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I 

 

Sammanfattning 

Denna studie grundar sig i ett uppdrag från Trafikverket med avsikten att undersöka hur en 

mångfaldsstrategi kan få ökad effekt i organisationen. Utgångspunkten för denna studie är att 

det tycks krävas mer forskning kring hur HR strategiskt kan arbeta med mångfaldsfrågor och 

integrera dem i organisationens alla delar. Syftet med denna studie är således att identifiera hur 

HR strategiskt kan arbeta med mångfaldsfrågor. Vidare är syftet att visa hur ett strategiska 

mångfaldsarbete kan bli mer effektivt.  

Teorier som belyser begreppet mångfald, effekterna av mångfald, strategi, Human Resource 

Management och Strategic Human Resource management kan ses ligga till grund för ett 

framgångsrikt HRM-arbete med mångfald. Ledarskap, kommunikation, kunskap och att se till 

organisationskulturen belyser teorin som viktiga komponenter för att ett strategiskt arbete ska 

bli mer effektivt och ge effekt i organisationen. 

Studien bygger på en deduktiv ansats och en kvalitativ metod har genomförts utifrån tre 

individuella intervjuer och två fokusgrupper. De individuella intervjuernas syfte var att belysa 

organisationens nutida arbete med mångfald, framtida perspektiv för hur ett strategiskt 

mångfaldsarbete kan utformas och en målbild för vad arbetet ska resultera i. Den ena 

fokusgruppen bestod av medarbetare från HR från olika regionkontor i landet och hade som 

syfte att klargöra hur HR strategiskt kan arbeta med mångfald. Den andra fokusgruppen bestod 

av chefer från olika regionkontor i landet och hade som syfte att belysa chefers roll och vad de 

eftersöker i ett strategiskt mångfaldsarbete.   

Resultatet från intervjuerna har analyserats utifrån den teoretiska referensramen och i denna 

studie har vi kommit fram till och identifierat flera betydelsefulla faktorer som för HR är viktiga 

i utformandet av en mångfaldsstrategi. Det är viktigt att definiera begreppet mångfald, klargöra 

ansvarsfrågan, visa på varför organisationen bör arbeta med månglad och kommunicera 

effekterna. Vidare är det viktigt att koppla mångfaldsstrategin till övriga HRM-aktiviteter och 

organisationens övriga strategier och mål för att det strategiska arbetet ska ge effekt. Kunskap 

om mångfald och att se arbetet som ett förändringsarbete där ledningen utgör en viktig roll har 

visat sig vara väsentliga faktorer för att arbetet ska få värde i organisationen.  

 

Nyckelord: mångfald, strategi, Human Resources Management, Strategic Human Resources 

Management, ledarskap, förändringsarbete.  
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Summary 

This study is based on an assignment from the Swedish Transport Administration with the 

intention to examine how a diversity strategy can be more efficient in the organization. The 

starting point for this study is that it seems to require more research on how HR can strategically 

work with diversity issues and integrate them with the rest of the organization. The purpose of 

this study is to identify how Human Resources strategically can work with diversity. An 

additional purpose is to show how a strategic diversity work can be more effective. 

Theories that highlight the concept of diversity, the effects of diversity, strategy, Human 

Resource Management and Strategic Human Resource Management can be seen as a basis for 

a successful strategic HRM with diversity. Leadership, communication, knowledge and 

organizational culture highlight the theory as important components to strategic efforts to 

become more efficient and provide the power in the organization. 

The study is based on a deductive approach and a qualitative method has been used on the basis 

of three individual interviews and two focus groups. With the individual interview, the purpose 

was to highlight the organization's contemporary work with diversity, future perspectives on 

how strategic diversity efforts can be designed and a vision for results. One focus group 

consisted of employees from HR from various regional offices in the country and were intended 

to clarify how HR can work strategically with diversity. The other focus groups consisted of 

executives from various regional offices in the country and were intended to highlight the role 

of managers and what they are seeking in a strategic diversity effort 

The result of the interviews were analyzed based on the theoretical framework. In this study we 

have come up with and identified several significant factors for HR that are important in the 

design of a diversity strategy. It is important to define the concept of diversity, to clarify the 

issue of responsibility, to show why the organization should work with diversity, and 

communicate the impact. Furthermore, it is important to link diversity strategy to other HRM-

activities and the organization's other strategies and objectives for the strategic work to effect. 

Knowledge of diversity and to see the work as a process of change, where management is an 

important role, have proved to be essential factors for the work to get the value of the 

organization.  

Keywords: Diversity, strategy, Human Resources Management, Strategic Human Resources 

Management, leadership, changing management.  
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Begreppsdefinitioner 

Mångfald: Mångfaldsbegreppet är ett komplext och i Sverige finns ingen enhetlig definition 

av vad mångfaldsbegreppet inbegriper, vilket gör att det oftast förknippas med etnisk 

tillhörighet (De los Reyes, 2001; Roth, 2008). Mångfald är enligt Fägerlind (2012) ett begrepp 

som sträcker sig längre än att bara se till etniska olikheter och menar att det handlar om en 

variation av individer och egenskaper utifrån kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och 

ålder. Benämningen av mångfald i detta arbete utgår mer ifrån en bild av olikheter, då det är 

svårt att specificera vad en individ menar när denne benämner begreppet mångfald.  

Mångfaldsarbete: Arbetet i en organisation med att hantera alla aspekter av mångfald för att 

dra nytta av dess fördelar. Arbetet innefattar att utveckla sammansättningen av arbetskraften, 

arbetsplatsens arbetsklimat och organisationskulturen för att göra den mer inkluderande genom 

att olikheter välkomnas, respekteras, värderas och tas till vara. (Fägerlind, 2012) 

Jämställdhet: Ett begrepp som innebär att kvinnor och män ska ges samma rättigheter, 

skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet (Fägerlind, 2012).  

Strategi: En strategi är en långsiktig plan som är vägledande för beslut och styrning i en 

organisation. En strategi består av genomtänkta idéer innehållande övergripande mål, inriktning 

och aktiviteter som används för att utveckla organisationens resurser. (Boxall & Purcell, 2011) 

Human Resource Management (HRM): Är en strategisk process som innefattar alla 

aktiviteter associerade till ledning av arbete och människor i en organisation i riktningen mot 

organisationens övergripande mål (Boxall & Purcell, 2011).  

Strategisk Human Resource Management (SHRM): Är den grundläggande synen för hur 

organisationers mål ska nås med hjälp av HR-strategier, som är integrerade vertikalt med 

organisationens övergripande mål och horisontellt med varandra (Boxall & Purcell, 2011). 

Mångfaldsstrategi: En mångfaldsstrategi är genomtänka idéer och en genomtänkt plan för hur 

en organisation ska utveckla och använda mångfald för att på bästa sätt uppnå bestående och 

varaktiga konkurrensfördelar och mål (Cox, 1993; Kossek & Lobel, 1996).   
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HR-aktiviteter och HR-processer: Är aktiviteter och processer som är kopplade till hantering 

av de mänskliga resurserna i en organisation (Granberg, 2011). 

 

Styrkort: Är en metod för att leda och styra organisationer i en önskad riktning. I ett styrkort 

finns olika mätetal, som ska rapporteras kontinuerligt till ledningen. I Trafikverket 

sammanställs resultatmål och delas upp i perspektiv för hela eller delar av organisationen. 

Styrkorten fokuserar på kritiska delar i verksamheten för att Trafikverket ska uppnå sina 

övergripande mål. (Trafikverket, 2013)   
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1. Inledning 

I inledningskapitlet presenteras studiens utgångspunkt utifrån en bakgrundsbeskrivning och 

tidigare forskning som är relevant för undersökningen. Vidare redogörs studiens syfte och 

frågeställningar för att slutligen presentera en verksamhetsbeskrivning av Trafikverket och en 

disposition för att tydliggöra studiens upplägg. 

Flertalet organisationsforskare visar att organisationer under 2000-talet har stått och fortfarande 

står inför stora utmaningar då omvärlden och arbetsmarknaden ständigt förändras. Den ökande 

globaliseringen och den internationella konkurrensen ställer också högre krav på organisationer 

att förändras i samma riktning, för att behålla sin konkurrenskraft samt vara legitima i de 

samhällen de verkar. (Kreitz, 2008; Jacobsen & Thorsvik, 2008) En av de största utmaningarna 

i dessa föränderliga tider är att globaliseringen inte enbart medfört att ekonomiskt kapital flyttas 

över gränser, länder och världsdelar utan också att människor rör sig i nya former av 

migrationsprocesser. Detta har resulterat i att verkligheten av hur vårt samhälle idag är 

sammansatt ser annorlunda ut, då nya mönster av internationell immigration har gett en ökad 

mångfald i vårt samhälle och organisationer. (Kossek & Lobel, 1996) 

Eftersom Sverige står inför stora utmaningar gällande arbetskraft då vi bland annat har en 

åldrande befolkning, låga födelsetal och många som närmar sig pensionsålder har 

organisationer inte råd att bortse från den kompetens som mångfalden visat sig ge. Flertalet 

svenska arbetsplatser har sedan slutet av 1990-talet arbetat med mångfaldsfrågor, men trots att 

flera framsteg gjorts finns det fortfarande utmaningar att hantera för att dra nytta av 

mångfaldens fördelar. (Fägerlind, 2012) 

Har en statlig myndighet som ska verka för samhället och medborgarnas behov råd att förbise 

och gå miste om de fördelar som mångfald på arbetsplatser visat sig ge?  HR på Trafikverket 

har uppmärksammat att organisationen inte präglas av mångfald samt att organisationens 

mångfaldsarbete i nuläget brister. Detta ses som ett problem då organisationen har en åldrande 

arbetskraft som närmar sig pensionsåldern och ett fungerande mångfaldsarbete krävs för att 

klara de framtida kompetensförsörjningsutmaningarna. Vidare anses inte organisationen spegla 

samhället som det idag är sammansatt vilket försvårar Trafikverkets möjligheter att utveckla 

samhället efter deras kunders behov. Med utgångspunkt i dessa utmaningar har organisationen 

kommit till insikt om behovet av att öka mångfalden genom att utveckla organisationens arbete 

med mångfaldsfrågor.  
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I dagsläget behandlas Trafikverkets mångfaldsfrågor i en jämställdhets- och mångfaldsplan, 

men det saknas ett väl fungerande strategiskt arbete. Det framgår ur jämställdhets- och 

mångfaldsplanen att Trafikverket som myndighet ska vara ett föredöme i arbetet med att ta vara 

på och värdesätta samhällets mångfald utifrån att villkor och arbetsformer ska passa alla 

medarbetare. Trots jämställdhets- och mångfaldsplanen anser representanter från Trafikverket 

att arbetet inte fått någon verklig genomslagskraft och att mångfaldsfrågor inte förankrats eller 

integrerats i organisationen.  

Ur teorin går det att utläsa att ett arbete med mångfald är en komplex process som inte blir 

framgångsrikt med bara vetskapen om att mångfald ger fördelar till arbetsplatsen (Benschop, 

2001). Det finns en svårighet i att definiera begreppet mångfald och vad det ska stå för i en 

organisation då mångfald är ett relativt nytt begrepp i Sverige och detta gör att vi ännu inte har 

en enhetlig definition av begreppet, som vi exempelvis har med jämställdhet. För några betyder 

mångfald annan etnisk tillhörighet, för andra står det för likheter och olikheter mellan kön, 

medan det för vissa kan betyda något helt annat. (Roth, 2008) Komplexiteten i att definiera 

begreppet har således gjort att det kan vara svårt för organisationer att arbeta med 

mångfaldsfrågor då bara begreppet i sig i vissa fall genererar fler frågor än svar (Fägerlind, 

2012). Att arbeta framgångsrikt med mångfaldsfrågor i en organisation handlar också om att 

skapa ett systematiskt tillvägagångssätt för att låta mångfaldens potential genomsyra 

organisationens alla delar (Cox, 1993; Kossek & Lobel, 1996). Det har ur tidigare forskning 

visat sig att i de organisationer som ligger i framkant med och varit framgångsrika i sitt 

mångfaldsarbete, har frågan gjorts till en strategisk prioritering (Benschop, 2001).   

Det kan tyckas lätt att säga att en organisation ska arbeta strategiskt med mångfald, men med 

den komplexa process som ett strategiskt mångfaldsarbete visat sig vara finns behovet av 

ytterligare forskning för att tydliggöra hur ett strategiskt arbete med mångfald kan utformas. 

Att strategiskt arbeta med mångfald i organisationer är också av många ansett vara en av de 

största utmaningarna för Human Resource Management. (Cox, 1993; Kossek & Lobel, 1996) 

Flertalet forskare argumenterar också för att det krävs vidare forskning för att ytterligare 

tydliggöra mångfaldsarbetets påverkan på organisationer och menar att den strategiska 

kopplingen mellan HRM, mångfald och dess påverkan på organisationen är oklar och diffus 

(Alcazar, Fernandez & Gardey 2012; Cox, 1993; Kossek & Lobel 1996). Alcazar, et. al (2012) 

och Benschop (2001) anser därför att det krävs ytterligare forskning för hur organisationer på 

bästa sätt strategiskt kan arbeta med att integrera mångfaldsfrågor i den övriga verksamheten 

för att få så effektiva utfall som möjligt och skapa värde till organisationens alla delar. 
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Med utgångspunkten i att ett mångfaldsarbete är viktigt, men att det krävs vidare forskning för 

hur en organisation och HR strategiskt kan arbeta med mångfaldsfrågor har vi av Trafikverket 

fått i uppdrag att identifiera hur HR kan arbeta strategiskt med dessa frågor. Trafikverket har 

som ambition att ett framtida strategiskt arbete med mångfald ska gå från att vara ett 

ostrukturerat arbete, till att bli en framgångsfaktor som skapar värde till organisationens alla 

delar. Utifrån detta har vi utvecklat studiens syfte.  

1.1. Syfte 

Syftet för den här studien är att identifiera hur HR strategiskt kan arbeta med mångfaldsfrågor. 

Vidare är syftet att visa hur ett strategiskt mångfaldsarbete kan bli mer effektivt.  

1.1.1 Frågeställningar 

Frågeställningarna som ligger till grund för att besvara studiens syfte är: 

1. Hur uppfattas organisationens nuvarande arbete med mångfald? 

2. Hur kan HR arbeta strategiskt med mångfald?  

3. Vad krävs för att ett strategiskt mångfaldsarbete ska integreras i organisationens alla 

delar och skapa värde?  

1.2 Verksamhetsbeskrivning 

Trafikverket bildades den 1 april 2010 genom en sammanslagning av myndigheterna 

Banverket, Vägverket, Rikstrafiken och Rederinämnden samt funktionen för långsiktig 

planering vid Sjöfartsverket och Transportstyrelsen. Trafikverket ansvarar idag för den 

långsiktiga planeringen av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart 

samt för byggande, drift och underhåll av de statliga vägarna och järnvägarna. Trafikverket 

prövar också frågor om statligt bidrag till svensk sjöfartsnäring och verkar för tillgänglighet i 

den kollektiva persontrafiken genom bland annat upphandling av avtal. Trafikverket arbetar på 

uppdrag av regeringen och har en viktig roll i planering och utveckling av samhället. Målet är 

en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och 

näringsliv i hela landet. (Trafikverket, 2015)  

Trafikverket har cirka 6500 anställda och huvudkontoret är beläget Borlänge. Organisationen 

delas in i sju centrala funktioner, fem verksamhetsområden och har även tillhörande 

resultatenheter. Den centrala funktionen HR har det övergripande och strategiska ansvaret för 

personalområdet inom hela Trafikverket samt bidrar med stöd och styrning till 

verksamhetsområden, centrala funktioner, resultatenheter och chefer. Centrala funktionen HR 
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arbetar med att skapa en modern och attraktiv arbetsplats, med rätt kompetens på rätt plats i 

organisationen. (Trafikverket, 2015)   

1.3 Disposition 

I det inledande kapitlet presenteras studiens utgångspunkt genom en bakgrundsbeskrivning och 

genom tidigare forskning kring ämnet. Vidare redogörs Trafikverkets problematik kring arbetet 

med mångfald som ligger till grund för studiens syfte och frågeställningar.  

I kapitel två redovisas teorier och tidigare forskning kring ämnet som anses relevanta för att 

besvara undersökningens syfte och frågeställningar. Dessa teorier har delats upp under tre 

huvudrubriker för att både ge en bild av vad som är viktig för ett strategiskt arbete med mångfald 

och för att vidare belysa HRs strategiska arbete utifrån att ett mångfaldsarbete ses som en 

strategisk HRM-aktivitet.  

I kapitel tre beskrivs metoden och tillvägagångssättet som ligger till grund för undersökningen. 

I kapitel fyra presenteras resultatet av studien analyserad mot den teoretiska referensramen för 

att i kapitel fem, ge en djupare analys och diskussion av det som har framkommit. 

Avslutningsvis presenteras en modell som vi utvecklat för att ytterligare tydliggöra hur HR 

strategiskt kan arbeta med mångfald. 
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2. Teoretisk referensram 

I teorikapitlet presenteras den teori som ligger till grund för undersökningen och analysen av 

resultatet. Den teoretiska referensramen har delats in i tre delar för att ge en bild av viktiga 

faktorer i ett strategiskt mångfaldsarbete och för att belysa ett mångfaldsarbete som en HRM-

aktivitet. Teorin inleds således med en förklaring av begreppet mångfald, mångfaldens 

betydelse för en organisation och en organisations arbete med mångfald. Vidare presenteras 

teori och forskning kring strategi, Human Resource Management och strategisk Human 

Resource Management, som vi ser ligger till grund för ett strategiskt HRM-arbete med 

mångfald. Avslutningsvis skildras förändringsarbete, ledarskapets betydelse och 

organisationskultur då dessa aspekter kan anses viktiga för en lyckad implementering av en 

mångfaldsstrategi. Under varje huvudrubrik ges också en sammanfattning av det som 

framkommer i teorin. 

2.1 Mångfald och dess betydelse för en organisation 

I detta avsnitt presenteras teori kring begreppet mångfald och drivkrafter till att arbeta för en 

ökad mångfald. Det har ur teorin visat sig viktigt att en organisation bör klargöra vad begreppet 

står för och vilka fördelar arbetet för en ökad mångfald kan ge. Vidare presenteras forskning 

gällande en organisations arbete med mångfald som ligger till grund för hur HR strategiskt kan 

arbeta med mångfaldsfrågor.  

2.1.1 Begreppet mångfald  

I Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) definieras begreppet mångfald utifrån kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Trots lagens vida definiering är 

begreppet mångfald och dess innebörd omdiskuterat inom svensk forskning och det finns i 

uppslagsverken sparsamt med definitioner (Roth, 2008). En generell definition av begreppet 

utgår dock från att se likheter och olikheter i det som skiljer individer från andra och från de 

egenskaper som karakteriserar de grupper de tillhör (Fägerlind, 2012; van Knippenberg & 

Schippers, 2007). 

Begreppet används idag i stor utsträckning för att behandla etniska olikheter och 

integrationsfrågor och begränsade användningen av begreppet kan förklaras av att det 

mångkulturella samhället, i Sverige, fortfarande upplevs som ett relativt nytt fenomen. (De los 

Reyes, 2001; Fägerlind, 2012; Pringle, Prasad & Konrad, 2009; Roth, 2008) För att kunna ta 

tillvara på de möjligheter som mångfald på arbetsplatsen ger krävs det dock mer än att bara 
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behandla etniska olikheter och integrationsfrågor (Fägerlind, 2012). Engelskans ”diversity 

management” och ”managing diversity” utvidgar definitionen av mångfald ur ett 

organisationsperspektiv genom att betona att det också handlar om ett strategiskt arbete med att 

leda och hantera olikheter och likheter, samt att skapa en inkluderande arbetsplats (Cox, 1993; 

De los Reyes, 2001; Fägerlind, 2012; Roth, 2008; Widell & Mlekov, 2003).  

2.1.2 Mångfald på arbetsplatsen  

Digh (1998) menar att tillvägagångssättet gällande ett arbete med mångfaldsfrågor förenklas 

om det finns en tydlig precisering av begreppet i organisationen. Forskning visar att resultatet 

och utfallet av en organisations mångfaldsarbete direkt kan hänföras till organisationens egen 

definition av begreppet. Detta då det ger en tydlig förklaring till vad mångfald står för i 

organisationen vilket gör att det finns en tydlig bild av vad organisationen strävar efter. 

(McMahons, 2006) Det är därför av största vikt att varje organisation själva definierar vad de 

menar med mångfald och hur begreppet kan tillämpas för att framgångsrikt arbeta inkluderande 

med mångfald. En mångfaldspolicy är ett bra sätt för en organisation att tydliggöra sin 

definition av mångfald. Mångfaldspolicyn klargör även organisationens inriktning och riktlinjer 

när det gäller mångfaldsarbetet, samt ger en avsiktsförklaring som innehåller det som 

organisationen vill åstadkomma med mångfald. (Fägerlind, 2012)          

Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) anger den lägsta ambitionsnivån för en arbetsplats 

mångfaldsarbete och har till ändamål att motverka diskriminering och främja lika rättigheter 

och möjligheter för alla. Av lagen (SFS 2008:567) framgår det även att arbetsgivaren är skyldig, 

att inom ramen för sin verksamhet, bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika 

rättigheter och möjligheter i arbetslivet. Enligt tidigare forskning har det visat sig att som en 

konsekvens av lagen inkluderar få organisationer mångfaldsfrågor i alla dess delar och 

processer. Istället ses ofta ett mångfaldsarbete som en enskild åtgärd som enbart genomförs för 

att inte bryta mot diskrimineringslagstiftningen. Således utvecklas sällan mångfaldsarbetet till 

något som integreras i- och skapar värde till organisationen. (Bourke, Smith, Stockton & 

Wakefield 2014)  

Fägerlind (2012) betonar vikten av att se mångfaldsarbetet som en dynamisk process mellan 

internt och externt arbete. Det interna arbetet omfattar sammansättningen av arbetskraften, 

arbetsklimatet, organisationskulturen samt hur chefer och medarbetare agerar i organisationen 

genom processer, rutiner och styrdokument. Det externa arbetet syftar till organisationens 

arbete med att tillgodose önskemål hos en varierad kundkrets. (ibid) Den dynamiska processen 
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mellan internt och externt arbete kan kopplas till Thomas (1991) definition av mångfald på 

arbetsplatsen som en omfattande process för att utveckla en arbetsmiljö som passar alla 

anställda. För att skapa motivation och engagemang för mångfaldsfrågor bland de anställda är 

det även viktigt att poängtera och beskriva varför ett mångfaldsarbete är viktigt, samt att visa 

på vilket sätt det kan bidra till framgång för organisationen (Fägerlind, 2012).   

2.1.3 Mångfaldens fördelar och drivkrafter  

Undersökningar visar att de organisationer som aktivt arbetar för en ökad mångfald stärker sin 

konkurrenskraft eftersom organisationens kompetens breddas. Argumenten grundar sig i att 

mångfald är av stor betydelse för en organisation för att exempelvis klara framtida 

kompetensförsörjningsutmaningar, då organisationen ökar sina möjligheter att attrahera, 

rekrytera, behålla och utveckla rätt kompetens. Dessutom ger mångfald en ökad möjlighet till 

att en organisation uppnår sina mål. (Bourke, et. al, 2014; Cox & Blake 1991; Fägerlind, 2012) 

Genom att inkludera mångfald i organisationer har det visat sig att verksamhetens kreativitet, 

kvalitet och effektivitet ökar då att kulturen, arbetsklimatet och ledarskapet utvecklas av 

människor med olika åsikter och erfarenheter, vilket i sin tur stimulerar till kreativitet (Cox & 

Blake, 1991; Fägerlind, 2012). Enligt Cox och Blake (1991) leder även denna kreativitet och 

utveckling till att organisationer och dess medarbetare blir mer öppna och flexibla för 

förändringar eftersom uppgifter, problem och lösningar granskas ur flera perspektiv. De olika 

perspektiven som mångfald ger innebär också att medarbetare och ledning på ett effektivare 

sätt kan lösa komplexa och utmanande affärsfrågor, samt att få bättre kvalitet på besluten 

(Bourke, et. al, 2014; Fägerlind, 2012; Lindelöw, 2008).  

Utöver detta hävdar Cox och Blake (1991) att organisationer som arbetar med att integrera 

mångfaldsfrågor i samtliga delar av organisationen kan dra nytta av mångfalden genom en ökad 

legitimitet i samhället. På så vis skapas också en framgångsrik marknadsföring och därmed 

framstår organisationen som en attraktiv arbetsgivare (ibid). Genom att skapa en heterogenitet 

bland de anställda kan organisationer vända sig till ett utökat kundsegment, då de på ett bättre 

sätt kan förstå flera typer av kundbehov (Bourke, et. al, 2014; Fägerlind, 2012; Lindelöw, 2008). 

Mångfald skapar också gynnsammare förutsättningar för att ge alla typer av kunder likvärdig 

service (Fägerlind, 2012).  

Alcazar, et. al (2012) beskriver att en av de största utmaningarna är hur organisationer hanterar 

mångfalden, för att dra nytta av dess fördelar. Ett mångfaldsarbete blir inte framgångsrikt med 
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bara vetskapen om att mångfald ger fördelar på arbetsplatsen. Det handlar istället om att skapa 

ett systematiskt tillvägagångssätt för att låta övertygelsen om mångfaldens potential genomsyra 

organisationens alla delar och dess övergripande strategi. (ibid) Bourkes et. al (2014) forskning 

visar på vikten av att mångfaldsarbetet inte ska ses som ett uttalat program eller 

marknadsföringskampanj för att lättare rekrytera personal, utan som en affärsstrategi för att 

organisationen ska kunna uppnå sina övergripande mål på ett effektivare sätt. Det har ur tidigare 

forskning visat sig att de organisationer som ligger i framkant och varit framgångsrika i sitt 

mångfaldsarbete, har arbetet gjorts till en strategisk prioritering. Genom att se mångfald utifrån 

en strategisk plan utvecklar organisationen ett strukturerat sätt att arbeta med frågorna och kan 

på så sätt ges möjligheten att skapa värde till organisationens alla delar. (Benschop, 2001)  

2.2 HRs strategiska arbete med mångfald  

Då vår undersökning bygger på att identifiera hur HR strategiskt kan arbeta med 

mångfaldsfrågor kommer vi i detta avsnitt, först presentera teorier om ansvarsfrågan kring ett 

strategiskt mångfaldsarbete. Vidare presenteras teorier om strategi, HRM och SHRM då det av 

teorin framkommer att ett mångfaldsarbete ses som en HRM-aktivitet. Dessa teorier ligger till 

grund för att kunna presentera hur HR strategiskt kan arbeta med mångfald.  

2.2.1 Organisationens ansvar för ett strategiskt arbete med mångfald  

Tidigare forskning visar att en organisations framgång med ett mångfaldsarbete direkt kan 

hänföras till medarbetarnas uppfattning av ledningens engagemang att aktivt arbeta för 

mångfald (Cox, 1993; Kossek & Lobel, 1996). En förutsättning för att genomföra ett strategiskt 

mångfaldsarbete och för att satsningen ska få legitimitet är att ledningen tydligt tar ställning 

och visar på att frågan är viktig samt driver det som ett mål i organisationen. Detta för att 

strategiskt leda verksamheten i önskad riktning och för att förvekliga visionen om en 

organisation genomsyrad av mångfald i alla dess delar. (Fägerlind, 2012; Kossek & Lobel, 

1996)  

Det är viktigt att tydligt definiera vad HRs uppgift i ett mångfaldsarbete är då HR anses ha en 

betydande roll i arbetet med mångfald eftersom arbetet är nära kopplat till HRs arbetsuppgifter 

och processer. Således ligger det strategiska ansvaret gällande mångfald ofta på HR där deras 

roll är att stödja genomförandet av arbetet ute i verksamheten och kvalitetssäkra HR-processer 

ur ett mångfaldsperspektiv. (Fägerlind, 2012) HRs arbete med mångfald bör därför enligt 

flertalet författare integreras i HRs alla aktiviteter (Benschop, 2001; Fägerlind, 2012; Kossek 

& Lobel, 1996). Fägerlind (2012) beskriver att det praktiska mångfaldsarbetet inte enbart ska 
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ske genom HR, utan måste delegeras till chefer och medarbetare eftersom det berör 

kärnverksamheten och organisationen i stort. En framgångsrik organisation stöds av 

konsekventa linjechefers implementering av arbetssätt gällande mångfald (Boxall & Purcell, 

2011). Fägerlind (2012) beskriver att ledare har stor påverkan på hur väl en arbetsplats lyckas 

med sin strategiska mångfaldssatsning.  

2.2.2 Att arbeta strategiskt  

Att arbeta strategiskt är att tänka långsiktigt för hur resultat på bästa sätt ska uppnås i en 

organisation (Boxall & Purcell, 2011; Mintzberg & Waters, 1990). Anledningen till att studera 

strategier i en organisation är enligt Jacobsen och Thorsvik (2008) att de har en påverkan på 

hur de anställda agerar samt hur organisationer anpassar sig efter den omvärld de verkar i. Ett 

strategiskt arbete innefattar att de som leder det strategiska arbetet bör reflektera över vilken 

organisationskultur organisationen har i form av attityder och värderingar, samt utvärdera vilka 

signaler som går fram i organisationen. Strategier kan i ett vidare perspektiv även vara 

motiverande för de anställda då en strategi anger ett tillvägagångssätt för hur arbetet ska styras 

och genomföras för att uppnå organisationens mål. (ibid) 

De grundläggande strategiska problemen är livsduglighet och överlevnad genom att ha 

förmågan att kontinuerligt kunna ta emot signaler från omvärlden och översätta dem till 

meningsfulla och effektiva åtgärder i organisationen. Detta innebär att en strategi kontinuerligt 

bör utvecklas och anpassas efter förändringar i omvärlden. Organisationer som överlever är 

således engagerade i en kamp för att bygga och försvara konkurrensfördelar genom en strategi 

anpassad efter rådande kontext. (Boxall & Purcell, 2011)  

Hantering av dessa problem kan enligt Boxall och Purcell (2011) och Dass och Parker (1996) 

ske genom en flexibel process av strategisk planering som ser till att undersöka organisationens 

nuvarande situation, framtida väg, att upprätta mål samt att utveckla en företagsstrategi. 

Resonemanget stödjs av Grant (2010) som menar att dagens organisationer behöver 

företagsstrategier och att en företagsstrategi handlar om hur organisationer ska agera för att bli 

framgångsrika. 

2.2.3 HRM och SHRM  

Human Resource Management (HRM) är en strategisk HR-process som innefattar alla 

aktiviteter associerade till ledning av arbete och människor i en organisation (Boxall & Purcell, 

2011; Granberg, 2011). HRM ska inte ses som en enskild HR-aktivitet, utan bör ses som en 

aspekt för allt ledningsarbete i en organisation, där chefer och linjechefer har en naturlig del 
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(Boxall & Purcell, 2011). Det övergripande målet med HRM är att säkerställa att 

organisationen, genom individuella och organisatoriska prestationer, uppnår de övergripande 

målsättningar organisationen har. Vidare är de ekonomiska målen grundläggande för HRM för 

att skapa konkurrensfördelar gentemot andra verksamma organisationer på marknaden. HRM 

har dock inte enbart ekonomiska mål då organisationer verkar i samhällen där det finns lagar 

och regler. Detta medför att HRM även har sociopolitiska målsättningar för att vara legitima i 

de samhällen de verkar. (Boxall & Purcell, 2011; DiMaggio & Powell, 1983) Boxall och Purcell 

(2011) menar vidare att under de senaste 50 åren har det skett en ökad medvetenhet inom HRM 

för att främja lika anställningsmöjligheter och på så sätt eliminera diskriminering, på grunder 

som kön, ras, sexuell läggning, och rörelsehinder.  

De strategiska HRM-aktiviteterna beskrivs av Paauwe och Richardsson (1997) genom en 

HRM-modell som länkar HRM-aktiviteter till organisationens presentationer. HRM- aktiviteter 

såsom attraktivitetsarbete, rekrytering, urval, utbildning och utveckling inverkar på HRM-utfall 

som i sin tur påverkar individers, gruppers och organisationers prestationer. (ibid) Trots den 

växande uppmärksamheten av HRM har ledningen fortfarande bristande argumentationer för 

hur HRM-strategier ska struktureras. Forskning visar att för ett strategiskt förstärkt HRM-arbete 

krävs ytterligare kritiska diskussioner om ideologi och praktik av HRM. (Boxall & Purcell, 

2011) 

Strategic Human Resource Management (SHRM) är den grundläggande synen för hur 

organisationens mål ska nås med hjälp av integrerade HRM-strategier (Armstrong, 2009). En 

organisations HRM-strategier består normalt av ett kluster av HR-system och aktiviteter för 

arbete och sysselsättning. För att integreringen av dessa HR-system ska ske så effektivt och 

strategiskt som möjligt menar författarna att det måste finnas en tanke bakom hur dessa 

samspelar med varandra. SHRM syftar till hur HR-funktionen i en organisation kan spela en 

mer betydande roll för organisationens strategiska arbete. (Boxall & Purcell, 2011) Med hjälp 

av SHRM kan organisationen skapa förutsättningar för att nå framgång genom att säkerställa 

kompetenta, engagerade och motiverade medarbetare (Granberg, 2011). SHRM har inget 

egenvärde utan värderas efter dess förmåga att stödja organisationens verksamhet och bör 

därför stämma överens med organisationens övriga strategier och anpassas till den rådande 

kontexten (Powell & DiMaggio, 1991). Vidare är det viktigt att veta att kontexten och de 

kulturella attityderna som finns i organisationen påverkar det strategiska HRM-arbetet (Boxall 

& Purcell 2011).  
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Många organisationer är, som tidigare nämnts, medvetna om behovet av att arbeta med 

mångfald, men trots medvetenheten är det få organisationer som tagit mångfald till sin kärna 

och faktiskt inkluderat dessa frågor i sina organisations- och HRM-strategier (Dass & Parker, 

1996). Att strategiskt arbeta med mångfald i organisationer är av många ansett vara en av de 

största utmaningarna för HRM (Cox, 1993; Kossek & Lobel, 1996).  

2.2.4 SHRM och mångfald  

Att arbeta strategiskt med mångfaldsfrågor i en organisation är något som visat sig vara ett 

komplext och svårt arbete eftersom organisationer sällan definierat vad de vill uppnå och vart 

de vill komma med sitt mångfaldsarbete. Definitionen av att arbeta strategiskt med 

mångfaldsfrågor är sällan tydligt förklarad och kan därför tolkas på många olika sätt vilket 

kräver ett förtydligande av arbetet och en klar strategi för hanteringen av mångfaldsfrågor. 

(Cox, 1993; Kossek & Lobel, 1996)  

Tidigare studier av HRM har blivit kritiserade för att fokusera för mycket på det interna i 

organisationen och har därmed ignorerat den större kontexten utanför organisationen bestående 

av marknaden, nätverk och de samhälle som organisationen verkar i. Därför förstås de olika 

HRM-strategierna bättre om de undersöks ur ett bredare perspektiv då HRM grundas i en länk 

mellan den externa miljön och de interna organisatoriska systemen som är kapabla till att 

hantera mångfald. (Benschop, 2001; Granberg, 2011) Som en konsekvens av att HRM-

strategier fokuserar för mycket på den interna kontexten har rådande HRM-strategier och 

modeller kritiserats för att se och representera medarbetare ur ett allt för homogent perspektiv 

(Alcazar et. al 2012; Benschop, 2001; Boxall & Purcell, 2011; Kossek & Lobel, 1996). 

Benschop (2001) ser därför att organisationer måste närmare undersöka möjligheter till 

heterogenitet i organisationers strategier och utveckla HRM utifrån ett mångfaldsperspektiv.  

Thomas (1990) menar att arbetet med mångfald inte ska ses som en specifik HRM-aktivitet 

eller som ett tillägg till generella HRM-policys utan istället integreras i det övriga HRM-arbetet. 

Resonemanget stärks av Kossek och Lobel (1996) som argumenterar för att det strategiska 

arbetet med mångfald inte ska stå för sig självt, utan istället integreras med organisationens och 

HRs övriga strategier. Detta gör att mångfaldsstrategier inte bara förmedlar en klar ståndpunkt 

av vad organisationen vill uppnå med strategin utan bidrar samtidigt till att inkludera strategisk 

mångfald i alla områden och aktiviteter. Genom att göra detta kan strategisk HRM dra nytta av 

mångfaldens fördelar och skapa värde till organisationen. (ibid)  
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Paauwe och Richardsons (1997) visar i sin modell hur HR kan länka sina HRM-aktiviteter till 

en organisations produktivitet genom att tydliggöra hur dessa aktiviteter påverkar 

organisationens prestationer. Kossek och Lobel (1996) har kritiserat modellen för att i för allt 

stor utsträckning förbise mångfalden av den mänskliga resursen i organisationen då 

medarbetarna här ses ur ett alltför homogent perspektiv. Detta medför enligt forskarna att 

organisationens förmåga till att vara flexibel för förändringar i den externa kontexten försämras. 

På grund av detta argumenterar författarna för en utvecklad modell där de strategiska besluten 

gällande mångfald inkluderas innan organisationer skapar, utvecklar och implementerar HRM-

aktiviteter och policys. (ibid) 

Med utgångspunkt i dessa två beskrivna modeller har Benschop (2001) skapat en mer utvecklad 

modell för att påvisa hur en mångfaldsstrategi kan länkas till en organisations prestationer. 

Modellen bygger på att mångfaldsstrategin drivs av faktorer i organisationens kontext som i sin 

tur påverkar HRM-aktiviteterna och dess utfall. Benschop (2001) föreslår därmed precis som 

Kossek och Lobel (1996) en revision av HRM genom att starta från perspektivet av mångfald 

för att ge effekt på organisationers, gruppers och individers prestationer.  

 

Modellen är kopierad från Benschops (2001) artikel ” Pride, prejudice and performance: 

relations between HRM, diversity and performance.” Modellen är godkänd för användning av 

förlaget Taylor & Francis Group som publicerat artikeln. 

Flertalet forskare (Alcazar, et. al 2012; Cox, 1993; Kossek & Lobel 1996) argumenterar dock 

för att det krävs vidare forskning för att ytterligare tydliggöra mångfaldens påverkan på 

organisationens prestation. De menar att den strategiska kopplingen mellan HRM, mångfald 

och prestation är komplex och diffus. Alcazar, et. al (2012) och Benschop (2001) anser därför 
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att det krävs ytterligare forskning i hur organisationer på bästa sätt kan arbeta med att integrera 

mångfaldsfrågor i den övriga verksamheten för att få så effektiva utfall som möjligt och skapa 

värde till organisationens alla delar.  

På denna bas av tydliggörande menar författarna att organisationer står i en position att utforska 

debatten mellan ”best fit” och ”best practice” i SHRM och mångfald (Alcazar, et. al 2012). Best 

fit innebär att det inte finns bara ett ”bästa sätt” för att arbeta strategiskt med mångfald i en 

organisation. Varje organisation måste designa sina egna strategier utifrån de olika typerna av 

mångfald som de står inför i samband med rådande kontext, mål och värderingar samt andra 

interna och externa faktorer. Vad som kännetecknar en bra mångfaldsstrategi kommer således 

att bero på det specifika sammanhanget. Ur ett best practice-perspektiv behandlas 

mångfaldsstrategin utifrån en mer universell ansats oberoende av rådande förhållanden i 

verksamheten. Den hävdar att det finns en HR-strategi för mångfaldsarbetet som i praktiken 

visat sig "bäst" för att organisera arbetet och hantera alla aspekter. (Alcazar, et. al 2012; Boxall 

& Purcell, 2011)  

 

Genom en granskning av SHRM och dess koppling till mångfald har Alcazar, et. al (2012) även 

konstaterat att det också finns en brist på HR-aktiviteter i arbetet. Forskarna menar att det finns 

få studier om HRM-modeller som beskriver hur olika HR-aktiviteter och metoder kan utvecklas 

för att på bästa sätt hantera mångfald (ibid).  

Pågående diskussion handlar om att mångfald representerar både möjligheter och hot för en 

organisation. Organisationer som jobbar för ett mångfaldsklimat ställs inför en radikal 

förändring som måste hanteras. Det räcker inte att bara hantera mångfaldsfrågor i en integrerad 

HRM-strategi, i praktiken krävs det att dessa frågor även ses som en förändringsprocess. (Cox 

& Beale, 1997) I en studie av Kossek, Markel och McHugh (2003) framgår det att HR-strategier 

som bara fokuserar på strukturella förändringar utan att arbeta med organisationskulturen 

kommer att misslyckas med sin mångfaldsstrategi. 

2.3 Mångfald - Från ord till handling 

I detta avsnitt presenteras teorier om olika faktorer som är viktiga komponenter för att ta ett 

strategiskt mångfaldsarbete från att enbart vara en strategi "på ett papper" till att få effekt och 

bli effektivt i en organisation. Detta görs genom att bland annat se utvecklandet av ett strategiskt 

mångfaldsarbete som en tidskrävande förändringsprocess där ledningen och chefer utgör en 

viktig roll. Kommunikation, kartläggning, kunskap och utvärdering beskrivs vidare vara andra 

viktiga faktorer för att nå fram med arbetet.  
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2.3.1 SHRM och mångfald som ett förändringsarbete 

Enligt Kossek, et. al (2003) bör utvecklandet av ett SHRM-arbete med mångfald ses som ett 

förändringsarbete, då det ofta kräver att organisationen går från ett tillstånd till ett annat 

framtida och önskvärt tillstånd.  Det kan utläsas ur teorin att denna förändring ofta är en 

utmaning eftersom den medför att organisationen behöver vara mer flexibel för att bättre kunna 

hantera oförutsägbara situationer som kan uppstå i samband med förändringen, exempelvis 

tidsåtgången (Heide & Johansson, 2008). 

Cox och Blake (1991) beskriver en modell innefattandes fem nyckelfaktorer som påverkar 

varandra vid en förändring kopplad till mångfald: Den första faktorn är ledningen och dess 

engagemang för arbetet med mångfald vilket tydliggör att arbetet är en organisatorisk prioritet. 

Vidare är utbildning viktigt för att skapa medvetenhet om behovet av att arbeta med mångfald 

och vilken betydelse arbetet har för organisationen. Nästa faktor är information om det 

pågående förändringsarbetet kopplat till mångfald till dem som påverkas av den. Denna 

information kan ge kunskap och förståelse vilket i sin tur kan underlätta processen att förändra 

den rådande organisationskulturen som i stor utsträckning påverkar hur förändringen 

fortskrider. Den sista komponenten är regelbunden uppföljning av mångfaldsarbetet för att 

således skapa förståelse för hur förändringsprocessen fortlöper. Dessa faktorer kräver ingen 

kronologisk ordning utan samspelar och påverkar varandra i en dynamisk process. (ibid) 

Vid ett strategiskt arbete med mångfald är det viktigt att se till de förändringar av 

organisationskulturen som krävs för att mångfaldsstrategin ska förankras i organisationen. 

Organisationer bör sträva efter att skapa en organisationskultur som präglas av delaktighet och 

som är öppen för nya idéer för att på ett lättare sätt kunna förankra arbetet. (Bourke, et. al 2014) 

Vidare argumenterar Jacobsen och Thorsvik (2008) för att organisationskulturen påverkar 

personers attityder, åsikter och uppfattningar som i sin tur påverkar förändringsprocessen. 

Utvecklar organisationen inte en kultur som präglas av förståelse och respekt som värderar 

mångfalden kommer det strategiska mångfaldsarbetet mest troligt att resultera i ett negativt 

utfall vad det gäller till exempel organisationens effektivitet (Bourke, et. al 2014). 

Eftersom organisationskultur är den sociologiska bakgrunden bakom arbetsbeteenden krävs det 

en förändring i kulturen för att bättre stödja strategiska mål med att skapa mångfald i 

organisationen. Att förändra en organisationskultur är en lång och ibland svår process och för 

att hantera detta är den logiska startpunkten att beskriva nuvarande organisationskultur och 
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skapa en vision för önskad kultur. Att identifiera skillnaden mellan nuläge och önskat framtida 

tillstånd kan utgöra en bas för planeringen av förändringsprocessen. (Cox & Beale, 1997)  

2.3.2 Ledarskapets betydelse 

Som vid många andra förändringar är högsta ledningens engagemang av största betydelse och 

bör speglas på flera olika sätt i organisationen. Ledningen bör bland annat avsätta resurser för 

det strategiska mångfaldsarbetet och dess inkludering i organisationen. Det är också viktigt att 

ledningen tydligt visar en vilja till att förändra organisationen och ser mångfald som en 

kärnfråga som ges samma prioritet, tid och resurser som andra kärnfrågor i organisationen. 

(Cox, 1991)  

Organisationer som ligger i framkant med ett strategiskt mångfaldsarbete stöds av den högre 

ledningens engagemang. Dock menar författarna att enbart den högsta ledningens engagemang 

inte är tillräckligt utan kräver också chefers och ledares engagemang för att driva frågorna och 

utveckla organisationens mångfaldsarbete. (Cox, 1991; Kossek & Lobel, 1996) Chefer och 

ledare utgör en viktig roll i arbetet med att motivera medarbetarna genom att få dem att förstå 

behovet av en organisation präglad av mångfald och de goda effekter som mångfalden ger (Cox, 

1991; Fägerlind, 2012). De bör även främja för förståelse och tolerans mot mångfald genom att 

bland annat föregå med gott exempel, uppmuntra till respekt för skillnader mellan individer, 

främja förståelse för olika värderingar och identifiera förutfattade meningar. Vidare är det 

viktigt att chefernas sätt att arbeta ger alla medarbetare samma möjligheter och villkor. En 

förutsättning för att ledare ska kunna driva ett effektivt mångfaldsarbete i sin verksamhet är att 

de har kunskap. Kunskapen är också viktig eftersom ledare och chefer är betydelsefulla för att 

sprida kunskap till medarbetarna. (Fägerlind, 2012; Yukl, 2012)  

2.3.3 Att nå fram med ett strategiskt mångfaldsarbete 

Förändringar rörande mångfald bör ses ur individ- grupp- och organisationsperspektiv, och är 

ett arbete som måste förankras i organisationens alla delar. Lyckas en organisation med detta 

kommer ett strategiskt mångfaldsarbete antagligen ge stor effekt då hela organisationen 

involveras och engageras i utvecklandet.  (Kossek et. al, 2003) Det är därför av största vikt att 

kommunicera det strategiska mångfaldsarbetet och den förändring arbetet innebär för att tydligt 

visa medarbetarna i organisationen vad arbetet innefattar. Kommunikation av ett 

mångfaldsarbete är av största vikt för att visa på resultat och effekter kopplade till arbetet, då 

de anställda kanske inte alltid lika tydligt ser och förstår detta. Kommunikation av arbetet gör 
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det också lättare att öka medvetenheten om behovet att mångfald, vilket vidare ger större 

möjligheten till att bibehålla drivkraft hos de anställda för att driva arbetet framåt. (Cox, 1991)    

I ett mångfaldsarbete bör det enligt Cox (1991) utvecklas en kommunikationsstrategi för att 

genomtänkt kommunicera det fortlöpande mångfaldsarbetet i organisationen. En 

kommunikationsstrategi bör tydliggöra hur, när och till vem informationen om ett strategiskt 

arbete med mångfald ska kommuniceras. Ett exempel på en del av kommunikationsstrategin 

kan vara att informera om mångfaldsinitiativ på personalmöten och andra sammankomster och 

ha mångfald som en återkommande aktivitet på agendan. (ibid) 

För att få en förståelse av var organisationen befinner sig i arbetet med mångfald och hur det 

fortskrider bör organisationer kontinuerligt kartlägga den internt rådande situationen. En 

kartläggning bör omfatta både kvantitativ och kvalitativ data som exempelvis samlas in genom 

olika personalindex, enkäter och intervjuer. (Fägerlind, 2012; Roth, 2008) Vidare beskrivs det 

dock som en svårighet med att kartlägga mångfald då organisationer enligt lag inte får kartlägga 

exempelvis etnicitet eller funktionshinder. Författarna beskriver att en kartläggning och analys 

av mångfald vidare kan ligga till grund för de beslut om vilka mål organisationen ska ha. (ibid) 

Ett framgångsrikt strategiskt mångfaldsarbete bygger på kunskap om mångfald då kunskap är 

ett viktigt verktyg för att se bortom de förutfattade meningar och värderingar som ofta finns 

kopplade till mångfald. Det är enligt Cox (1991) därför av största vikt att öka kunskapen om 

mångfald och få den att nå ut till alla medarbetare i organisationens alla delar. En organisation 

bör inledningsvis utbilda ledningen och cheferna eftersom de är viktiga föredömen och 

kunskapsspridare som kan förmedla kunskapen och utbilda övriga organisationen. Många 

organisationer tar ofta hjälpa av en mångfaldskonsult för att skaffa den grundläggande kunskap 

som behövs för att starta arbetet med att utbilda resten av organisationen. (Kossek & Lobel, 

1996; Cox, 1991) Cox (1991) menar att utbildningen i ett senare skede med fördel bör ske av 

internt anställda då detta är mer ekonomiskt lönsamt och oftast skapar ett ökat engagemang 

bland de anställda att utbildas. Vidare bör utbildning och kunskapsspridning ses som en 

pågående process och bör därför inte ske genom enstaka punktinsatser. (ibid) 

Att integrera en mångfaldsstrategi i en organisation är en tidskrävande process som hela tiden 

måste fortgå. För att lyckas med ett strategiskt mångfaldsarbete krävs det en förståelse för att 

mångfald och utvecklandet av ett strategiskt arbete med mångfald inte är ett engångsproblem 

att lösa, utan bygger istället på långsiktighet som kräver utvärdering av processen och dess 
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utveckling. (Roth, 2008; Zane, 2002) Utvärdering utgör en viktig del i att skapa förståelse för 

om de strategiska insatserna ger någon effekt för att på så sätt vidareutveckla verktyg, nya mål 

för utveckling och handlingsplaner för att göra arbetet ännu bättre och mer effektivt. Det är 

också viktigt att chefernas arbete med mångfald hela tiden följs upp då de utgör en viktig grund 

i att arbeta strategiskt med mångfald och sprida arbetet vidare i organisationen. (Cox, 1991) 
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3. Metod 

I metodkapitlet beskrivs den valda forskningsansatsen, vår förförståelse och kvalitativ 

forskning innefattande intervjuer och fokusgrupper som metod. Vidare beskrivs 

tillvägagångssättet av studien utifrån bland annat förberedelser, urval, forskningsetiska regler 

och studiens genomförande. Slutligen redovisas hur det empiriska materialet har analyserats 

för vidare presentation av studiens resultat. 

3.1 Kunskapssyn, forskningsansats och forskningsmetod  

Vår kunskapssyn bygger på erfarenheter från tidigare arbetsliv samt från Personal- och 

arbetslivsprogrammet och vi anser oss därmed ha en viss förförståelse i ämnet. Förförståelse 

innefattar forskarens känslor, kunskap och intryck som bidrar till att tolka och förstå 

forskningen (Patel & Davidson, 2003). Tyngden av vår kunskapssyn bygger därför på en 

hermeneutisk vetenskapsteori då Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att, utifrån ett 

hermeneutiskt förhållningssätt kan erfarenheter ses som förförståelse. Utifrån en vag förståelse 

av helheten försöker sedermera forskaren se delar som kan tolkas till en helhet. Vidare styrks 

detta med att denna studie bygger på en kvalitativ metod som enligt Kvale och Brinkmann 

(2009) ger en djupare förståelse av ett problem, vilket kan vara viktigt för att förstå synen på 

mångfald, då det är ett komplext ämne. Kvale och Brinkmann (2009) menar att objektivitet är 

viktigt då olika forskare uttolkar olika innebörder ur samma intervju. Detta bemöter 

hermeneutiken genom att tillåta en mångfald av tolkningar (ibid). Det finns dock en risk att vår 

förförståelse om ämnet påverkar studiens resultat, om forskaren enbart upptäcker de tecken som 

bekräftar förförståelsen (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009). Vi har således under studiens 

genomförande strävat efter att skapa distans och frigöra oss från förutfattade meningar om både 

ämnet och organisationen.   

För denna studie valdes en kvalitativ metod då ämnets komplexitet gjorde att vi ansåg att ett 

kvalitativt angreppssätt var mest ändamålsenligt. Ett kvalitativt angreppssätt ansågs som mest 

ändamålsenligt eftersom mångfald trots dess formella definitioner inte är givet och det är svårt 

att i praktiken skapa och upprätthålla en definition, då mångfald för en person inte behöver vara 

detsamma för en annan. Mångfaldens flera definitioner i en organisation skapar en komplexitet 

som vi med fördel ser undersöks genom kvalitativ metod.  

3.2 Förberedelser 

Inledningsvis tog vi kontakt med Trafikverket för att undersöka om det fanns ett intresse att 

genomföra en studie hos dem. I ett första möte med två chefer från HR presenterade de ett 
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förslag till forskningsfråga utifrån ett uppmärksammat behov i organisationen. Vidare skapades 

i samråd med HR-cheferna en preliminär utgångspunkt för studien. Patel och Davidsson (2003) 

beskriver att en uppsatsskiss är en första förberedelse inför en undersökning. Nästa steg blev 

således att samla information och material om ämnet för att få en ökad kunskapssyn. 

Informationssökningen gjordes genom sökord som: diversity, diversity and inclusion samt 

strategy and diversity, som sedermera låg till grund för en uppsatsskiss som presenterades vid 

ett andra möte. Utifrån uppsatsskissen utvecklades ett tydligare och mer genomarbetat syfte 

som förankrades hos HR-cheferna. En bestämd tidsplan upprättades, vilket Patel och Davidsson 

(2003) menar kan användas för att på ett enkelt sätt strukturera upp studiens olika moment.  

3.3 Val av forskningsmetod  

Det finns enligt Backman (2010) två i huvudsak motsatta strategier vid forskning. Den ena är 

deduktion vilket syftar till att forskaren samlar empiri med utgångspunkt i redan befintliga 

teorier. Den andra är induktion där forskaren istället utgår från empirin och drar slutsatser 

utifrån det insamlade materialet. Vår studie bygger på en deduktiv ansats, då vi utifrån befintliga 

teorier har samlat material och analyserat våra empiriska fynd. Vårt val av en deduktiv ansats 

styrks av Patel och Davidson (2003) som menar att objektiviteten stärks då utgångsläget är 

befintlig teori.   

Enligt Denscombe (2009) så fokuserar fallstudier på förekomster av ett särskilt fenomen för att 

få en djupare förståelse för händelser, förhållande, erfarenheter eller processer i det särskilda 

fallet. Det som utmärker fallstudier är att undersökningen oftast riktas till enbart en 

undersökningsenhet. Fallstudier fungerar bra som tillvägagångssätt när forskaren vill få djupare 

förklaringar som kan hantera komplexiteten och subtiliteterna i verkliga situationer. (ibid) Då 

avsikten med studien var att studera hur HR kan arbeta strategiskt med mångfaldsfrågor, valde 

vi att genomföra en fallstudie. En fallstudie gav oss således möjlighet att studera fenomenet i 

det specifika fallet för att få en djupare förståelse. Fallstudien gjorde också att vi kunde studera 

det valda ämnet i organisationens kontext för att se helheten och det meningsfulla i verkliga 

händelser, som exempelvis organisatoriska processer och utmaningar kopplade till ett 

mångfaldsarbete. 

Eftersom studiens ansats bygger på tolkningar valde vi en kvalitativ forskningsmetod för att få 

en djupare förståelse för ämnet. Intervjuer ses som lämpliga när forskaren behöver få insikt i 

exempelvis människors åsikter, känslor, uppfattningar och erfarenheter. (Denscombe, 2009; 

Patel & Davidson, 2003) Vi valde att genomföra både individuella intervjuer och 
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fokusgruppsintervjuer. Paralleller kan dras mellan induktion och kvalitativ metod då det 

handlar om att försöka förstå saker, se samband och strukturer genom att studera empirin 

(Backman, 2010).   

3.4 Urval 

Eftersom samhällsforskare sällan kan samla in material från alla som ingår i en 

undersökningskategori måste uppgifter istället samlas in från en del av hela kategorin, med 

förhoppning att upptäcka det som stämmer överens med resten av kategorin. Att välja en liten 

del av en hel population benämner Denscombe (2009) som urval. För denna studie valde vi att 

genomföra två individuella intervjuer med representanter från HR och en individuell intervju 

med en medarbetare som ansågs ha relevant information om studiens ämne. Vi valde vidare att 

genomföra två fokusgrupper, en bestående av medarbetare från HR och en bestående av chefer. 

Genom urvalet ämnade vi få en bredd och ett djup i vår undersökning då vi såg att HR och 

chefers åsikter var relevanta för undersökningens syfte. Deltagarna i studien kom alla från olika 

regionkontor i landet och gav på så sätt även en organisatorisk bredd. Om forskare väljer ut 

deltagare utifrån ett visst syfte som återspeglar de utvalda deltagarnas särskilda kvaliteter och 

relevans för undersökningstemat görs enligt Denscombe (2009) ett subjektivt urval. Utifrån vår 

förförståelse om ämnet fanns dessa önskemål om vilka deltagare som var intressanta för 

studiens syfte vilket motiverar vårt subjektiva urval.  

I denna studie har vi valt att benämna deltagarna som respondenter eftersom de medverkande i 

intervjuerna inte enbart gav information om organisationens arbete utan även i stor utsträckning 

beskrev sina egna känslor, åsikter och uppfattningar. Informanter kallas deltagare som lämnar 

mer formell information, men då ämnet berörde känslor och åsikter ansåg vi inte denna 

benämning aktuell. (Denscombe, 2009) 

Nedan följer en ytterligare, mer detaljerad beskrivning av vår tanke bakom urvalet och varför 

vi valde att genomföra undersökningen på två fokusgrupper samt tre individuella intervjuer.  

3.4.1 Fokusgrupp 

Wibeck (2010) definierar fokusgrupper som en forskningsteknik som syftar till 

informationsinsamling genom gruppinteraktion. Fokusgrupper valdes således för att skapa 

diskussion kring det komplexa ämnets olika delar och för att få djupare insikt i åsikter och 

eventuella idéer kring ett strategiskt mångfaldsarbete. Båda grupperna sattes ihop i samråd med 

de två HR-cheferna med utgångspunkt i ett mångfaldstänk och kom därför att bestå av personer 

med olika kön, bakgrund och ålder. Ingen av personerna arbetar aktivt med mångfaldsfrågor i 
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sina dagliga arbetsuppgifter, men hade olika erfarenheter av ämnet. Vår avsikt med att 

genomföra en fokusgrupp med personer från HR var utifrån studiens syfte, att undersöka hur 

HR strategiskt kan arbeta med mångfaldsfrågor. Vidare ville vi få fram HRs syn på vilket ansvar 

de anser sig ha i ett mångfaldsarbete. Den andra fokusgruppen som bestod av chefer valdes då 

det ur informationsinsamlingen framkommit att chefer har en central och viktig roll i en 

organisations mångfaldsarbete. Avsikten med fokusgruppen var således att utifrån deras 

verksamhetsnära arbete klargöra hur de såg på sitt ansvar för arbetet med mångfald. Vidare 

ville vi även tydliggöra vilket stöd chefer i organisationen anser sig behöva i ett 

mångfaldsarbete. Slutligen ville vi belysa möjligheter samt barriärer som skulle kunna uppstå 

vid utvecklingen av ett mångfaldsarbete i organisationen.   

3.4.2 Individuella intervjuer  

Urvalen till de tre individuella intervjuerna baserades på att vi ville täcka en tidsaxel för hur 

arbetet med mångfald tidigare sett ut i organisationen, hur det ser ut idag, vad som anses vara 

viktiga aspekter i framtiden samt organisationens målbild. Även urvalet till de individuella 

intervjuerna skedde i samråd med de två HR-cheferna för att finna tre relevanta personer med 

rätt information utifrån dessa önskemål. Den första deltagaren som valdes ut belyste 

organisationens dåtida och nutida arbete, för att på så sätt ge en bild av vad som gjorts och vad 

som görs i organisationen gällande mångfald. Personen ansågs som relevant då denne arbetat 

med dessa frågor, framförallt inom HR, under en längre tid i organisationen. Personen kommer 

vi fortsättningsvis i arbetet att benämna som intervjuperson 1 (IP1). Den andra deltagaren 

valdes med tanken att spegla ett framtida mer modernt perspektiv på ämnet mångfald, för att 

därmed komma fram till hur ett mångfaldsarbete bör bedrivas i organisationen. Detta för att i 

ett vidare perspektiv finna "rätta vägar" att gå i ett strategiskt arbeta med mångfald. Personen 

kommer vi fortsättningsvis i arbetet att benämna som intervjuperson 2 (IP2).  Den tredje 

deltagaren valdes med avsikten att undersöka organisationens målbild med det strategiska 

arbetet. Personen valdes eftersom denne har en högt uppsatt position på HR och kunde därmed 

belysa målbilden och visionen med HRs och Trafikverkets mångfaldsarbete. Denne person 

kommer vi vidare i arbetet att benämna som intervjuperson 3 (IP3). 

Då urvalet för studien är subjektivt, men eftersom vi inte helt själva valt ut deltagare kan 

resultatet av studiens tillförlitlighet riskeras (Denscombe, 2009). De utvalda deltagarna skulle 

kunna ha valts ut av HR-cheferna med avsikten att de är okritiska ”goda medarbetare”, som 

enbart pratar gott om organisationen och dess arbete med mångfald. Vi anser dock att HR-

cheferna som hjälpte oss med urvalet hade stort intresse i att studien skulle bli så sanningsenlig 
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och tillförlitlig som möjligt, eftersom studien ska ligga till grund för organisationens framtida 

arbete med mångfald och därmed bör de inte medvetet ha valt ut okritiska medarbetare. Vidare 

ska enligt Denscombe (2009), som ovan nämnts, ett urval bygga på att delen av hela kategorin 

överensstämmer med helheten. Till studien valdes därför deltagarna ut, utifrån att de har stor 

insikt i ämnet och kunde därmed bidra med information som gäller för hela organisationen. 

Urvalet hade både styrkor och svagheter, men vi ansåg ändå att ett subjektivt urval var det mest 

ändamålsenliga för studien då alla personer i organisationen inte har relevans för studiens syfte.  

Att ta hjälp av HR-cheferna gjordes då det var svårt för oss att på egen hand välja ut deltagare 

till undersökningen eftersom vi inte hade kunskapen om vilka specifika personer som besatt på 

relevant information för studiens syfte. På så vis motiveras stödet av HR-cheferna i studiens 

urval. 

3.4.3 Material 

Inför intervjuerna utformades ett missivbrev (se bilaga 1, 2 och 3) som bifogades i ett mejl där 

studiens syfte presenterades och de berörda personerna bjöds in till en individuell intervju, eller 

för deltagande i en av fokusgrupperna. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) kan en intervjuguide 

användas som ett manus vid intervjuer för att skapa struktur. Inför alla intervjuer skapades 

således strukturerade intervjuguider (se bilaga 4, 5, 6, 7 och 8) där intervjufrågorna utformades 

utifrån studiens syfte och frågeställningar. Enligt Wibeck (2010) bör en strukturerad 

intervjuguide användas när intervjuaren styr intervjun och denna typ av guide användes för att 

försäkra oss om att inte förbise viktig information. Intervjuguiderna innehöll semistrukturerade 

frågor vilket Kvale och Brinkmann (2009) beskriver kan ge möjlighet till mer utvecklade svar 

samt att det gav oss chansen att ställa följdfrågor.  

Intervjuguiden skickades i förväg till deltagarna i fokusgrupperna för att ge dem möjligheten 

att sätta sig in i ämnet, och därmed ge förutsättningar för en djupare diskussion. Att låta 

deltagarna ta del av intervjuguiden i förväg gav dem även chansen att tänka igenom vad de vill 

säga för att minska risken att påverkas av andra i gruppen.  

3.5 Forskningsetik 

Under intervjuerna och fokusgrupperna tog vi hänsyn till de forskningsetiska principerna, vilket 

bör beaktas när forskning bedrivs. De forskningsetiska principerna omfattas av fyra huvudkrav. 

Informationskravet som innebär att forskaren informerar deltagarna om forskningens syfte och 

vad dess uppgift är. Samtyckeskravet innebär att deltagarna ska upplysas om att deltagandet är 

frivilligt och om att de när som helst har rätt att avbryta sin medverkan. Konfidentialitetskravet 
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handlar om sekretess och offentlighet, att personuppgifter ska förvaras så att obehöriga inte kan 

ta del av dem samt att forskaren har tystnadsplikt. Den sista principen gäller Nyttjandekravet 

som avser att de uppgifter som samlas in om enskilda personer endast får användas för 

forskningens ändamål. (Vetenskapsrådet, 2002) 

Vi har tagit hänsyn till dessa etiska principer genom det missivbrev som informerade deltagarna 

om deras rättigheter samt genom att upprepa dessa muntligt vid intervjuernas start. Vi bad även 

om tillåtelse till att få spela in intervjuerna och informerade om att deltagarna skulle få ta del 

av dessa inspelningar innan materialet sammanställdes för att ge deltagarna tillgång till att 

återkoppla om de ville korrigera något. Denscombe (2009) menar att detta är en del i att skapa 

tillförlitlighet till det insamlade materialet. Vidare har den information som samlats in hanterats 

på ett säkert sätt genom kodning samt att obehöriga inte har fått tillgång till materialet. 

3.6 Genomförande  

Studiens genomförande inleddes med den individuella intervjun med syftet att klargöra 

Trafikverkets dåtida och nutida arbete med mångfald följt av en fokusgrupp med HR. Vidare 

genomfördes den andra fokusgruppen bestående av chefer följt av den individuella intervjun 

som klargjorde ett framtida perspektiv. Avslutningsvis genomfördes intervjun som skulle 

spegla organisationens målbild gällande mångfaldsarbetet. 

3.6.1 Fokusgrupp 

De båda fokusgrupperna genomfördes i konferensrum och inledningsvis presenterades vi oss 

själva, studiens syfte samt de etiska principerna för deltagandet. För att få deltagarna att känna 

sig bekväma i situationen och för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för utförandet 

fick deltagarna kort presentera sig själva och berätta om sin roll i Trafikverket. Vidare ställdes 

en öppningsfråga inom ämnet för att sedan gå in på de resterande nyckelfrågorna. Samtliga 

frågor presenterades en efter en på en Power Point för att ge deltagarna möjlighet att återvända 

till frågan och därmed också lättare att hålla fokus i diskussionen. Enligt Denscombe (2009) 

ska frågorna i en fokusgrupp fungera som stimuli för att driva diskussionen framåt. Vi som, 

moderatorer fanns med som stöd för att hålla diskussionen till det givna ämnet samt säkerställa 

att irrelevanta utsvävningar inte skedde. Vår uppgift var samtidigt att uppmuntra alla deltagare 

att prata samt ställa följdfrågor för att tydliggöra oklara svar från deltagarna. Fokusgruppens 

bestående av chefer pågick i 1,5 timme och fokusgruppen bestående av HR pågick 2,5 timmar. 
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3.6.2 Individuella intervjuer  

Även de tre individuella intervjuerna ägde rum i konferensrum och inledningsvis presenterades 

vi oss själva, studiens syfte samt de etiska riktlinjerna för deltagandet. För att skapa bra 

förutsättningar för intervjusamtalet fick deltagarna kort presentera sig själva och berätta om sin 

roll i Trafikverket. Vidare ställdes en öppningsfråga inom ämnet för att sedan gå in på de 

resterande nyckelfrågorna. Intervjuarna utgick från intervjuguiden för att säkerställa att 

samtliga frågor besvarades, men det togs även upp följdfrågor för att få mer utförliga svar med 

mer information. Den första intervjun varade 90 minuter, den andra intervjun i 75 minuter och 

den tredje pågick i 50 minuter.  

3.7 Bearbetning av empirin och analysmetod 

Kvalitativa data måste avslutningsvis tolkas och bearbetas, som ett första steg i bearbetningen 

beskriver Patel och Davidson (2003) att en transkribering av det inspelade materialet ska göras, 

vilket vi gjorde. En transkriberingsprocess kan enligt Patel och Davidson (2003) ge olika grader 

av påverkan på resultatet då exempelvis betoningar och kroppsspråk försvinner när talspråk 

överförs till skriftspråk. Detta hade vi i åtanke vid hanteringen av materialet, för att få en så god 

tillförlitlighet som möjligt.  

 

Vidare beskriver Andersen (2012) att undersökningens problemformuleringar ska ligga till 

grund för bearbetningen av materialet. Utifrån vårt syfte, problemformuleringar och med 

utgångspunkt i intervjuernas olika teman kom valet av analysmetod att bli, det Bryman (2011) 

kallar för tematisk analys. Bryman (2011) beskriver att tematisk analys är en av de vanligaste 

analysmetoderna inom kvalitativ forskning och innebär att den inhämtade empirin ska läsas ett 

flertal gånger efter transkriberingsprocessen. Denna process har som syfte att finna 

framträdande teman och mindre subteman att kategorisera och analysera utifrån (ibid). Genom 

att göra detta kunde vi finna likheter i det empiriska materialet, men också skillnader. Utifrån 

detta valde vi vidare att strukturera upp analysprocessen genom att använda Giorgis 

analysprocess uppdelad i fem steg (Helldin, 1997). Nedan följer en beskrivning av Giorgis fem 

analyssteg samt hur vi har förhållit oss till och använt oss av varje analyssteg.  

I det första steget ska författaren enligt Helldin (1997) sätta sig in i det empiriska materialet för 

att skapa sig en helhetsbild. Helhetsbilden skapades genom att vi flertalet gånger lyssnade på 

det inspelade materialet och läste det transkriberade materialet. På så sätt blev vi förtrogna med 

materialet och kunde även återkoppla med deltagarna för att ställa kompletteringsfrågor. 
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Skapandet av en helhetsbild eller "sense of the whole" menar Giorgis är en förutsättning för att 

kunna ta sig vidare till nästa steg.  

I analysens andra steg ska texten brytas ner i meningsbärande delar. Dessa meningsbärande 

delar bröts ner genom att markera de teman som framkom efter genomläsningen för att skapa 

en tydligare överblick. Vidare valdes de teman som ansågs vara de huvudsakliga för studiens 

syfte och frågeställningar. Det framträdde även centrala subteman vilka placerades under de 

huvudtema som vi ansåg höra samman. 

Giorgios tredje steg går ut på att analysera och reflektera över de olika centrala meningsbärarna 

i förhållande till undersökningens tidigare erhållna helhetsbild. Detta gjordes genom att 

intervjuerna analyserades utifrån våra valda teman för att komma fram till vad varje 

intervjuperson hade för upplevelser och uppfattningar kring dessa teman, för att hitta sådant 

som var centralt och återkommande.  

Det fjärde steget syftar till att få en samlad uppfattning om den enskilde intervjuades inställning 

till ämnet. Detta togs fram genom att vi efter varje intervju sammanställde vår uppfattning av 

hur de intervjuade uppfattar ämnet, således vår tolkning av intervjun.  

Det femte steget innebär att försöka beskriva och förklara de intervjuades gemensamma 

upplevelser av ämnet. För att få fram dessa gemensamma upplevelser gjordes en jämförelse 

mellan intervjuerna för att finna flera gemensamma drag hos de intervjuade. (ibid) 

3.8 Trovärdighet, tillförlitlighet och generaliserbarhet  

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) måste forskare visa på en trovärdighet i sin forskning samt 

att resultatet av studien grundar sig på erkända metoder och tillvägagångssätt. Detta benämns i 

forskningssammanhang som validitet och reliabilitet, men dessa begrepp kan vara svåra att 

tillämpa på kvalitativ forskning. Kvale och Brinkmann (2009) menar att begreppen skapar 

problem då det är i princip omöjligt att stanna upp en social situation för att analysera den exakt 

när den sker. Vi har istället valt att diskutera begreppen trovärdighet och tillförlitlighet. För att 

avgöra kvalitén av en studie bedöms studiens tillförlitlighet, vilket enligt Kvale och Brinkmann 

(2009) handlar om sanningen och riktigheten i det insamlade materialet. I det erhållna 

metodavsnitt finns därför en utförlig beskrivning över hela forskningsprocessen där vi har 

försökt att skapa en bild av helheten samt visa på hur de olika delarna är relaterade till varandra.  

Det är enligt Denscombe (2009) viktigt att välja ett fall med utgångspunkt i kännetecken som 

går att finna i fallet och som är specifikt för den teoretiska fråga som forskaren vill undersöka. 
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Dessutom bör det specifika fallet väljas ut i förhållande till dess relevans för det fenomen som 

undersöks. Det vanligaste argumentet till att välja ett speciellt fall är att det är typiskt och liknar 

andra fall och resultatet kan således generaliseras till andra fall. Gällande denna studies 

generaliserbarhet finns vissa begränsningar då undersökningen enbart grundas på empiri från 

Trafikverket och således inte är ett typiskt fall. Det finns ändå en möjligheter till att generalisera 

studiens resultat eftersom Denscombe (2009) hävdar att fallstudier kan ses som unika i en 

bredare kontext. Vidare motiveras studiens generaliserbarhet då studien kan ha liknade 

utmärkande kännetecken som andra typer av organisationer. Dessutom kan resultatet av studien 

redovisas med så mycket detaljer att fallet kan bedömas som relevant även för andra enheter. 

Vi ser vidare att vår studie kan ge upphov till hypoteser som med fördel kan bekräftas för ett 

stort antal fall med kvantitativ metod. 

3.9 Metoddiskussion 

Syftet för den här studien var att identifiera hur HR strategiskt kan arbeta med mångfaldsfrågor. 

Vidare var syftet att visa hur ett strategiskt mångfaldsarbete kan bli mer effektivt. Avsikten med 

den empiriska studien var således att klargöra förhållningssättet till ett strategiskt arbete med 

mångfald i organisationen för att identifiera hur HR strategiskt kan arbeta med dessa frågor. 

För detta valdes en kvalitativ metod då ämnets komplexitet gör att författarna ansåg att ett 

kvalitativt angreppssätt var mest ändamålsenligt. Detta då mångfald trots dess formella 

definitioner inte är givet och det är svårt att i praktiken skapa och upprätthålla en definition, då 

mångfald för en person inte behöver vara detsamma för en annan. Mångfaldens flera 

definitioner i en organisation skapar en komplexitet som vi med fördel ser undersöks genom 

kvalitativ metod. Mångfald kan snarare ses som ett förhållningssätt vars innebörd och mening 

hela tiden skapas vilket gör det svårt att undersöka begreppet i en kvantitativ metod. I och med 

ämnets komplexitet och svårigheten med att göra en skarp avgränsning av begreppet uteslöts 

därmed ett kvantitativt angreppssätt. För att genomföra en kvantitativ studie skulle vi behövt 

välja en distinkt definition av mångfald och sedan studera den och utesluta de andra 

definitionerna. En kvantitativ studie skulle dock kunnat ge en mer heltäckande bild av hur 

medarbetare förhåller sig till begreppet. Detta eftersom en kvantitativ studie ger möjligheten att 

undersöka en större del av populationen. Vår uppfattning är emellertid att det faktum att 

begreppet kan tolkas på olika sätt av olika personer är intressant i sig. Medarbetarnas sätt att 

förhålla sig till mångfaldsarbetet säger oss något om hur idéspridning kan gå till. Därmed blev 

ett kvantitativt angreppssätt inte aktuellt för denna studie. 

Eftersom studien ursprungligen grundas i ett uppdrag från Trafikverket ser vi att detta skulle 
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kunna påverka studien och dess resultat. Det finns enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul 

(2006) både för- och nackdelar med uppdragsarbeten.  Fördelarna kan vara att uppdragsgivaren 

kan bidra med material, ersättning för omkostnader och med fortsatta uppdrag om studien anses 

värdefull. Svårigheten med uppdragsarbeten kan vara att uppdragsgivaren påverkar forskarna 

genom sina synpunkter på utförande, inriktning och problemformulering. Detta hanterades 

genom att vår uppdragsgivare gav oss friheten att själva utforma studiens problemformulering 

och tillvägagångssätt inom ramen för deras problematik. Således kunde vi utifrån tidigare 

forskning och befintliga teorier utforma studiens syfte och frågeställningar. Vidare valde vi 

själva vårt tillvägagångssätt för undersökningen utifrån det som vi ansåg mest ändamålsenligt 

för att besvara studiens syfte och frågeställningar. En annan svårighet med uppdragsarbeten är 

att inriktningen av studien ofta fokuserar på att finna slutsatser och ge förslag till lösningar och 

mer sällan fokuserar på frågor om metoder och kunskapsinhämtning (Wiedersheim-Paul, 2006). 

Då vårt syfte är formulerat och ämnar söka svar på hur HR strategiskt kan arbeta med mångfald 

blir studien vad Wiedersheim-Paul (2006) kallar normativ, det vill säga att studien syftar till att 

dra slutsatser och söka förslag på hur organisationen bör göra. Detta ser vi kan utgöra en fara 

då, som tidigare beskrivet, kan påverka objektiviteten när vi inte enbart fokuserar på att beskriva 

och analysera.   

Att studien grundas i ett uppdrag ser vi även kan påverka studiens tillförlitlighet då det kan vara 

svårt att framföra kritik eller framställa organisationen som bristfällig. Vi anser att vi fick fullt 

förtroende och stöd från organisationen att presentera den verklighet som framkom av studien 

och de hade heller inga synpunkter på det resultat som vi analyserade. Slutligen ser vi att 

generaliserbarheten av studien kan påverkas av att vi utfört ett uppdrag åt Trafikverket då fallet 

specifikt är kopplat till organisationen. Vi ser ändå att resultatet kan inspirera andra myndigheter 

till hur de strategiskt kan arbeta med mångfald. 

När det kommer till studiens genomförande var avsikten från början att genomföra de 

personliga intervjuerna först för att sedan genomföra fokusgrupper. Därmed skulle de 

personliga intervjuerna ge ett diskussionsunderlag till fokusgrupperna att djupare analysera. 

Denna plan var tyvärr inte genomförbar i praktiken då deltagarnas brist på tid gjorde att vi 

istället prioriterade att få intervjuer och fokusgrupper klara inom en viss tidsram. Vi är i 

efterhand eniga om att den förändrade ordningsföljden av intervjuerna inte påverkade resultatet 

i någon större utsträckning. Vi kunde istället se att vi fick inspiration från fokusgrupperna som 

vi vidare kunde fördjupa vid de individuella intervjuerna. Resonemanget stärks av Wibeck 
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(2010) resonemang att validera fokusgrupper genom intervjuer för att se hur fokusgruppens 

resultat stämmer överens med de resultat som framkommer i intervjuerna.  

Det är viktigt att ta hänsyn till forskarens roll i studiens genomförande då det kan vara svårt att 

eliminera forskarens identitet, värderingar och övertygelser från studien. Som deltagande 

intervjuare blir forskaren näst intill en del i den miljö han eller hon ska studera. Därför blir 

frågan om resultatet av undersökningen skulle bli detsamma om en annan forskare utförde 

samma undersökning? För att visa hur beslut har tagits och hur proceduren gått till krävs en 

tydlig redogörelse för tillvägagångssättet för att andra forskare ska kunna ta ställning till 

undersökningen. (Denscombe, 2009) Vi har förhållit oss till detta genom att i arbetet redogöra 

för studiens metod utförligt och detaljerat.  

Det är av största vikt att vara medveten om en moderators roll då Wibeck (2010) menar att det 

kan påverka vad som händer i gruppen. Det gäller att hitta balansen mellan att uppmuntra 

deltagarna till att komma fram med sina åsikter, men samtidigt inte instämma för mycket (ibid). 

Vi anser att vår roll som moderatorer inte påverkade studiens resultat då vi strävade efter att i 

stor utsträckning som möjligt hålla oss neutrala, men samtidigt uppmuntra deltagarna att delge 

olika åsikter utan att vi la några värderingar i dessa.  
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4. Resultat/analys 

I detta avsnitt presenteras resultatet av vår undersökning genom en analys av det empiriska 

materialet utifrån uppsatsens teoretiska perspektiv. Då vi har utgått från en tematisk analys har 

vi valt att strukturera upp resultatet under tre huvudrubriker; organisationens nuvarande arbete 

med mångfald, hur HR kan arbeta strategiskt med mångfald och vad krävs för att ett strategiska 

mångfaldsarbete ska bli mer effektivt och skapa värde till organisationen? Denna indelning 

syftar till att besvara studiens tre frågeställningar. Under varje huvudrubrik ges också en 

sammanfattning av det som framkommer i empirin. 

4.1 Organisationens nuvarande arbete med mångfald  

Ur empirin framkommer det att Trafikverkets nuvarande mångfaldsarbete brister och att detta 

bland annat kan bero på komplexiteten av begreppets innebörd och vad ett mångfaldsarbete är. 

Det framkommer att det arbete som görs idag i stor utsträckning är kopplat till jämställdhet och 

att enbart punktinsatser har gjorts gällande mångfald och då oftast sett ur synvinkeln av annan 

etnisk bakgrund. Det finns en jämställdhets- och mångfaldsplan som kan ses som ett strategiskt 

arbete, men respondenterna anser att denna plan är bristfällig och att den inte har fått någon 

förankring i organisationen. Planen ses i stor utsträckning som ett papper utan värde. Empirin 

belyser även att mångfaldsfrågor idag inte prioriterats av varken ledning, chefer eller HR och 

att frågan om vem som bär ansvaret för arbetet inte heller har tydliggjorts. 

4.1.1 Betydelsen av mångfald för organisationen 

I samtliga tre individuella intervjuer och i diskussionerna med de två fokusgrupperna 

framkommer det att de intervjuade är överens om att Trafikverket i dagsläget brister i sitt arbete 

med mångfald. HR-gruppen uttrycker detta tydligt genom att påvisa att mångfaldsfrågor i 

Trafikverket inte getts någon större uppmärksamhet och att ett arbete kring mångfald i princip 

inte existerar. En respondent från HR-gruppen uttrycker att de på HR har en förståelse för att 

det finns något ”typ” av arbete, men att denne tror att det flesta inte är kunniga i frågor kopplade 

till mångfald. Av det som framkommer i empirin kan det tolkas att alla respondenter har en vag 

uppfattning om organisationens nuvarande mångfaldsarbete och att det finns en brist på 

kunskap relaterat till arbete med mångfald. En respondent i HR-gruppen uttrycker även att 

mångfald inte är något som det pratas om i organisationen och att det finns en viss rädsla 

kopplade till dessa frågor.  
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"Börjar vi prata mångfald i olika sammanhang i organisationen så springer folk iväg! Seriöst 

de blir livrädda för vilken förändring mångfald skulle kunna innebära. Som jag ser det finns 

det en rädsla för det okända och att många frågar sig, vad kommer att hända nu?"  

Det bristande arbetet kring mångfald kan antas grundas i det Kossek och Lobel (1996) beskriver 

om att ett mångfaldsarbete bygger på kunskap om mångfald då kunskap är ett viktigt verktyg 

för att se bortom förutfattade meningar, värderingar och rädslor.  

 

IP1 är något mer nyanserad i sitt resonemang om organisationens mångfaldsarbete då denne 

förklarar att det gjorts arbete kring mångfald, men att det som gjorts mestadels har innefattat 

och fokuserats på frågor kopplade till jämställdhet. Resonemanget styrks av de båda 

fokusgrupperna som likt IP1 kan se att Trafikverket har ett framgångsrikt mångfaldsarbete, om 

det ses ur aspekten av enbart jämställdhet. Det blir ur flera intervjuer tydligt att jämställdhet är 

en fråga som har hög prioritet i organisationen i och därmed också genomsyrar flertalet HR-

aktiviteter och även organisationens övergripande mål. IP1 beskriver att jämställdhet blivit en 

integrerad del i exempelvis de årliga chefsbedömningarna, kompetensförsörjningsplanen och 

lönestrukturen och att de idag präglas av ett jämställdhetsperspektiv.  

En av anledningarna till att mångfald ur ett bredare perspektiv inte har fått någon förankring i 

organisationen tror HR-gruppen samt IP2 kan bero på att begreppet mångfald i sig är ett 

komplext begrepp. IP2 beskriver att denne anser att mångfaldsbegreppet kan ses ur flera 

aspekter och att begreppets innebörd kan variera beroende på vem du frågar, men att mångfald 

många gånger förknippas med etnicitet. Svårigheten att tydligt definiera begreppet menar De 

los Reyes (2001), Fägerlind (2012), Pringle, et. al (2009) och Roth (2008) är att mångfald idag 

i stor utsträckning oftast används för att behandla etniska olikheter och integrationsfrågor. 

Teorin stärker det som framkommer i alla fokusgrupper och intervjuer, att begreppet i 

organisationen oftast förknippas med annan nationell bakgrund eller till jämställdhet mellan 

kvinnor och män. En respondent från chefs-gruppen uttryckte: 

"Jag tror att vi som chefer och medarbetare tänker på mångfald utifrån personer med annan 

etnisk tillhörighet och att många inte tänker bredare än så."    

För att kunna ta tillvara de möjligheter som mångfald på arbetsplatsen ger menar Fägerlind 

(2012) att det krävs mer än att bara se begreppet utifrån etniska olikheter och integrationsfrågor. 

I chefs-gruppen diskuteras att mångfald kan ses ur ett vidare perspektiv än att bara se till etnisk 

tillhörighet eller som en sammansättning av män och kvinnor. En chefs-respondent uttrycker 
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att mångfald kan vara en grupp bestående av 10 kvinnor, men alla med olika attribut, egenskaper 

och erfarenheter och på så sätt vara en grupp präglad av mångfald. IP2 stärker resonemanget 

genom att ställa frågan: 

 

”Vad är egentligen mångfald och när kan vi som organisation säga att vi har mångfald?”  

 

I en diskussion i HR-gruppen diskuteras mångfald utifrån bland annat heterogena grupper som 

är sammansatta för att ge större bredd och variation på de anställda. Det framkom av HR-

gruppen att respondenterna vidare definierar mångfald som en blandning av kompetenser och 

förmågor och att mångfald är olikheter och lika villkor för olikheter. Respondenterna i HR-

gruppen förklarar att de anser att arbetet med mångfaldsfrågor inte har utvecklats då 

organisationen inte ser mångfald ur ett bredare perspektiv som kan skapa värde till 

organisationen. Av teorin går att utläsa att engelskans ”diversity management” beskriver hur 

olikheter ska hanteras, men att ett sådant begrepp saknas i Sverige vilket kan förklara 

svårigheten att definiera mångfald utifrån att ta tillvara på olikheter (Cox, 1991; Mlekov & 

Widell, 2003).  

 

IP1 beskriver att organisationen idag formellt definierar begreppet utifrån 

diskrimineringslagstiftningens definition och att denna finns nedskriven i organisationens 

jämställdhets- och mångfaldsplan. I Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) definieras begreppet 

mångfald utifrån kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. HR-gruppen och chefs-

gruppen beskriver att de är medvetna om den definition av mångfald som finns uttryckt i 

jämställdhets- och mångfaldsplanen, men är överens om att denna definition inte ger en tydlig 

innebörd för ett aktivt mångfaldsarbete. Diskrimineringslagen anger enigt teorin den lägsta 

ambitionsnivån för en organisations mångfaldsarbete. En respondent från chefs-gruppen 

uttrycker att denne anser att den formella definitionen gör det komplext att arbeta strategiskt 

med mångfald. Detta då en definition utifrån diskrimineringslagstiftningen fokuserar på att alla 

ska behandlas lika och ges samma rättigheter, för att undvika diskriminering inte för att öka 

mångfalden. Av lagen (SFS 2008:567) framgår det att arbetsgivaren är skyldig att bedriva ett 

arbete för att aktivt främja för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. Det kan tolkas av 

empirin att respondenterna inte emotsätter sig ett arbete för lika rättigheter och möjligheter, 

men att ett strategiskt arbete kräver en definition mer kopplad till vad organisationen vill uppnå 

med ett mångfaldsarbete och som ger möjligheten att se mångfald som något som är 

värdeskapande. Även tidigare forskning visar, att som en konsekvens av lagen inkluderar få 
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organisationer mångfaldsfrågor i alla dess delar och processer. Istället ses ofta ett 

mångfaldsarbete som en enskild åtgärd som enbart genomförs för att inte bryta mot 

diskrimineringslagstiftningen. Således utvecklas sällan mångfaldsarbetet till något som 

integreras i- och skapar värde till organisationen. (Bourke, et. al 2014) 

4.1.2 Strategiskt arbete med mångfald  

En jämställdhets- och mångfaldsplan är ett bra forum för en organisation att definiera begreppet 

mångfald, men också för att klargöra organisationens inriktning och riktlinjer när det gäller ett 

strukturerat mångfaldsarbete (Fägerlind, 2012). Vid diskussioner i HR-gruppen förklarar 

respondenterna att de upplever att Trafikverket inte arbetar strukturerat eller strategiskt med 

mångfald trots den jämställdhets- och mångfaldsplan som finns. Detta blir tydligt då alla 

respondenter i alla intervjuer beskriver att de anser att jämställdhets- och mångfaldsplanen 

enbart finns för att organisationen är skyldiga att ha en sådan och att den inte har någon 

förankring i organisationen eller är tydligt kommunicerad. Den ses i stor utsträckning som ett 

papper utan värde och att ingen riktigt vet vad den innehåller. I teorin framkommer det att det 

finns en brist av forskning kring hur organisationer på bästa sätt kan arbeta för att integrera 

mångfaldsfrågor i en verksamhet (Alcazar, et. al, 2012; Benschop, 2001). Vilket kan vara en av 

anledningarna till Trafikverkets problematik med att arbeta strategiskt med frågorna. Under 

intervjun med IP1 stärks detta då det tydligt framkommer att organisationen enbart arbetar med 

mångfald genom några få punktinsatser. HR-gruppen menar att det är punktinsatser som HR, 

chefer och medarbetare i olika delar av organisationen genomfört och att dessa inte ses som ett 

strategiskt arbete från HRs sida. Chefs-gruppen belyste dock i en diskussion att de ser att 

organisationen till en viss del arbetar strategiskt med mångfald. En respondent beskrev att i en 

del av Trafikverket har de exempelvis medvetet riktat in sig på att få in annan kulturell bakgrund 

och yrkesbakgrund genom rekrytering för att få en ökad kompetensbredd som kan möta flera 

kunders behov.  

Enligt Fägerlind (2012) ska en mångfaldsplan även ge en avsiktsförklaring som innehåller det 

som organisationen vill åstadkomma med ett mångfaldsarbete. HR-gruppen kommer genom en 

diskussion fram till att jämställdhets- och mångfaldsplanen innehåller avsiktsförklaringar i form 

av varför organisationen ska bedriva ett mångfaldsarbete och att det finns aktiviteter kopplade 

till dessa. HR-gruppen uttrycker dock att incitamenten är vagt definierade och att aktiviteterna 

som finns till dessa saknar en tydlig plan för hur arbetet ska genomföras. En respondent i chefs-

gruppen utrycker att denne saknar en tydlig koppling mellan vad som står i jämställdhets- och 
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mångfaldsplanen och det arbete som ska göras i praktiken och en respondent från HR-gruppen 

beskriver:  

"Det finns som jag kan se det flera aktiviteter som tagits fram i jämställdhets- och 

mångfaldsplanen, men att vi inte aktivt arbetar med dessa. Jag antar att dessa aktiviteter 

genomförs någonstans i organisationen, men den informationen har vi inte fått. Det är en brist, 

att vi på HR inte känner till aktiviteter kopplade till mångfald.  Kanske händer det mer än vad 

vi tror, men då har vi ett kommunikationsproblem." 

I den teoretiska granskningen av SHRM har forskare konstaterat att det finns en brist av HR-

aktiviteter kopplade till mångfald (Alcazar, et. al, 2012).  

Vidare beskriver HR-gruppen att de mål som finns beskrivna i jämställdhets- och 

mångfaldsplanen och hur dessa mål ska uppnås upplevs som diffusa och "luddiga". IP2 stärker 

resonemanget genom att uttrycka att jämställdhets- och mångfaldsplanen mål och hur de ska 

uppnås inte har konkretiseras eller beskrivs hur de ska följas upp. Teorin beskriver att ett 

strategiskt arbete med mångfald i en organisation är något som visat sig vara ett komplext och 

svårt arbete, eftersom organisationer sällan definierat vad de vill uppnå och vart de vill komma 

med sitt mångfaldsarbete (Cox, 1993; Kossek & Lobel, 1996). HR-gruppen beskriver att 

avsaknaden av tydliga incitament, aktiviteter och mål i en genomarbetad strategi är en av 

orsakerna till att arbetet med mångfald inte fått något genomslag i organisationen. Detta stärks 

av chefs-gruppen som anser att avsaknaden av en tydlig och förankrad strategi gör det svårare 

för dem att tänka på och arbeta med mångfaldsfrågor på ett strukturerat och enhetligt sätt. I 

teorin framkommer det att en organisation strategiska arbete med mångfaldsfrågor sällan är 

tydligt förklarad och kan därför tolkas på många olika sätt och forskare menar att det krävs ett 

förtydligande av arbetet genom en klar strategi för hanteringen av mångfaldsfrågor (Cox, 1993; 

Kossek & Lobel, 1996).  

Ur intervjun med IP1 framkommer det att, då organisationen är en statligt styrd myndighet, 

finns vissa regler och policys som de måste förhålla sig till. IP1 förklarar att organisationen av 

staten får riktlinjer och mål som ska uppnås och att allt detta har haft betydelse för hur 

Trafikverket har bedrivit mångfaldsfrågor. Teorin visar att organisationer inte är isolerade 

verksamheter utan verkar i samhällen där det finns lagar och regler som de bör förhålla sig till 

för att vara legitima (Boxall & Purcell, 2011; DiMaggio & Powell, 1983). Respondenten 

beskriver att det i dagsläget finns ett styrkortsmål från statsmakten om att en organisation ska 

ha en viss mängd medarbetare med utländsk bakgrund, men att styrkortsmålet varit svårt att 
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uppnå. Det kan tolkas av empirin att avsaknaden av en väl fungerande mångfaldsstrategi 

försämrar organisationens möjlighet att vara legitim i dagens samhälle samt hindrar 

organisationen att uppnå de statliga mål som är kopplade till mångfald.  

4.1.3 Ansvaret för organisationens arbete med mångfald 

När HR-gruppen diskuterar vem som idag har det övergripande ansvaret för organisationens 

mångfaldsarbete framkommer det att ansvarsfrågan inte har tydliggjorts och att respondenterna 

inte vet vem som driver eller ansvarar för frågorna. Detta beskriver respondenterna som ett 

hinder, då ingen vet vem som ska ansvara för att genomföra ett strategiskt arbete och en HR-

respondent uttrycker: 

"Det står här i jämställdhets- och mångfaldsplanen att chefer ansvarar för vissa saker och HR 

ansvarar för andra saker, men det är mest ord som inte har någon bäring. Det finns som jag 

ser det inte heller någon som ansvarar för att följa upp de aktiviteter som finns beskrivna i 

planen." 

I HR-gruppen framkommer det dock att respondenterna tolkar att det är HR som ansvarar för 

mångfaldsarbetet eftersom det idag är HR som driver frågor och aktiviteter kopplade till 

jämställdhet och har ansvar för att utforma jämställdhets- och mångfaldsplanen. Chefs-gruppen 

och IP3 bedömer också att ansvaret idag ligger på HR. Fägerlind (2012) beskriver att det är 

viktigt att tydligt definiera vad HRs uppgift i ett mångfaldsarbete är då HR anses ha en 

betydande roll och Kossek och Lobel (1996) beskriver att ett mångfaldsarbete är en HRM-

aktivitet. IP3 beskriver att denne ser att arbetet idag inte prioriteras i organisationen och att det 

därför kan vara svårt för HR att se sitt ansvar i arbetet med frågorna. IP2 uttrycker att denne ser 

att mångfald har blivit en isolerad aktivitet begränsad till HR och inte integrerats med den 

övriga verksamheten. Av empirin kan tolkas att respondenterna i nuläget inte ser 

mångfaldsarbetet som en HRM-aktivitet.  

HR-gruppen och chefs-gruppen uttrycker tydligt att de idag saknar ledningens engagemang i 

mångfaldsfrågan. Att ledningen inte visar på ett engagemang för frågorna anser respondenterna 

kan vara en anledning till varför organisationen inte tagit steget fullt ut för att arbeta med dessa 

frågor. Teorin stärker resonemanget genom att poängtera vikten av ledningens engagemang i 

att bedriva ett strategiskt mångfaldsarbete (Kossek & Lobel, 1996). IP3 uttrycker att det idag 

inte finns någon ovilja mot att arbeta med mångfaldsfrågor från ledningens sida, men att: 
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"Det handlar om ett glapp mellan den formella jämställdhets- och mångfaldsplanen och det 

arbete som ska genomföras i praktiken. Det finns ingen ovilja mot att arbeta med dessa frågor, 

det är bara det att det inte blivit prioriterat och frågan har glömts bort eller försvunnit bland 

andra frågor som prioriterats högre. Därför har vi heller inte startat ett strategiskt sätt att 

arbeta med dessa frågor på." 

Ur samtliga individuella intervjuer och genom de båda fokusgrupperna framkommer det att det 

finns en efterfrågan att arbeta strategisk med mångfald i organisationen. Strategier kan enligt 

Jacobsen och Thorsvik (2008) vara motiverande för de anställda då de anger ett 

tillvägagångssätt för hur arbetet ska styras och genomföras. IP3 uttrycker att mångfalden 

kommer att öka i Sverige och att det gäller för Trafikverket att följa med i den utvecklingen. 

HR-respondenterna och chefs-respondenterna beskriver att de idag går miste om en stor 

kompetensbank när de inte aktivt arbetar för en ökad mångfald och välkomnar därmed ett mer 

strukturerat och uttalat sätt att arbeta med frågorna.  

4.2 Hur HR kan arbeta strategiskt med mångfald 

Det framkommer av empirin att ett strategiskt arbete med mångfald bör grundas i att 

Trafikverket först utformar en definition av begreppet mångfald som formuleras utifrån vad det 

står för i organisationen. För att fortsätta det strategiska arbetet bör Trafikverket klargöra vem 

som bär ansvaret för att bedriva arbetet. Vidare är det viktigt att beskriva varför och hur 

organisationen ska arbeta för en ökad mångfald, genom att bland annat sätta tydliga mål och 

klargöra för hur dessa ska uppnås. Mångfaldsstrategin måste också integreras med HRs alla 

aktiviteter, till exempel kompetensförsörjningsplanen, chefsbedömningar och 

rekryteringsprocessen, samt sammanlänkas med organisationens övriga strategier och mål. 

4.2.1 Definiera mångfald 

För att kunna bedriva ett strategiskt mångfaldsarbete anser alla respondenter att begreppet 

mångfald måste tydliggöras. Det framkommer i teorin att en organisation själv bör komma fram 

till hur mångfaldsbegreppet ska definieras för att framgångsrikt arbeta inkluderande med 

mångfald (Fägerlind, 2012). En av respondenterna från HR anser att Trafikverket måste 

formulera begreppet utifrån dess betydelse för organisationen, för att tydligt visa på var fokus i 

arbetet bör ligga.  

"Mångfaldsbegreppet är brett och komplext och måste klargöras för att få tydlig bild av vad 

vi menar med mångfald. Vi som organisation måste kunna säga att vi på Trafikverket tolkar 

och ingriper de här värdena i mångfaldsbegreppet, för att på så sätt vidare kunna beskriva 
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vad vill uppnå med ett mångfaldsarbete. Detta får sen utgöra en grund till att arbeta strategiskt 

med dessa frågor, vilket är en jätteutmaning."  

Forskning visar att resultatet och utfallet av en organisations mångfaldsarbete blir mer effektivt 

om innebörden av mångfald är tydlig preciserat och anpassat till den specifika organisationen, 

då det ger en tydlig bild av vad organisationen strävar efter (Digh, 1998; Fägerlind, 2012; 

McMahon, 2006). I chefs-gruppen framkommer det att de anser att en organisationsanpassad 

definition skulle underlätta deras arbete med mångfald då det ger ett tydligt fokus på vad 

organisationen menar när de pratar om mångfald. En respondent från HR-gruppen uttrycker att: 

 

"Vi måste bestämma oss för vilken fokus begreppet ska ha, vill vi ha människor med annan 

etnisk bakgrund, då ska vi säga just det. Då vet vi tydligt vad vi som organisation har bestämt 

oss för att jobba med när vi till exempel säger att vi vill arbeta för en ökad mångfald." 

4.2.2 Ansvar 

Ur samtliga individuella intervjuer och i fokusgrupperna framkommer det att respondenterna 

anser att det är svårt att genomföra ett strategiskt arbete med mångfald om organisationen inte 

klargör vem som ska ha ansvaret. En respondent från HR-gruppen uttrycker:  

"Om vi ska arbeta strategiskt med mångfald måste vi klargöra ansvarsfrågan, då det handlar 

om en brygga från strategin till verksamheten. Vem tar det ansvaret?" 

Det blir tydligt av samtliga intervjuer och i båda fokusgrupperna att det finns skilda åsikter om 

vem som ska ha de yttersta ansvaret för arbetet med mångfald. Flertalet av de intervjuade anser 

dock att HR-funktionen är de som ska bära ansvaret, visa på engagemang och driva frågorna. 

Resonemanget stärks av IP3 som uttrycker att HR ska vara motorn i det strategiska 

mångfaldsarbetet. Ur teorin framkommer det att det strategiska ansvaret gällande mångfald ofta 

ligger på HR och att det är HRs roll är att stödja genomförandet av arbetet ute i verksamheten 

och kvalitetssäkra HR-processer ur ett mångfaldsperspektiv (Fägerlind, 2012). HR-gruppen 

vänder sig dock emot att HR ska bära ansvaret fullt ut och menar att frågan måste vara 

verksamhetsdriven och bidra till att uppnå organisationens mål. En respondent uttrycker att:  

"Det kan inte bara vara HR som ska missionera in ett budskap som ingen frågar efter, det 

måste vara verksamhetsdrivet där alla i organisationen har ett intresse av att arbeta med att 

öka mångfalden.” 

Det kan av studiens resultat tolkas att respondenterna anser att HR ska har ansvaret, men som 

teorin beskriver är det viktigt i ett strategiskt arbete med mångfald att tydligt definiera vad HRs 
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uppgift är eftersom HR anses ha en betydande roll i arbetet med mångfald (Fägerlind, 2012). 

En HR-respondent beskriver att:  

"Vi kanske måste tillsätta en tjänst som enbart arbetar strategiskt med mångfaldsfrågor och 

att den som anställs ska ha mandat i organisationen. Det måste vara någon som har stor tyngd 

och intresse för att driva dessa frågor."  

Det kan tolkas att respondenterna anser att ett strategiskt arbete med mångfald ska vara en 

HRM-aktivitet, men att HR inte ensamma kan driva arbetet. HRM ska inte ses som en enskild 

HR-aktivitet, utan bör ses som en aspekt för allt ledningsarbete i en organisation, där chefer och 

linjechefer har en naturlig del (Boxall & Purcell, 2011).  

I vidare diskussion framkommer det i HR-gruppen att om mångfaldsfrågan ska kunna bedrivas 

framgångsrikt i organisationen på ett ändamålsenligt sätt måste det finnas ett engagemang från 

högsta ledningen. Resonemanget stärks i chefs-gruppen och genom de individuella intervjuerna 

där respondenterna är eniga om att ledningen måste visa engagemang för att tydliggöra att 

frågorna är en viktig prioritet för organisationen. Resonemanget stärks av tidigare forskning 

som visar att en organisations framgång med ett mångfaldsarbete direkt kan hänföras till 

uppfattning av ledningens engagemang att aktivt arbeta för mångfald (Cox, 1993; Kossek & 

Lobel, 1996). För att skapa engagemang från ledningens sida anser en HR-respondent att någon 

på HR bör ta upp frågan till ledningsnivå för att på så sätt inspirera och engagera ledningen till 

att göra frågan till en prioritet och få ledningen till att vidare aktivt driva dessa frågor. 

"De som ska jobba med frågorna behöver ta sig tid att sätta sig in i ett mångfaldsarbete för 

att sedan sälja in det till ledningen." 

Fägerlind (2012) beskriver att det praktiska mångfaldsarbetet inte enbart ska ske genom HR, 

utan måste också delegeras till chefer och vidare till medarbetare eftersom det berör 

kärnverksamheten och organisationen i stort. Respondenterna från HR-gruppen uttryckte att de 

kan ansvara för en mångfaldsstrategi men att HR måste hitta sätt som gör att cheferna tar ansvar 

och genomför det praktiska arbetet i organisationen. Detta stärks i chefs-gruppen där samtliga 

chefs-respondenter är överens om att de har en betydande roll i det faktiska arbetet med 

mångfald. Forskning visar att en framgångsrik organisation stöds av konsekventa linjechefers 

implementering av arbetssätt gällande mångfald (Boxall & Purcell, 2011). En respondent från 

chefs-gruppen beskrev att HR måste föra en dialog med cheferna för att få deras perspektiv på 

arbetet med mångfald ute i verksamheten och därmed få en överblick av vad som är viktigt i 

utformandet och utförande av en strategi. 
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När de intervjuade HR-respondenterna diskuterar hur HR ska kunna ta ansvar för det strategiska 

mångfaldsarbetet framkommer det att de efterfrågar resurser till arbetet och kunskap i ämnet. 

En framgångsrik mångfaldsstrategi bygger enligt teorin på kunskap om mångfald (Kossek & 

Lobel, 1996).  En respondent från HR-gruppen uttrycker att:   

"Ska vi på HR driva arbetet, prata för varan och visa att frågan bör prioriteras av hela 

organisationen behöver vi ha en god kunskap på området. Kunskapen är också en viktig del i 

att utbilda resten av organisationen och på så sätt skapa medvetenhet för frågorna." 

IP2 anser att, i grunden för allt mångfaldsarbete ligger människors värderingar och attityder 

gentemot mångfald och är därför en fråga som kräver kunskap och kompetens. Med kunskap 

menar respondenten att medvetenheten ökar vilket möjliggör till att värderingar och attityder 

kan förändras i organisationen. IP2 bedömer att kunskap hos HR också är viktigt för att sprida 

kunskap om mångfald vidare i organisationen. Även teorin belyser vikten av kunskap för att nå 

ut med ett mångfaldsarbete i organisationen och att det är ett viktigt verktyg för att se bortom 

de förutfattade meningar och värderingar som ofta finns om mångfald (Kossek & Lobel, 1996). 

Det framkommer av flera respondenter från både HR-gruppen och Chefs-gruppen att de tycker 

att mångfaldsfrågor och mångfaldsarbetet ska ha en naturlig del på agendan vid exempelvis 

chefsdagar och Trafikverksdagarna där alla får chansen att utbilda sig i frågorna och diskutera 

ämnet. Detta stärks av Cox (1991) som anser att en organisation ska uppdateras om 

mångfaldsinitiativ på exempelvis personalmöten och andra sammankomster där mångfald utgör 

ett återkommande ämne på agendan. 

4.2.3 Initiera ett strategiskt mångfaldsarbete  

För att påbörja en utveckling av ett strategiskt arbete med mångfald poängterar IP1 att HR måste 

kartlägga den nuvarande situationen gällande mångfald i organisationen för att få en uppfattning 

av hur den ser ut. HR-gruppen anser också att en organisatorisk kartläggning är en viktig 

grundkomponent i ett strategiskt mångfaldsarbete. I teorin uttrycks det att, för att få en förståelse 

för var organisationen befinner sig bör organisationen kontinuerligt kartlägga den internt 

rådande situationen (Fägerlind, 2012). Det kan tolkas av empirin att Trafikverket ser en intern 

kartläggning av mångfald som ett steg för att klargöra att organisationen i dagsläget inte i någon 

större utsträckning präglas av mångfald. Genom att göra en kartläggning kan organisationen få 

en insikt i att det krävs ett arbete för att öka mångfalden och att det vidare kan ligga till grund 

för ett strategiskt mångfaldsarbete. Chefs-gruppen uttrycker att kartläggningen bör ske genom 

olika index, för hur sammansättningen i organisationen ser ut. Det finns enligt teorin en 
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svårighet med att kartlägga mångfald då organisationer enligt lag inte får kartlägga exempelvis 

etnicitet, funktionshinder eller andra personliga aspekter (Fägerlind, 2012; Roth, 2008). I 

diskussioner i både HR-gruppen och chefs-gruppen tas det upp att de ser en svårighet med att 

kartlägga mångfald då det finns lagar och regler för vad en organisation får mäta. Vidare menar 

en respondent i HR-gruppen att mångfaldsbegreppet är komplext och kan innebära flera olika 

aspekter av mångfald att kartlägga. Vi tolkar att då organisationen inte har arbetat fram en egen 

definition av begreppet mångfald ser respondenterna att organisationen inte tydligt kan klargöra 

vad det är de avser mäta.  

Flertalet respondenter från HR-gruppen, chefs-gruppen och de individuella intervjuerna tycker 

att Trafikverket bör se till hur andra organisationer framgångsrikt har utvecklat strategier 

gällande mångfald för att lära och inspireras. Teorin om best practice kan kopplas till att 

respondenterna anser att organisationen bör använda sig av ett best practice-perspektiv för att 

finna en universellt fungerande mångfaldsstrategi (Boxall & Purcell, 2011). IP2 ställer sig dock 

emot HR-gruppens resonemang och menar att Trafikverket inte enbart kan se till hur andra 

organisationer gjort för att sedan göra likadant. Denne poängterar att Trafikverket måste hitta 

ett eget sätt att utforma en strategi kopplat till den specifika organisationen och dess kontext. 

Det kan tolkas att respondenten ser en mångfaldsstrategi ur ett best fit-perspektiv som innebär 

att varje organisation bör designa sina egna strategier utifrån de olika typerna av mångfald som 

de står inför. Dessa strategier bör också utformas i samband med rådande kontext, mål och 

värderingar samt andra interna och externa faktorer. (Alcazar, et. al 2012) 

Enligt IP1, HR-gruppen och chefs-gruppen skulle det framgångsrika arbete som gjorts kring 

jämställdhet i organisationen kunna utgöra en bra grund för hur organisationen kan arbeta med 

mångfald. Det kan tolkas av empirin att respondenterna menar att ett mångfaldsarbete och en 

mångfaldsstrategi kan utformas och utföras på samma sätt som organisationens 

jämställdhetsarbete. IP2 beskriver att denne ser en fara i att använda samma arbetssätt som 

gjorts med jämställdhet och menar ett arbete med mångfald skiljer sig från ett 

jämställdhetsarbete och att det innefattar olika saker.  

"Om organisationen tror att de har gjort ett bra jobb kring jämställdhet, men så har de inte 

gjort det så finns det en fara. Jag anser också att begreppen inte är samma sak att det finns en 

skillnad mellan ett jämställdhetsarbete och ett mångfaldsarbete." 
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Alla respondenter är överens om att, hur organisationen än gör, är det viktigt att inte ersätta 

arbetet med jämställdhet mot ett mångfaldsarbete, istället ska mångfald vara något som 

organisationen ytterligare arbetar för.  

I och med att Trafikverket är en statlig myndighet poängterar IP1 att organisationen måste 

anpassa utvecklandet av en mångfaldsstrategi efter den förvaltningspolitiska utvecklingen då 

den anger riktning för hur myndigheter ska arbeta vilket påverkar hur Trafikverket kan arbeta 

med frågorna. Ur teorin framkommer det att tidigare studier av HRM har blivit kritiserade för 

att fokusera för mycket på organisationen och därmed ignorerat den större kontexten av 

marknaden, nätverk och samhället som organisationen verkar i (Boxall & Purcell, 2011). För 

att organisationen på bästa sätt ska få insikt i hur ett strategiska arbete kan utformas menar 

respondenterna i HR-gruppen att organisationen måste vara medvetna om och förstå vad som 

händer i samhället. IP1 utvecklar resonemanget och menar att det är HR-avdelningens måste 

vara insatta och aktiva i politiken samt delta i sammankomster och nätverk gällande mångfald. 

Det kan tolkas att respondenterna ser behovet av att bättre granska den externa miljön i 

utvecklandet av ett strategiskt arbete. HRM-strategierna förstås bättre om de undersöks ur ett 

bredare perspektiv då HRM grundas i en länk mellan den externa miljön och de interna 

organisatoriska systemen som är kapabla till att hantera mångfald (Benschop, 2001; Granberg, 

2011).   

4.2.4 Mångfald som strategi 

Samtliga fokusgrupper och individuella intervjuer belyser att en mångfaldsstrategi måste 

utformas och innehålla ett förtydligande om varför organisationen ska arbetar med och för 

mångfald. En respondent från HR-gruppen belyser detta genom att uttrycka: 

"Det måste finnas ett skäl till att arbeta strategiskt med mångfald. Varför är detta viktigt för 

oss på Trafikverket? Vi måste komma fram till varför vi vill arbeta med mångfald och vad vi 

ser för fördelar med ett mångfaldsarbete. Det känns viktigt att grunda en strategi i just dessa 

argument."  

Även teorin belyser att en organisation bör poängtera och beskriva varför mångfaldsarbete är 

viktigt och att visa på vilket sätt det kan bidra till framgång för organisationen för att på så sätt 

skapa motivation och engagemang bland de anställda (Fägerlind, 2012). IP2 anser att det finns 

många bra argument och anledningar till varför en organisation ska arbeta med mångfald, men 

att det är av största vikt att se dessa argument ur den specifika organisationens perspektiv.  
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"Det är viktig att Trafikverket hittar sitt "varför". Trafikverket måste bestämma sig för vilka 

fördelar de ser med ett mångfaldsarbete kopplat till Trafikverket som organisation och sedan 

argumentera utifrån organisationens varför." 

I båda fokusgrupperna framkommer det att respondenterna ser att Trafikverket kan komma att 

gå miste om viktig arbetskraft om de inte arbetar strategiskt för en ökad mångfald. Det kan av 

empirin tolkas att detta kan vara en anledning till varför organisationen ska arbeta för en ökad 

mångfald och vara ett incitament att visa på. IP1 beskriver: 

"Vi kommer att gå miste om en stor kompetensbank om vi inte utvecklar ett strategiskt arbete. 

Vi står inför stora pensionsavgångar inom en snar framtid och har inte råd att bortse från den 

kompetensbredd som mångfalden ger." 

Teorin visar det att de organisationer som aktivt arbetar för en ökad mångfald stärker sina 

möjligheter att klara framtida kompetensförsörjningsutmaningar genom att attrahera, rekrytera, 

behålla och utveckla rätt kompetens (Bourke, et. al 2014; Fägerlind, 2012; Cox & Blake 1991). 

Teorin stärker empirin då IP2 anser att organisationen genom ett strategiskt mångfaldsarbete 

ges möjlighet till att attrahera en större bredd av framtida potentiella medarbetare. 

Genom att inkludera mångfald i organisationer har det också visat sig att verksamhetens 

kreativitet, kvalitet och effektivitet ökar då organisationer utvecklas av människor med olika 

åsikter och erfarenheter. (Cox & Blake, 1991; Fägerlind, 2012) Genom att bilda heterogena 

grupper genom ökad mångfald anser chefs-gruppen att problem i organisationens verksamhet 

kan bli belysta ur ett bredare perspektiv och att detta är bra för framtida innovation och 

lösningar.   

"När organisationen har en bredd av personer som får tänka till, komma till tals och vara med 

och ta fram lösningar ökar chansen att hitta den mest optimala lösningen. När organisationen 

tidigare fått in andra tankemönster till exempel genom kvinnor så har olika projekt blivit mer 

kreativa och lyckade. Inte bättre, men det har brutit upp mönster av hur vi tänker och på så 

sätt blir vi mer kreativa.” 

Empirin stärks av teorin som beskriver att de olika perspektiv som mångfald ger kan innebära 

effektivare sätt att lösa komplexa och utmanande affärsfrågor på, samt att få bättre kvalitet på 

besluten (Bourke et. al, 2014; Fägerlind, 2012; Lindelöw, 2008). 

IP1 skildrar att samhället i Sverige idag är sammansatt och ser annorlunda ut än vad det gjorde 

för 50 års sedan och att det ställer nya krav på Trafikverkets sätt att arbeta. Respondenten 
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beskriver att Trafikverket är en statlig myndighet som ska verka för samhället och arbeta för 

medborgarna. Det kan tolkas av empirin att Trafikverket viktigaste skäl till ett strategiskt 

mångfaldsarbete är att Trafikverket bör spegla samhällsmedborgarna och samhället som det 

idag är sammansatt, för att kunna tillgodose medborgarnas behov.  

"Vårt uppdrag på Trafikverket är att vi ska vara samhällsbyggare och vårt uppdrag grundas 

i medborgarnas behov, vilket innebär att om vi inte har mångfald i organisationen som speglar 

samhället så kan vi inte heller bygga samhället som det ser ut. Vi har äldre människor, vi har 

rullstolsbundna, vi har en annan etnisk bakgrund och andra kärnäktenskap i dagens samhälle. 

Genom att ha mångfald får vi en bredd i vårt tänkande som gör att vi kommer väldigt mycket 

längre och möter fler människors behov".  

Detta kan kopplas till teorin som beskriver att genom att skapa heterogenitet bland de anställda 

kan organisationer även vända sig till ett utökat kundsegment, då de på ett bättre sätt kan förstå 

flera typer av kundbehov (Bourke, et. al 2014; Fägerlind, 2012; Lindelöw, 2008). IP1, IP2 och 

IP3 menar att mångfald i organisationen kan ge en ökad möjlighet att förstå olika kundsegments 

behov. Det kan tolkas att om Trafikverket arbetar för en större bredd bland de anställda ökar 

möjligheten att se behov i samhället som annars kanske inte skulle uppmärksammas. IP1 

tydliggör resonemanget genom att beskriva hur de förr byggde cykelvägar i samhället.  

"Förr byggde vi exempelvis cykelvägar genom avskilda områden som lystes upp av 

vägbelysning. Detta har senare visat sig inte vara en bra lösning då kvinnor är rädda och män 

blir nedslagna här. Genom att ha en mångfald av medarbetare i organisationen kan vi bättre 

skapa lösningar i samhället då vi förstår samhället på flera plan.” 

IP2 belyser också att mångfalden ur ett etniskt perspektiv fortsättningsvis kommer att öka i 

Sverige och att en anledning till att arbeta strategiskt med mångfaldsfrågor är att följa med i 

den utvecklingen. Genom att aktivt arbeta med mångfaldsfrågor ser respondenten att 

Trafikverket utåt kan visa att organisationen präglas av en mångfald och att detta ger möjlighet 

till att stärka organisationens varumärke och därmed uppfattas som en attraktiv arbetsgivare.  

"Det är bra om vi som organisation uppfattas som moderna i vårt arbete med mångfald och 

därför attrahera flera medarbetare. Attraherar vi flera så kommer det i sin tur att ge oss en 

större bredd i rekryteringen och där med en bredare kompetensbank.” 

Cox och Blake (1991) hävdar att organisationer som arbetar med att integrera mångfaldsfrågor 

i samtliga delar av organisationen kan dra nytta av detta genom en ökad legitimitet i samhället 
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och därmed skapas en framgångsrik marknadsföring och organisationen framstår som en 

attraktiv arbetsgivare.  

 

Det framkommer av HR-gruppen och chefs-gruppen att det i en mångfaldsstrategi bör utformas 

klara och distinkta mål baserade på incitamenten till att arbeta med mångfald. En HR-

respondent beskriver att det är viktigt att visa på en målbild och vad arbetet ska resultera. En 

strategi bör enligt teorin ses som en flexibel process som hanterar signaler från omvärlden och 

översätter dessa till effektiva åtgärder i organisationen och samtidigt undersöka organisationens 

nuvarande situation, framtida väg och upprätta mål (Boxall & Purcell, 2011; Dass & Parker, 

1996). IP2 beskriver att en vision och en målbild är jätteviktig för att förmedla vad 

organisationen vill med sitt mångfaldsarbete, men att dessa mål måste brytas ner i rimliga 

delmål. IP1 anser att delmål skulle kunna utformas i form av styrkort för att ge tydliga mål att 

uppnå som sedermera är mätbara. I en diskussion i HR-gruppen vänder sig respondenterna emot 

styrkort då de anser att arbetet enbart skulle fokusera på kvantitativa mål. De menar att 

mångfald kräver mål med fokus på kvalitet som ger förutsättningar för Trafikverket att framstå 

som en attraktiv arbetsgivare. I vidare diskussioner ser HR-gruppen att en blandning av 

kvalitativa och kvantitativa mål skulle kunna vara effektivt för arbetet och en HR-respondent 

förklarar:  

"Vi kanske måste in med styrkortsmål, tragiskt men kanske måste arbetet börja där för att få 

in en mångfald i organisationen och då är ett sätt styrkortsmål. Det bästa vore dock om man 

lyckas övertyga organisationen med andra goda argument." 

En respondent i HR-gruppen poängterar att mål, oavsett om de är kvalitativa eller kvantitativa, 

bör arbetas fram genom att involvera fler medarbetare från organisationens olika delar för att 

få ett bredare perspektiv på vilka mål organisationen vill uppnå.  

"Det räcker inte att bara några få utvalda medarbetare arbetar fram en målbild av 

mångfaldsarbetet och sen förväntar sig att detta ska gälla för 6500 anställda. Då försvåras 

arbetet med att förankra en mångfaldsstrategi i hela organisationen.” 

IP2 beskriver att målen måste vara tydligt preciserade för att underlätta ett arbete med att 

utforma aktiviteter för hur dessa mål ska uppnås. I HR-gruppen och i chefs-gruppen kommer 

det fram att alla respondenter anser att HR utifrån målen måste skapa aktiviteter, utforma 

handlingsplaner och tillhandahålla verktyg kopplade till målen och som säkerställer att strategin 

stöttas.  
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"Mångfald är en fråga som inte får falla platt och har vi sagt att vi ska initiera ett 

mångfaldsarbete, måste vi göra det hela vägen. Vi börjar med ett seriöst strategiarbete där vi 

sätter tydliga och realistiska mål och gör handlingsplaner och visar på riktlinjer, sen så jobbar 

vi utifrån den planen det är då ett strategiskt arbete med mångfald gå från ord till handling".  

Gällande HRs arbete med mångfald i framtiden anser HR-gruppen och chefs-gruppen att 

mångfaldsstrategin måste tas steget längre och involveras i HRs alla aktiviteter för att bli en 

naturligt återkommande aspekt i allt HR-arbete. Empirin kan kopplas till det flertalet författare 

argumenterar för; att det strategiska arbetet med mångfald inte ska stå för sig själv, utan istället 

integreras med organisationens och HRs övriga strategier för att det ska kunna inkluderas i alla 

områden och aktiviteter i organisationen. På så vis kan strategisk HRM dra nytta av 

mångfaldens fördelar och skapa värde till organisationen (Benschop, 2001; Fägerlind, 2012; 

Kossek & Lobel, 1996).  

4.2.5 Integrera mångfaldsstrategin  

Thomas (1990) menar att arbetet med mångfald inte ska ses som en specifik HRM-aktivitet 

eller som ett tillägg till generella HRM-policys utan istället integreras i det övriga HRM-arbetet. 

Av diskussioner med HR-gruppen, chefs-gruppen och i samtal med IP3 framkommer det ett 

flertal HR-aktiviteter som anses vara viktiga att integrera en mångfaldsstrategi med. Teorin 

poängterar att om integreringen av dessa aktiviteter ska ske så effektivt och strategiskt som 

möjligt måste det finnas en tanke bakom hur dessa samspelar gentemot varandra (Boxall och 

Purcell, 2011). IP3 beskriver att det är extra viktigt att koppla en mångfaldsstrategi till 

kompetensförsörjningsplanen för att på så sätt utveckla analysen av framtida personalbehov 

utifrån ett mångfaldsperspektiv. IP3 menar att genom att koppla mångfaldsstrategin till 

kompetensförsörjningsplanen får organisationen en tydligare bild över hur de kan utveckla 

analysen av framtida kompetensbehov och därmed minska risken att gå miste om viktig 

kompetens. IP3 utvecklar resonemanget genom att beskriva att en mångfaldsstrategi kopplad 

till kompetensförsörjningsplanen tydliggör vikten av att även koppla strategin till 

attraktivitetsarbetet. 

"Jag kan se att mångfaldsstrategin också behöver kopplas till attraktivitetsarbetet för att klara 

framtida kompetensförsörjningsbehov. Vi måste rikta attraktivitetsarbetet till de grupper som 

idag inte söker sig till Trafikverket och på så sätt få en mångfald av sökande och en bredd av 

kompetenser." 
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HR-gruppen anser precis som IP3 att en mångfaldsstrategi bör kopplas till 

kompetensförsörjningsplanen och attraktivitetsarbetet och menar vidare att strategin måste 

integreras i rekryteringsprocessens alla steg där rekryteringsprocessen bör starta i perspektivet 

av mångfald. Det kan av empirin utläsas att ser att processer kan säkras upp utifrån ett 

mångfaldsperspektiv vilket stärks av Benschop (2001) som har utvecklat en modell för att länka 

en mångfaldsstrategi till organisationens prestationer genom att starta flertalet HR-aktiviteter i 

perspektivet av mångfald för att inte förbise mångfalden av den mänskliga resursen. En 

respondent från HR-gruppen poängterar att rekryteringsprocessen är av största vikt att koppla 

mångfaldsstrategin till då det är i rekryteringen HR har möjlighet att rekrytera olikheter och 

därmed öka mångfalden till organisationen.   

"Eftersom siffran av mångfald är låg i organisationen måste vi först och främst öka 

mångfalden genom att tänka kvantitet. Det går inte att jobba kvalitativt med frågorna om det 

inte finns en mångfald i organisationen.”  

Genom att inleda rekryteringsprocessen i perspektivet av mångfald anser HR-respondenterna 

att de kan hjälpa cheferna till ökad medvetenhet om vikten av mångfald i organisationen. Chefs-

gruppen beskriver att de tror att chefer ofta har en benägenhet att rekrytera personer som 

påminner om dem själva, men att om HR har en mångfaldsaspekt i rekryteringsprocessen kan 

de hjälpa cheferna att nyansera rekryteringen. 

”Det är inte alla chefer som naturligt kan se hur människor med olika bakgrunder, 

erfarenheter och så vidare kan tillföra till en arbetsgrupp och då kan HR vara med och visa 

på dessa aspekter.”  

Chefs-gruppen beskriver vidare att genom att länka en mångfaldsstrategi till 

rekryteringsprocessen kan det hjälpa dem att belysa omedvetna fördomar i processen. Det kan 

tolkas av empirin att både chefer och HR-gruppen ser en mångfaldsstrategi integrerad i 

rekryteringsprocessen vara av stor vikt i ett strategiskt arbete med mångfald. Enligt Boxall och 

Purcell (2011) bör HRM ses som en aspekt för allt ledningsarbete i en organisation där chefer 

och linjechefer har en viktig del. En respondent från HR-gruppen utrycker att HR måste ställa 

krav på chefers arbete med mångfald genom att göra det till en bedömningsgrund i de årliga 

chefsbedömningarna. Detta för att få cheferna att förstå vikten av att arbeta med mångfald och 

integrera mångfaldsarbetet i sin verksamhet. Även respondenterna i chefs-gruppen anser att det 

bör ställas krav på cheferna för att mångfaldsarbetet inte ska stanna vid bara ett "papper". IP3 
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förklarade att denne anser att organisationen måste se över hur en mångfaldsstrategi kan länkas 

till chefs- och ledarskapet på bästa sätt.  

Paauwe och Richardsson (1997) länkar samman HRM-aktiviteter så som rekrytering, 

utveckling och attraktivitetsarbete med organisationens prestationer på både individ, grupp och 

organisationsnivå. Dessa prestationer kan kopplas till det chefs-gruppen uttrycker om att de 

vidare ser att det kan bli enklare att genomföra ett mångfaldsarbete om mångfaldsstrategin även 

integreras med organisationens övriga verksamhetsmål, för att på så sätt bli naturligt 

återkommande i organisationens alla delar och därmed bidra till att uppnå verksamhetsmålen. 

SHRM har inget egenvärde utan värderas efter dess förmåga att stödja organisationens 

verksamhet och bör därför stämma överens med organisationens övriga strategier och anpassas 

till den rådande kontexten (Powell & DiMaggio, 1991). Teorin kan kopplas till vad en 

respondent från HR-gruppen uttrycker om att en mångfaldsstrategi inte ska stå isolerad från 

organisationens övriga strategier utan bör integreras för att organisationens ska dra nytta av 

dess fördelar. HR-gruppen anser också att mångfaldsstrategin bör kopplas till Trafikverkets 

övergripande mål och inriktning. 

”Ska Trafikverket ses som samhällsutvecklare och som en modern arbetsgivare bör 

mångfaldsstrategin kopplas till organisationens övriga mål. Jag ser att det finns flera mål att 

koppla mångfaldsstrategin till, bland annat parametrar kring produktivitet.”  

Kossek och Lobel (1996) och Thomas (1990) menar att en integrering bidrar till att inkludera 

strategisk mångfald inom alla områden och aktiviteter i organisationen. På så vis kan SHRM 

dra nytta av mångfaldens fördelar och skapa värde till organisationen (ibid). Teorin stärks av 

HR-gruppen och chefs-gruppen där alla respondenter anser att en mångfaldsstrategi bör ha 

möjlighet att utgöra en del av Trafikverkets varumärkesstrategi för att stärka organisationens 

varumärke. Bourkes et. al (2014) forskning visar på vikten av att mångfaldsarbetet inte ska ses 

som ett uttalat program eller marknadsföringskampanj för att lättare rekrytera personal, utan 

som en affärsstrategi för att organisationen ska kunna uppnå sina övergripande mål på ett 

effektivare sätt. Det kan av empirin tolkas att respondenterna anser att om en mångfaldsstrategi 

ska ta steget fullt ut och ge de effekter tidigare beskrivna bör strategin integreras och ses som 

en affärsstrategi.  
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4.3 Vad krävs för att ett strategiska mångfaldsarbete ska bli mer effektivt och 

skapa värde till organisationen? 

Ur empirin framkommer det att om ett strategiskt mångfaldsarbete ska bli mer effektivt i 

organisationen är det viktigt att inse att arbetet är en tidskrävande process och att planen och 

arbetet måste kommuniceras ut till både ledning, HR, chefer men även till medarbetare. Vidare 

anses det viktigt att den strategiska planen och arbetet kontinuerligt följs upp och att detta ska 

ske som en naturlig del i det strategiska arbetet. Det framkommer också av det empiriska 

materialet att om ett mångfaldsarbete skall lyckas är det viktigt att inse att organisationen ställs 

inför ett förändringsarbete som behöver hantera såväl strukturella som kulturella förändringar. 

Slutligen måste ett strategiskt mångfaldsarbete stödjas av en engagerad ledning och ett 

ledarskap som präglas av förståelse och tolerans mot olikheter.  

4.3.1 Tid, kommunikation och uppföljning 

För att lyckas med ett strategiskt mångfaldsarbete krävs det en förståelse för att mångfald inte 

är ett engångsproblem att lösas, utan bygger på en långsiktighet med insikten att det är en 

tidskrävande process som hela tiden måste fortgå (Roth, 2008; Zane, 2002). HR-gruppen 

uttrycker att ett strategiskt mångfaldsarbete är något som kräver både tid och tålamod innan 

organisationen kan se och kan dra nytta av de goda effekterna. Det framkom i chefs-gruppen 

att respondenterna anser att tidsaspekten kan utgöra ett hinder för ett strategiskt 

mångfaldsarbete i Trafikverket. Respondenterna beskriver att Trafikverket hela tiden ska vara 

effektiva i processer och arbetssätt vilket gör att de i många avseenden tänker kortsiktigt. 

"Vi tenderar att anställa en person som ska leverera från dag ett vilket gör det svårt att anställa 

exempelvis någon som inte behärskar det svenska språket till fullo. Så vår brist på 

långsiktighet och strategiskt tänkande gör att vi blir reaktiva och därmed något vi måste 

hantera för kunna utveckla mångfald." 

Det kan tolkas av empirin att denna kortsiktighet kan utgöra ett hinder i ett strategiskt 

mångfaldsarbete då respondenterna ser att mångfaldsfrågor kräver ett proaktivt arbetssätt som 

tillåts ta tid innan organisationen tydligt kan se resultat. HR-gruppen anser också att frågan 

måste prioriteras och ges mer tid genom att exempelvis få ett mer värdefullt utrymme på 

chefsdagar och Trafikverksdagarna.  

"Det räcker inte med att vi i tar upp frågan som en bisats på slutet av en aktivitetsdag där vi 

säger att, ja så har vi en liten till sak att diskutera. Vi måste prioritera frågorna och ge dem 
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de utrymme de förtjänar. Utöver detta ser jag gärna att vi har speciella aktivitetsdagar som 

bara fokuserar på mångfald, både för HR, chefer och medarbetare."   

Chefs-gruppen uttrycker att om en satsning ska ske på ett strategiskt mångfaldsarbete måste 

organisationens medarbetare bli medvetna om arbetet. Enligt Cox (1991) är det viktigt utveckla 

en kommunikationsstrategi för att kommunicera det fortlöpande mångfaldsarbetet och för att 

tydliggöra hur, när och till vem information om det strategiska arbetet med mångfald ska 

kommuniceras. Respondenterna anser att strategin och arbetet med mångfald bör 

kommuniceras ut i verksamheten och att det bör finnas en kommunikationsplan kopplad till 

strategin som tydliggör hur budskapet ska kommuniceras. Det kan av empirin tolkas att 

respondenterna menar att en strategi i sig inte skapar värde om den inte förmedlas ut i 

organisationen. Det är enligt Cox (1991) därför av största vikt att kommunicera det strategiska 

arbetet med mångfald för att tydligt visa organisationen vad arbetet innefattar och att 

mångfaldsstrategin ger resultat och effekter som de anställda inte alltid lika tydligt ser för att 

bibehålla drivkraften för att fortsätta arbetet framåt.   

I chefs-gruppen diskuteras det även om betydelsen av extern kommunikation för att lyckas med 

ett mångfaldsarbete och respondenterna menar att organisationen bör kommunicera arbetet 

extern samtidigt som det kommuniceras internt.  

"Det gäller att en mångfaldsstrategi genomsyrar organisationen både på tvären, längden och 

alla delar i organisationen. Det ska inte vara en stuprörsfråga och därför är kommunicering 

av både strategin i sig och dess effekter viktiga att nå ut med. Genom att internt och externt 

kommunicera och visa på att vi arbetar med mångfald i organisationen ökar våra chanser för 

ett lyckat mångfaldsarbete samtidigt som det kan attrahera nya medarbetare av en bredare 

grupp." 

IP2 och IP3 beskriver att det är viktigt att kommunicera och visa på aktiviteter som genomförs 

kopplade till mångfald och vilka effekter dessa ger. IP2 beskriver att det ger en signal till 

organisationen om att mångfaldsarbetet är en viktig prioritering samt gör att chefer och 

medarbetare kan inspireras av varandras arbete. Empirin påvisar att respondenterna ser att 

genom goda exempel kan förståelse och motivation för arbetet spridas till medarbetare, HR och 

chefer.  

Ur alla fokusgrupper och individuella intervjuer framkommer det att det en mångfaldsstrategi 

måste innehålla uppföljning av målen och hur arbetet fortskrider. I HR-gruppen ses uppföljning 

som något som bör utgöra en del av strategin och inte vara ett arbete som görs vid sidan av. En 
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HR-respondent beskriver att kontinuerlig uppföljning gör att arbetet ses som en process som 

går runt, runt.  

"Arbetet ska ses som en kedja, det ska gå runt, runt, runt och kontinuerligt följas upp för att 

hela tiden fortlöpa och utvecklas. Genom att se det som en kedja som går runt, runt kan vi 

sträva efter att utveckla arbetet hela tiden. Vi kan inte luta oss tillbaka och tro att vi ska klara 

oss, vi måste vara på tå för att fixa verksamheten hela tiden. Finns uppföljning med som en 

del i strategin kan vi planera tid och resurser för det. För att kunna göra en bra uppföljning 

krävs det att vi har satt tydliga och mätbara mål. Gör vi detta, utvecklas arbetet till något som 

är en naturlig del i organisationen." 

I teorin framkommer det att utvärdering utgör en viktig del i att skapa förståelse för om de 

strategiska insatserna ger någon effekt för att på så sätt vidare utveckla verktyg, nya mål för 

utveckling och handlingsplaner för att göra arbetet ännu bättre och mer effektivt. Det är också 

viktigt att chefernas arbete med mångfald hela tiden följs upp då de utgör en viktig grund i att 

arbeta strategiskt med mångfald och sprida arbetet vidare i organisationen. (Cox, 1991) HR-

gruppen utvecklar resonemanget om att det strategiska mångfaldsarbetet bör följas upp genom 

att de som är ansvariga för de olika aktiviteterna kopplade till strategin också följs upp. En HR-

respondent beskriver att om HR och chefer är medvetna om att arbetet kommer att följas upp 

bör dessa aktiviteter få en större prioritering bland många andra arbetsuppgifter. Resonemanget 

stärks av chefs-gruppen där en chefs-respondent uttryckte:  

"Detta gör att det sätts lite press på oss då vi kan följa upp om vi har nått dit vi ska.  Har vi 

inte gjort det vi ska, kan vi gå tillbaka och se vad vi kan förändra och förbättra och på så sätt 

fortsätter processen år efter år, runt, runt. Det är här strategin går från att vara bara ord till 

handling, att den följs upp kontinuerligt."  

4.3.2 Struktur kontra kultur 

Ur teorin framkommer det att organisationer som jobbar för ett mångfaldsklimat ställs inför en 

radikal förändring som måste hanteras. Det räcker inte att bara hantera mångfaldsfrågor i en 

integrerad HRM-strategi, i praktiken krävs det att dessa frågor även ses som en 

förändringsprocess vilket är en utmaning då mångfald för med sig både möjligheter och hot för 

en organisation. (Cox & Beale, 1997) IP2 beskriver att en utmaning organisationen står inför är 

att övervinna den rädsla som denne anser finns bland medarbetarna i organisationen. Chefs-

respondenterna styrker resonemanget då de menar att det krävs arbete för att övervinna det 

motstånd och den rädsla som finns kopplade till dessa frågor när det ska förankras hos 
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medarbetarna. Respondenterna anser att en utmaning är att bygga upp kunskap och mogenhet 

för att hantera eventuellt motstånd mot ett mångfaldsarbete och mångfald på arbetsplatsen. I en 

studie av Kossek et. al (2003) framgår det att HR-strategier som bara fokuserar på strukturella 

förändringar utan att arbeta med organisationskulturen kommer att misslyckas med sin 

mångfaldsstrategi. En respondent från HR-gruppen uttryckte att denne inte ansåg att 

organisationskulturen är något som bör tas i bejakelse, utan att dessa frågor ska kunna bedrivas 

i vilken organisationskultur som helst. Teorin ställer sig emot detta eftersom 

organisationskultur är den sociologiska bakgrunden bakom arbetsbeteenden så krävs det en 

förändring i kulturen för att bättre stödja strategiska mål med att skapa mångfald i 

organisationen (Cox & Beale, 1997). En annan HR-respondent beskriver dock att de utöver en 

strategi måste finnas ett tillåtande klimat i organisationen och att ett arbete med mångfald kräver 

att organisationskulturen ses över med dess värderingar och attityder. Denne respondent 

uttrycker vidare att organisationskulturen är något som organisationen måste arbeta med och i 

vissa fall även förändra. Teorin beskriver att det är viktigt att veta att kontexten och de kulturella 

attityderna som finns i organisationen påverkar det strategiska HRM-arbetet (Boxall & Purcell 

2011). Att arbeta strategiskt innefattar också att reflektera över vilken organisationskultur 

organisationen har samt vilka signaler som går fram i organisationen.  

”Ett tillåtande klimat möjliggör för förändringar, som att det är okej att göra fel så som 

exempelvis stava fel. Vi måste diskutera de här frågorna i organisationen för att få till en 

förändring. Om vi får ut den bästa jämställdhets- och mångfaldsplanen på ett möte kommer 

det inte bli någon skillnad. Vi som HR måste tvingas in i diskussionerna och känna att vi äger 

frågan. Vi måste få hjälp att driva den vidare, men också få alla att känna ansvar för att driva 

den vidare.”  

Teorin styrker resonemanget då (Bourke, et. al, 2014) belyser att organisationer måste sträva 

efter en organisationskultur som präglas av delaktighet och som är öppen för nya idéer som 

värderar mångfald. Lyckas inte organisationen med detta kommer det strategiska arbetet med 

mångfald mest troligt resultera i negativa utfall. (ibid) 

Kossek et. al (2003) beskriver att förändringar rörande mångfald måste ses ur både ett individ- 

och organisationsperspektiv som måste förankras både på individ-, grupp- och 

organisationsnivå. Resonemanget kan kopplas till det chefs-gruppen uttrycker om att ett 

strategiskt arbete med mångfald måste förankras på flera olika nivåer, i olika steg som en del i 

förändringsprocessen. En respondent i chefs-gruppen uttrycker att en implementering av en 

mångfaldsstrategi bör utgå från att arbetet förankras på organisationsnivå genom ledning, chefer 
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och HR som sedan sprider och utvecklar arbetet vidare till grupp- och individnivå och på så sätt 

i hela organisationen.  

4.3.3 Ledarskapets betydelse  

För att mångfaldsarbetet ska få effekt diskuteras det i HR-gruppen och chefs-gruppen att högsta 

ledningen har en avgörande roll och att ledningens engagemang och stöttning är av största vikt 

för att driva arbetet i organisationen. De anser att ledningen är de som sätter standarden för 

frågan och att det är deras engagemang som gör att frågan får betydelse och drivs i 

organisationen. Alla respondenter uttrycker att om ledningens intresse inte finns så blir det svårt 

att lyckas med ett mångfaldsarbete på alla nivåer. Teorin beskriver att ledningen tydligt måste 

ta ställning och visa på att arbetet med mångfald är viktig och driver det som ett mål i 

organisationen. Ledningen ses i sig som ett strategiskt verktyg för att leda verksamheten i 

önskad riktning och för att förverkliga visionen om en organisation genomsyrad av mångfald i 

alla dess delar. (Fägerlind, 2012; Kossek & Lobel, 1996) En respondent från HR-gruppen 

uttrycker: 

”Som gäller för ledningen i alla frågor så måste de tala om att den här frågan är viktigt och 

att de står bakom arbetet. De måste uttryckligen säga att de står upp för dessa frågor och 

detta arbete i Trafikverket.” 

Ur teorin framkommer det att chefer har en viktig roll i att implementera arbetssätt gällande 

mångfald och har en stor påverkan på hur väl en arbetsplats lyckas med sin strategiska 

mångfaldssatsning (Cox, 1991; Fägerlind, 2012). Alla respondenter beskriver att cheferna har 

en avgörande roll i ett mångfaldsarbete och att det krävs ett moget ledarskap för att ta ansvar 

för mångfaldsfrågorna. Yukl (2012) menar att ledare spelar en viktig roll i att sprida kunskap 

kring mångfald och skapa likvärdiga möjligheter för alla medarbetare. Chefs-respondenterna 

beskriver att ett ändamålsenligt ledarskap för mångfald innebär att chefer tar ett större ansvar 

och ser sin roll i mångfaldsarbetet och att denna roll är viktig. Denna typ av ledarskap gör att 

cheferna vågar ta steget längre och ser ett värde i att integrera olikheter till sin verksamhet. För 

att ta steget att tillsätta nya medarbetare utifrån ett heterogent perspektiv anser 

chefsrespondenterna att ett moget ledarskap gör att chefer ser hur de utifrån en 

mångfaldsstrategi kan reflektera över hur de utformar olika arbetsgrupper.  Enligt Fägerlind 

(2012) och Yukl, (2012) bör ledare främja till förståelse och tolerans mot mångfald och att 

ledare bör förhålla sig till vissa riktlinjer som att till exempel föregå med gott exempel, 
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uppmuntra till respekt för skillnader mellan individer, främja förståelse för olika värderingar, 

förklara hur mångfald gynnar gruppen och organisationen och identifiera förutfattade meningar.  
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5. Diskussion 

I diskussionskapitlet kommer vi att diskutera helheten av studien utifrån det teoretiska och 

empiriska materialet, för att utveckla en djupare analys av studien. Utifrån studiens syfte och 

frågeställningar presenteras våra slutsatser som ligger till grund för hur vi ser att HR på 

Trafikverket kan initiera och strukturera ett strategiskt arbete med mångfald. 

Diskussionskapitlet avslutas med våra förslag till vidare forskning. 

5.1 HRs strategiska arbete med mångfald 

Syftet för den här studien är att identifiera hur HR strategiskt kan arbeta med mångfaldsfrågor. 

Vidare är syftet att visa hur ett strategiskt mångfaldsarbete kan bli mer effektivt.  

Som vi ser det finns ingen ovilja till att arbeta strategiskt med mångfald i Trafikverket, men vår 

undersökning påvisar att det kan vara svårt att initiera ett strategiskt mångfaldsarbete. För att 

HR strategiskt ska kunna arbeta med strategiskt mångfald har det genom analysen av empirin 

framkommit flertalet viktiga faktorer som Trafikverket behöver genomföra och utveckla för att 

påbörja arbetet.  

5.1.1 Att grunda för ett strategiskt arbete med mångfald 

I analysen av empirin framkommer det att Trafikverket bör inleda det strategiska arbetet med 

att göra en nulägesanalys för att få en uppfattning om den rådande situationen gällande 

mångfald i organisationen. Genom att kartlägga organisationens nuvarande situation ser vi att 

Trafikverket kan få en uppfattning om vad som behöver utvecklas och utifrån det starta ett 

arbete med att initiera en mångfaldsstrategi.  

Genom analysen av empirin framkommer det att en kartläggning av mångfald kan vara svårt 

att genomföra då det finns lagar och regler för vilka aspekter av mångfald en organisation får 

mäta. Vi kan av undersökningen tolka att svårigheten i att mäta mångfald skulle kunna vara en 

av anledningarna till att jämställdhetsarbetet har blivit mer framgångsrikt i organisationen 

eftersom det är lätt att kartlägga män och kvinnor. Vi ser ändå att det finns vissa parametrar av 

mångfald som organisationen kan mäta bland annat ålder, åldersspann och medarbetare med 

utländsk härkomst. Vi ser även att HR skulle kunna genomföra andra former av kartläggningar 

som inte enbart fokuserar på kvantitativa parametrar. Ett exempel på detta är att genomföra 

medarbetarundersökningar för att analysera hur medarbetarna anser att organisationen främjar 

för olikheter. Vidare ser vi att HR i dialog med cheferna kan kartlägga hur en arbetsgrupp eller 

arbetsplats är sammansatt utifrån andra aspekter av mångfald som inte mäts kvantitativt. Vi kan 
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av undersökningen även utläsa att komplexiteten av begreppet samt hur mångfald idag 

definieras i organisationen gör det svårt att utföra denna sorts mätningar. 

5.1.2 Definiera begreppet   

I analysen av empirin framkommer det att organisationens nuvarande definition, som utgår från 

diskrimineringslagstiftningen, utgör ett hinder för ett strategiskt arbete och att Trafikverket bör 

utforma en mer ändamålsenlig definition av begreppet. Att organisationen idag definierar 

mångfald utifrån diskrimineringslagstiftningen anser vi inte vara fel då denna definition syftar 

till ett arbete av att alla medarbetare behandlas lika, ges samma rättigheter, inte ska utsättas för 

någon form av trakasserier, kränkande särbehandling eller diskriminering. Dock kan vi av 

analysen av empirin utläsa att om organisationen ska gå från en lägsta nivå av arbete med 

mångfald till att genomföra ett strategiskt arbete för en ökad mångfald krävs det en mer 

ändamålsenlig definition av begreppet. I och med organisationens nuvarande definition av 

begreppet tolkar vi att mångfaldsarbetet tenderar att bli proaktivt istället för reaktivt vilket gör 

det svårt att arbeta strategiskt för att öka mångfalden ur ett bredare perspektiv där individers 

erfarenheter och kompetenser värdesätts.  

Vi kan ur teorin och empirin utläsa att det efterfrågas ett begrepp som ser mångfald ur ett 

perspektiv som skapar värde till organisationen och därför gör arbetet mer effektivt genom att 

arbeta för en sammansättning av olikheter. Således ser vi att ett begrepp likt engelskans 

"diversity management" skulle kunna användas för att strategiskt arbeta med att hantera och 

leda olikheter och likheter. För att utveckla begreppet och hur det ska tillämpas för att 

framgångsrikt arbeta med mångfald ser vi från både teorin och empirin att det krävs en tydlig 

precisering av begreppet kopplat till den specifika organisationen och dess kontext. 

En respondent beskriver att begreppet måste ha ett tydligt fokus på vilken aspekt av mångfald 

som organisationen vill uppnå. Vi ifrågasätter resonemanget då vi anser att ett strategiskt arbete 

måste kunna hantera flera aspekter av olikheter och att begreppet inte enbart preciseras till ett 

visst perspektiv av mångfald. Vi ser att detta istället kan hanteras genom specifika mål. 

5.1.3 Visa på drivkrafterna  

Teorin och empirin belyser vikten av att tydliggöra drivkrafterna till varför en organisation ska 

arbeta för en ökad mångfald. Teorin visar att tydliggörandet av drivkrafterna till ett 

mångfaldsarbete kan skapa förståelse för behovet av mångfald och på så sätt motivera och 

engagera medarbetarna till det förändringsarbete som organisationen står inför när de ska 

initiera en mångfaldsstrategi (Fägerlind, 2012). Således kan vi se att det är viktigt att 
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Trafikverket grundar sin mångfaldsstrategi i att tydligt precisera sina specifika drivkrafter 

kopplade till organisationens kontext.  Eftersom Trafikverket är en statlig myndighet anser vi 

att en av deras främsta drivkrafter bör vara att de ska spegla sammansättningen av hur samhället 

idag ser ut, för att bättre förstå medborgarnas behov vid utvecklandet av samhället. Vidare kan 

vi utläsa att en ännu en drivkraft till att organisationen bör arbeta strategiskt med mångfald är 

att klara de kommande kompetensförsörjningsutmaningarna som organisationen står inför i och 

med flertalet pensionsavgångar. Ska organisationen kunna tillgodose den arbetskraft och de 

kompetenser som kommer att behövas måste de bredda sitt perspektiv och följa samhällets 

utveckling. En viktig drivkraft till ett strategiskt arbeta med mångfald är att Trafikverket kan 

bli en attraktiv arbetsgivare ökar dess möjligheter till att attrahera en bredd av sökande och 

kompetenser.  

Det framkommer ur empirin flertalet förslag på drivkrafter till varför Trafikverket ska arbeta 

strategiskt för en ökad mångfald. Som vi ser det finns inget hinder för att visa på flertalet 

incitament, men det är viktigt att anpassa dessa drivkrafter till vilka effekter som anses 

gynnsamma för Trafikverket. Teorin belyser att en återkommande drivkraft till ett strategiskt 

mångfaldsarbete ofta är och grundas i ekonomisk vinning (Bourke, et. al, 2014; Cox & Blake, 

1991). Då Trafikverket är en statlig myndighet som inte främst drivs av vinst utläser vi att 

ekonomisk vinst inte bör vara en av organisationens främsta drivkrafter. Dock ser vi att 

organisationen inte helt kan bortse från ekonomiska drivkrafter då det finns ekonomiska krav 

från regeringen. Vidare ser vi att ekonomiska incitament kan vara ändamålsenliga då det kan 

ge en tydlig förståelse för att mångfald skapar värde till organisationen. Det framgår också i 

teorin att HRMs främsta drivkraft är ekonomiska, men ska också vara sociopolitiska (Boxall & 

Purcell, 2011; DiMaggio & Powell, 1983). Kanske Trafikverket som statlig myndighet ska 

ställa sig frågan om en drivkraft bör vara att organisationen vill vara en aktiv del i integrationen 

för att vara legitima i de samhälle de verkar? 

5.1.4 Mål och aktiviteter  

Empirin påvisar vikten av att sätta upp tydliga mål i en mångfaldsstrategi för att klargöra vad 

arbetet ska resultera i. Vi tolkar av empirin och teorin att det är viktigt att dessa mål grundas i 

organisationens nulägesanalys och drivkrafter. Den ovan förda diskussionen om ett preciserat 

mångfaldsbegrepp kopplad till en viss aspekt av mångfald anser vi kan utformas genom 

specifika mål. Eftersom en strategi är en flexibel process som bör anpassas efter den rådande 

situationen ger detta en möjlighet att anpassa de specifika målen efter de behov som för tillfället 
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råder. Om organisationen till exempel vill öka antalet utrikesfödda kan det vara ett mål som 

efter hand byts ut eller ändras mot ett annat fokus.  

Av studien kan utläsas att organisationen efterfrågar både kvantitativa och kvalitativa mål som 

bryts ner i hanterbara delmål. Vi tolkar att det som att det finns utmaningar i att utforma 

ändamålsenliga och tydliga mål då det i empirin blev tydligt att kvantitativa mål ansågs "stela" 

och kvalitativa mål som "luddiga". Dock framgår det att kvantitativa mål kan vara effektiva för 

att initiera ett mångfaldsarbete då arbetet får ett tydligt fokus för vad organisationen ska uppnå 

genom siffror. Vi anser att kvantitativa mål är nödvändiga för att öka mångfalden i 

organisationen med argumentet, att om organisationen inte har någon kvantitet av mångfald 

kan de heller inte arbeta kvalitativt med frågorna. Vidare kan kvalitativa mål vara effektiva för 

arbetet med mångfald, men att det är viktigt att tydligt formulera dessa då de har en benägenhet 

att vara otydliga och diffusa vilket försvårar att rikta arbetet mot målen. Vi ser oavsett om målen 

är kvantitativa eller kvalitativa är det är viktigt att målen är tydligt preciserade för att vidare 

underlätta arbetet med, hur målen ska uppnås och utforma aktiviteter kopplade till målen.  

Analysen av studien visar att det finns aktiviteter kopplade till mångfald i jämställdhets- och 

mångfaldsplanen, men att Trafikverket brister i att utföra aktiviteterna eftersom dessa inte är 

tydligt konkretiserade och har därför inte någon funktion. Vi kan se att de otydliga aktiviteterna 

kan vara en av anledningarna till att Trafikverkets mångfaldsarbete inte utvecklats vidare och 

det blir tydligt att en mångfaldsstrategi kräver tydliga handlingsplaner som klargör för hur 

målen ska uppnås. Vi anser att det är genom aktiviteter och handlingsplaner kopplade till målen 

som en organisation går från att bara ha en strategi till arbetet blir verklig handling och 

utvecklas.  Vidare är det viktigt att HR tillhandahåller verktyg till chefer och medarbetare 

kopplade till målen som bidrar till och säkerställer att strategin stöttas. Det är också viktigt att 

ställa krav på att målen och aktiviteterna genomförs. För att säkerställa att aktiviteter och 

handlingsplaner genomförs bör det tydligt framgå vem som bär ansvaret för arbetet. 

5.1.5 Klargör ansvarsfrågan  

När det gäller ansvaret för Trafikverkets mångfaldsarbete kan vi av studien utläsa att det finns 

en efterfrågan både från HR och chefer av att organisationen tydliggör vem som bär ansvaret 

för arbetets olika delar, då det idag finns en vag uppfattning om detta. Vi kan se att klargörandet 

av ansvarsfrågan är en viktig komponent för att mångfaldsstrategin ska få genomslagskraft i 

organisationens alla delar. Flertalet respondenter påvisar att det största ansvaret för arbetet bör 

ligga på HR. Chefs-gruppen anser att HR har som uppgift att tillgodose dem med verktyg och 

kunskap som de behöver för att kunna ta sitt ansvar och vidare utföra mångfaldsarbetet ute i 
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organisationen. Dock vänder sig HR-respondenterna emot att ett strategiskt mångfaldsarbete 

enbart ska vara en HR-fråga.  

Det har av teorin framkommit att ett strategiskt arbete med mångfald är en HRM-aktivitet och 

genom att se det som en HRM-aktivitet tydliggörs HRs ansvar i arbetet. Vi ser därför att 

ansvaret för att driva ett strategiskt mångfaldsarbete bör ligga på HR, till exempel genom att 

anställa en kunnig person som enbart arbetar med dessa frågor. Det blir dock tydligt av studiens 

resultat att HR inte själva kan driva arbetet och att ansvarsfrågan inte enbart ska ligga på HR. 

Hela organisationen måste vara involverad för att arbetet ska få genomslagskraft på alla nivåer.  

Vi bedömer att ansvarsfrågan är en dynamisk komplex process mellan ledning, HR och chefer. 

Vi kan av studien tolka att det mest ändamålsenliga och effektiva för Trafikverket är att det 

strategiska arbetet grundas i att ledningen tar ansvar genom att visa vilja och engagemang för 

arbetet. Det blir tydligt av studiens resultat att det finns en avsaknad av engagemang från 

ledningen, vilket enligt teorin gör det svårt att genomföra en framgångsrik mångfaldsstrategi. 

Flertalet forskare pekar på att ett strategiskt mångfaldsarbete som inte stödjs av en engagerad 

ledning mest troligt kommer att misslyckas (Cox, 1993; Kossek & Lobel, 1996). Vidare har 

chefer och linjechefer det yttersta ansvaret för att mångfaldsarbetet tillämpas ute i 

organisationens olika delar. 

5.1.6 Integrera mångfaldsstrategin  

Då vi av studien tolkar att det nuvarande mångfaldsarbetet inte ses som ett HRM-arbete kan vi 

utläsa att detta är en av anledningarna till att det nuvarande mångfaldsarbetet brister, då det i 

nuläget enbart ses som en enskild policy eller tillägg till andra HRM-aktiviteter. Teorin visar 

att om ett strategiskt mångfaldsarbete ska ge effekt och skapa värde till organisationens alla 

delar räcker det inte med att enbart se arbetet som en specifik HRM-aktivitet eller som ett tillägg 

till generella HRM-policys (Thomas, 1990). Det räcker som vi ser det heller inte med att enbart 

utforma HR-aktiviteter kopplade till strategin och dess mål. HR måste undersöka hur 

mångfaldsstrategin kan tas steget längre och kopplas och involveras med övriga HRM-

aktiviteter och mål.  

HRM har i teorin blivit kritiserat för att i allt för stor utsträckning förbise mångfalden (Kossek 

och Lobel, 1996). Därför anser vi att det är av största vikt att integrera mångfaldsstrategin om 

mångfaldsarbetet arbetet ska ge effekt.   

Teorin beskriver att om integreringen med dessa aktiviteter ska ske så effektivt och strategiskt 

som möjligt måste det finnas en tanke bakom hur dessa samspelar med varandra (Boxall & 
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Purcell, 2011). Empirin ger oss inget tydligt svar på hur en framtida mångfaldsstrategi kan 

kopplas och samspela med Trafikverkets övriga HRMs aktiviteter på ett effektivt sätt. Därför 

anser vi att detta vidare bör undersökas av HR.  

Vi ser att Trafikverket i ett strategiskt mångfaldsarbete kan inspireras och använda sig av 

Kossek och Lobels modell för att koppla strategin till organisationens övriga HRM-aktiviteter 

och mål. Modellen påvisar vikten av att inkludera de strategiska besluten gällande mångfald 

innan organisationen skapar, utvecklar och implementerar HRM-aktiviteter och policys. 

Modellen bygger på att mångfaldsstrategin drivs av faktorer i organisationens kontext som i sin 

tur påverkar HRM-aktiviteterna och dess utfall. (Kossek & Lobel, 1996)

Modellen är kopierad från Benschops (2001) artikel ” Pride, prejudice and performance: 

relations between HRM, diversity and performance.” Modellen är godkänd för användning av 

förlaget Taylor & Francis Group som publicerat artikeln. 

I studien framkommer det att respondenterna anser att mångfaldsstrategin främst bör kopplas 

till kompetensförsörjningsplanen, attraktivitetsarbetet rekryteringsprocessen och att det ska 

finnas en tanke bakom hur dessa samspelar med varandra. Det framkommer också av empirin 

att mångfaldsstrategin bör länkas till chefs och ledarskapet och således utgöra en del i de årliga 

chefsbedömningarna. På så sätt ser vi att det ställs krav på cheferna att ta sitt ansvar att 

genomföra aktiviteterna ute i organisationen då chefernas arbete kontinuerligt följs upp. Vi kan 

av vår underökning se och hålla med om att det är fördelaktigt att börja koppla 

mångfaldsstrategin till dessa aktiviteter, men att mångfaldsstrategin bör länkas till 

organisationens produktivitet genom att tydliggöra strategins incitament av hur en 

mångfaldsstrategi påverkar organisationens prestationer. 
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Teorin belyser att HRM-aktiviteter inte har något egenvärde, utan måste vidare integreras i 

organisationens övergripande strategier och mål (Boxall & Purcell, 2011). Av vår analys ser vi 

att det är när mångfaldsstrategin integreras med organisationens övergripande strategier och 

mål som den kommer att få effekt och därmed skapa värde till hela organisationen.  

5.1.7 Best fit Best practice 

I empirin framkommer det att jämställdhet är en fråga som har hög prioritet i organisationen 

och därmed också genomsyrar flertalet HRM-aktiviteter och även organisationens övergripande 

mål. Jämställdhet har blivit en integrerad del i exempelvis de årliga chefsbedömningarna, 

kompetensförsörjningsplanen och lönestrukturen och på så sätt präglas de av ett 

jämställdhetsperspektiv.  Det framkom i empirin förslag om att använda ett liknande arbetssätt 

för mångfald som gjorts i Trafikverkets framgångsrika jämställdhetsarbete. I empirin fanns 

skilda åsikter om att använda samma arbetssätt för ett mångfaldsarbete som för 

jämställdhetsarbetet då begreppen anses ha olika betydelse och innebörd. Vi ser också en fara i 

att använda och efterbilda jämställdhetsarbetet fullt ut, men kanske kan Trafikverket undersöka 

möjligheten till att identifiera vilka delar av jämställdhetsarbetet som skulle kunna användas.  

Det framkommer även av empirin idéer om att Trafikverket bör se till och lära av hur andra 

organisationer och företag har utformat och kopplat sin mångfaldsstrategi till HRM-aktiviteter. 

Vi ser att detta kan vara ett bra sätt att få inspiration till att göra det på ett framgångsrikt sätt. 

Det har i analysen dock framkommit att det inte finns ett ”bästa sätt” eller en specifik 

strategimodell som passar alla företag och organisationer. Vi ser därför att Trafikverket bör 

utforma och anpassa sin mångfaldsstrategi efter organisationens behov och den kontext de 

befinner sig i. Vidare ser vidare att Trafikverket för att utforma, utveckla och driva en 

mångfaldsstrategi med fördel kan ingå i olika sorters nätverk för att samarbeta och utbyta idéer 

med andra företag.  

5.1.8 Kommunikation  

För att ge mångfaldsstrategin den förankring som krävs för att arbetet ska bli effektivt kan vi 

utläsa av empirin och teorin att strategin bör innehålla en plan för hur arbetet ska kommuniceras 

ut i organisationen och externt. Således ser vi att mångfaldsstrategin med fördel kan innehålla 

en kommunikationsplan som förtydligar hur arbetet ska kommuniceras ut. Vi vill poängtera 

detta att det är viktigt att kommunicera både den strategiska planen samt det arbete som sker 

kopplat till strategin. Genom att göra detta skapas en medvetenhet för strategins innehåll och 

för hur det praktiska arbetet fortlöper samt vilka effekter arbetet ger. Effekterna innefattar att 

visa på goda exempel av arbete som genomförts i organisationen och kan användas för att 
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inspirera organisationens medarbetare till vidare arbete, utveckling och förbättring kring 

mångfald. Ur teorin framkommer det att ett mångfaldsarbete inte ska ses som en 

marknadsföringskampanj, men vi anser ändå att parallellt med den interna kommunikationen 

bör arbetet kommuniceras externt. Extern kommunikation gör samhället uppmärksamma på 

mångfaldsarbetet som genomförs och på så sätt kan Trafikverket framstå som en attraktiv 

arbetsgivare och vara legitima i samhället.  

5.1.9 Kultur kontra struktur 

Att initiera en mångfaldsstrategi är enligt teorin och empirin ett förändringsarbete som ställer 

stora krav på en organisation att hantera de utmaningar, motstånd, rädsla och attityder som ofta 

finns kopplade till mångfald. Teorin betonar att en strategi som fokuserar för mycket på de 

strukturella faktorerna och bortser från bland annat organisationskulturen kommer att få svårare 

att arbeta med mångfald och arbetet mest troligt kommer att resultera i negativa effekter 

(Kossek, et. al, 2003). Därför ser vi att ett strategiskt mångfaldsarbete även måste hantera 

eventuellt motstånd och rädslor för att få upp intresse och vilja till förändring. Detta bör ske 

genom att arbeta med strategin och organisationskulturen i en dynamisk process, för att skapa 

ett tillåtande klimat i organisationen. Teorin belyser att en förändringsprocess av 

organisationskulturen bör starta med att beskriva nuvarande organisationskultur och skapa en 

vision för önskad kultur. Att identifiera skillnaden kan utgöra en bas för planeringen av 

förändringsprocessen (Cox & Beale, 1997).  Vi ser att detta är något Trafikverket med fördel 

skulle kunna använda i en inledande fas i en förändring av kulturen. 

Ett mångfaldsarbete är en förändringsprocess som måste förankras på flera nivåer i 

organisationen vilket innebär att det är en tidskrävande process. Därför ser vi att organisationen 

måste ha tålamod innan de tydligt kan se resultat och de effekter och som mångfalden ger. Detta 

anser vi kan vara en svårighet för organisationen då empirin pekar på att Trafikverket ofta 

tenderar att vara allt för kortsiktiga då organisationen hela tiden strävar efter effektivitet.   

För att ett mångfaldsarbete ska bli framgångsrikt blir det tydligt i teorin att det krävs kunskap 

om mångfald (Cox, 1991;Kossek & Lobel, 1996). Det framgår i studien att kunskap kan ses i 

flera perspektiv i ett mångfaldsarbete. Det krävs kunskap om mångfald, om hur en 

mångfaldsstrategi bör utformas och om hur den kan kopplas till HRM-aktiviteter och 

organisationens övergripande strategier och mål. Det krävs även kunskap för att kunna driva ett 

framgångsrikt mångfaldsarbete i organisationen och för att hantera de utmaningar och den 

förändring som organisationen står inför. I teorin framkommer det att med kunskap kommer en 
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mogenhet för att hantera motstånden och andra utmaningar organisationen ställs inför i 

samband med utvecklandet av arbetet (Kossek & Lobel, 1996).   

Vi anser att om HR har god kunskap om mångfaldens alla delar kan de lättare förmedla arbetet 

på ett trovärdigt sätt och få förtroende bland både chefer och medarbetare. Detta kan förenkla 

arbetet med att utveckla och förankra mångfaldsstrategin i hela organisationen. Vi ser 

förslagsvis att organisationen kan ta hjälp av en mångfaldskonsult för att inledningsvis utbilda 

HR och ge dem den kunskap de behöver för att vidare utbilda chefer och medarbetare. Eftersom 

kunskap är något cheferna själva efterfrågade och då det har visat sig att de har en viktig roll i 

att förankra strategin i organisationen anser vi att det är av största vikt att de får den kunskap 

de behöver från HR.  

Det har ur analysen av empirin framkommit att en mångfaldsstrategi kräver kontinuerlig 

uppföljning för att ständigt utveckla och förbättra mångfaldsarbetet. Som det ser ut i nuläget 

brister Trafikverket i uppföljningen av deras aktiviteter som finns i jämställdhets- och 

mångfaldsplanen. Vi ser att denna brist skulle kunna vara en av anledningarna till att 

mångfaldsarbetet inte har utvecklats vidare utan enbart stannat vid att dessa aktiviteter finns 

nedskrivna i planen. Vi anser att det är av största vikt att alla delar i strategin följs upp för att 

utveckla arbetet och göra det mer effektiv och förankra det i organisationen. Genom uppföljning 

av strategins alla delar kan organisationen få en förståelse om vad som behöver utvecklas och 

för att strategin ska bli effektiv. Vi vill framhålla det förslag som en respondent gav, om att 

uppföljning måste integreras som en del i strategin för att uppföljning inte ska bli en aktivitet 

vid sidan av som kräver extra resurser. I och med att se uppföljning som en återkommande 

aktivitet i strategin ser vi att det kan komma att ställas krav på till exempel chefer och HR att 

de måste driva arbetet i organisationen. 

5.2 Slutsatser  

Vi har genom vår studie identifierat att uppfattningen av organisationens nuvarande arbete med 

mångfald är att det brister då det i nuläget inte finns ett välstrukturerat arbetssätt. Utifrån studien 

har det framkommit att detta kan bero på flertalet faktorer, men främst på att det finns en 

avsaknad av en tydlig strategi för hur mångfaldsarbetet ska genomföras i organisationen. Vi ser 

att avsaknaden av ett strategiskt arbete har gjort att det finns en vag definition av begreppet 

mångfald och bristande kunskap om mångfald i flera aspekter. Studien påvisar också att 

uppfattningen om vem som bär ansvaret för mångfaldsarbetet och frågor kopplade till mångfald 

är otydlig. Som det ser ut i nuläget finns ingen ovilja till att arbeta strategiskt med frågorna, 
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men ett strategiskt mångfaldsarbete måste initieras för att få struktur på arbetet.  

Av underökningen drar vi slutsatsen att om HR i Trafikverket ska arbeta strategiskt med 

mångfald måste ansvarsfrågan om vem som ska ansvara för arbetet tydliggöras. Vi har i studien 

kommit fram till det finns ansvarsområden som berör både ledning, chefer och HR och att HR 

inte själva kan driva ett framgångsrikt arbete. I undersökningen framkom det, att om HR ska 

utföra ett strategiskt mångfaldsarbete måste de utveckla en definition av begreppet anpassad till 

organisationen som innefattar hur olikheter och likheter ska ledas och hanteras. Utifrån detta 

bör organisationen sedan utveckla en strategisk plan som bottnar i varför organisationen bör 

arbeta med mångfald och vilka vinster ett sådant arbete kan ge. Studien visar att dessa 

incitament ligger till grund för att vidare utforma tydliga och mätbara mål med tillhörande 

aktiviteter för hur dessa ska uppnås.  

För att HRs strategiska arbete ska bli mer effektivt och integreras i organisationens alla delar 

krävs det att mångfaldsstrategin inte ses som en enskild HRM-aktivitet eller som ett tillägg till 

andra policys utan måste kopplas till övriga HRM-aktiviteter. Vidare bör mångfaldsstrategin 

också kopplas till organisationens övriga delar, aktiviteter och mål för att på så sätt utvecklas 

från att bara vara ett HRM-arbete till något som inkluderas och skapar värde för hela 

organisationen. 

Utöver att utveckla en strategi som kopplas till HRM-aktiviteter och organisationens övriga 

strategier och mål har vi dragit slutsatsen att det finns flertalet andra faktorer som måste hanteras 

och utvecklas. Undersökningen har visat att en organisation som bara fokuserar på det 

strukturella och inte hanterar de kulturella aspekterna som exempelvis organisationskulturen, 

kommer att misslyckas. Ett strategiskt mångfaldsarbete är en komplex process som bör hanteras 

som ett förändringsarbete, med insikten av att det är en långsiktig och tidskrävande process. 

Det strategiska mångfaldsarbetet bör således kommuniceras och kontinuerligt följs upp. Vidare 

ses kunskap hos HR vara ett viktigt verktyg för att driva det strategiska arbetet och förankra 

kunskap om mångfald hos chefer och medarbetare.     

Slutligen påvisar studien vikten av ledningens engagemang både för att initiera ett strategiskt 

mångfaldsarbete, men även för att driva det framgångsrikt i organisationen. Detta är av största 

vikt då ett strategiskt mångfaldsarbete utan ledningens engagemang kommer att misslyckas.  

Vi kan efter avslutad studie se, att valet av att bygga studiens syfte utifrån en normativ inriktning 

medförde vissa svårigheter. Efter samanställning av resultatet kan slutsatsen dras att valet av en 
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normativ inriktning gjorde det svårt att begränsa studien, då det för våra slutsatser och 

rekommendationer krävdes en bred bild av ämnet, vilket gjorde det svårt att göra avgränsningar. 

Då vi ämnade söka svar på hur organisationen bör göra ser vi att detta påverkat 

generaliserbarheten, men vi ser ändå att resultatet kan inspirera andra myndigheter till hur de 

strategiskt kan arbeta med mångfald. Vi har vidare förhållit oss till detta genom att tydligt skilja 

på fakta och våra egna åsikter. Vi anser efter avslutad studie att vårt normativa syfte har 

uppfyllts genom våra slutsatser och genom vår modell som presenteras nedan. 

5.3 Modell för mångfald som ett strategiskt arbete 

Med utgångspunkt i det som framkom av empirin och stärkt av vår teoretiska referensram har 

vi avslutningsvis skapat nedanstående modell som en sammanställning av våra slutsatser. 

Modellen är vårt kunskapsbidrag och syftar till att klargöra viktiga komponenter som ligger till 

grund för hur HR kan utforma ett strategiskt arbete med mångfald som skapar värde till 

organisationens alla delar.  
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För att relatera vår slutsats till teorin ser vi att vår modell förslagsvis kan förtydliga och 

specificera den del i Benschops (2001) modell som innefattar det strategiska arbetet med 

mångfald. Benschops modell bygger på att mångfaldsstrategin drivs av faktorer i 

organisationens yttre kontext som i sin tur påverkar mångfaldsstrategins utformande och utfall. 

Därför kan vår modell sättas in i Benschops modell där vårt bidrag är hur det strategiska arbetet 

kan utformas mer specificerat. 

Vi ser att detta vidare kan ligga till grund för Trafikverket och hur det strategiska arbetet med 

mångfald kan kopplas till organisationens HRM-aktiviteter då vi i vår modell inkluderat den 

kopplingen redan i strategin. På detta sätt kan det strategiska arbetet kopplas samman med HRM 

utfall och således organisationens prestationer på individ, grupp och organisations nivå. 

 

5.4 Förslag till vidare forskning 

Det har av denna studie väckts intresse för vidare forskning kring kultur kontra struktur i ett 

strategiskt mångfaldsarbete. Det har av undersökningen blivit tydligt en organisations 

mångfaldsarbete inte kommer att bli framgångsrikt om det enbart fokuserar på strukturen och 

ignorerar organisationskulturen och de utmaningar, eventuellt motstånd, rädsla och attityder till 

ett mångfaldsarbete som kan finnas. Därför ser vi att det skulle vara intressant att undersöka 

hur en förändring av organisationskulturen på bästa sätt skulle kunna genomföras och vilka 

komponenter som krävs för att främja en mångfaldsstrategi. 

För att ett mångfaldsarbete ska lyckas har vi i studien uppmärksammat att chefer har en 

betydande roll i att implementera och genomföra arbete kopplat till mångfaldsstrategin.  Det 

har även framkommit av empirin att respondenterna anser att det krävs en speciell typ av 

ledarskap för att en mångfaldsstrategi ska lyckas. Detta stärks av teorin där Fägerlind (2012) 

och Yukl (2012) beskriver att ledare bland annat bör främja för förståelse för olika värderingar 

och uppmuntra till respekt för skillnader mellan individer. Ledare bör även ha förmågan att 

identifiera förutfattade meningar och förhålla sig till vissa riktlinjer, som att till exempel föregå 

med gott exempel. Vi anser därför att det skulle vara intressant att vidare undersöka vilket typ 

Yttre kontext HRM-utfall 

Individ 

Grupp 

Organisation 
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av ledarskap som är mest gynnsamt för att hantera ett strategiskt arbete med mångfald på 

arbetsplatsen.  

Avslutningsvis ser vi att det genom vidare forskning skulle vara intressant att undersöka en 

mångfaldsstrategi som redan har fått förankring i en organisation och hur detta kan användas 

för att marknadsföra mångfaldsarbetet externt. Den externa marknadsföringen kan således 

användas för att bygga ett starkt och hållbart arbetsgivarvarumärke och på så sätt bli en 

attraktivare arbetsgivare. Vi håller med Fägerlind (2012) som betonar vikten av att se 

mångfaldsarbetet som en dynamisk process mellan internt och externt arbete. Genom att se 

mångfaldsarbetet som en dynamisk process skapas förutsättningar för att attrahera, behålla och 

engagera medarbetare och på så sätt skapa en organisation präglad av mångfald. 
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Bilaga 1 
Hej, 

 

Vi är två studenter från Högskolan Dalarna som läser vår sista termin på Personal- och 

arbetslivsprogrammet. Som sista moment på utbildningen ska vi skriva ett examensarbete inom 

ämnet mångfald. Vid sidan av våra studier arbetar vi båda som studentmedarbetare på 

Trafikverkets HR-avdelning i Borlänge och på så sätt har vi fått förmånen att genomföra vårt 

examensarbete hos er.  

 

Svenska arbetsplatser har sedan slutet av 1990-talet pratat om och arbetat med mångfald, men 

trots att många framsteg gjorts finns det fortfarande många utmaningar för att dra nytta av de 

fördelar som mångfaldsarbetet har visat sig ge. Idag står Sverige inför stora utmaningar gällande 

arbetskraft då vi har en åldrande befolkning och låga födelsetal vilket gör att vi inte har råd att 

bortse från den kompetens som mångfalden ger. Det har visat sig att bland de organisationer 

som ligger i framkant så är mångfaldsarbete en strategisk prioritering.  

 

Med detta som bakgrund är syftet med vårt arbete att identifiera hur HR strategiskt kan arbeta 

med mångfaldsfrågor. Vidare är syftet att visa hur ett strategiskt mångfaldsarbete kan bli mer 

effektivt. Vår förhoppning är att resultatet av vår studie ska hjälpa Trafikverket att gå från "ord 

till handling" samt bidra med användbara verktyg för vidare arbete med mångfald i 

organisationen.  

Vi har fördjupat oss i forskning och litteratur kring det aktuella ämnet, men har också som 

avsikt att ta hjälp av er medarbetare genom intervjuer. Vi vill därmed intervjua dig som vi ser 

har kunskap, erfarenhet, värdefulla åsikter och information för vår undersökning. Intervjun 

kommer att bestå av ett antal frågor och vår förhoppning är att en givande diskussion kommer 

att uppstå. Det är svårt att på förhand säga exakt hur lång tid intervjun räknas ta, men vi räknar 

med ungefär en timme.  

 

Under intervjuns genomförande kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska 

principer. Det innebär att deltagandet är frivilligt och du har själv rätt att bestämma över din 

medverkan. Detta gör att du när som helst kan avbryta intervjun. Vidare kommer de uppgifter 

som samlas in om dig som enskild person behandlas konfidentiellt och resultatet kommer enbart 

att användas till forskningens ändamål. 

 

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss eller våra handledare 

för mer information. Vi hoppas att har möjlighet att delta och ser fram emot att träffa dig.  

Med vänliga hälsningar, 

Anna Laforet   Anna Larsson 

h12anlaf@du.se   h12annla@du.se  

mailto:h12anlaf@du.se
mailto:h12annla@du.se
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Bilaga 2 
 

Hej, 

 

Vi är två studenter från Högskolan Dalarna som läser vår sista termin på Personal- och 

Arbetslivsprogrammet. Som sista moment på utbildningen ska vi skriva ett examensarbete inom 

ämnet mångfald. Vid sidan av våra studier arbetar vi båda som studentmedarbetare på 

Trafikverkets HR-avdelning i Borlänge och på så sätt har vi fått förmånen att genomföra vårt 

examensarbete hos er.  

 

Svenska arbetsplatser har sedan slutet av 1990-talet pratat om och arbetat med mångfald, men 

trots att många framsteg gjorts finns det fortfarande många utmaningar för att dra nytta av de 

fördelar som mångfaldsarbetet har visat sig ge. Idag står Sverige inför stora utmaningar gällande 

arbetskraft då vi har en åldrande befolkning och låga födelsetal vilket gör att vi inte har råd att 

bortse från den kompetens som mångfalden ger. Det har visat sig att bland de organisationer 

som ligger i framkant så är mångfaldsarbete en strategisk prioritering.  

 

Med detta som bakgrund är syftet med vårt arbete att identifiera hur HR strategiskt kan arbeta 

med mångfaldsfrågor. Vidare är syftet att visa hur ett strategiskt mångfaldsarbete kan bli mer 

effektivt. Vår förhoppning är att resultatet av vår studie ska hjälpa Trafikverket att gå från "ord 

till handling" samt bidra med användbara verktyg för vidare arbete med mångfald i 

organisationen.  

Vi har fördjupat oss i forskning och litteratur kring det aktuella ämnet, men har också som 

avsikt att ta hjälp av er som är verksamma inom HR-funktionen genom en diskussion i en 

fokusgrupp. Vi vill därmed bjuda in dig till att medverka i denna fokusgrupp tillsammans med 

andra medarbetare från HR. Ni är alla utvalda då vi tror att ni besitter värdefulla åsikter och 

information för vår undersökning. Det är svårt att på förhand säga exakt hur lång tid 

fokusgruppens genomförande kommer att ta, men vi har avsatt förmiddagen torsdagen den 5 

Mars.  

 

Under fokusgruppernas genomförande kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådet 

forskningsetiska principer. Det innebär att deltagandet är frivilligt och du har själv rätt att 

bestämma över din medverkan. Detta gör att du när som helst kan avbryta deltagandet i 

fokusgruppen. Vidare kommer de uppgifter som samlas in om dig som enskild person behandlas 

konfidentiellt och resultatet kommer enbart att användas till forskningens ändamål. 

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss eller våra handledare 

för mer information. Vi hoppas att har möjlighet att delta och ser fram emot att träffa dig.  

Med vänliga hälsningar, 

 

Anna Laforet   Anna Larsson 

h12anlaf@du.se   h12annla@du.se  

mailto:h12anlaf@du.se
mailto:h12annla@du.se
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Bilaga 3  

Hej, 

Vi är två studenter från Högskolan Dalarna som läser vår sista termin på Personal- och 

Arbetslivsprogrammet. Som sista moment på utbildningen ska vi skriva ett examensarbete inom 

ämnet mångfald. Vid sidan av våra studier arbetar vi båda som studentmedarbetare på 

Trafikverkets HR-avdelning i Borlänge och på så sätt har vi fått förmånen att genomföra vårt 

examensarbete hos er.  

 

Svenska arbetsplatser har sedan slutet av 1990-talet pratat om och arbetat med mångfald, men 

trots att många framsteg gjorts finns det fortfarande många utmaningar för att dra nytta av de 

fördelar som mångfaldsarbetet har visat sig ge. Idag står Sverige inför stora utmaningar gällande 

arbetskraft då vi har en åldrande befolkning och låga födelsetal vilket gör att vi inte har råd att 

bortse från den kompetens som mångfalden ger. Det har visat sig att bland de organisationer 

som ligger i framkant så är mångfaldsarbete en strategisk prioritering.  

 

Med detta som bakgrund är syftet med vårt arbete att identifiera hur HR strategiskt kan arbeta 

med mångfaldsfrågor. Vidare är syftet att visa hur ett strategiskt mångfaldsarbete kan bli mer 

effektivt. Vår förhoppning är att resultatet av vår studie ska hjälpa Trafikverket att gå från "ord 

till handling" samt bidra med användbara verktyg för vidare arbete med mångfald i 

organisationen.  

Vi har fördjupat oss i forskning och litteratur kring det aktuella ämnet, men har också som 

avsikt att ta hjälp av er chefer genom en diskussion i en fokusgrupp. Vi vill därmed bjuda in 

dig till att medverka i denna fokusgrupp tillsammans med andra chefer i Trafikverket. Ni är alla 

utvalda då vi tror att ni besitter värdefulla åsikter och information för vår undersökning. Det är 

svårt att på förhand säga exakt hur lång tid fokusgruppens genomförande kommer att ta, men 

vi har avsatt förmiddagen onsdagen den 11 Mars.  

 

Under fokusgruppernas genomförande kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådet 

forskningsetiska principer. Det innebär att deltagandet är frivilligt och du har själv rätt att 

bestämma över din medverkan. Detta gör att du när som helst kan avbryta deltagandet i 

fokusgruppen. Vidare kommer de uppgifter som samlas in om dig som enskild person behandlas 

konfidentiellt och resultatet kommer enbart att användas till forskningens ändamål. 

 

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss eller våra handledare 

för mer information. Vi hoppas att har möjlighet att delta och ser fram emot att träffa dig.  

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Anna Laforet   Anna Larsson 

h12anlaf@du.se   h12annla@du.se  

mailto:h12anlaf@du.se
mailto:h12annla@du.se
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Bilaga 4 

Frågor till respondent 1, dåtid och nutid  

Bakgrund 

 Berätta lite kort om dig och din roll på Trafikverket och hur länge har du arbetat på i 

organisationen? Vad har du haft för uppgifter i arbetet med mångfald i Trafikverket? 

Mångfald och mångfald på arbetsplatsen   

 Hur definierar du mångfald och vad anser du att begreppet mångfald står för i er 

organisation? 

 Hur har Trafikverket arbetat med mångfaldsfrågor genom åren? 

 Hur ser arbetet med mångfald ut idag på HR?  

 Vad ser du för fördelar med att arbeta med mångfaldsfrågor i er organisation?  

 Vad ser du för utmaningar med att arbeta för att skapa ett mångfaldsklimat? 

 Vad anser du att det krävs det för organisationskultur för att organisationen ska kunna 

bedriva mångfaldsfrågor på ett effektivt sätt? 

 Vad tror du krävs av ledningen för att organisationen ska kunna bedriva 

mångfaldsfrågor på ett effektivt sätt?   

HR och strategi 

 Hur tänker du kring mångfald som en HR-fråga?  

 Hur ser du att HR på Trafikverket kan arbeta med mångfald? 

 Hur tror du att HR-aktiviteter i Trafikverket på bästa sätt kan utvecklas för att kopplas 

till mångfald?    

 

 Har det funnits/finns det en uttalad strategi för hur ni ska arbeta med mångfald?   

 Hur ser du att HR kan koppla mångfaldsarbetet till andra strategiska mål i Trafikverket?  

 Vad ser du att HR och Trafikverket kulle kunna vinna med en mångfaldsstrategi? 

 

Avslutning 

 Finns det något som du vill tillägga, något som du tycker är viktigt och som vi borde 

veta som vi inte frågat om? 

 

 Går det bra om vi hör av oss till dig igen om vi har följdfrågor? 
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Bilaga 5 

Frågor till respondent 2, nutid och framtid    

Bakgrund 

 Berätta lite kort om dig och din roll på Trafikverket? 

Mångfald och mångfald på arbetsplatsen   

 Hur definierar du mångfald och vad anser du att begreppet mångfald står för i 

Trafikverket? 

 Vad ser du för fördelar med att arbeta med mångfaldsfrågor i er organisation?  

 Vad ser du för utmaningar med att arbeta för att skapa ett mångfaldsklimat? 

 Vad anser du att det krävs det för organisationskultur för att organisationen ska kunna 

bedriva mångfaldsfrågor på ett effektivt sätt?  

 Vem/vilka i en organisation anser du har ansvar för mångfaldsfrågor och bör bedriva 

dessa?  

 Vad tror du krävs av ledningen för att organisationen ska kunna bedriva 

mångfaldsfrågor på ett effektivt sätt?   

 Vilka aktiviteter krävs för att utveckla arbetet med mångfald i Trafikverket?  

 

Mångfald och strategi 

 

 Hur tror du att organisationen strategiskt kan arbeta med mångfaldsfrågor?  

 Hur ser ni att ett strategiskt HR-arbete kan hjälpa er att bedriva mångfaldsfrågor ute i 

verksamheten? 

 Vad ser du att Trafikverket kulle kunna vinna med att ha en välutvecklad, fungerande 

mångfaldsstrategi? 

 
Från ord till handling 

 
 Vad tror du krävs för att ett strategiskt mångfaldsarbete inte bara ska stanna vid "fina 

ord" och vetskapen om att mångfald gynnar organisationen? 

 Hur tror du att organisationen på bästa sätt kan kommunicera mångfaldsarbetet både 

internt och externt?   

Avslutning 

 Finns det något som du vill tillägga, något som du tycker är viktigt och som vi borde 

veta som vi inte frågat om? 

 Går det bra om vi hör av oss till dig igen om vi har följdfrågor? 
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Bilaga 6 

Frågor till respondent 3, framtid och målbild   

Bakgrund 

 Berätta lite kort om dig och din roll på Trafikverket? 

Mångfald och mångfald på arbetsplatsen   

 Hur definierar du mångfald och vad anser du att begreppet mångfald står för i 

Trafikverket?  

 Hur ser arbetet med mångfald ut på Trafikverket idag? 

 Vad ser du för fördelar med att arbeta med mångfaldsfrågor i Trafikverket?  

 Vad ser du för utmaningar med att arbeta för att skapa ett mångfaldsklimat? 

 Vad krävs av högsta ledningen på Trafikverket för att organisationen ska kunna bedriva 

mångfaldsfrågor på ett effektivt sätt?  

 

HR och strategi 

 Hur ser du att HR strategiskt kan arbeta med mångfaldsfrågor?  

 Viket ansvar har HR i mångfaldsfrågan och vad krävs för att HR ska kunna bedriva 

mångfaldsarbetet på ett effektivt sätt?  

 Viket ansvar har cheferna i mångfaldsarbetet? 

 Hur ser du att HR kan koppla mångfaldsarbetet till andra strategiska mål i Trafikverket?  

 Vad är visionen med HRs framtida arbete med mångfald?  

 Vad ser du att HR och Trafikverket kulle kunna vinna med en mångfaldsstrategi och 

vilken betydelse kan den ha?  

 
Från ord till handling 

 Vad tror du krävs för att ett strategiskt mångfaldsarbete inte bara ska stanna vid "fina 

ord" och vetskapen om att mångfald gynnar organisationen? 

 Hur tror du att organisationen på bästa sätt kan kommunicera mångfaldsarbetet både 

internt och externt?   

Avslutning 

 Finns det något som du vill tillägga, något som du tycker är viktigt och som vi borde 

veta som vi inte frågat om? 

 Går det bra om vi hör av oss till dig igen om vi har följdfrågor? 
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Bilaga 7 

Fokusgrupp HR      

Bakgrund 

 Berätta lite kort om dig och din roll på Trafikverket. 

 

Mångfald och mångfald på arbetsplatsen   

 Diskutera hur ni definierar mångfald och vad står begreppet mångfald för i er 

organisation? 

 Diskutera de fördelar som ni ser med att arbeta med mångfaldsfrågor i er organisation. 

 Diskutera utmaningar med att arbeta för att skapa ett mångfaldsklimat. 

 Vad tror ni det krävs för organisationskultur för att kunna bedriva mångfaldsfrågor på 

ett effektivt sätt? 

 

 Vad tror ni det krävs av ledningen för att organisationen ska kunna bedriva 

mångfaldsfrågor på ett effektivt sätt? 

 

HR och strategiskt arbete med mångfald 

 Hur tänker ni kring mångfald som en HR-fråga? 

 Diskutera kring hur HR arbetar med mångfald idag på Trafikverket?  

 Hur tror ni att HR-aktiviteter i Trafikverket på bästa sätt kan utvecklas för att kopplas 

till mångfaldsarbetet? 

 Hur tror ni att HR strategiskt kan arbeta med mångfaldsfrågor? 

 Vad ser ni att Trafikverket skulle kunna vinna på att ha en mångfaldsstrategi? 

 Diskutera hur ett strategiskt HR-arbete med mångfald kan kopplas till andra strategiska 

mål i Trafikverket? 

Från ord till handling 

 Vad tror ni krävs för att ett strategiskt mångfaldsarbete inte bara ska stanna vid "fina 

ord" med vetskapen om att mångfald gynnar organisationen?  

 Hur tror ni att HR på bästa sätt kan kommunicera mångfaldsarbetet i organisationen 

både internt och externt?   

Avslutning 

 Finns det något som du vill tillägga, något som du tycker är viktigt och som vi borde 

veta som vi inte frågat om? 

 Går det bra om vi hör av oss till dig igen om vi har följdfrågor? 
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Bilaga 8 

Fokusgrupp chefer       

Bakgrund 

 Berätta lite kort om dig och din roll på Trafikverket.  

  
Mångfald och mångfald på arbetsplatsen   

 Diskutera hur ni definierar mångfald och vad står begreppet mångfald för i er 

verksamhet? 

 

 Diskutera kring hur ert arbete med mångfald ser ut idag.   

 

 Diskutera de fördelar som ni ser med att arbeta med mångfaldsfrågor i er verksamhet. 

 

 Diskutera utmaningar med att arbeta för att skapa ett mångfaldsklimat i er verksamhet.   

 

 Vad tror ni det krävs av er som chefer för att organisationen ska kunna bedriva 

mångfaldsfrågor på ett effektivt sätt? 

 

Strategiskt arbete med mångfald 

 Vilket stöd behöver ni som chefer från HR för att bedriva mångfaldsarbete? 

 

 Hur tror ni att organisationen strategiskt kan arbeta med mångfaldsfrågor?   

 

 Hur ser ni att ett strategiskt HR-arbete kan hjälpa er att bedriva mångfaldsfrågor ute i 

verksamheten? 

 

 Diskutera hur ett strategiskt arbete med mångfald kan kopplas till andra strategiska mål 

i Trafikverket? 

 

Från ord till handling 

 Vad tror ni krävs för att ett strategiskt mångfaldsarbete inte bara ska stanna vid "fina 

ord" med vetskapen om att mångfald gynnar organisationen? 

 

 Hur tror ni att organisationen på bästa sätt kan kommunicera mångfaldsarbetet både 

internt och externt?   

 

Avslutning 

 Finns det något som du vill tillägga, något som du tycker är viktigt och som vi borde 

veta som vi inte frågat om? 

 Går det bra om vi hör av oss till dig igen om vi har följdfrågor? 

 

 

 

 


