunskapsöverföring av hållbarhet leder till att fler medarbetare 

får en högre, mer tillämpningsbar och komplex kunskapsnivå avseende hållbarhet. En annan 

hypotes är att desto högre kunskap av hållbarhet en medarbetare har, desto tryggare är denna i 

att kunna förmedla det till andra vilket kan bidra till att främja kunskapsöverföring och därmed 

förståelsen i gruppen. Allt detta kan leda till effekter av en positiv spiral som ständigt höjer 

medarbetarnas kunskapsnivåer.  

 

Något som bör poängteras är att det fanns ett antal medarbetare från Grupp A som uppnådde de 

högre kunskapsnivåerna. Från intervjuerna framkom dock att dessa medarbetare är ganska 

ensamma i sitt engagemang och arbete. Dessa medarbetare har personligen mycket kunskap men 

det saknas strukturer för ett organiserat engagemang vilket leder till att kunskapen inte sprids 

på samma sätt som inom Grupp B. Denna avsaknad av strukturerat arbetssätt gällande 

kunskapsöverföring avseende hållbarhet skulle därför kunna relateras till den stora spridningen 

av uppnådd kunskapsnivå som kan ses i Grupp A (se tabell 5).  

5.2 Kunskapsöverföring 

Det finns skillnader i hur kunskapsöverföring fungerar inom olika grupper av Företaget vilket 

också kan förklara vissa resultat som framkommer kring den generella kunskapsnivån. I Grupp B 

kan kunskapsnivån tolkas något högre och arbetet med hållbarhet och kunskapsöverföring kring 

detta skiljer sig från Grupp A. Först och främst är behovet för hållbarhetsarbete mer tydligt 

kopplat till Företagets fördel inom Grupp B. Det är generellt en högre medvetenhet om vad 

hållbarhet innebär och ämnet kommuniceras mer frekvent internt samt till kund. Hållbarhet är 

mer prioriterat och ledarskapet inom Grupp B är också mer drivande i frågan. 

Hållbarhetsgruppen, Hållbarhetsmatrisen, hållbarhetsworkshop samt coachande samtal med 

kund är alla exempel på ett strukturerat arbete med hållbarhet inom gruppen. Grupp B kan ses 

som en föregångare för hållbarhetsarbete inom Företaget, då Grupp A inte kommit lika långt i 

utvecklingen varken gällande hållbarhet eller kunskapsöverföring. Det saknas organiserat 

engagemang, vilket ställer högre krav på individer att bedriva hållbarhetsarbete. Dessa skillnader 

mellan kunskapsöverföring inom de olika grupperna, men också gemensamma nämnare, 

diskuteras i följande avsnitt. 

5.2.1 Analysera synsätt och behov 

Enligt Jonsson (2012) är det viktigt att definiera varför kunskapsöverföring är nödvändigt, vilket 

bör göras utifrån den specifika kontexten. Huruvida kunskapsöverföring om hållbarhet är viktigt 

inom järnvägsprojekt kan delas upp i två frågor, en som handlar om varför hållbarhet är viktigt 

och i sin tur varför kunskapsöverföring kring detta är viktigt. Resultatet från enkäten visar att en 
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majoritet av de tillfrågade tycker att det är viktigt med hållbarhetsarbete vilket även bekräftats 

under intervjuerna. Däremot är det tveksamt hur genuin denna inställning är och hur motiverade 

medarbetarna är att ta hänsyn till hållbarhetsaspekter i praktiken. En vanligt förekommande 

åsikt bland medarbetare inom Företaget är att arbete med järnväg är hållbart per definition 

eftersom järnväg är ett hållbart transportsätt. Detta synsätt kan hämma integration av hållbarhet 

om medarbetarna anser att projekteringen redan är hållbar och att det därmed inte krävs särskilt 

stora insatser för att göra projekteringen bättre ur hållbarhetssynpunkt. Förståelse för vikten av 

hållbarhetsarbete och kunskapsöverföring kring detta är grundläggande förutsättningar för att 

implementera hållbarhet (Haugh & Talwar 2010; Jonsson 2012). Brister gällande detta kan 

hämma det fortsatta arbetet med att implementera hållbarhet i järnvägsprojekten. Dessutom är 

behovet för att integrera hållbarhet otydligt, vilket beror dels på att olika intressenter berörs av 

järnvägsprojekt samt att behovet kan skilja sig beroende på vilka hållbarhetsmål som prioriteras. 

Sammantaget finns det oklarheter kring behovet för att integrera hållbarhet inom 

järnvägsprojekt, vilket leder till tveksamhet huruvida det är nödvändigt med kunskapsöverföring 

om ämnet. 

 

I Grupp B förekommer olika typer av aktiviteter för att reflektera över synsätt och behov, som 

exempelvis hållbarhetsworkshop och coachande samtal med kund. Båda dessa är exempel på 

aktiviteter där behovet för hållbarhetsarbete kan diskuteras och enligt medarbetarna är 

aktiviteterna uppskattade. Medvetenheten kring vad hållbarhet är har höjts och de flesta känner 

nu till de globala hållbarhetsmålen samt hur dessa kan appliceras på deras arbetsuppgifter. Precis 

som Haugh och Talwar (2010) argumenterar för har Grupp B lyckats förändra medarbetarnas 

attityd och göra dem medvetna om vikten av att arbeta med hållbarhet genom att arrangera 

aktiviteter som dessa. 

5.2.2 Skapa rätt förutsättningar 

Enligt Bolagets hållbarhetsdokument med riktlinjer för alla uppdrag poängteras att 

hållbarhetsfrågor ska lyftas och diskuteras med kunden så tidigt som möjligt för att möjliggöra 

maximal inverkan. Målet är att hållbarhetsfrågor ska integreras redan i planeringsskedet och 

därefter influera de val och beslut som fattas senare inom uppdragen. Detta går i linje med vad 

Sowerby m.fl. (2013) menar är en viktig förutsättning för att kunna integrera 

hållbarhetsaspekter. Det vore alltså bra om hållbarhet lyfts i skedet för systemhandling men allra 

helst redan i anbudet. Enligt medarbetarna lyfts hållbarhet relativt ofta i tidiga skeden, men 

eftersom det är upp till respektive uppdragsledare att sälja in hållbarhetsarbete till kunden kan 

intresset för detta variera beroende på uppdragsledare, vilken typ av uppdrag som avses samt 

kundens intresse.  

 

Coachande samtal och hållbarhetsworkshop är punktinsatser som ibland görs för att lyfta 

hållbarhetsfrågan i uppdrag. Det är utbildande aktiviteter som görs i ett inledande skede med 

syftet att främja kunskapsöverföring gällande hållbarhet. Dessa aktiviteter bidrar dessutom till 

att hållbarhet kommuniceras till större delar av organisationen och således motverkar 

decentraliserade expertiskunskaper vilket enligt Haugh och Talwar (2010) är en viktig 

förutsättning. Vad som framkommer från medarbetarna är dock att det finns problem med att 

bibehålla en kontinuitet i hållbarhetsarbetet på grund av att kunskapsöverföringen sällan 

fortskrider genom uppföljande aktiviteter och avslutande erfarenhetsåterföring. 

 

https://paperpile.com/c/0KlvLd/tXTWL+WVI3
https://paperpile.com/c/0KlvLd/EHXuC
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Även om det finns brister med kommunikation finns det potential för förbättring om de verktyg 

som finns tillgängliga skulle utnyttjas bättre. En observation som gjorts under intervjuerna är att 

hållbarhet kommuniceras mycket bland de som ansvarar för miljörelaterade uppgifter inom 

uppdragen och sprids således inte till resterande tekniker. Digitala verktyg skulle kunna 

användas mer effektivt både för att sprida kunskap om hållbarhet men också för att införa mer 

hållbara arbetssätt. Digitalisering i form av exempelvis 3D-modellering möjliggör att tid och 

pengar kan sparas genom att konflikter i ritningar av anläggningar kan hittas tidigt. 

 

Eftersom hållbarhet kan anses vara en del av Bolagets konkurrensfördel kan enligt Haugh och 

Talwar (2010) kunskap om hållbarhet anses vara en kärnkompetens för verksamheten. Detta gör 

det än mer motiverat att investera både tid och pengar i mer aktiviteter kopplat till hållbarhet för 

att främja kunskapsöverföringen. Klimatpokalen var ett tydligt exempel på en investering för att 

skapa bättre förutsättningar för kunskapsöverförande arbete gällande hållbarhet. 

Tävlingsmomentet skapade tydliga motivationshöjande effekter vilket enligt Jonsson (2012) är 

en viktig aspekt och följden blev ett engagemang från samtliga projektmedlemmar. Tävlingens 

upplägg resulterade dessutom i att engagemanget bibehölls under en längre tid och således 

integrerades hållbarhetsarbetet bättre i verksamheten.  

 

Klimatpokalen var ett väldigt bra initiativ men mer av en engångsföreteelse än något som 

symboliserar hur Företaget arbetar med kunskapsöverförande aktiviteter i uppdrag. Inom Grupp 

B upplevs däremot hållbarhet ha en högre prioritet jämfört med Grupp A, eftersom mer 

investeringar har gjorts bland annat då hela gruppen varit involverade i en större 

hållbarhetsworkshop och hållbarhet numera finns som en stående punkt på gruppmöten inom 

teknikerna. Detta motverkar således en decentralisering av hållbarhetskunskap vilket enligt 

Haugh och Talwar (2010) är viktigt. 

5.2.3 Definiera ansvarsroller 

Enligt både Jonsson (2012), Haugh och Talwar (2010) är det relevant att tydliggöra en struktur 

för ansvarsfördelning vilket endast har gjorts delvis inom Företaget. En hållbarhetskoordinator 

arbetar för att hållbarhet integreras i verksamheten på nationell nivå men endast på deltid. Inom 

Företagets uppdrag är storleken avgörande för om det finns en roll med uttalat ansvar för 

hållbarhet. I mindre uppdrag finns endast miljöansvarig och då är hållbarhetsansvaret beroende 

av engagerade individer. Detta visar tydligt att hållbarhet inte prioriteras i samma utsträckning 

när resurserna är begränsade, vilket enligt Haugh och Talwar (2010) är en vanlig utmaning inom 

organisationer. Silvius och Schipper (2014) menar att förändringar i affärsmodellen, 

produkterna, tjänsterna, processerna och beteendet måste ske för att hållbarhet ska kunna 

prioriteras. Många medarbetare efterfrågar tydligare ansvarsroller gällande hållbarhet. Trots att 

nästintill alla medarbetare säger sig ha ett individuellt ansvar för att arbeta hållbart känner sig 

många otillräckliga både på grund av bristande kunskaper och tidsbrist. Tydliga 

arbetsbeskrivningar inkluderarande hållbarhetsansvar är därför något som generellt saknas, 

framförallt i mindre uppdrag.  

 

Det gemensamma hållbarhetsansvaret mellan beställare och projektör medför att ett större 

ansvar ligger på de medarbetare som har mycket kontakt med kunden, vilket oftast är ledande 

positioner inom uppdraget. Detta kräver att uppdragsledningen antingen tar ett specifikt ansvar 

för hållbarhetsfrågorna eller har en väl fungerande dialog med hållbarhetsansvarig i uppdraget. 
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Eftersom det är viktigt att de som har ansvar för hållbarhet i uppdragen också har mandat att 

fatta beslut (Gareis m.fl. 2013) krävs att uppdragsledningen är väl förtrogen med 

hållbarhetsfrågorna.  

5.2.4 Säkerställ gemensamma visioner och värderingar 

Arbetet med kunskapsöverföring bör stämma överens med ett företags övergripande strategi 

enligt Jonsson (2012). Återigen kan frågan delas upp i två; hållbarhet och kunskapsöverföring om 

ämnet. Bolaget har ett tydligt hållbarhetsfokus och Företaget säger sig prioritera hållbart 

arbetsliv. Bolagets uttalade strategi, och därmed även Företagets, går alltså i linje med att arbeta 

med kunskapsöverföring gällande hållbarhet. Dock verkar det finnas problem med att efterleva 

Företagets målsättning om hållbart arbetsliv i praktiken, då flertalet medarbetare anger att 

arbetsmiljön är stressig och inte helt hållbar. Dessutom är hållbart arbetsliv enbart en del av 

social hållbarhet men övriga aspekter saknas, likaså miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Det 

finns också brister i organisering av en lärandekultur, eftersom initiativ för att höja 

kunskapsnivån saknas. Det verkar inte finnas något uttalat motstånd till hållbarhetsarbete bland 

medarbetarna utan snarare brist på engagemang. Företaget bör belysa vikten av att arbeta med 

kunskapsöverföring gällande hållbarhet, vilket är nödvändigt för att kunskapsfrågan ska bli en 

strategisk angelägenhet (Jonsson 2012).  

 

I Grupp B är Hållbarhetsgruppen och det organiserade arbetet med hållbarhet en möjliggörare 

för gemensamma visioner och värderingar genom att inkludera medarbetarna. För att göra en 

sådan satsning så värdefull som möjligt bör medarbetarnas värderingar gå i linje med Företagets 

(Haugh & Talwar 2010), vilket alltså är fallet i Grupp B. Inkludering av medarbetarskapet är minst 

lika viktigt som gemensamma visioner och värderingar (Jonsson 2012), vilket antyder att det 

krävs insatser för att involvera medarbetarna även i Grupp A. 

5.2.5 Visa vägen genom tydligt ledarskap 

Ledarskapet bör visa vägen genom att prioritera och främja processen för kunskapsöverföring 

(Jonsson 2012), men huruvida detta görs på ett bra sätt är tveksamt. En majoritet av de 

intervjuade är överens om att hållbarhetsarbete i uppdrag är beroende på vilken person som är 

ledare för respektive uppdrag. Det finns alltså inget gemensamt ledarskap utan det är upp till 

varje individuell ledare att lyfta hållbarhet och implementera detta i arbetet. Samtidigt har 

ledningen ett stort ansvar för att integrera hållbarhet i verksamheten (Jonsson 2012; Haugh & 

Talwar 2010) och i de fall där ledande personer inte åtar sig detta ansvar är det stor risk att det 

inte sker. Det är viktigt att medarbetare ges möjlighet att interagera med varandra för att sprida 

kunskap (Jonsson 2012) om hållbarhet och detta sker nästan enbart i Grupp B. 

Hållbarhetsgruppens sammansättning tillåter dem att nå ut till en bred målgrupp och få kontakt 

med alla teknikområden. Initiativet att etablera gruppen visar på ledningens engagemang och att 

de prioriterar hållbarhet. När arbetet med hållbarhet jämförs mellan de olika grupperna blir det 

tydligt att det krävs mer engagemang från individen för att kunna driva frågan i Grupp A. Det är 

upp till varje enskild person att lyfta frågan eftersom det saknas initiativ uppifrån, vilket också 

kräver mer kunskap för att kunna argumentera för sin sak.  

 

En anledning till att ledarskapet inte lyfter hållbarhet mer skulle kunna vara en brist på kunskap 

hos projektledare. Enligt Silvius och Schipper (2014) är det vanligt förekommande på 

projektledande nivå, eftersom kunskap om hållbarhet normalt inte ingår i den kompetens som 

https://paperpile.com/c/0KlvLd/Quxdm
https://paperpile.com/c/0KlvLd/tXTWL
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anses vara nödvändig. Det finns förbättringspotential i att utbilda personer inom ledande 

positioner och enas om ett gemensamt synsätt för att tydliggöra ledarskapets inställning till 

hållbarhet. Även om Bolaget är decentraliserat skulle det gynna Företagets arbete med 

kunskapsöverföring av hållbarhet och implementering av hållbarhetsarbete. 

5.2.6 Konkretisera 

Hållbarhetsworkshops, Hållbarhetsmatrisen och Hållbarhetscirkeln är några exempel på 

kunskapsöverförande verktyg och aktiviteter som används inom Företaget för att konkretisera 

innebörden av hållbarhet i kontexten järnvägsprojekt. Kunskapsöverförande aktiviteter krävs för 

att medarbetarna ska lära sig hantera och använda den kunskap som de har (Säljö 2000; Ellström 

m.fl. 1996). Hållbarhet är ett abstrakt och svårdefinierat begrepp vilket också bekräftas av 

Företagets medarbetare. För att kunna integrera hållbarhetsaspekter och få ett väl fungerande 

hållbarhetsarbete krävs därför både att kunskap om hållbarhet konkretiseras och att det kopplas 

konkret till det dagliga arbetet. För att konkretisera kunskapen om hållbarhet beskriver Bresnen 

m.fl. (2003) två tillvägagångssätt. Det ena kallar han en kognitiv modell vilken utgår från vad 

Polanyi (1996) kallar explicit kunskap. Ett initiativ till att kodifiera och dokumentera vad 

hållbarhet är inom Företaget är skapandet av Hållbarhetsmatrisen. Eftersom dokumentet är 

tillgängligt för alla medarbetare inom Företaget kan det användas för att sprida kunskapen om 

hållbarhet inom kontexten järnväg. I matrisen exemplifieras hur hållbarhetsaspekter kan 

integreras i arbetssätt både inom uppdrag och generellt inom organisationen, vilket enligt Silvius 

och Schipper (2014) är nödvändigt. Mycket gällande hållbarhet kan dock kategoriseras som det 

Polanyi (1996) kallar implicit kunskap eftersom det abstrakta begreppet kräver både förståelse 

och känsla för vad det innebär i praktiken. För att konkretisera implicit kunskap föreslår Bresnen 

m.fl. (2003) därför gemenskapsmodellen som fokuserar på hur kunskap lagras i sociala 

grupperingar. För att skapa en gemensam förståelse för kunskap om hållbarhet och dess 

betydelse görs hållbarhetsworkshops inom Företaget, där deltagarna diskuterar de globala 

målens konkreta kopplingar till det dagliga arbetet. Själva framtagandet av Hållbarhetsmatrisen 

gjordes också som en gemensam aktivitet i Grupp B just för att fler medarbetare skulle få chansen 

att vara med och konkretisera hållbarhet för det dagliga arbetet. Denna aktivitet var mycket 

uppskattad av medarbetarna i Grupp B och aktiviteter för att konkretisera hållbarhet efterfrågas 

även i Grupp A. 

5.3 Kunskapsöverföring som verktyg för implementering av 

hållbarhetsarbete 

Inom organisationer som strävar efter att förbättra implementering av hållbarhet är det vanligt 

förekommande att medarbetare antas inneha tillräcklig kunskap om hållbarhet. Därför är det 

viktigt att diskutera kunskapsfrågan och kunskapsöverföring av hållbarhet för att möjliggöra 

framgångsrik implementering av hållbarhetsarbete i verksamheten. Studiens resultat visar att 

den generella kunskapsnivån bland medarbetarna var högre inom Grupp B jämfört med Grupp A, 

baserat på den identifiering som gjorts utifrån ramverket i avsnitt 2.2 Kunskapsnivåer. Inom 

Grupp B förekommer också ett mer organiserat arbetssätt kring kunskapsöverföring av 

hållbarhet, bland annat med hjälp av Hållbarhetsgruppens aktiviteter. Medarbetare inom Grupp 

B har därmed bättre förutsättningar för att tillägna sig kunskap och senare omsätta detta i sitt 

arbete inom järnvägsprojekt. Det verkar som att det strukturerade arbetet med 

kunskapsöverföring ger medarbetarna verktyg för att för att ta nästa steg i sin utveckling, 

https://paperpile.com/c/0KlvLd/zaZ9+c56L
https://paperpile.com/c/0KlvLd/zaZ9+c56L
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framförallt bland de som befinner sig på de lägre kunskapsnivåerna. Med hjälp av studiens 

analysresultat kan en koppling göras mellan kunskapsnivå och den teori som presenterades i 

avsnitt 2.4 Kunskapsöverföring som verktyg för att operationalisera hållbarhet inom en 

projektbaserad organisation. Ett medvetet arbetssätt gällande kunskapsöverföring av hållbarhet 

kan leda till höjd kunskapsnivå, vilket i sin tur kan leda till förbättrad implementering av 

hållbarhet. Det är dock inte fastställt om det är kunskapsnivån som möjliggör kunskapsöverföring 

eller om det är tack vare kunskapsöverföring som kunskapsnivån höjs. Det är inte heller fastställt 

att förbättrat arbete med kunskapsöverföring möjliggör förbättrad implementering av 

hållbarhet. Det studien visar är att det verkar finnas en relation mellan kunskapsnivå, 

kunskapsöverföring samt möjligheter att operationalisera hållbarhet, men det är inte verifierat 

om det beror på korrelation eller kausalitet.  

 

Förutsatt att det finns en koppling mellan kunskapsnivå gällande hållbarhet och möjlighet att 

operationalisera hållbarhet kan dessa två förbättras genom ett medvetet arbetssätt med 

kunskapsöverföring gällande hållbarhet. Ett medvetet arbetssätt innefattar då Analysera synsätt 

och behov, Skapa rätt förutsättningar, Definiera ansvarsroller, Säkerställ gemensamma visioner och 

värderingar, Visa vägen genom tydligt ledarskap samt Konkretisera. Processen för detta 

visualiseras i figur 12, där nuläget representeras av Grupp A medan önskat läge är målsättningen. 

Grupp B kan anses befinna sig på god väg från nuläget mot det önskade läget.  
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Figur 12: Modell över relation mellan kunskapsnivå om hållbarhet, kunskapsöverföring gällande 

hållbarhet och implementering av hållbarhet. 

 

Analysen och den påföljande diskussionen av studiens insamlade material har resulterat i idéer 

för åtgärder som ämnar höja kunskapsnivån om hållbarhet hos medarbetarna samt skapa rätt 

förutsättningar och därmed förbättra implementering av hållbarhet inom uppdrag. Dessa 

åtgärder baseras på strukturerad kunskapsöverföring gällande hållbarhet och kan delas upp i de 

fyra kategorierna Utanför uppdrag, Före uppdrag/vid uppdragsstart, Under uppdragets gång och 

Efter avslutat uppdrag. Nedan presenteras och diskuteras organisatoriska åtgärder såväl som 

förslag på aktiviteter och arbetssätt samt viktiga faktorer före, under och efter uppdrag. Detta är 

åtgärder som antingen identifierats som framgångsrika inom Företagets verksamhet eller 

bedömts saknas baserat på analysresultatet gällande kunskapsöverföring.  

 

Utanför uppdrag 

En tydlig struktur för ansvarsroller bör etableras på fler nivåer inom organisationen. En nationell 

roll är en bra start men detta bör kompletteras med ytterligare ansvarsroller på fler nivåer inom 

linjeorganisationen. Ansvariga personer inom respektive teknikområde säkerställer att 

kopplingen mellan hållbarhet och tekniken synliggörs. Denna person kan dessutom agera som 

stöd för andra medarbetare inom teknikområdet när frågor kopplat till specifika arbetsuppgifter 

i projektering uppstår.  

 

Konkretisering av begreppet hållbarhet inom kontexten järnvägsuppdrag är viktigt i alla skeden 

av arbetet med implementering av hållbarhet. För detta kan med fördel tillgängliga verktyg verka 

som stöd för diskussion, exempelvis Hållbarhetsmatrisen. Det är dock viktigt att materialet 

diskuteras för att utveckla både verktyget men också medarbetarnas förståelse. För detta 
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ändamål kan det vara bra med ett diskussionsforum, som exempelvis en hållbarhetsworkshop, 

dels inom respektive teknikområde men också gemensamt med flera teknikområden för att 

diskutera gemensamma utmaningar och lösningar. Mindre formella aktiviteter kan också 

användas för att uppmuntra medarbetarna att diskutera hållbarhet, såsom hållbarhetslunch eller 

hållbarhetsfika. Ett sådant tillfälle ger medarbetarna chans att sprida kunskap sinsemellan utan 

krav på att något resultat ska levereras.  

 

Före uppdrag/vid uppstart 

Uppdragsledningen bör tydliggöra hur hållbarhet ska ingå i uppdraget genom rejäla 

uppstartsmöten där alla i uppdraget deltar för att motverka en decentraliserad 

kunskapsspridning. Det behöver dessutom sättas mer press på uppdragsledningen att lyfta 

hållbarhet både till kund och internt genom tydligare riktlinjer och beskrivningar för arbetssätt i 

Företagets processer för uppdragsledning. Liknande andra kvalitets- och säkerhetsåtgärder 

behöver även dessa vara obligatoriska för att implementeras ordentligt i ett startskede.  

Hållbarhet bör också inkluderas i uppdragsplanen och konkreta mål bör formuleras. För detta 

kan hållbarhetsworkshops användas inom uppdrag för att tillsammans mellan teknikerna lyfta 

vilka globala mål som går att påverka specifikt inom uppdraget och utforma konkreta mål utifrån 

resultatet av workshopen. 

 

Ett effektivt sätt för att lyfta och implementera hållbarhet i uppdrag är att göra det till en 

ekonomiskt gynnsam faktor. Hållbarhet kan göras till en affär genom att erbjuda kunden konkreta 

åtgärder kopplat till hållbarhet. Detta kan göras internt med hjälp av verktyg som exempelvis 

Hållbarhetsmatrisen för att kunna erbjuda en färdig lista på konkreta åtgärder. Men det kan 

dessutom göras i samråd med kunden genom att föreslå coachande samtal som en gemensam 

aktivitet kopplat konkret till hållbarhet för det specifika projektet.  

 

Under uppdragets gång 

När uppdraget startat är det viktigt att följa upp det som beslutats under startmötet, exempelvis 

genom att hålla möten där hållbarhet diskuteras med representanter från respektive 

teknikområde. Hållbarhet bör också lyftas vid övriga möten inom projektet för att belysa dess 

relevans för hela projektet. För att tydliggöra kopplingen mellan projektet och hållbarhetsarbete 

kan verktyg användas kontinuerligt inom uppdraget, som exempelvis Hållbarhetscirkeln. Detta 

verktyg är bra för att visualisera kopplingen och göra det tydligt för alla inblandade hur de globala 

hållbarhetsmålen knyter an till det arbete som utförs inom uppdraget.  

 

Efter avslutat uppdrag 

Vid uppdragets slutskede eller efter avslutat uppdrag bör ett erfarenhetsåterföringsmöte hållas, 

vilket kan vara generellt för projektet som helhet eller specifikt för hållbarhet. Under mötet kan 

det diskuteras hur bra arbetet med hållbarhet gått och vad som kan förbättras till framtida 

uppdrag.  
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6. Slutsatser 

I följande avsnitt redogörs för studiens slutsatser genom att besvara frågeställningarna.  

6.1 Vad utmärker kunskapsöverföring gällande hållbarhet inom 

järnvägsprojekt? 

Järnvägsbranschen anses vara relativt hållbar eftersom järnväg som transportsätt är hållbart i 

jämförelse med andra färdmedel. Men den klimatsmarta stämpeln riskerar att hämma integration 

av hållbarhet inom järnvägsprojekt, eftersom det redan anses vara hållbart. Det kan därmed bli 

svårare att motivera ytterligare insatser avseende hållbarhet och det finns en risk för att 

hållbarhetsarbete prioriteras lågt. Det finns dock en målsättning att integrera hållbarhet i 

befintliga arbetssätt inom Företaget och det är inskrivet i övergripande riktlinjer att hållbarhet 

ska lyftas så tidigt som möjligt inom uppdrag. Det finns potential att förbättra arbetet med 

kunskapsöverföring för att möjliggöra bättre implementering av hållbarhet inom 

projektorganisationen. Generellt finns flertalet områden med förbättringspotential avseende 

kunskapsöverföring gällande hållbarhet, vilket skulle skapa bättre förutsättningar för 

implementering av hållbarhetsarbete. Behovet för hållbarhetsarbete och kunskapsöverföring av 

ämnet behöver bli mer tydligt definierat. Strukturer för kunskapsöverföring finns för andra 

kompetensområden inom Företagets övergripande organisation och uppdragsorganisation, 

vilket även skulle kunna appliceras för hållbarhet. Detta skulle medföra tydligare ansvarsroller 

både för hållbarhet men också kunskapsöverföring av hållbarhet. Det finns dock en viss struktur, 

då nationella hållbarhetskoordinatorer har tillsatts för att ansvara för arbetet med hållbarhet, 

men det krävs fler insatser. Strävan efter att sprida ett hållbart arbetssätt förmedlas inte vidare 

till andra ledare inom linjeorganisationen och det finns en diskrepans mellan den uttalade 

målsättningen och metoden för att uppnå detta. Ytterligare en svårighet är att hållbarhet är ett 

brett begrepp som är svårt att konkretisera och medarbetare har svårt att göra kopplingar mellan 

hållbarhet och sina arbetsuppgifter. Otydlig definition av behovet, otydliga ansvarsroller, brist på 

engagemang från ledarskap samt oklarhet kring begreppet leder till att implementering av 

hållbarhet i befintliga arbetssätt inte sker optimalt. Dessa förutsättningar kräver stort ansvar och 

engagemang från självständiga individer för att hållbarhetsfrågan ska kunna drivas. Det finns 

dock god potential för förbättring av kunskapsöverföring, vilket skulle kunna leda till förbättrat 

hållbarhetsarbete. Goda exempel på detta kan ses inom Företaget och dessa arbetssätt kan med 

fördel spridas inom organisationen. 

6.2 Vilken koppling finns det mellan individuell kunskapsnivå om hållbarhet 

och arbetet med kunskapsöverföring gällande hållbarhet inom en 

projektbaserad organisation? 

Den i studien gjorda analysen av medarbetarnas kunskapsnivåer indikerar att det finns en 

koppling mellan individuell kunskapsnivå om hållbarhet och arbete med kunskapsöverföring av 

hållbarhet. Studiens resultat antyder att kunskapsöverföring kan höja den individuella 

kunskapsnivån då tydligt ledarskap, organiserade ansvarsroller, gemensamma visioner, 

konkretiserande verktyg och väl fungerande kommunikation har visat sig gynna den generella 

kunskapsnivån. En generellt högre kunskapsnivå inom en grupp kan också medföra bättre 

möjligheter för kunskapsöverförande processer, då gruppen är mer mottaglig och har bättre 
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förutsättningar i form av tydliga ansvarsroller, engagerat ledarskap och prioritering av 

kunskapsfrågan. Det verkar alltså finnas en koppling mellan individuell kunskapsnivå om 

hållbarhet och kunskapsöverföring gällande hållbarhet, men det är inte fastställt om det beror på 

korrelation eller kausalitet i fallstudiens miljö. 

6.3 Hur kan ett medvetet arbetssätt kring kunskapsöverföring gällande 

hållbarhet påverka medarbetarnas möjligheter att operationalisera 

hållbarhetsarbete i järnvägsprojekt? 

Ett medvetet arbetssätt med kunskapsöverföring gällande hållbarhet medför i viss mån 

förbättrade möjligheter för medarbetare att operationalisera hållbarhetsarbete. Strukturerat 

initiativ från ledningen medför tydligare prioriteringar såväl som ansvarsroller, vilket har visat 

sig nödvändigt för att integrera hållbarhet i uppdrag. Konkretisering av hållbarhet i den specifika 

kontexten järnvägsprojekt är enligt studien en av de viktigaste faktorerna för att medarbetare 

ska kunna operationalisera hållbarhetsarbete. Tydligt är också att ett medvetet arbetssätt för 

konkretisering av hållbarhet inom nämnda kontext genom verktyg och aktiviteter som 

Hållbarhetsmatrisen, hållbarhetsworkshops och coachande samtal resulterar i att fler 

medarbetare kan operationalisera hållbarhetsarbete i järnvägsprojekt.   
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7. Reflektioner och rekommendationer 

I kapitlet presenteras reflektioner om studiens generaliserbarhet, användningsområden och bidrag 

till forskning. Avslutningvis föreslås rekommendationer för framtida forskning.  

7.1 Generaliserbarhet  

Studiens generaliserbarhet kan diskuteras ur olika perspektiv. Implementering av hållbarhet är 

en generell utmaning inom alla typer av organisationer men särskilt inom sådana där 

verksamheten bedrivs mestadels inom projekt. Tid och kostnad är en begränsande faktor och 

otydliga resultathöjare som hållbarhet riskerar att bortprioriteras. Projektbaserade 

organisationer är vanligt förekommande inom infrastruktur och det finns gemensamma faktorer 

mellan järnvägsprojekt och andra former av infrastrukturprojekt, som exempelvis det stora 

antalet intressenter. Därmed är resultatet från denna studie potentiellt generaliserbart även för 

andra organisationer inom infrastruktur. Däremot är denna studie utförd från projektörens 

perspektiv och det kan därmed finnas andra utmaningar för beställare och entreprenörer. 

 

Studiens resultat skulle även kunna vara generaliserbart för andra områden som anses hållbara, 

på samma sätt som järnväg anses vara. Eftersom området anses vara hållbart sänks kraven på 

förbättringar ur hållbarhetssynpunkt. Detta skulle alltså även kunna vara fallet för verksamheter 

relaterade till eldrivna fordon, biogas eller liknande. 

 

Det ska också poängteras att det medvetna arbetssätt med kunskapsöverföring gällande 

hållbarhet som studerats är unikt för fallstudien. Detta arbetssätt värderas eller jämförs inte mot 

andra arbetssätt, vilket innebär att det skulle kunna finnas andra metoder som är mer effektiva. 

Det studien visar är att det verkar vara fördelaktigt att ha ett medvetet arbetssätt, men detta kan 

säkerligen behöva justeras beroende på vilken kontext som avses förbättras gällande 

kunskapsöverföring och hållbarhetsarbete. 

7.2 Studiens bidrag till forskning 

I studien har Blooms reviderade taxonomi använts för analysen av medarbetarnas 

kunskapsnivåer, vilken utgår från att kunskapsnivåer kan kategoriseras utifrån sex kognitiva 

processer. Taxonomin har dock utvecklats av rapportförfattarna och därmed anpassats till att 

kategorisera kunskapsnivåer avseende hållbar utveckling. Ett fortsatt arbete med detta skulle 

kunna generera spridningsbara bedömningsunderlag för undervisning och lärande om hållbar 

utveckling.  

 

Jonssons femstegsmodell för framgångsrik kunskapsöverföring kompletteras av 

rapportförfattarna med aspekter för implementering av hållbarhetsarbete i projektbaserade 

organisationer för att anpassas till studiens specifika kontext. Dessutom kompletteras modellen 

med ett sjätte steg, Konkretisera, efter att datainsamlingen påbörjats och det framkom vid flertalet 

tillfällen att konkretisering är en viktig faktor inom den valda kontexten. Modellen för analys av 

kunskapsöverföring togs således fram induktivt med utgångspunkt i tidigare forskning men 

kompletterades under arbetets gång för att få ett fokus på hållbar utveckling inom 

projektbaserade organisationer och därmed kunna appliceras bättre på det för studien valda 

ämnesområdet.  
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7.3 Förslag på vidare forskning 

Under arbetets gång har flertalet intressanta frågeställningar uppstått som tillhör närliggande 

forskningsområden. Dessa frågeställningar har ej kunnat undersökas inom ramarna för denna 

studie men rapportförfattarna anser att det finns potential i att forska vidare inom dessa 

områden. En av begränsningarna för denna studie var fokus på Företagets roll som projektör och 

hur hållbarhet och kunskapsöverföring av detta sker internt. Interaktion och samarbete med 

beställaren gällande hållbarhetsarbete har inte studerats i detalj men vid flertalet tillfällen har 

detta nämnts. Som projektör är Företaget givetvis påverkad av beställarens önskemål och krav, 

varför det skulle vara intressant att undersöka hur beställare och projektör kan arbeta 

tillsammans. Ett sådant samarbete skulle kunna verka för att hållbarhet ska ta mer plats i 

uppdragen, exempelvis genom att lyfta frågan redan i anbudsskedet och föra bättre 

kommunikation under projektets gång. Vidare forskning kring detta skulle kunna utforska 

möjligheter för ett sådant samarbete och dess potentiella effekter. 

 

Vidare har det funnits en del oklarheter kring hur arbetet med hållbarhet ska kunna 

dokumenteras. Dels för intern räkning men också för att kunna påvisa för kunden vad som gjorts. 

Flertalet medarbetare uttryckte att det fanns en utmaning med att redogöra för det som gjorts 

bra ur hållbarhetssynpunkt. För ett tydligt och fungerande samarbete mellan projektör och 

beställare skulle det underlätta om det fanns ett system för redovisning av hållbarhetsarbete. Det 

finns generella studier för redovisning av hållbarhetsarbete men inget specifikt för 

järnvägsprojekt. Därför är även detta intressant att bedriva vidare forskning kring. 
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Bilaga I: Intervjuguide 

Nedan följer den intervjuguide som användes vid de semistrukturerade intervjuerna. Guiden 

användes enbart som stöd och följdes ej i detalj, vilket innebar att vissa frågor utvecklades mer 

och vissa uteblev beroende på intervjuperson. 

 

En vecka innan intervjun fick deltagaren förberedande information med exempel på 

hållbarhetsarbete via mail. Innan intervjun började blev deltagaren informerad om syftet med 

studien, hur lång tid som var avsatt för intervjun samt att deltagande var anonymt. Deltagaren 

blev också tillfrågad om samtycke till att spela in samtalet. 

 

- Inom vilket område är dina arbetsuppgifter i uppdragen? 

- Hur mycket har du kommit i kontakt med hållbarhet under ditt arbete i uppdragen? 

- Har det förekommit några aktiviteter relaterade till hållbarhet utanför uppdragen? 

- Tycker du att verkligheten på Företaget stämmer överens med Bolagets vision om hållbar 

   samhällsutveckling? 

- Är det generellt tydligt från uppdragsledningen om hållbarhet ska ingå i uppdragen? 

- Är det generellt tydligt att uppdragsledningen är motiverade att integrera hållbarhet? 

- Vid vilka skeden brukar hållbarhet lyfts i uppdragen? 

- Känner du att det medarbetarna är motiverade att jobba med hållbarhetsfrågor i uppdragen? 

- Tycker du att det finns rätt förutsättningar för att jobba med hållbarhet i uppdragen? 

- Tycker du att kunskap om hållbarhet sprids eller kommuniceras i uppdragen?  

- Tycker du det är tydligt vem/vilka som har ansvar för hållbarhetsfrågor i organisationen? 

- Känner du att du har ett ansvar för att jobba mer hållbart, eller är det något som 

   uppdragsledningen ska ansvara för? 

- Känner du dig begränsad i hur mycket tid du kan lägga på att jobba med hållbarhet inom 

   uppdragen? 

- Från enkäten såg vi att 15 % anser att hållbarhet inte kan appliceras på arbetsuppgifter i 

uppdraget. 

   Vad tror du det kan bero på? 

- Från enkäten såg vi att 93 % anser att de inte har tillräckligt med kunskap om hållbarhet för att 

   kunna påverka sina handlingar. Vad tror du det kan bero på? 

- Hur stort inflytande känner du att du/din roll har på hållbarhetsarbetet? 

- Tror du det går att påverka i vilken utsträckning hållbarhet inkluderas i uppdragen? 

 

Har du några frågor till oss eller är det något annat du vill ta upp? 

Tack för din tid!  
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Bilaga II: Enkätfrågor 

Inom vilket området är dina arbetsuppgifter i uppdraget? 

- Övergripande 

- Teknikområde 

- Vill ej uppge 

 

Hur väl känner du till FN:s 17 globala hållbarhetsmål (Agenda 2030)? 

- Jag har aldrig hört talas om dem. 

- Jag minns ungefär vad de handlar om. 

- Jag kan redogöra i stora drag om dess innehåll. 

- Jag förstår i stora drag hur hållbarhet anknyter till järnvägsuppdrag. 

- Jag förstår kopplingen mellan målen och mina arbetsuppgifter. 

- Jag kan använda målen för att påverka mina handlingar. 

 

Jag anser att hållbarhet kan appliceras på mina arbetsuppgifter i uppdraget. 

- Ja 

- Ja, till viss del 

- Nej, inte alls 

 

Om du svarat "Ja, till viss del", vad beror det på? 

Ditt svar:  

 

Om du svarat “Nej, inte alls”, varför inte? 

- Jag förstår inte hur hållbarhet är kopplat till mina arbetsuppgifter 

- Jag tycker att hållbarhet är irrelevant för mina arbetsuppgifter 

- Övrigt: 

 

Jag tycker det är viktigt att integrera hållbarhetsarbete i uppdraget 

Inte alls viktigt 1 2 3 4 5 6 7 Mycket viktigt 

 

Frivilligt: Har du några idéer eller förslag till oss som vi borde undersöka vidare (angående 

hållbarhetsarbete i järnvägsuppdrag)? 

 Ditt svar: 
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