
	  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Examensarbete 
Kandidatexamen 
 
 
En arbetsplats för alla 
	  
 
Praktiskt mångfaldsarbete inom Trafikverket 
	  

 

  
 
Författare: Victor Höjer & Johan Köhler 
Handledare: Bengt Pontén 
Examinator: Alexis Rydell 
Ämne/huvudområde: Personal och arbetsliv 
Kurskod: PA 2008 
Poäng:15hp  
Examinationsdatum: 2016-06-02 
 
Vid Högskolan Dalarna finns möjlighet att publicera examensarbetet i fulltext i DiVA. Publiceringen 
sker open access, vilket innebär att arbetet blir fritt tillgängligt att läsa och ladda ned på nätet. 
Därmed ökar spridningen och synligheten av examensarbetet. 

Open access är på väg att bli norm för att sprida vetenskaplig information på nätet. Högskolan 
Dalarna rekommenderar såväl forskare som studenter att publicera sina arbeten open access. 

Jag/vi medger publicering i fulltext (fritt tillgänglig på nätet, open access): 

Ja ☒ Nej ☐ 

 
 
 Högskolan Dalarna – SE-791 88 Falun – Tel 023-77 80 00  
 



	   	  

Sammanfattning 
 
Denna studie grundar sig i och kan ses som en utveckling av föregående års examensarbete 
(Mångfald – från ord till handling). På uppdrag av Trafikverket har det undersökt hur 
myndigheten idag arbetar med mångfald, hur detta arbete skulle kunna utvecklas samt om ett 
mångfaldsarbete kan leda till en ökad attraktion som arbetsgivare. Den andra delen av 
studiens syfte var att från empiri och teori skapa en handlingsplan för hur Trafikverket skulle 
kunna arbeta med mångfald rent praktiskt. I studien har en kvalitativ ansats tillämpats för att 
få en djupare förståelse för hur de olika begreppen mångfald och attraktiv arbetsgivare hänger 
ihop. 
  
I studien intervjuades åtta chefer från myndigheten. Resultatet visar att myndigheten som 
arbetsgivare ställer sig positiva till en ökad mångfald men att verksamheten har en bit att gå 
innan de kan starta upp mångfaldsarbeten just nu. Däremot visar studien att Trafikverket 
snarare är moget för mer riktade mångfaldsaktiviteter. Avdelningscheferna är övertygade om 
att mångfald kan leda till en ökad attraktivitet som arbetsgivare och viktiga parametrar i det 
arbetet är tydlighet, vikten av förståelsen kring människors olikheter samt att mångfaldstänket 
måste vara en naturlig del som genomsyrar hela verksamheten. Det framkom även att HR-
enheten och ledningen spelar viktiga roller i mångfaldsarbeten där de måste sätta ”rätt 
verktyg” i varje chefs hand för att ge verksamheten rätt förutsättningar.  
 
 
Nyckelord: Mångfald, attraktivt arbete, CSR, förändringsarbete, mångfaldsprogram, 
aktiviteter, best practice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   	  

 
 

Summary 
  
This study is based and can be seen as a development from the last years thesis (Diversity – 
from words to action). On behalf of the Swedish administration of transport this thesis has had 
the objective to examine how The Swedish Transport Administration works with diversity, 
how their effort within this area could be developed and if diversity work can lead to an 
increased attractiveness as an employer. The second part of the purpose has been to create an 
action plan for how the Swedish Transport Administration could work with diversity 
practically. In the study, a qualitative research method have been used to achieve a deeper 
understanding about the different concepts diversity and attractive employer are related. 
 
Within the study eight managers from the government body were interviewed. The result 
shows that government body as an employer are positive about diversity but that the 
organization still got a way to go before they can start with diversity work right now. 
However, the study shows that the Swedish administrations of transport rather are able to 
work with more specific diversity activities. The managers are convinced that diversity may 
lead to increased attractiveness as a employer, and important ingredients are clarity, the 
weight about understanding peoples differences and that de diversity-think must be seen as a 
fully natural part that permeates the whole company. It even emerged that the HR-function 
and the top management are highly important roles within diversity programs where they 
must give the manager the right tool to give the company right conditions. 
 
Keyword: Diversity, attractive work place, CSR, changing management, diversity program, 
activities, best practice  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   	  

 
Förord 

 
Likt en cirkel har vår resa genom examensarbetet pendlat runt hopp och förtvivlan. Genom 
långa samtal och djupa diskussioner kan vi äntligen presentera vårt slutgiltiga examensarbete. 
Det har varit en lång resa, en resa vi förmodligen inte hade klarat av utan hjälp. Med det sagt 
vill vi först och främst rikta ett tack till vår handledare Bengt Pontén som på ett pedagogiskt 
sätt väglett oss genom hela examensarbetet. 
  
Vidare vill vi tacka Souzan Al Khouri från Trafikverket som har varit ett bollplank åt oss 
under hela examensarbetet. Vi har fått många nya infallsvinklar och perspektiv inom de båda 
områden vi haft för avsikt att undersöka. Souzan har alltid funnits till vårt förfogande och utan 
henne hade denna studie aldrig varit möjlig. Stort tack till samtliga respondenter från 
Trafikverket som ställde upp på intervju och gav oss det empiriska material som behövdes för 
att genomföra studien. Slutligen vill vi även rikta ett stort tack till Johan Gregeby som med 
kort varsel har ställt upp och hjälpt oss med att få ett slutresultat som vi själva är nöjda med. 
Utan er alla hade inte detta varit möjligt.  
 
Tack!  
 

Victor Höjer & Johan Köhler 
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1. Inledning 

Mångfaldsarbete är något som blir allt viktigare och mer kritiskt för dagens verksamheter 
(Fägerlind, 2012). Att Sverige i framtiden kommer stå inför stora kompetensbrister inom 
offentlig sektor är snarare ett faktum än ett påstående (Roth, 2011).  Organisationer kan inte 
blunda för vikten av mångfald (Kumar & Patrick, 2012; Enchautegui-de-Jesús, Hughes, 
Johnston & Hoo, 2006; Fägerlind, 2012). Då svenska arbetsmarknaden kommer att bemötas 
av stora pensionsavgångar kommer företag inte ha råd att bortse från den kompetens 
mångfalden visat sig frambringa (Fägerlind, 2012).  Forskningsrön visar att en ökad 
heterogenitet och mångfald inom företag/myndigheter kan leda till bättre arbetsmiljö, mer 
högpresterande team samt att verksamhetens övergripande mål uppnås (Kumar & Patrick, 
2012; Munyeka, 2014).  

Begreppet mångfald är något som blir av allt mer av betydelse för företag och verksamheter 
idag. Inte minst för det faktum att det handlar om att vara legitima i samhället och hjälpa 
utsatta grupper komma in på arbetsmarknaden och ge goda möjligheter till individuell 
utveckling (Fägerlind, 2012). 

I en rapport från Statskontoret där en undersökning om myndigheters arbete med mångfald 
gjorts, påvisas det att de anställda på ett flertal av landets större myndigheter känner till 
respektive organisationers mångfaldsplaner- och policys. Av rapporten framkommer det 
också att de anställda anser att deras myndigheter bedriver ett ganska aktivt mångfaldsarbete. 
Statistiken säger dock att när det kommer till deltagande i aktiviteter för mångfald så är 
deltagandet tämligen lågt (Statskontoret, 2007). Vilket blir intressant när statistiken också 
berättar att de anställda anser i hög utsträckning att mångfaldsarbetet är något som alla bör 
vara inblandade i. Kopplas detta sedan till Statistiska centralbyråns beräkning att endast 5,8 % 
av Trafikverkets medarbetare är födda utanför Sverige (se bilaga 3). Då kan det tänkas att inte 
bara Trafikverket utan svenska myndigheter i stort måste se över sitt praktiska arbete med 
mångfald innan problematiken blir för stor. 

Även om mångfaldsområdet länge varit något som myndigheten känt till och arbetat med har 
kunskapen om mångfald varit tämligen låg. Det är under det senaste året som 
mångfaldsbegreppet tagit form för myndigheten. Ett examensarbete som är 	  skrivet 2015 har 
fungerat som en inspirationskälla för Trafikverket som där av fått en bättre insikt i hur 
myndigheten kan arbeta med mångfald (Larsson & Laforet, 2015). Men när det väl kommer 
till kritan, hur ska myndigheten praktiskt arbeta med mångfald? Vad blir viktigt, vilka delar 
av verksamheten ska vara inblandade och i vilken grad? Trafikverket har uppsatta planer och 
utarbetade definitioner, men när statistiken på exempelvis området antal medarbetare med 
utländsk bakgrund säger en helt annan sak tyder det på att Trafikverket har en viss väg att 
vandra innan myndigheten är i mål (se bilaga 3). Det ska absolut inte sägas att Trafikverket 
inte arbetar med mångfald, utan arbetet pågår för fullt och med hjälp av det tidigare 
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Legitimitet	  

Verksamhet	  

Kompetensbehov	  

Inkluderande	  
Strategiskt	  

mångfaldsarbete	   Internt	  utfall	  

?	   Praktiskt	  
mångfaldsarbete	  

Internt	  
externt	  utfall	  

?	  

examensarbetet så har myndigheten kommit en bra bit på vägen. Detta blev utgångspunkten 
för denna studie, främst för att dessa frågor för Trafikverket är outforskat.  

Munyeka (2014) menar att en ökad mångfald kan leda till att arbetstillfredsställelsen stiger i 
form av att medarbetarna känner en samhörighet och att man känner sig uppskattad. Åteg, 
Hedlund och Pontén (2004) förklarar i sin studie att ett attraktivt arbete skapas genom bland 
annat erkänsla, relationer och goda kontakter till medarbetare. Då Trafikverket strävar efter att 
öka attraktiviteten som arbetsgivare genom en ökad mångfald blir detta resonemang intressant 
för studien. 

Genom en rapport från Integrationsverket framgår det också att många stora myndigheter i 
Sverige anser att de bör arbeta med mångfald för att de ska vara förebilder rörande rättvisa 
och demokrati (Integrationsverket, 2004). Genom tidigare forskning, rapporter och statistik 
går det att tyda att mångfaldsarbete blir allt viktigare och att det skapar fördelar (Munyeka, 
2014: Kumar & Patrick 2014), men att det i praktiken inte alltid är lätt att fullfölja. Vi har 
därför valt att undersöka vad som är viktigt i en myndighets mångfaldsarbete samt om det 
genom ett mångfaldsarbete går att bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke så att också 
myndigheter kan bli de föredömen som de strävar efter (Integrationsverket, 2004).  

1.1 Syfte  
Syftet med studien är att undersöka hur det praktiska mångfaldsarbetet ser ut inom en av 
landets myndigheter och utifrån det utforma en handlingsplan för praktiskt mångfaldsarbete. 
Vidare är syftet att undersöka om det går att stärka sin attraktivitet som arbetsgivare genom 
att arbeta med mångfald.  
 

 
1.1.1 Modell för mångfaldsarbetets flöde på Trafikverket 
 
	  
	  
 

 

 

 

 

	  
Figur	  1:1	  egenskapad	  som	  skall	  illustrera	  arbetsflödet	  för	  mångfaldsarbetet	  på	  Trafikverket. 
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Genom den empiri som studien funnit samt med information från projektledaren för 
Mångfaldskommittén har vi låtit skapa en modell. Modellen ska illustrera hur vi upplever 
arbetsgången för mångfaldsarbete inom myndigheten (S. Al-Khouri, personlig 
kommunikation, 17 mars, 2016). 

Med denna egenskapade modell är syftet att påvisa sambanden mellan begrepp och 
händelseförlopp. De tre första begreppen kompetensbehov, inkluderande och Legitimitet är 
kontextbaserade och bygger således på verksamhetens omgivning. Dessa begrepp är alltså 
kopplade till externa känningar för Trafikverket, så som behovet av att arbeta med mångfald, 
få rätt kompetens till myndigheten samt öka legitimiteten. Samtliga tre begrepp är, trots 
kontextperspektivet, starkt kopplade till myndigheten och dess styrning. Väl i myndigheten 
behövs det läggas strategiskt arbete kring mångfald, detta strategiska arbete har redan till stor 
del gjort genom förra årets examensarbete samt tillsättningen av mångfaldskommittén (Se 
avsnitt 1.3.1). Det strategiska arbete som startats inom Trafikverket har under arbetsgången 
skapat ett internt utfall som ligger till grund för det praktiska arbetet med mångfald. Hur det 
praktiska mångfaldsarbetet ser ut är fortfarande oklart och det är detta frågetecknet i modellen 
symboliserar och vad denna studie ämnar undersöka. Utifrån det kommer Trafikverket sedan 
få interna och externa utfall som direkt kan påverka verksamhetens kompetensbehov, deras 
inkluderande (mångfald) samt legitimitet i samhället. Inom det slutliga utfallet återfinns 
ytterligare ett frågetecken som ska beskriva frågan om Trafikverket kan stärka sin attraktivitet 
som arbetsgivare genom praktiskt arbete med mångfald.  

1.2.1 Frågeställningar 
•  Hur arbetar Trafikverket praktiskt med mångfald idag? 
• Vilka aspekter bör Trafikverket fokusera på i ett praktiskt arbete med mångfald? 
• Tar Trafikverket ett socialt samhällsansvar i det mångfaldsarbete de utför? 
• Hur skulle Trafikverket kunna stärka sin attraktivitet som arbetsgivare genom praktiskt 

arbete med mångfald? 
 

1.2 Verksamhetsbeskrivning 
Trafikverket bildades 2010 och omfattar de verksamheter som tidigare var Banverket, 
Vägverket, Rikstrafiken, Rederinämnden samt den långsiktiga planeringen vid Sjöfartsverket 
och Transportstyrelsen. Det är en verksamhet inom den offentliga sektorn med cirka 6500 
anställda. Som myndighet ansvarar Trafikverket för den långsiktiga planeringen av 
transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande, drift och 
underhåll av de statliga vägarna och järnvägarna. Verksamheten är uppdelad i olika 
verksamhetsområden, centrala funktioner samt resultatenheter. De har sitt huvudkontor i 
Borlänge, där sitter också HR-funktionen som är en del av den Centrala funktionen. I 
Trafikverket ingår också de olika resultatenheterna Förarprov, Färjerederiet, Järnvägsskolan, 
Sveriges järnvägsmuseum, Swe Road AB, Sveriges Vägmuseum och Förvaltning 
järnvägsfordon (Trafikverket, 2016).  
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Trafikverkets verksamhetsidé grundar sig i att vara samhällsutvecklare som varje dag 
utvecklar och förvaltar smart infrastruktur i samverkan med andra aktörer för att underlätta 
livet i hela Sverige (Trafikverket, 2016). 
 

1.3 Nulägeskoll på Trafikverket 
Vi har för avsikt att i detta avsnitt redogöra för hur Trafikverket arbetar med mångfald samt 
vilken roll HR-enheten har i detta arbete. Det förklaras om det regeringsuppdrag Trafikverket 
tagit sig an samt det pilotprojekt som är i uppstartsfasen.  

1.3.1 Trafikverkets nuvarande mångfaldsarbete 
Trafikverket har länge arbetat både med mångfald och jämställdhet, det har funnits planer för 
både mångfald och jämställdhet. Det som dock inte funnits inom myndighetens har varit 
kunskapen om hur man arbetar med mångfald. Idag arbetar Trafikverket med mångfald på 
flertalet sätt som presenteras i nästa avsnitt. Larsson och Laforets (2015) examensarbete har 
fungerat som en inspirationskälla till hur Trafikverket kan och ska arbeta med mångfald (S. 
Al-Khouri, personlig kommunikation, 17 mars, 2016). Det tidigare examensarbetet var 
inriktat på hur HR strategiskt skulle kunna arbeta med mångfald. Genom detta arbete har 
också myndigheten påbörjat olika aktiviteter inom området. Under 2015 bildades en 
projektgrupp (Mångfaldskommittén) för mångfald på Trafikverket. Denna 
mångfaldskommitté arbetade under 2015-2016 med att definiera mångfald för Trafikverket, 
hur myndigheten ska arbeta med mångfald samt vilka delar som blir viktiga i detta arbete. I 
kommittén har det funnits avdelnings, sektions- och enhetschefer från utspridda delar av 
myndigheten, samt representanter från arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer (S. Al-
Khouri, personlig kommunikation, 17 mars, 2016).  
 
Mångfaldskommittén kom fram till att arbetet med mångfald skulle delas upp på olika 
områden. Ett av områdena som också ligger till grund för detta arbete var att Trafikverket ska 
arbeta med mångfald utifrån perspektivet att bli en attraktiv arbetsgivare. På området skapade 
kommittén flertalet förslag till aktiviteter och idéer för hur Trafikverket ska kunna arbeta med 
detta. I skrivande stund har inte myndigheten påbörjat något arbete med mångfald i relation 
till attraktiveten som arbetsgivare utan de idéer som finns ligger fortfarande på 
diskussionsbordet (S. Al-Khouri, personlig kommunikation, 17 mars, 2016). 
 

1.3.1.1 Regeringsuppdrag 
Trafikverket arbetar idag med ett regeringsuppdrag. Även om Trafikverket inte själva startat 
detta så tar myndigheten ett stort ansvar, mycket större än vad uppdraget egentligen säger. 
Detta regeringsuppdrag går ut på att ta emot nyanlända människor och erbjuda dem praktik. 
Totalt 1000 nyanlända personer ska erbjudas praktik på flertal olika myndigheter och 
Trafikverket har sagt att myndigheten ska ta emot 600 av dessa praktikanter. Själva idén att ta 
emot praktikanter i den formen som regeringsuppdraget har, var redan något som Trafikverket 
sedan innan velat göra och haft planer på att genomföra. När sedan uppdraget kom från 
Regeringen ville myndigheten göra denna satsning i större utsträckning än vad uppdraget 
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egentligen krävde (Regeringen, 2016; S. Al-Khouri, personlig kommunikation, 17 mars, 
2016).  
 

1.3.1.2 Pilotprojekt för unga 
Ett annat initiativ från mångfaldskommittén som har blivit aktuellt är att skapa ett 
pilotprogram som löper inom ramen för mångfaldsarbete och även på sikt är tänkt att hjälpa 
till med kompetensförsörjning och öka attraktiviteten som arbetsgivare. Pilotprojektet är tänkt 
att vända sig till gymnasielever i ett socioekonomiskt område i Sverige. Tanken är att skapa 
ett värdefullt utbyte med gymnasieelever genom att erbjuda de elever som vill studera vidare 
exempelvis praktikplatser, sommarjobb och/eller handledarskap på Trafikverket (S. Al-
Khouri, personlig kommunikation, 17 mars, 2016). 
 
En sådan satsning skulle göra att Trafikverket är en av de första myndigheterna inom den 
offentliga sektorn med ett initiativ som detta. På sikt är tanken att Trafikverket ska kunna ge 
ungdomar som har svårare förutsättningar till att skaffa jobb en möjlighet att få en inblick och 
erfarenhet av hur det är att jobba inom en stor svensk myndighet (S. Al-Khouri, personlig 
kommunikation, 17 mars, 2016).  

 
1.3.2 HR:s roll 
Larsson och Laforets (2015) examensarbete blev en inspirationskälla för Trafikverkets nutida 
mångfaldsarbete. Arbetet grundades sig på hur HR skulle kunna arbeta med mångfald 
(Larsson & Laforet, 2015). HR har i dagsläget en viss roll i mångfaldsarbetet, dels var 
mångfaldskommitténs projektledare en medarbetare från HR. Vidare i arbetet med 
regeringsuppdraget är det HR som står för kunskapsspridningen, planeringen, 
implementeringen, samt styrningen och förberedelserna. HR arbetar också med kunskapen 
som behövs för att vara handledare för de kommande praktikanterna i regeringsuppdraget. 
Här görs arbetet i form av att HR skapar de förutsättningar som behövs genom att skapa det 
pedagogiska materialet och vad möten med olikheter innebär. Vidare finns det också 
praktiska delar som består av att skapa information till handledare och chefer hur de ska 
kunna förse de nya praktikanterna med hjälpmedel, till exempel passerkort och datorer och 
även kunskapen som behövs för att vara handledare (S. Al-Khouri, personlig kommunikation, 
17 mars, 2016). 
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2. Teoretisk referensram 

Genom detta avsnitt vill vi skapa en överblick för hur vi har valt att lägga upp vår teoriram 
för denna studie. Ramen inleds med en beskrivning av Mångfald. Detta är ett viktigt begrepp i 
uppsatsen. Begreppet kan verka tala för sig själv men då det är ett brett begrepp blir det av 
yttersta vikt att reda ut begreppet och jämföra vad olika författare och tidigare forskning har 
att säga om begreppet. Vi följer upp detta med att beskriva begreppet ansvarstagande i 
samhället och dess innebörd. Därefter beskrivs attraktivt arbete då vi även här vill undersöka 
samband mellan mångfald och attraktivitet som arbetsgivare. Sedan beskrivs ansvarstagande 
till mångfald. Detta för att titta på hur mångfald och ansvarstagande i samhället teoretiskt 
kan länkas samman. Slutligen har vi för avsikt att inför empiri/analys göra ett förtydligande 
av Trafikverkets egen definition samt hur vi som författare ställer oss till mångfald.  
 
 

2.1 Mångfald 
Enligt diskrimineringslagen kan begreppet mångfald definieras utifrån kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, ålder, religiös trosuppfattning, sexuell 
läggning eller funktionsnedsättning. Även om lagen har en bred begreppsförklaring avseende 
begreppet, så menar Fägerlind (2012) att i Sverige finns det ingen enhetlig definition av 
mångfald. Vidare menar Fägerlind (2012) att mångfald handlar om likheter och olikheter. 
Genom människors ålder, kön, etniska och kulturella aspekter formas våra unika 
personligheter och identiteter. Kumar och Patrick (2012) beskriver vidare att begreppet 
mångfald inkluderar acceptans och respekt. Kumar och Patrick (2012) förklarar att mångfald 
handlar om att förstå att alla individer är unika och att det gäller att ta tillvara på detta. 
Munyeka (2014) menar också att mångfald består av olikheter och skillnader mellan individer 
och att detta kan kategoriseras utifrån ålder, kön, etnicitet, sexuell läggning samt religion och 
kultur. Begreppsmässigt är både diskrimineringslagen, Fägerlind (2012), Munyeka (2014) 
samt Kumar och Patrick (2012) överens om att mångfald inkluderar alla de redan tidigare 
nämnda aspekterna. Vad Kumar och Patrick (2012) sedan lägger till är att det är genom 
utforskandet av dessa skillnader i en säker, positiv och lärande miljö mångfald skapas. Vidare 
menar Kumar och Patrick (2012) också att mångfald är en uppsättning av medvetna 
utövanden som inkluderar förståelsen och uppskattningen av olika aspekter som inte liknar 
våra egna. 

2.1.1 Mångfald på arbetsplatsen 
Mångfald på arbetsplatsen kan skiljas både kvalitativt och kvantitativt (Fägerlind, 2012). Det 
kvantitativa ämnar handla om att det finns en blandning i organisationens arbetskraft när det 
kommer till kön, ålder, etnicitet samt kulturell bakgrund etcetera. Det kvalitativa beskriver 
istället att kunskaper och erfarenheter som denna blandning innehar tas tillvara på och 
förvaltas på ett sådant sätt så att det berikar och påverkar utvecklingen av organisationen 
(Fägerlind, 2012). Vidare menar också Kumar och Patrick (2012), likt Fägerlind (2012) att 
mångfald på arbetsplatsen inkluderar olika uppsättningar med skillnader mellan individer 
inom organisationer, något som Munyeka (2014) också är enig om. Kumar och Patrick (2012) 
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menar i sitt resonemang att hanteringen av skillnaderna kanske låter enkelt men att det i 
verkligheten är långt från simpelt då begreppet inkluderar många olika aspekter och faktorer 
som ska tas hänsyn till. 
  
Kumar och Patrick (2012) beskriver vidare att mångfald på arbetsplatsen ska tillföra en 
positiv arbetsmiljö där likheter och olikheter ses som en tillgång och värderas som något gott. 
Genom detta skapas då förutsättningar så att alla individer inom organisationen kan nå deras 
fulla potential, och via detta bidra till verksamhetens mål och visioner. För att tillföra en 
positiv arbetsmiljö och jobbtillfredsställelse menar Munyeka (2014) att 
arbetsledningen/arbetsgivaren måste förstå att varje individ är den andra olik och drivs av 
olika faktorer. Enligt Enchautegui‐de‐Jesús, Hughes, Johnston, och Hoo (2006) resulterar 
mångfald också i tillfredställelse för medarbetare, detta då mångfald bidrar till att skapa 
positiva beteenden och attityder, vilket också stärker det Kumar och Patrick (2012) beskriver, 
då de menar att mångfald på arbetsplatser gynnar både individer och organisationer. 
 
För att mångfald på arbetsplatsen ska lyckas och ge den effekt som tidigare författare 
beskriver, anser Fägerlind (2012) att det kan vara bra att utveckla och kvalitetssäkra den 
interna rekryteringen. Vad Fägerlind (2012) menar med en kvalitetssäkring av den interna 
rekryteringen är att verksamheten ska utnyttja och utveckla de redan anställdas kompetens, 
och ta tillvara på denna kompetens i relation till arbetet med mångfald. Allt detta för att 
övergripande kunna nå verksamhetens mål på ett bättre sätt. Den interna kvalitetssäkringen 
handlar även om att öka arbetstillfredsställelsen hos medarbetare, med syfte att behålla 
nuvarande personal men också locka till sig nya medarbetare (Fägerlind, 2012). Vidare menar 
Fägerlind (2012) att kvalitetssäkringen omfattar rutiner och strukturer men även 
förhållningssätt hos både chefer, HR-personal samt medarbetare. I den interna 
kvalitetssäkringen blir HR en viktig del av arbetet. Enligt Fägerlind (2012) så är det HR som 
kan arbeta med detta, och arbetet kan förutom ovanstående innefatta bland annat att 
säkerställa ledningens engagemang i mångfaldsarbetet och se till att medarbetare och chefer 
har den kompetens som krävs för att arbeta med mångfald i olika former (Fägerlind, 2012). 
 
Förvaltningen av medarbetare är ett område där en organisation genom mångfald har mycket 
att vinna (Emmot & Worman, 2008). Skapandet av en mer öppen och inkluderande kultur kan 
ge följande fördelar: 
• Arbetsgivare som erbjuder goda arbetsvillkor gynnas med mer positiva och engagerade 

medarbetare, som är mindre benägna att lämna arbetsplatsen. 
• Medarbetare som är gladare på jobbet är mindre benägna att drabbas av stress eller blir 

sjuka, vilket leder till färre störningar i produktion eller tjänst. 
• Bra arbetsgivare får fler ansökningar om jobb, vilket leder till en större pool av talang att 

välja från. 
• En diversifierad arbetsstyrka kommer att bli mer kreativa och innovativa (Emmot & 

Worman, 2008). 
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2.1.2 Utmaningar vid mångfaldsarbete på arbetsplatser 
En av de utmaningar som Munyeka (2014) lyfter fram inom den offentliga sektorn kopplat till 
mångfald, är att den generella medarbetaren har svårt att anpassa sig till människor som är 
annorlunda än sig själv. Det innebär således att ordet annorlunda utgör skillnaderna som 
ligger till grund för mångfaldsbegreppet, vilket gör hela mångfaldsarbetet till en stor 
utmaning (Bevis & Vrba, 2014: 194, refererat i Munyeka, 2014). Vidare beskriver Munyeka 
(2014) en viss problematik med att begreppet mångfald är väldigt omfattande då de innefattar 
många faktorer, och således är det tämligen svårt att få en hög och jämn mångfald. Emmot & 
Worman (2008) menar vidare att implementeringen av mångfald i organisationer är känslig 
och måste utföras noggrant genom tydliga strategier för att undvika negativa konsekvenser för 
organisationen. I en rapport om myndigheters mångfaldsarbete beskrivs det att i stora 
decentraliserade myndigheter kan problematik med mångfaldsarbete uppstå 
(Integrationsverket, 2004). Rapporten lyfter fram att när myndigheter är uppdelade på flera 
underområden kan det bli svårt att få en övergripande insikt i vad som verkligen pågår inom 
myndighetens olika verksamhetsområden (Integrationsverket, 2004). 
 
Hunt et al. (2014) förklarar att fördomar är så gott som oundvikligt och att man i ett 
mångfaldsprogram behöver arbeta aktivt för att bryta ner dem och lyfter fram ett par olika 
exempel: 

• Skräddarsy olika innovativa tillvägagångssätt för att nå medarbetarna. Ett 
ingenjörsföretag i USA använde sig av datasimulation för att visa hur systematiskt en 
procent av fördomar mot kvinnor kan göra att exempelvis topp-positioner inom 
företag underpresterar. 

• Anhålla tester som finns på internet för att mäta graden av fördomar. 
• Ständigt påminna medarbetarna om vad fördomar är, kanske vid omdömen eller 

medarbetarsamtal (Hunt et al., 2014). 
 
Scott Plous (2003) lyfter även han fram ett förslag: 
Hjälpa medarbetarna att fokusera på skillnaderna för att minska homogena fördomar och 
stereotyper              

2.2 Mångfaldsprogram 
Hunt, Layton och Prince (2014) beskriver att mångfald i grund och botten handlar om 
förändring, och att denna förändring bäst sker genom specifika program. Dessa 
mångfaldsprogram, ska fokusera på specifika mål, de ska ha klara delmoment samt att de ska 
vara ledda från toppen av en organisation. därigenom skapas då aktivt och bredare 
engagemang genom hela verksamheten (ibid). Vidare menar Hunt et al. (2014) att dessa 
program som i grund och botten är förändringsprogram är ämnade till att skapa förändring i 
kompositionen inom exempelvis ledarskapet och därigenom bryta gamla vanor och rutiner. 
 
Munyeka (2014) menar att medarbetare idag inte är bekanta med mångfaldsprogram, varpå 
det tenderar att få negativa effekter om ledningen inte använder rätt verktyg. Detta eftersom 
bristen på utbildning och kunskap om mångfald ofta uteblir för medarbetarna. Vid en 
implementering av mångfaldsprogram lyfter Munyeka (2014) vikten av till exempel 
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workshops där medarbetarna får vara delaktiga för att öka förståelsen vilket sedermera även 
leder till ett förbättrat tillstånd för mångfalden och medarbetarnas trivsel. Även Emmot & 
Worman (2008) framhåller vikten av mångfaldsprogram och menar vidare att en 
sammanhållen mångfaldsstrategi är nödvändig efter som den återspeglas i policyer och 
praktiker inom verksamheter, samt att det ger HR-enheten och underhållaren av strategin en 
unik möjlighet att hjälpa organisationen att dra full nytta av mångfalden. Vidare menar Cox 
och Blake (1991) att företag som inte lyckas göra lämpliga förändringar vad det gäller 
människors olikheter och en heterogenitet i verksamheten kan förlora affärsmässiga fördelar.  

2.2.1 Ledningens roll 
Hunt et al. (2014) stärker Munyekas, (2014) argument om vikten av att ledningen spelar sin 
roll i utvecklandet av mångfaldprojekt. Vidare menar Hunt et al. (2014) att mångfald inte är 
något som uppstår bara för att en organisation skapar riktlinjer eller rekryterar genom till 
exempel kvotering. 

2.2.2 Hantering och inverkan 
Munyeka (2014) menar att hanteringen av mångfaldsprogram är av stor betydelse om 
verksamheten skall dra någon strategisk nytta av det. Det gäller att de som arbetar med 
mångfaldsarbete bör se arbetet inom ramen för en affärsstrategi inom det område 
organisationen är verksam inom, och med vetskap att detta arbete kan ha en inverkan på 
resultatet för organisationen. Utövarna måste se mångfaldsprogrammet som en tillgång, inte 
en skuld. Slutligen påpekas det att om hanteringen av mångfald, eller skillnaden bland de 
anställda görs rätt kan det generera i en nöjdhet bland de anställda, samt att medarbetarna 
känner en samhörighet inom organisationen och att de således finner en nöjdhet till 
arbetsvillkoren (Munyeka, 2014). Även Subeliani och Tsogas (2005) påpekar att målet om 
hanteringen av mångfaldsarbetet är viktigt då arbetet bestämmer mångfaldens inverkan på de 
anställda. Vidare menar Subeliani och Tsogas (2005) att målen bör vara genuint moraliska för 
att skapa en heterogenitet på samtliga nivåer i en organisation, vilket såldes kan förbättra team 
och den organisatoriska kapaciteten. Även De los reyes (2000) medger att det finns samband 
mellan att se mångfaldsarbete utifrån lönsamhet och därigenom affärsperspektivet. Dock 
påpekar De los reyes (2000) att det inte bara handlar om att se arbetet med mångfald inom 
ramen för lönsamhet och affärsperspektiv, utan att det också rör sig om att titta på arbetet med 
mångfald utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv. 
 

2.2.3 Modell för mångfaldsarbete 
I Keller och Princes (2011) modell nedan påvisas uppbyggnaden av ett förändringsprogram 
som är anpassat till att skapa mångfald inom verksamheter och organisationer. Modellen 
kommer vara central i uppsatsen och användas som riktlinje i analysen när vi senare kommer 
gå igenom och analysera aktiviteter för mångfald. 
Modellen har 5 olika faser och tillhörande teman. 

1. Strävan - Vart vill företaget - Det måste skapas ett klart och tydligt värde i att 
verksamheten skapar en inkluderande kultur och arbetar med mångfald. Vidare bör det 
finnas ett fåtal klara mål där komplexiteten balanseras med att det fortfarande finns ett 
klart sammanhang (Hunt et al., 2014). Keller och Prince (2011) menar att 
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verksamheter först och främst måste veta vart de vill och därefter skapa en klar 
målbild så att de sen kan bedöma vad som behövs av organisationen för att lyckas. 
 

2. Värdering - hur pass redo är verksamheten att komma dit man vill. En utvärdering av 
det nutida läget, inte bara statistik utan också den mentala inställningen. Det kan här 
vara nyttigt att titta på andras lösningar och försöka förstå underliggande faktorer. Allt 
detta måste baseras på verklig fakta(Keller & Prince, 2011). Boxall och Purcell (2011) 
förklarar att ”best practice” är en typ av universell inriktning som bygger på att företag 
identifierar HR-rutiner som visat sig fungera bäst för externa företag och medarbetare 
för att sedan implementera dem i verksamheten.  
 

3. Arkitekturen - Vad behövs för att ta sig dit företaget vill komma? Arbetet ska alltid 
ledas från toppen och ned. Tillsammans med strävan och värderingen menar Keller 
och Prince (2011) att organisationer kan nu börja undersöka och bygga upp själva 
arkitekturen för resans gång, detta innefattar själva planen för att uppnå det 
organisationen vill utifrån hur redo den är, organisationen kan också göra ändringar i 
själva arkitekturen för att den ska passa själva verksamheten. 

 
4. Agera - Handlar om hur företaget ska arbeta under resans gång. Arbetsstrategin ska 

definieras för de initiativ som ska startas, satsningarna ska synliggöras samt att de ska 
övervakas väl. Keller och Prince (2011) beskriver att när verksamheter väl utför själv 
förändringsarbetet sker det i linje med den arkitektur som skapats utifrån 
verksamhetens strävan och värdering. Resultaten ska också övervakas så att ändringar 
kan göras om det skulle behövas (Keller & Prince, 2011). 

 
5. Fortsättning - Handlar om hur företaget ska fortsätta röra sig framåt. Arbeta 

kontinuerligt med olika barriärer som kan tänkas uppkomma och försöka länka arbetet 
med mångfald till andra förändringsarbeten (Keller & Prince, 2011). Keller och Prince 
(2011) menar att verksamheter måste titta på hur de arbeta med förändringen efteråt 
och vidare utvecklas samtidigt som eventuella fallgropar bör identifieras så att om 
framtida problem skulle uppstå så är verksamheten redan vaksam och kan då lättare 
hantera situationen (Keller & Prince, 2011).  
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•  Tydlig Värde-proposition 
• Skapa en tydlig värdeproposition varför verksamheten bör 
ha en inkluderande och arbetsplats som präglas av 
mångfald. 

• Skapa några klara och tydliga mål - Där det finns balans 
mellan komplexitet och förståelse. 

Strävan 
Vart vill vi? 

•  Grundad i fakta 
• Håll upp en spegel för att förstå nuläget, inte bara i form 
av statistik utan också i form av mindsets - och lär från 
externa best-practices - försök förstå underliggande 
orsaker. 

Bedömning 
Hur redo är vi? 

•  Mångfaldsinitiativ 
• Differentiera initiativ för minoriteter - Olika 
mångfaldsinitiativ för olika grupper kanske inte alltid 
stämmer överens med varandra. Led från toppen. 

Arkitektur 
Vad behöver vi för att för 

att nå dit vi vill? 
•  Styrningsmodell 
• Definiera arbetsstrategi för tagna initiativ. 
• Lansera 1-2 högt synliga flaggskep-projekt i början av 
arbetet där nyckelfaktorer är synliga. 

• Overvaka tydligt och väl. 

Agera 
Hur hanterar vi resan? 

•  Bygg inkluderande 
• lyft potentiella barriärer kontinuerligt genom systematiskt 
förändringsledning. 

• Länka mångfald till andra förändringsarbeten. 

Avancemang	  
Hur fortsätter vi röra 

oss framåt? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2: återskapad tabell från Keller och Price (2011)  hur ett förändringsprogram kan se ut 
och som också är anpassat till att skapa mångfald – översatt från originalet till svenska 
(Keller & Price, 2011).  

2.3 Ansvarstagande i samhället 
Burke och Logsdon (1996) förklarar att komplexiteten med ansvarstagande aktiviteter har 
växt till följd av ökad konkurrens, samtidigt som statliga funktioners insatser för att lösa 
samhälleliga och sociala problem har ifrågasatts – vilket gör det viktigt för chefer att överväga 
konsekvenserna av nämnda trender för att inte uppnå negativa konsekvenser. Som ett svar till 
denna komplexitet lyfts det strategiska samhällsansvaret fram, vilket handlar om att bli 
medvetna om de fördelar såväl företag som intressenter kan dra av ansvarstagande aktiviteter 
för att underlätta beslutsfattandet för aktuella aktivitetsförslag (Burke & Logsdon, 1996).  
 

2.4 Ansvarstagande i relation till mångfald  
Emmot och Worman (2008) förklarar i sin artikel The steady rise of CSR and diversity in the 
workplace att aktiviteter inom ansvarstagande i samhället och mångfald är lika i det att de 
båda måste utföras med stor ansvarsfullhet och försiktighet om det ska resultera i en effektiv 
leverans. Emmot och Worman (2008) beskriver ett ramverk som är framarbetat av The 
Chartered Institute of Personnel and Development och delar av den brittiska regeringen. Detta 
ramverk som lanserades 2004 är tänkt att fungera som en mall för att hjälpa organisationer att 
bättre förstå hur ansvarstagande i samhället fungerar. Följande sex punkter listas: 
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• Att förstå samhället – Att förstå den roll som varje människa har i samhället, inklusive 
      regering, företag, fackföreningar, icke-statliga organisationer etcetera. 
 
• Kapacitetsuppbyggnad – Skapa externa samarbeten och skapa strategiska nätverk och 

allianser. 
 

• Ifrågasätta 'business as usual' – Att vara öppen för nya idéer och utmana andra, samt att 
hitta nya sätt att tänka och då ifrågasätta ’’business as usual’’ attityden. 

 
• Relationer till intressenter – Identifiera intressenter, bygga relationer externt och 
      internt. 
 
• Strategiskt perspektiv – Att anta ett strategiskt perspektiv på det rådande företagsklimatet. 

 
• Ta tillvara på mångfald – Respektera och ta tillvara på den mångfald som finns samt 

justera inställning till olika situationer (Emmot & Worman, 2008) 
 
Såväl Munyeka (2014), som Kumar och Patrick (2012) och Emmot och Worman (2008) 
menar att varje person är unik och har sina egna behov, värderingar och övertygelser. Vidare 
menar Emmot och Worman (2008) att alla vill känna sig sedda och uppskattade för vad de gör 
- när de inte gör det kommer individuella prestationer reduceras. Lagstiftning berörande 
jämställdhet har varit en viktig drivkraft för utveckling, och många lagar har införts under de 
senaste 30 åren för att utveckla lika villkor för alla samt för att förbättra möjligheterna för 
personer som är missgynnade av olika anledningar (Emmot & Worman, 2008). Till exempel 
etniska minoriteter och funktionshindrade. Men lagen på detta område är mycket komplex, 
och det blir då uppenbart att metoder måste vara mer inkluderande att ta itu med bland annat 
mångfaldsfrågor (Emmot & Worman, 2008). Parallellt med detta har forskning inom 
näringslivet visat affärsnyttan av differentierade arbetsgrupper och mångfald på arbetsplatser 
(Emmot & Worman, 2008). 
 
Emmot och Worman (2008) menar vidare att Mångfald i relation till HR handlar om att 
erkänna och värdera den mångfald som finns, samt att det är av stor betydelse för att skapa 
inkluderande arbetsplatser där alla kan bidra till att uppnå organisatoriska mål. Alltså menar 
Emmot och Worman (2008) att mångfald kan bidra till att uppnå en verksamhets mål, detta är 
något som Kumar och Patrick (2012) också lyfter då de menar att mångfalden ämnar till att 
ses som en tillgång som kan bidra till att nå en given organisations mål. Med detta sagt menar 
Emmot och Worman (2008) att det sociala ansvarstagandet kan bli ett instrument för 
förändring i en organisations beteenden, attityder och prestationer. Därför bör organisationer 
se bortom lagstadgade krav och agera utöver detta. Genom att göra det kan organisationer 
sedan frigöra värdet av människor att vinna konkurrensfördelar. Detta innebär att skapa 
mångfaldsstrategier som stödjer affärsmål och bidrar till verksamheten (Emmot & Worman, 
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2008). Att bara prata om mångfald och erkänna fördelarna är inte enbart otillräcklig, det 
menar Emmot och Worman (2008) kan orsaka skador genom falska löften.  
 
En diversifierad arbetsstyrka kan bidra till nya eller förbättrade produkter, arbetsplatser, 
utveckling, öppna upp möjligheter på marknaden etcetera. CSR kan i samband med mångfald 
bidra till att öka verksamheters rykte och anseende bland dess intressenter. Det är här klart att 
mångfald ger många affärsmässiga fördelar om strategiskt arbete och HR-personal har den 
kompetens och position för att driva mångfalden framåt och på ett sådant sätt så vinna 
konkurrensfördelar för organisationen (Emmot & Worman, 2008). 

2.5 Attraktivt arbete 
Åteg et al. (2004) menar att begreppet attraktivt arbete är mycket brett och komplext, men att 
det som benämns som det ”goda arbetet” överlappar, eller kanske rent av sammanfaller med 
innehållet i det attraktiva arbetet. Det goda arbetet innebär ett arbete som för medarbetaren är 
förståeligt, hanterbart och meningsfullt, samtidigt som medarbetarens värderingar och behov 
tas hänsyn till, vilket sålunda leder till personlig utveckling och hälsa. Vidare påpekas det 
dock att definitionen av det goda arbetet inte ger en heltäckande bild av vad det attraktiva 
arbetet innebär (ibid). Då det är stor rörlighet på arbetsmarknaden ställs det följaktligen höga 
krav för att arbetsplatser skall anses vara attraktiva. Arbetsgivarverket har framtagit en 
strategi för hur statliga chefer bör styra sitt mångfaldsarbete inom sina respektive 
verksamheter, och de menar att för att lyckas skapa stimulerande och attraktiva arbetsplatser 
krävs det bland annat ett gott ledarskap och en hälsosam miljö, men det är även av relevans att 
det är jämställt. Det bör vara lika möjligheter till karriär- och kompetensutveckling för till 
exempel kvinnor som män. Kulturell skillnad och åldersfördelning är även faktorer som är 
viktiga för en god arbetsmiljö och en jämställd arbetsplats. Det är här av stor betydelse att 
statliga arbetsgivare inser värdet av och kommunicerar ut gemensamma värdegrunder som 
bland annat demokrati, rättssäkerhet med flera, som den statliga arbetsgivarpolitiken lutar sig 
mot - för att säkerställa att det är en jämställd verksamhet. Vilket således styrker 
attraktiviteten och möjligheten att synas på arbetsmarknaden (Arbetsgivarverket, 2008). 
 
Hedlund, Åteg, Sconfienza, Andersson och Rosén (2003) har gjort en studie i Dalarna där 
ungdomar har gett sin syn på industriellt arbete och arbete i allmänhet, för att komma 
underfull med vad som anses vara attraktivt med vardera kategori. En del av de komponenter 
som framhölls var bland annat en god social arbetsmiljö, inflytande, anställningstrygghet och 
inte minst jämställdhet. Vid sin studie om attraktivt arbete framställde Åteg et al. (2004) en 
modell för vad som gör ett arbete attraktivt. Modellen består av tre kategorier: arbetsinnehåll, 
arbetstillfredsställelse och arbetsförhållande som underbyggs av flertalet dimensioner (ibid). 
 
Arbetstillfredsställelse 
Kategorin arbetstillfredsställelse som är en del av modellen innehåller stimulans, status, 
erkänsla, eftertraktad och resultat (Åteg et al., 2004). 
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Arbetsförhållande 
Åteg et al. (2004) menar att denna kategori innehåller bland annat dimensioner som lön, 
fysisk arbetsmiljö, social kontakt, relationer, organisationen och ledarskap, vilket även 
Munyeka (2014) delvis framhåller som viktiga dimensioner för att nå jobbtillfredsställelse. 
 
Arbetsinnehåll 
Denna kategori innefattar att det ska finnas tillräcklig handlingsfrihet och variation i arbetet 
som ska utföras, det ska även finnas en bra blandning mellan tankearbete och fysiskt arbete 
(Åteg et al., 2004). 

 
2.6 Trafikverkets och vår definition av mångfald 
Då det genom den teoretiska referensramen framkommer att begreppet mångfald är både brett 
och omfattar väldigt många olika aspekter anser vi att det blir viktigt att ytterligare förtydliga 
begreppets mening för denna uppsats samt hur vi kommer förhålla oss till begreppet. Vi vill 
också belysa Trafikverkets egen definition av begreppet mångfald. Detta görs för att 
minimera riskerna för problematik och otydlighet när vi använder oss av begreppet mångfald. 
 
Mångfald innebär olikheter som gör oss till unika individer som sammantaget skapar ett 
större ”Vi” och ett framgångsrikt Trafikverk. För att fungera som en kompetent 
samhällsutvecklare arbetar vi för en öppen inkluderande kultur där vi värdesätter 
varandras olikheter och samspelet skapar jämlikhet, gemenskap och innovation 
(S. Al-Khouri, personlig kommunikation, 17 mars, 2016). 
 
Trafikverkets definition av begreppet ger en bred bild av mångfald, den riktar inte in sig på 
någon speciell grupp utan inkluderar och omfamnar alla människors olikheter. Definitionen 
innefattar vidare att människors olikheter bidrar till att skapa ett bättre och mer framgångsrikt 
Trafikverk. Viktigt att poängtera är att Trafikverkets definition av mångfald innefattar alla 
människor och att den genom det överstiger det som diskrimineringslagen säger om 
främjandet av lika rättigheter. Trafikverket utgår i sin definition från lagen men vill att deras 
definition av begreppet ska vara ett komplement till lagen och göra den mer personlig (DL 
2008:567).   
 
Vi som författare vill förtydliga att genom denna studie så utgår begreppet mångfald från 
lagens definition och vill därför förbehålla oss till att denna studie inte riktar in sig på någon 
specifik grupp. När det i uppsatsen skrivs om mångfald så utgår begreppet ifrån 
diskrimineringslagen. (DL 2008:576). 
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3. Metod 

I detta avsnitt kommer vi redogöra för den metod vi valt för denna studie. Vi kommer vidare 
beskriva och argumentera för våra val av tillvägagångssätt, urval, undersökningsdesign, 
genomförandet, kvalitativ dataanalys samt en redogörelse för tillförlitligheten. Det tas även 
ett etiskt ställningstagande. Detta gör vi för att försäkra oss om att lämpliga metodiska val 
har gjorts för studien och därmed öka tillförlitligheten för genomförd forskning. 
 

3.1 Kvalitativ metod 
Examens-studien bygger på ett kvalitativt perspektiv. Backman (2008) förklarar att den 
kvalitativa metodiken karakteriseras av att den inte använder sig av siffror och tal, utan 
snarare inbegriper verbala formuleringar som är skrivna eller talade, och underbyggs av 
”ordet” – vad som sägs. Vidare syftar den kvalitativa metodiken till att förstå sociala fenomen 
och människors uppfattningar och tolkningar av den sociala verkligheten (Backman, 2008). 
Eftersom vi har haft för avsikt att tolka och försöka förstå den empiri vi fått fram för att få en 
djupare insyn blir det således givet en kvalitativ studie. Vidare har vi valt ett kvalitativt 
perspektiv då vi anser att det bäst passar det området vi har haft för avsikt att undersöka. Då 
mångfald enligt Fägerlind (2012) är ett komplext begrepp och Sverige inte har någon 
ändamålssidig förklaring för begreppet, anser vi att det i realiteten blir svårt att klart definiera 
begreppet. Detta då det kan betyda så många olika saker för olika personer. Likaså med 
begreppet attraktivt arbete, här finns det också stort rum för tolkning. Vad en människa anser 
utgör en attraktiv arbetsplats behöver nödvändigtvis inte vara av samma för en annan. Av 
dessa anledningar anser vi att vårt val av ett kvalitativt perspektiv ytterligare stärks. 

3.2 Induktion och deduktion 
Backman (2008) förklarar att det finns två stycken strategiska motpoler i det vetenskapliga 
forskandet; induktion och deduktion. Studien har för avsikt att utgå från en deduktiv ansats, 
vilket enligt Backman (2008) innebär att tyngdpunkten ligger på begreppsplanet. Det innebär 
således att utgångspunkten finns i begreppsliga formuleringar, teorier och/eller hypoteser. 
Även om studien har för avsikt att utgå från en deduktiv ansats finns det även influenser från 
det induktiva perspektivet. Backman (2008) förklarar att det induktiva perspektivet, som ofta 
är en motsats till det deduktiva, innebär att forskaren till en början interagerar, försöker förstå 
empirin för att sedan testa hypoteser och skapa egna begreppsbildningar och teorier. 
 
Anledningen till att vi valt att använda oss av de båda begreppen är för att studien i sin 
begynnelse bäst gynnades av att utgå från det deduktiva perspektivet, men på vägen får 
influenser från det induktiva perspektivet. Från början har vi i enlighet med deduktionen 
utgått från teorier för att sedan skapa en förståelse, men i denna förståelse har vi också skapat 
egna meningar och hypoteser. Ett exempel på detta är den modell som beskrivs i början av 
uppsatsen (se avsnitt 1.1.1) där modellen beskriver arbetsflödet för mångfald och resultat för 
detta arbete. Modellen är egenskapad utifrån den förståelse vi erhållit längs vägen och 
beskriver påverkansfaktorer och utfall som vi ser dem. Det är därför vi från början valt att 
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inkludera de båda ansatserna. Vad detta skapar en är en ansats som benämns som abduktion 
(Alvesson & Sköldberg, 2008). 
 
Vi anser som tidigare nämnt att vår egen forskning tar en deduktiv ansats från början, men att 
vi metodmässigt antar en abduktiv helhetsställning då denna alternering som Alvesson och 
Sköldberg (2008) benämner stämmer bättre överens med den verklighet vi befinner oss i. 
Vidare anser vi att genom att inte begränsa oss och inte ‘sätta på sig en tvångströja’’ 
Alvesson och Sköldberg (2008, s 56), blir vi heller inte låsta, vilket i slutändan leder till större 
tillförlitlighet. 
 

3.3 Undersökningsdesign 

3.3.1 Semistrukturerade intervjuer 
Vi har i intervjuprocessen genomfört semistrukturerade intervjuer. Denscombe (2009) menar 
att intervjuaren skapar en färdig mall med ämnen och frågor som ska behandlas och besvaras 
vid en semistrukturerad intervju. Denna intervjutyp innebär att den som håller intervjun bör 
förhålla sig flexibelt angående ordningsföljden av ämnen och frågor och låta den intervjuade 
utveckla sina tankar och idéer om de ämnen som tas upp. Vidare karaktäriseras den 
semistrukturerade intervjun av att svaren är öppna och utvecklande från den intervjuade som 
resonerar kring ämnet och de frågor som ställs (Denscombe, 2009). Intervjuerna har gjorts på 
en personlig basis. Denscombe (2009) förklarar att personliga intervjuer är en intervju som 
sker mellan forskaren och informant, samt att den personliga intervjun är lätt att arrangera. 
 
Valet av personliga intervjuer framför andra intervjumetoder gjordes för att vi ville skapa 
enkelhet och tydlighet, som en röd tråd genom alla intervjuer. Denscombe (2009) förklarar att 
fördelarna med personliga intervjuer är att de uppfattningar och synpunkter som lyfts fram 
enbart kommer från en källa. Forskaren har enbart en persons erfarenheter att sätta sig in i och 
tolka, samt att det blir enklare för forskaren att transkribera en intervju där det endast finns en 
respondent delaktig (Denscombe, 2009). Då vi kan komma in på djupet och få en 
koncentration och enkelhet i arrangerandet inom intervjuandet, var således den personliga 
intervjun som given för oss. I likhet med detta förklarar Denscombe (2009) att intervjuer är 
lämpliga när forskaren vill få insikt i frågor som människors åsikter, uppfattningar och 
känslor.  
 
Då mångfald också är något som är högst personlig anser vi att dessa personliga intervjuer har 
varit lämpliga för att på djupet fånga in vad som verkligen sägs.  

3.3.2 Urval 
Vi har valt att göra en kombination av klusterurval och subjektivt urval. Klusterurval valdes 
eftersom den typen av urval ligger närmst den intervjuprocess vi skall utföra. Denscombe 
(2009) förklarar att klusterurval innebär att populationen indelas i olika kluster som forskaren 
vill fokusera på, exempelvis elever i en skola. Vidare förklarar Denscombe (2009) att denna 
typ av urval kan gynna forskaren i form av sparad tid och sparade resurser eftersom han/hon 
slipper åka fram och tillbaka mellan olika undersökningsplatser (Denscombe, 2009). Att 
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således utgå från klusterurval har passat oss ypperligt eftersom vi intervjuat chefer från 
Trafikverket. 
 
Det subjektiva urvalet förklarar Denscombe (2009), är ett urval där forskaren “handplockar” 
sina intervjukandidater med vetskapen om att de förmodligen sitter på god kännedom om det 
ämne som forskningsfrågan berör. Kriteriet för de åtta respondenter som intervjuats var att 
varje respondent skulle vara chef på mellannivå. Detta ansåg vi vara en lämplig population då 
vi fick chefer från olika verksamhetsområden samt en geografisk spridning. Vi valde chefer 
med hänsyn till Denscombes (2009) tidigare påstående om subjektiva urval, samt att chefer 
kan tänkas ha kännedom om organisationen, är insatta i det arbete myndigheten utför, vilka 
mål som finns samt att de är antingen är beslutsfattare eller nära till beslutsfattning. Valet 
grundades även på att vi anser att cheferna har en central roll inom myndigheten och utgör en 
viktig del mellan högsta ledning och medarbetare. Tengblad, Hällstén, Ackerman och Velten 
(2007) förklarar att en chefsposition innefattar tre olika roller i arbetet för chefen vilka är 
arbetsgivarrollen, medarbetarrollen och ledarrollen vilket gör avgränsningens en korrekt bild. 
Vidare har fyra av de intervjuade cheferna suttit med i Trafikverkets projektgrupp för 
mångfald och de andra fyra inte. 
 
Detta subjektiva urval har vi medvetet gjort för att få en delad bild av det vi ämnat undersöka. 
Vi ville genom vår metod få data från både respondenter som varit delaktiga i arbete med 
mångfald (och genom det attraktivitet som arbetsgivare och samhällsansvar), men också 
respondenter som stått utanför det senaste arbete myndigheten gjort inom mångfaldsområdet. 
Då den handlingsplan som studien har haft för avsikt att skapa, förhoppningsvis ska fungera 
som en mall för hela Trafikverket tyckte vi därför också att det blev viktigt att få en bred bild 
från olika verksamhetsområden. 
 

3.4 Material 
De åtta chefer som intervjuades var mellan 25 – 60 år och hälften var kvinnor, hälften män. 
Fyra av respondenterna sitter dessutom med i den mångfaldskommitté som är verksam inom 
Trafikverket. 
  
Intervjudeltagarna, även benämnda som respondenter, har tilldelats ett missivbrev där 
forskningsämnet presenteras, samt en belysning av Vetenskaprådets forskningsetiska 
principer. Vid varje intervju användes ljudinspelning som ett verktyg för att lättare kunna 
transkribera intervjuerna vid senare tillfälle. Denscombe (2009) menar att det finns både för- 
och nackdelar med ljudinspelade intervjuer. En av de nackdelar som återfinns vid 
ljudinspelningar är att det tar tid att omsätta ljudet till text, vidare påpekas det att yttre 
omständigheter som buller eller annat oväsen kan ge inspelningarna sämre kvalitet 
(Denscombe, 2009). Fördelarna med ljudinspelningar är att forskaren kommer i närkontakt 
med data och att samtalet i form av tonfall och uttryck väcks till liv igen när det spelas upp 
(Denscombe, 2009). 
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3.5 Genomförande 
Det första steget var ett möte med Trafikverket. Det blev då bestämt att Souzan Al Khouri 
(medarbetare på HRs samt projektledare för mångfaldskommittén) skulle fungera som 
handledare. Vi och Souzan tog sedan fram en lista med chefer som skulle fungera som 
respondenter. Vi tog via mail eller/och telefon kontakt med dessa och förklarade syftet med 
studien, samt om de kunde tänka sig ställa upp i en intervju. Intervjuerna hölls sedan antingen 
på Trafikverket i Borlänge eller över Skype, då flertalet av respondenterna sitter spridda över 
hela landet. Intervjuerna tog 45-60 minuter att genomföra. Vi bad alltid om respondenternas 
medgivande innan vi startade ljudupptagningen. Ljudfilerna raderades direkt efter 
transkriberingen. 

3.6 Kvalitativ analys 
Kvale och Brinkman (2014) förklarar att det är nödvändigt att bestämma analysnivå för 
empirin redan innan intervjuerna görs, eftersom val av analysmetod sedermera påverkar 
intervjuguiden, intervjuprocessen och utskriften av intervjuerna. Valet av analysmetod 
gjordes genom att ”komma till botten” med studiens verkliga avsikt och utifrån det välja 
lämplig analysmetod. Redan efter första intervjun började transkriberingen där vi skrev ner 
ord för ord från det inspelade materialet från intervjun. 
 
Då materialet var transkriberat och det fanns nedskrivet handlade det snarare om att skaffa en 
förtrogenhet till insamlad data. Denscombe (2009) förklarar att när data organiserats på 
lämpligt sätt skall forskaren bli förtrogen med densamma, vilket innebär att forskaren bör läsa 
insamlad data flera gånger för att skapa en ökad och djupare förståelse för hårfina detaljer i 
materialet. Vidare förklarar Denscombe (2009) att när forskaren är väl förtrogen med 
insamlad data påbörjas den formella tolkningsprocessen. Denna tolkningsprocess innefattar 
fyra beståndsdelar: koda data, kategorisering av koder, identifiera teman och samband bland 
koder samt utveckla begrepp och komma fram till olika samband. Då vi nått en förtrogenhet 
med insamlat material följde vi Denscombe (2009) tolkningsprocess för att få en än djupare 
och mer heltäckande bild av intervjuerna. I det första stadiet i tolkningsprocessen menar 
Denscombe (2009) att det handlar om att på ett systematiskt sätt länka ihop och koda texter 
utifrån siffror eller namn, vilket vi gjorde genom att använda kodnamn för olika delområden 
vi ansåg höra ihop. Denscombe (2009) påpekar vidare att det andra stadiet bygger på att länka 
koderna till olika kategorier eller paraplybegrepp vilket gjordes i områdena mångfald, 
attraktiv arbetsgivare och samhällsansvar. 
 
De två sista stegen handlar enligt Denscombe (2009) om att se relationer och dra generella 
slutsatser. Här försökte vi finna samband och olikheter mellan olika begrepp för att komma 
fram till om det fanns några generella uttalanden i intervjuerna. Denscombe (2009) förklarar 
att denna analysprocess handlar om att utveckla generella slutsatser baserat på samband, 
mönster och teman som presenterats i materialet. Då vi har haft för avsikt att undersöka 
chefers tankar och inställning till mångfald, samt dess hantering blir det ytterst relevant att 
hitta en generell väg för vad cheferna ser för möjligheter och eventuella hinder kring detta. 
 
Vi har flertalet gånger läst igenom allt material för att bättre tolka om det finns några 
generella relationer eller antaganden samt för att skapa den efterlysta förtrogenheten. 
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Denscombe (2009) förklarar att tolkningsprocessen av analysen inte är en linjär process utan 
snarare en repetitiv process som ständigt kräver tillbakablickar över materialet. 
 

3.7 Trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet   
Kvale och Brinkmann (2009) förklarar att det är viktigt att verifiera kvalitativ forskning och 
att forskaren måste visa att sina resultat är riktiga för att få en ökad tilltro till den forskning 
som gjorts. Till skillnad från kvantitativ forskning där forskare använder sig av variablerna 
validitet och reliabilitet kommer vi istället tillämpa begreppen trovärdighet och tillförlitlighet.  
 
Denscombe (2009) menar att Trovärdigheten kan ses som en grundpelare för all den 
forskning som görs då varje enskild forskning som genomförs måste grunda sig i 
tillvägagångssätt som är erkända för verklig forskning. För att verifiera trovärdigheten menar 
Denscombe (2009) att forskaren kan göra en respondentvalidering. I likhet med 
respondentvalideringen valde vi att efter intervjuerna återvända till respondenterna med den 
empiri som framkommit. Det för att öka träffsäkerheten och undvika missförstånd. Detta ger 
enligt Denscombe (2009) en ökad trovärdighet i forskningen. 
  
I en forskningsprocess menar Denscombe (2009) att forskaren/forskarna ofta har en tendens 
att komma för nära inpå och få en personlig relation till forskningsattributet. För att en 
tillförlitlighet skall kunna finnas måste forskningen kunna återspegla särskilda procedurer och 
beslut som andra forskare kan se och bedöma i vilken mån de utgör rimliga procedurer och 
beslut. Det skall således vara möjligt att granska hela forskningsprocessen för att det ska 
finnas en tillförlitlighet (Ibid). I likhet med Denscombes (2009) resonemang har vi 
genomgående arbetat med att minska risken för påverkan. Flertalet gånger har vi lyssnat 
igenom de intervjuer som gjorts för att se om det går att tyda någon subjektivitet eller 
personlig inblandning i intervjuerna. Det har vi dock inte lyckats tyda. Detta har gjorts för att 
öka trovärdigheten och tillförlitligheten i undersökningen. 
 
Ett begrepp som ofta används inom kvalitativ forskning är överförbarhet. Överförbarhet 
handlar enligt Denscombe (2009) om att forskningens läsare använder en specifik studies 
information för att jämföra om studiens information går att tillämpa på andra jämförbara fall. 
Vidare förklarar Denscombe (2009) att en studie med stor population och få respondenter är 
det inte säkert att fynden går att generalisera till hela populationen. Men om studien är väl 
rustad med lämplig information om de intervjuades ålder, kön och även 
undersökningsenhetens sociala kontext blir det sålunda möjligt att fynden kan anses vara 
överförbara. Med det i beaktning har vi tagit hänsyn till detta och presenterat respondenternas 
åldersspann, könsfördelning samt påvisat myndighetens sociala kontext. Vidare motiveras 
studiens generaliserbarhet då resultatet av studien framställs med så mycket detaljer att det 
blir av relevans för hela myndigheten. 

  
3.8 Forskningsetik 
Denscombe (2009) förklarar att samhällsforskare förutsätts, eller snarare förväntas respektera 
deltagares rättigheter och värdighet, undvika att deltagarna utstår något litande till följd av 
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projektet/forskningen. Samt att det skall arbetas på ett genuint och ärligt sätt som respekterar 
deltagarnas integritet (Denscombe, 2009). Då intervjuerna hölls tog vi hänsyn till och belyste 
respondenterna om de forskningsetiska principerna genom ett missivbrev som delades ut. I 
detta brev togs följande punkter upp: 
 

• Informationskravet – som handlar om att forskaren skall informera 
undersökningsdeltagare och uppgiftslämnare om vad deras uppgift i projektet är, att 
deltagandet är frivilligt och att de har rätt att när som helst avbryta sin medverkan. 

• Samtyckeskravet – som innebär att forskaren måste ha uppgiftslämnarens och 
undersökningsdeltagarens samtycke till delaktighet. 

• Konfidentialskravet – som handlar om sekretess så att obehöriga eller utomstående ej 
kan ta del av personuppgifter eller vad som sagts, det innebär att forskaren har 
tystnadsplikt. 

• Nyttjandekravet – som handlar om att den information som samlas in av 
undersökningsdeltagare endast får användas i syfte om att bidra till studien 
(Vetenskapsrådet, 2002).                            

3.9 Metoddiskussion 
Syftet med metodavsnittet var att finna en lämplig metod och argumentera för varför just den 
är användbar för studien. Då en del av målet med studien har varit att undersöka hur 
Trafikverket praktiskt skulle kunna arbeta med mångfald, blir det av vikt att med den 
förförståelse vi har, försöka tolka och förstå vad såväl mångfald som attraktivt arbete betyder 
för respondenterna. Det för att få en fördjupad bild. 
 
Att välja ett kvalitativt perspektiv framför ett kvantitativt sådant, gjordes för att vi ville göra 
en djupdykning. Detta för att förstå och tolka personers erfarenheter och bilder av begrepp, 
och genom det få en förståelse användbar för upprättandet av praktiskt mångfaldsarbete. Samt 
ville vi ge oss själva en chans att framställa en potentiell modell för hur ett arbete med 
mångfald för Trafikverket skulle kunna se ut. Kvale & Brinkmann (2014) förklarar att en 
välgjord intervjuforskning kan leda till en djupare kunskap, vilket vi strävar efter att nå. I 
förlängningen kan detta leda till möjliggörandet av en handlingsplan för praktiskt 
mångfaldsarbete. De frågor som vi sökt svar på kan också ses som komplexa då mångfald är 
komplext i sin natur. De frågor som ställdes under intervjuerna har krävt respondenternas 
åsikter, uppfattningar, tankar, tidigare erfarenheter samt framtida utmaningar. Med detta i 
åtanke anser vi att valet av en kvalitativ studie står som givet. 
 
Visst finns det delar av mångfaldsbegreppet som går och till och med bör kvantifieras. Men vi 
anser att i början av ett arbete som detta, där syftet är att undersöka hur Trafikverket praktiskt 
kan arbeta med mångfald är ett kvalitativt perspektiv att föredra. Kvantitativa metoder skulle 
senare kunna appliceras för exempelvis uppföljning av skapad handlingsplan och hur väl det 
fungerar. 
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Vidare vill vi hävda att våra intervjuer har syftat till att tolka och förstå en djupare mening i 
det respondenterna sagt och detta leder oss in på det hermeneutiska synsättet som är en del i 
den kvalitativa forskningen (Kvale & Brinkmann, 2014). 

 
4. Resultat/Analys 

I detta avsnitt kommer vi presentera och analysera resultatet av den undersökning som 
genomförts. Presentationen av resultat och analys utgår ifrån en tematisering av vår 
teoretiska referensram. Utifrån den teoretiska referensramen har det skapats 4 
underrubriker: Mångfald på Trafikverket, aktiviteter för mångfald, summering av resultat 
samt attraktion genom mångfald. Vi har valt att göra denna indelning för att bidra till 
besvarandet av studiens tre frågeställningar. Då vi genom tidigare teori utgår från Keller och 
Prices (2011) modell för hur mångfald kan skapas kommer en vidare tematisering utifrån 
modellen göras när vi analyserar och presenterar aktiviteter för mångfald. 

 
4.1 Mångfald på Trafikverket 
Ett genomgående mönster bland alla respondenter var att mångfald inte är något som 
funderas på hela tiden. Vidare framkom det att respondenterna tycker mångfalden är viktig 
för verksamheten i ett flertal frågor. 
  
Genom intervjuerna framkom det att mångfaldsarbetet har fått stå på hyllan under åren. Det 
finns enligt respondenterna flertalet fina policyers men inget konkret. Respondent 1 menar att 
det har arbetats med mångfald men mycket utifrån egna behov och medel inom varje 
verksamhetsområde. Trafikverket har alltså fått arbeta med mångfald på en decentraliserad 
nivå inom varje verksamhetsområde. Det har således inte varit någon samlad insats. Att det 
inte har funnits någon samlad insats kan vara en faktor i att Trafikverkets mångfaldsarbete 
inte är så framgångsrikt som det kunnat vara. I stora decentraliserade myndigheter kan det 
också vara svårt att greppa myndighetens mångfaldsarbete. Detta då chefer och medarbete får 
svårt att ha full kontroll och kunskap över det arbete som görs inom andra 
verksamhetsområden (Integrationsverket, 2004). Att Trafikverket är en stor myndighet kan 
vara en anledning till att respondenterna inte tidigare känt av att det funnits någon samlad 
insats och att de då själva fått arbeta utifrån de underområden de befinner sig i. 
Integrationsverkets rapport beskriver vidare att i större myndigheter måste också speciella 
åtgärder skapas så att inte arbetet med mångfald försvinner ’’mellan stolarna’’ 
(Integrationsverket, 2004). 
 
Något som också framgår i flera av intervjuerna är att det har varit så att Trafikverket i sin 
början fick prioritera vad som skulle göras. Verksamheten var ganska hårt pressad i samband 
med sammanslagningen av de myndigheter som bildade Trafikverket och då fick mångfalden 
helt enkelt inte någon prioritering. Ett av verksamhetsområdena – IV (investering) har dock 
utformat en plan för jämställdhet och mångfald där de har en person som är ansvarig för detta. 
I ansvaret ingår en uppföljning för att titta på hur det fungerar inom respektive 
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verksamhetsområde. Förarprov1 som till exempel har väldigt mycket kundbemötande tänker 
mycket kring mångfald i rekryteringar. Detta då Förarprov måste ha ett bra kundmottagande 
och det också kräver olikheter hos personalen eftersom kunderna är medborgare i samhället 
som har olika bakgrund.  
 
Trafikverket har genom sin mångfaldskommitté utformat en ny definition av mångfald och 
genomgående tycker samtliga respondenter att Trafikverkets definition av mångfald är bra. 
Enligt Kumar och Patrick (2012) & Fägerlind (2012) inkluderar mångfald på arbetsplatser en 
uppsättning likheter och olikheter. Att mångfald innefattar en uppsättning likheter och 
olikheter gör begreppet väldigt stort. Respondent 4 menar att det kan bli lite svårt för att just 
mångfald är ett brett begrepp och menar att olika människor kanske inte tolkar den på samma 
sätt, vilket kan göra begreppet otydligt eller vagt. Trafikverkets definition handlar om 
inkluderande och att spegla samhället och de människor som finns vilket gör definitionen 
bred och tolkningsbar, något som även respondenterna menar.  
 
Nästan alla respondenter är överens om att Trafikverkets verksamhet måste spegla samhället 
och att det där av finns fullt av olikheter internt. Att ordet inkluderande också finns med i 
Trafikverkets definition av mångfald är ännu bättre för då blir det inte den felvinkling som är 
så vanlig då begreppet kan antas enbart röra sig kulturella aspekter som exempelvis 
invandring, vilket ger mångfaldsbegreppet en otydlig och svag bild. Diskrimineringslagen 
definierar mångfald utifrån kön, ålder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning och funktionsnedsättning (DL 
2008:576). Denna definition av mångfald är mer precis men befogar samtidigt 
respondenternas mening om att Trafikverkets mångfaldsdefinition är bred och det med all rätt. 
Dock påtalar Fägerlind (2012) att det inte finns någon direkt svensk definition av mångfald 
men att det handlar om olikheter och likheter.  
 
Det finns också utstickande åsikter. En sådan är att en spegling av samhället inte enbart är bra. 
En av respondenterna menar att det finns företeelser i samhället som myndigheten inte skulle 
gynnas av att ha. Med de företeelser som benämns hänvisar respondenten till kriminella 
handlingar. Då blir uttrycket att spegla samhället inte något positivt. Det finns även 
respondenter som säger att ett värdesättande från Trafikverket inte räcker, det måste nästan 
vara en förutsättning med mångfald för att myndigheten ska lyckas med sitt uppdrag. Det blir 
där av tydligt att det finns respondenter som antar att det är nödvändigt med en heterogenitet 
inom myndigheten för att Trafikverket ska lyckas med sitt uppdrag som samhällsutvecklare. 

4.1.1 Definiera rollerna 
Det framkom genom intervjuerna att alla inom verksamheten måste vara delaktiga i 
mångfaldsarbetet och att det måste bli en naturlig del i det dagliga arbetet. 
  
Hunt et al. (2014) i likhet med Munyeka (2014) menar att ledningen och HR-funktionen har 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Förarprov	  är	  en	  av	  Trafikverkets	  resultatenheter.	  Trafikverkets	  resultatenheter	  är	  de	  
delar	  av	  myndigheten	  som	  ska	  ge	  bidrag	  till	  största	  möjliga	  samhällsutveckling	  
(Trafikverket,	  2016).	  	  
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centrala roller i ett mångfaldsarbete och argumenterar för att deras arbete sätter prägel på hur 
arbetet med mångfald kommer genomsyra en given verksamhet I likhet med Hunt et al. 
(2014) & Munyekas (2014) resonemang menar respondenterna att cheferna har ett stort 
ansvar inom mångfaldsarbeten och mångfaldsprogram. Generellt sett menar respondenterna 
att det bör vara cheferna som leder och styr samt följer upp att olika uppgifter utförs, 
samtidigt som HR måste vara involverade. HR måste hjälpa till och driva allt detta arbete då 
det är HR som sitter på kunskapen och verktygen. HR kan dock inte göra detta själva utan bör 
snarare hålla i taktpinnen och se till att ledningen och chefer har rätt verktyg så att dessa 
sedan kan skapa en genomsyrning i hela verksamheten. Således menar respondenterna att HR 
har en central roll i ett mångfaldsarbete.  
 
I dagsläget saknas det följaktligen en tydlig styrning kring arbetet med mångfald och det är av 
vikt att det internt kommer ut material om detta genom HR och ledning om vad som ska göras 
samt att det sätts upp tydliga mål. Munyeka (2014) påtalar att om inte ledningen använder sig 
av rätt verktyg i arbetet med mångfald kan effekterna av arbetet bli negativa för 
verksamheten. Detta för att medarbetare ibland har svårt att anpassa sig till det som är 
annorlunda men även för att medarbetare kanske inte har kunskap om mångfald och 
mångfaldsarbete (ibid). I sin förlängning kan detta resonemang också kopplas till faktorer 
inom attraktivt arbete. Åteg et al. (2004) menar att det goda arbetet innebär ett arbete som för 
medarbetaren är förståeligt och hanterbart. Det finns en risk att om inte kunskapen om 
mångfald och mångfaldsarbete kommuniceras ut på rätt sätt inom myndigheten kommer 
heller inte medarbetarna att ta till sig detta. Det kan således innebära att arbetet med mångfald 
blir lidande och att medarbetarna kan uppleva frustration då arbetet inte blir förståeligt 
och/eller hanterbart.  
 

4.1.2 Mångfaldens betydelse för Trafikverket 
Samtliga respondenter menade att det är väldigt viktigt med mångfald för Trafikverket med 
tanke på den roll som samhällsutvecklare verksamheten har i samhället.  
 
Mångfaldens betydelse är av vikt då Trafikverket har ett uppdrag i samhället. Om 
myndigheten bara består av likasinnade kommer den inte kunna leverera det som 
myndigheten ämnar göra. Trafikverket är beroende av många olika kompetenser och då 
behövs det en mångfald för att myndigheten ska kunna säkra upp den kompetens som behövs. 
En annan genomgående tanke bland respondenterna är att Trafikverket ska vara en 
samhällsutvecklare. Samhället består utav många olikheter och då måste också Trafikverket 
ha olikheter inom myndigheten om de ska kunna förstå samhället och därigenom klara av sin 
uppgift. Kumar och Patrick (2012) menar att mångfald på arbetsplatsen inkluderar människors 
olikheter och menar att i ett mångfaldsarbete ska människors likheter och olikheter ses som en 
tillgång, men påpekar vidare att ett sådant arbete är svårt och tar tid. Detta är definitivt något 
som behövs poängteras inom myndigheten. Dock påpekar Hunt et al. (2014) att fördomar 
inom organisationer är så gott som oundvikligt och således något som måste arbetas med. 
Risken blir här att om Trafikverket skulle utgå från att ett arbete likt de Kumar och Patrick 
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(2012) benämner tar tid så kanske arbetet med fördomarna förskjuts. Det menar Hunt et al. 
(2014) kan få tydliga konsekvenser och det är något myndigheten bör se upp med.  

 
4.1.3 Fördelar med mångfald på Trafikverket 
Samtliga respondenter ställde sig optimistiska till en ökad mångfald och menade att det fanns 
flera fördelar med en ökning, bland annat en ökad produktivitet. 
 
Om mångfalden skulle öka inom Trafikverket är den genomgående åsikten att alla 
medarbetares olikheter kommer generera en ökad innovation samtidigt som myndigheten kan 
få fler synvinklar och perspektiv på saker och ting. Likaså menar Kumar och Patrick (2012) 
att genom arbetet med människors likheter och olikheter kan det skapas förutsättningar som 
leder till att varje individs fulla potential nås. Vilket även med stor sannolikhet bidrar till att 
verksamheter når mål och visioner (Kumar & Patrick, 2012). Detta gör att det blir synnerligen 
viktigt för medarbetarna att förstå och uppskatta varandras likheter och olikheter. Genom att 
på ett positivt sätt lyfta fram och främja likheter och olikheter menar respondenterna att det är 
något som skulle gynna Trafikverket i deras uppdrag över alla områden, vare sig det gäller 
byggandet av broar eller järnvägar. Det vilar således ett tungt ansvar på såväl ledning som 
chefer att få varje enskild medarbetare att förstå att den ena individen är den andra olik och att 
det är något som arbetsflödet kan dra nytta av. 
  
 
4.1.4 Hinder med mångfald på Trafikverket 
Vid intervjuerna var det tydligt att inga av respondenterna kan se några nackdelar med en 
ökad mångfald, däremot tror flertalet att det kan uppstå hinder utmed vägen dit. 
 
Samtliga respondenter var noga med att påpeka att en ökad mångfald inte kan ses som en 
nackdel, i stället kunde det tänkas komma hinder under mångfaldsarbetets gång. Emmot och 
Worman (2008) menar att processen i mångfaldsaktiviteter är känslig och måste utföras 
noggrant genom att framställa tydliga strategier med delmål för att kunna undvika negativa 
konsekvenser för verksamheter. Det kan här bli en svårighet för Trafikverket, då 
respondenterna menar att ett hinder kan vara att det idag finns en otydlighet inom 
myndigheten. Det vill säga att det finns många olika spår och det kan då bli svårt att veta vad 
som pågår och om något är inom mångfaldsområdet har högre prioritet än något annat. Det 
hålls så många projekt igång parallellt att den ena respondenten har svårt att veta hur de olika 
projekten eller arbetena går ihop eller om de övertrumfar varandra. Detta kan ses som en 
konsekvens av att myndigheten i dag ej har uttalade strategier och delmål inom 
mångfaldsarbetet. Detta är dock något som verkar vara vanligt i större myndigheter och för att 
motverka detta behövs speciella åtgärder. Ett antagande som blir rimligt är att om 
mångfaldsarbete ska prioriteras och finnas i hela myndigheten måste också ledningen på 
högsta nivå aktivt i praktiken visa att frågan är viktig (Integrationsverket, 2004). 
 
Ett hinder som också tas upp är okunskap. Munyeka (2014) påtalar att det är av vikt att 
ledningen använder rätt verktyg i ett mångfaldsarbete då medarbetare idag inte är bekanta 
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med mångfaldsprogram, annars tenderar det istället att få negativa effekter. Detta ligger nära 
till hands då det genomgående påtalats av majoriteten av respondenterna att kunskapen om 
arbetet med mångfald och mångfaldsprogram tenderar att vara låg inom 
Trafikverket.  Respondenterna menar att om Trafikverket ska lyckas öka mångfalden behövs 
kunskap, detta måste hela myndigheten vara medveten om och kunna arbeta med. 
 
Då det finns en kunskapsbrist inom området menar samtliga respondenter att det är HR:s 
ansvar för att rätt kunskap finns för chefer, ledning och medarbetare, vilket även kommer att 
kosta både tid och resurser. Munyeka (2014) menar att den kunskapslucka som finns kan 
komma att ändras genom att involvera medarbetarna i workshops som gör att medarbetarna 
ökar förståelsen inom området och att det leder till ett förbättrat tillstånd för mångfalden samt 
en ökad trivsel bland medarbetarna. Dessa två faktorer kan också påverka attraktiviteten som 
myndigheten har som arbetsgivare. Men det är då kritiskt att rätt kunskap i rätt tid finns 
tillgänglig. Eftersom som det genom respondenterna framkommit att det finns en viss praktisk 
kunskapsbrist bör kunskapsbristen fyllas. Då respondenterna menar att det ansvaret vilar på 
ledning och chefer blir parallellen till Åteg et al. (2004) resonemang tydlig. Åteg et al. (2004) 
påtalar att ledarskapet utgör en viktig faktor för att arbetet ska vara attraktivt. Då kunskapen 
är låg inom mångfaldsarbetet kan det antas att ledningen och HR inte har bistått med det 
ledarskap och verktyg som behövs. 
  
HR-enheten har en central roll där de kan dra full nytta av mångfalden genom att låta 
mångfalden även återspeglas i policyer och praktiker likt workshops, inom myndigheten 
(Munyeka, 2014). Det är således en förutsättning om inte nödvändigt för Trafikverket att HR-
enheten bidrar med kunskap och förser myndigheten med utvecklade policys för att 
kunskapsluckan ska fyllas och förståelsen för mångfald öka. 
 
En av respondenterna menar att Trafikverket inte har kommit så långt i mångfaldsarbetet ännu 
och att det är svårt att anta vad som faktiskt är viktigt i ett mångfaldsarbete för att starka 
attraktiviteten som arbetsgivare. Majoriteten av respondenterna menar att det är viktigt att 
mångfaldsarbetet blir en naturlig del och genomsyrar hela verksamheten. Dock förklarar 
Munyeka (2014) att den generella medarbetaren inom den offentliga sektorn har svårt att 
anpassa sig till människor som är olik sig själv och att det ses som en utmaning att få varje 
medarbetare att anpassa sig till varandra. Vidare menar respondenterna att mångfaldsarbetet 
måste vara en så naturlig del inom verksamheten att Trafikverket tydligt visar att alla typer av 
människor välkomnas att söka sig dit, även de som kanske drar sig för att söka till en stor 
myndighet. Respondent 2 stärker resonemanget och uttryckte: 
 
“... vi kanske behöver göra en resa, men efter det ska det vara naturligt”. 
 
 Att skapa en naturlighet förutsätter dock att varje medarbetare kan anpassa sig till varandra 
och uppskatta olikheter. Det är något som respondent 2 tror kan ta tid men att det efter hand 
blir en naturlig del inom myndigheten.   
 



	   26	  

Flertalet respondenter menar att det är viktigt att det finns en öppenhet för att få in nya 
människor med olika bakgrund och behov. Det handlar om att se till alla människors lika 
värden samt att detta sitter som en naturlig del vid exempelvis rekryteringar. Samtidigt menar 
Hunt et al. (2014) att mångfald inte uppstår bara för att man exempelvis rekryterar genom 
kvotering. I likhet med Hunt et al. (2014) resonemang påtalar en av respondenterna att HR 
och rekryterande chef måste vara försiktiga vid rekryteringar och inte kvotera för då har 
Trafikverket misslyckats.  
 

4.2 Hanteringen av mångfaldsarbete – viktiga aspekter för Trafikverket  
Det framkom genom intervjuerna att det är nödvändigt med tydliga ramar för att ett 
mångfaldsarbete ska bli lyckat. Ledningen och HR-enheten spelar viktiga roller och behöver 
bistå chefer med rätt verktyg för att arbetet ska kunna genomsyra hela verksamheten och bli 
en naturlig del för varje medarbetare. En möjlig lösning kan då bli att arbeta med speciella 
mångfaldsaktiviteter. Keller och Price (2011) har lyft fram en modell (Se figur 2 i avsnitt 
2.2.4) där de påvisar hur en aktivitet genom ett förändringsprogram bör läggas upp. I enlighet 
med vad respondenterna har eftersökt passar således Keller och Prices (2011) myndigheten. 
Det kommer lyftas fram ytterligare i nästa kapitel 4.3 Aktiviteter för mångfald.  

4.3 Aktiviteter för mångfald 
Detta avsnitt kommer att utgå ifrån Keller och Prices (2011) modell för förändringsarbete 
inom mångfaldsområdet. Respondenterna menar att det finns flertalet faktorer som är viktiga 
för utformandet av mångfaldsaktiviteter däri bland annat tydlighet och delmål. 

Det finns synnerligen många olika aktiviteter för mångfald. Hur ska de göras på bästa sätt? 
Och vad är viktigt i utformandet och längst arbetsgången med dessa? Respondenterna lyfte 
fram flertalet viktiga områden som är nödvändiga för att en aktivitet för mångfaldsfrämjande 
ska lyckas. Avsnittet utgår från Keller och Prices (2011) modell. Avsnittet kommer delvis 
behandla det Regeringsuppdrag som Trafikverket tagit sig an samt det Pilotprojekt för 
gymnasieelever. 
 

4.3.1 Strävan 
Aspire, strävan utgör det första steget i Keller och Prices (2011) förändringsprogram och 
handlar om att kartlägga vart företaget vill och sätta upp mål för det projekt eller program 
som ämnas iscensättas. Detta steg känns angeläget för Trafikverket då det framkommit att det 
ofta saknas tydlighet kring flertalet ramar och program som finns inom verksamheten. 
 

4.3.1.1 Tydlighet 
I de aktiviteter och projekt som Trafikverket förtar sig inom området finns det flertalet 
punkter som respondenterna tycker är viktiga. Först och främst lyfts det fram att dessa 
aktiviteter måste vara tydliga och tydligt utformade samt att dessa blir verklighet och inte bara 
idéer på ett papper. Ett exempel på tydlighet som flera respondenter tar upp är 
regeringsuppdraget (se avsnitt 1.3.1.1) med nyanlända och praktikplatser. Där fanns det 
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tydlighet och utsatta mål med styrning. Samtidigt måste insatserna som Trafikverket gör vara 
väl förberedda. 

Färdplanen för de aktiviteter Trafikverket tar sig an måste också presenteras så att samtliga 
medarbetare förstår varför något ska göras och därigenom måste också syftet vara klart. Vad 
mer än hälften av respondenterna menar är att en mångfaldsaktivitet måste vara väldigt bra 
förankrad, planerad och väl utformad från början för att arbetet ska lyckas, detta menar 
respondenterna är en förutsättning. Hunt et al. (2014) menar att mångfald nås bäst genom 
specifika program som riktar sig mot angivna mål. Det blir här viktigt att det respondenterna 
påtalar verkligen kan sättas i bruk, nämligen att det finns ett klart syfte med tydliga ramar och 
mål. Genom det kan Trafikverket starta ett bra mångfaldsarbete med en tydlig arbetsgång mot 
specifika mål. 

 
En av anledningarna till att just regeringsuppdraget kommit upp som exempel genom flertalet 
intervjuer och att just denna aktivitet har benämnts som positiv är som tidigare nämnt just för 
att den är tydlig, har utsatta mål och att den styrs från regering, till myndigheter och dess 
chefer och vidare ut i verksamheten. En aktivitet likt regeringsuppdraget handlar vidare om att 
skapa en förändring och enligt Hunt et al. (2014) är det just detta mångfald strävar efter - att 
bringa förändring. En förändring lämpar sig bäst genom specifika program, precis som 
regeringsuppdraget blir för Trafikverket (ibid). Hunt et al. (2014) poängterar vidare att dessa 
aktiviteter ska vara ledda från toppen vilket exempelvis regeringsuppdraget också är. Det 
framkom att det är viktigt att Trafikverket lyfter fram goda exempel och här kan det tydas ett 
gott exempel i form av regeringsuppdraget. Det blir viktigt att Trafikverket som verksamhet 
utvärderar arbetet för att bära med sig arbetsgången till framtida arbeten och att hela tiden ha 
goda exempel att luta sig mot.  

 
Vidare trycker också samtliga respondenter på vikten av att det måste finnas tydlighet och 
klara syften om Trafikverket ska företa sig flera aktiviteter som riktar sig till främjandet av 
mångfald. Hunt et al. (2014) menar att om dessa aktiviteter/program som är det främsta sättet 
att främja mångfald på ska lyckas är en viktig delkomponent att de innehåller specifika mål 
vilket kan tolkas som innefattandet av tydlighet och klara syften precis som respondenterna 
menar är av vikt. För att också skapa denna tydlighet, förankring och klara syften som 
respondenterna menar behövs krävs en viss styrning. Denna styrning behöver då initieras av 
chefer, precis det som Hunt et al. (2014) förespråkar. 

4.3.1.2 Fördomar 
Delar av respondenterna menade att det kan finnas fördomar inom myndigheten vilket skulle 
kunna bli ett hinder eller utgöra barriärer under ett mångfaldsarbete. Samtidigt poängterar en 
av respondenterna att det handlar om att rannsaka sig själv för att minska, om inte till helt ta 
bort de fördomar som finns. Hunt et al. (2014) menar att fördomar och barriärer ska 
uppmärksammas och i den mån det går brytas ned. Trafikverket kan då ta del av det som Hunt 
et al. (2014) lyfter fram och arbeta med tester, eller särskilda program som ämnar ge 
medarbetarna förståelse för den negativa inverkan fördomar har. Det kommer att vara 
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processer som kostar i både tid och ekonomiska resurser, men samtidigt kan det leda till att 
fördomar bryts ner och att varje medarbetare respekterar den andres olikhet.  

4.3.1.3 Kompetens 
Flertalet respondenter nämner att det är viktigt att inte särskilja på människor när det kommer 
till mångfaldsarbete. Vad som menas här är att det fortfarande är kompetens det rör sig om 
även om det görs ett mångfaldsarbete. Respondenterna anser att även fast Trafikverket bör 
och ska ägna sig åt mångfald får inte arbetet göras så att det kan upplevas att en grupp 
människor särbehandlas. Så när mångfaldsarbetet faktiskt görs ska det vara kompetensen som 
kommer bedömas hos människor. Det innebär också att de personer som kommer in eller i 
kontakt med myndigheten genom en aktivitet som skapats av Trafikverket inte får en stämpel 
på sig. Skulle personer få en stämpel på sig finns det således en risk i att den gruppen av 
personer särbehandlas och tycks synd om. Således behöver myndigheten arbeta med just 
kompetensen och bygga mångfalden runt kompetensen så att det är kompetensen som står i 
fokus. En annan respondent är inne på samma spår när denne säger att det finns en risk för 
diskriminering (se avsnitt 2.1) om Trafikverket skulle ha aktiviteter som är för specifika och 
inte tillräckligt uttalade. Därigenom påtalar respondenten att det skulle det kunna uppstå 
åsikter om kränkande särbehandling. 

 
En av respondenterna benämner även vikten av att locka till sig rätt personer, personer som 
tycker Trafikverkets arbete är intressant. Respondenten benämner en rädsla för att locka 
personer som kanske egentligen inte är så intresserade och då blir det inte bra för någon part. 
Således kommer inte någon av kategorierna för attraktivt arbete uppfyllas (se avsnitt 2.5) 
varpå arbetet kanske inte upplevs attraktivt för de som utför arbetet och det blir genom detta 
svårare att koppla mångfaldsarbetet till attraktivitetsbegreppet. Åteg et al. (2004) och 
(Munyeka, 2014) förklarar att om en aktivitet som ska främja mångfald ska kunna ge någon 
strategisk nytta måste de som hanterar aktiviteten se det som en affärsstrategi och utgå ifrån 
att arbetet kommer kunna påverka olika slags resultat för den givna organisationen. 
 

Enligt respondenterna bör Trafikverket arbeta med mångfald och tillhörande aktiviteter 
genom ett kompetensperspektiv. Då blir det en direkt affärsnytta på grund av att myndigheten 
genom mångfaldsaktiviteter arbetar med kompetensförsörjning. Munyeka (2014) förklarar att 
en aktivitet inom mångfaldsområdet måste ses som en tillgång, vilket det genom 
kompetensfrågan också blir. Via aktiviteterna kan då Trafikverket arbeta med mångfald 
genom ett kompetensperspektiv. Ett genomgående mönster bland respondenterna var att 
kompetensen alltid måste stå i centrum. Alltså att de personer som kommer in i myndigheten 
genom mångfaldsaktiviteter har den kompetens som krävs men också att Trafikverket får så 
bra kompetens så möjligt så att myndigheten i sin förläggning kan leverera sitt uppdrag. Ett 
annat viktigt kompetensperspektiv är också kompetensbilden för Trafikverket på lång sikt. 
Genom mångfaldsaktiviteter i relation till kompetensperspektivet kan Trafikverket se 
aktiviteter som en affärsstrategi för att säkra framtida kompetensbrister. Samtidigt som 
heterogena grupper gynnar organisationer och bidrar till attraktivare arbetsplatser (Cox & 
Blake, 1991; Åteg et al., 2004; Arbetsgivarverket, 2008). 
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4.3.2 Bedömning 
Assasment, bedömning handlar om var verksamheten står, är verksamheten redo för det 
arbetet som krävs för att komma dit man vill? Genom nulägesanalyser i verksamheten samt 
att ta del av best practice - kolla på externa exempel kan man dra lärdom och finna nytta 
(Keller & Price, 2011). 

 

4.3.2.1  Vikten av det kvalitativa och kvantitativa perspektivet 
Något som flertalet respondenter benämner är att i de fall det handlar om att ta in nya 
medarbetare både för praktik, sommarjobb men också vanliga anställningar i relation till 
mångfaldsaktiviteter så måste det finnas lämpliga arbetsuppgifter. Dessa arbetsuppgifter 
måste också kännas och vara meningsfulla för såväl medarbetarna som Trafikverket. Det får 
inte bli för svåra uppgifter utan snarare att kompetenskravet sätts utifrån lämplighet. En 
respondent menar att det finns en fara att Trafikverket går ut med för stora förhoppningar och 
har tron att man ska förändra världen och då blir det lätt fel. Det arbete som görs måste vara 
konkret och gärna kopplat till konkreta åtgärder. I detta arbete får man heller inte snöa sig in 
på bara siffror utan se till både kvalitativt och kvantitativt, menar en av respondenterna. 
Samtidigt framhåller respondenten vikten av det kvalitativa arbetet i form av att få in rätt 
personal och inte tvinga in människor i en mall bara för att det på pappret ska se bra ut. Om 
Trafikverket gör den bedömning Keller och Price (2011) förespråkar kan kvantitativa faktorer 
bestå av att exempelvis se till de behov myndigheten har synliggörs och om den är beredd att 
möta dessa behov eller om det kommer krävas ytterligare insatser.  

 

Som majoriteten av respondenterna beskriver måste det exempelvis finnas lämpliga 
arbetsuppgifter som både myndighet och arbetstagare anser är meningsfulla. Det blir först en 
kvantitativ bedömning för att undersöka hur pass redo myndigheten är, exempelvis blir det 
här en resursfråga där myndigheten bör titta på det som kommer att behövas för det aktuella 
arbetet. Här kommer också Fägerlinds, (2012) kvantitativa perspektiv in i form av att 
myndigheten bör titta på de kvantitativa delarna av mångfald och därefter bedöma 
myndigheten i dagsläget är redo för det kvantitativa utfall man vill uppnå med det arbete och 
aktiviteter man vill företa sig. Sedan bör en djupare bedömning inom de kvalitativa delarna 
göras. Med detta menas det att Trafikverket tordes undersöka attityder, mentala inställningar, 
kunskap och andra kvalitativa faktorer inom myndigheten. Detta bör göras för att få en 
överblick om det aktuella läget inom myndigheten är tillräcklig så att den mångfald som det 
framtida arbetet strävar efter får det utfall som det är tänkt att det ska bringa (Fägerlind, 2012) 

    

4.3.2.2 Arbeta efter de resurser som finns 
En respondent menar att mångfaldsarbetet börjar ta fart och det är nu det gäller att satsa på att 
komma igång med det på riktigt så att arbetet inte hamnar i ett vakuum, och att det därigenom 
bör ge en insikt för varje medarbetare hur brett mångfaldsbegreppet verkligen är. Respondent 
1 stärker sitt resonemang: 
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“Nu har bågen spänts, nu gäller det att få tummen ur och köra.” 

Vidare menar dock majoriteten av respondenterna att Trafikverket inte kan spänna bågen för 
hårt utan myndigheten måste arbeta utifrån de resurser som finns. Genom bedömningsfasen 
skulle myndigheten kunna se vilka potentiella falluckor som finns, vad som behöver justeras 
och vad som redan fungerar bra. Därigenom företar sig då heller inte Trafikverket uppgifter 
och aktiviteter som de sedan inte mäktar med. 

 

4.3.3 Arkitektur 
Denna fas, arkitekturen är utformad som en byggarbetsplats där det behövs identifieras vilka 
verktyg och resurser som krävs för att verksamheten ska ta sig dit verksamheten ämnar 
komma (Keller & Price, 2011). Enligt Keller och Price (2011) ska denna typ av arbete alltid 
ledas från toppen och ner vilket skall skapa delaktighet och involvering som genomsyrar hela 
verksamheten. Då Trafikverket är en synnerligen stor arbetsgivare blir det extra viktigt med 
en tydlighet från högsta till lägsta stol samt att det finns kunskap om det samhälle som avses 
speglas.   

 

4.3.3.1 Ledningens betydelse 
Munyeka (2014) menar att i ett mångfaldsarbete är det av stor vikt att 
arbetsledningen/arbetsgivaren måste förstå att den ene medarbetaren är den andre olik och 
uppmuntra till det. I likhet med Munyekas (2014) resonemang menar respondenterna 
mångfaldsarbete att arbetet måste komma uppifrån, vidare är det jätteviktigt med uppföljning 
så det blir tydlig vad som faktiskt gjort. Att sätta upp delmål och att vara tydlig är för 
respondenterna viktigt. Det är inte enbart viktigt att arbetet kommer uppifrån utan 
respondenterna menar också att ledningen måste stå bakom de mångfaldssatsningar som görs. 
Enligt Hunt et al. (2014) är det nödvändigt att ledningen har en betydande roll och att arbetet 
är toppstyrt för att sedan mynna ut i hela verksamheten. 
 
Fägerlind (2012) menar att ledningens engagemang är viktigt och det utgör även en del av att 
kvalitetssäkra den interna rekryteringen (se avsnitt 2.1.1). En respondent förklarar att både 
kvalitativt och kvantitativt arbete blir viktigt, givetvis är det ofta mjuka delar som måste 
arbetas med men det måste också finnas med uppföljningar, och siffror. Detta så att ett 
resultat kan synliggöras. Slutligen menar respondenten att mycket av arbetet blir långsiktigt 
med fokus på det kvalitativa arbetet. Det blir således tydligt att respondenten menar att det är 
cheferna som bär ett ansvar för att delmål och milstolpar följs upp och utvärderas. Då behövs 
ledningens fulla stöd och engagemang. Då Keller och Price (2011) belyser att olika 
mångfaldsinitiativ för olika målgrupper kan variera blir det här viktigt att ledning och chefer 
besitter den kunskap som är nödvändig för att rätt aktivitet ska riktas till rätt målgrupp.  

 
4.3.3.2 Kunskap 
Munyeka (2014) påtalar att många medarbetare på arbetsmarknaden idag inte är bekanta med 
mångfaldsprogram varpå det kan få negativa effekter. Detta eftersom det finns brist på 
kunskap och utbildning om mångfald. I enighet med Munyekas (2014) resonemang framkom 
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det via respondenterna att det är nödvändigt med kunskap för att mångfaldsarbetet ska kunna 
skapa en förstärkning av attraktiviteten till arbetsgivaren. Det gäller att ha kunskap inom 
många områden. Trafikverket behöver ha en mycket bredare kunskap om hela samhället 
kopplat till mångfald för att hänga med i samhällsutvecklingen och spegla samhället. 
Fägerlind (2012) menar att den interna kvalitetssäkringen blir en viktig del för att skapa 
förutsättningar och arbeta med mångfald. Samtliga respondenter är eniga om att det är 
nödvändigt med rätt kunskap och rätt verktyg för att Trafikverket arbete med mångfald ska 
lyckas. Här blir Fägerlinds (2012) kvalitetssäkring en viktig del så att rätt förutsättningar finns 
för det arbete som Trafikverket företar sig. 

 
Skulle myndigheten misslyckas med detta menar en respondent att de istället riskerar att bli 
klassade som att de inte är attraktiva som arbetsgivare, vilket således betyder att kunskapen 
och förståelse är nyckeln till att omsätta detta på ett bra sätt. Det blir således återigen 
ledningens och HR:s ansvar att sätta rätt verktyg och förutsättningar i händerna till chefer som 
kan fördela vidare till respektive medarbetare. 

 

4.3.4 Agera 
Agera, detta steg handlar om att sätta satsningar i bruk och göra arbetet synligt genom att 
definiera arbetsstrategin och att komma igång med arbetet på riktigt (Keller & Price, 2011).   

4.3.4.1 Ömsesidigt behov samt nytta 
Majoriteten av respondenterna påtalade vikten av ömsesidig nytta. Detta menar 
respondenterna skapar större engagemang. En respondent menar också individer inom 
mångfaldssatsningar kan bli ambassadörer för Trafikverket externt om de fått en tydlig bild av 
verksamheten och för vad Trafikverket gör. 

Samtliga Respondenter menar att det måste finnas behov av kompetens eller arbetskraft från 
Trafikverkets sida. Detta kan också ge individer en bild av att det faktiskt finns möjligheter. 
Utöver detta måste det även finnas tid att avsätta för dessa personer, till exempel 
handledarskap. En annan respondent delar denna åsikt men tillägger också att kunskapen 
återigen blir viktig. Det måste finnas klart vad det innebär att vara handledare och att detta 
förmedlas inom myndigheten så att Trafikverket genom det kan förbereda sig på ett bra sätt 
för själva arbetet. 

Vidare menar majoriteten av respondenterna att Trafikverket genom en mångfaldsaktivitet 
kan få in mycket nya synvinklar och perspektiv till organisationen, vilket genererar ökad 
produktivitet och effektivitet. Det genom att man får in nytt folk med olika bakgrund och 
erfarenheter något som Munyeka (2014) ger teoretiskt underlag för. 

 

4.3.4.2 Synliggöra det arbete som utförs 
En av grundbultarna i denna del av förändringsprogrammet är att synliggöra strategier och de 
initiativ som startas för att informera och involvera verksamhetens chefer och medarbetare 
(Keller & Scott, 2011). En av respondenterna menar att den mångfaldskommitté som finns 
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inom Trafikverket i stort sett är osynlig, det framgår inget om vem som är med eller vad 
kommittén gör vilket med hänvisning till Keller och Scotts (2011) modell kan ses som ett 
mindre misslyckande. Vidare påpekar Cox och Blanke (1991) (se avsnitt 2.2) hur viktigt det 
är för verksamheter att göra lämpliga förändringar. Med vetskapen om detta handlar det 
såldes för Trafikverket att visa vilka initiativ som startas och förmedla det genom hela 
verksamheten. På så sätt kan en förändringsprocess som Cox och Blake (1991) benämner få 
en positiv inverkan och en heterogenitet kan på sikt bli aktuell.  

 

4.3.5 Avancemang 
Avancemang, detta steg innebär hur företaget ska fortsätta arbeta på sikt genom att 
kontinuerligt bryta barriärer som kan komma under arbetets gång (Keller & Price, 2011). 
Respondenterna menar att det är viktigt att leva som man lär och att man kopplat till denna 
fas bör se upp för kulturkrockar. 

 
4.3.5.1 Leva som du lär 

Flera av respondenterna menar att det är en distinkt skillnad mellan ord och handling. Om 
Trafikverket säger att de aktivt ska jobba med mångfald men i själva verket inte gör det blir 
det en arbetsplats man inte vill jobba på menar en av respondenterna. Det handlar snarare om 
att leva som man lär. Säger Trafikverket att det skall arbetas med mångfald för att det är 
viktigt så är det också av vikt att det arbetet följs upp och arbetas med aktivt. Alltså att 
mångfaldsarbetet verkligen återspeglas i hela verksamheten samt att det finns ett tydligt syfte 
med varför det görs. Detta gör att det blir viktigt att Trafikverket verkligen gör det som sägs 
ska göras för att få en fortsatt arbetsgång samtidigt som arbetet har en långsiktig karaktär. 

 
En av respondenterna menar att det genom mångfaldsarbete kan uppstå kulturkrockar och det 
är nödvändigtvis inte så att de elimineras i början av ett mångfaldsarbete utan att de kan 
finnas kvar. I detta steg handlar det om att kontinuerligt arbeta med de olika barriärer som kan 
kvarstå eller uppkomma och det genom att medvetengöra barriärer och förklara människors 
olikheter (Hunt et al., 2014). 

Respondenterna menar att det måste finnas en form av uppföljning, exempelvis stickprov och 
delmål. Det bör sedan följas upp samtal för att se om aktiviteterna speglar det synsätt som 
Trafikverket har. Genom detta kan möjliga barriärer också synliggöras och handskas med så 
att den slutliga effekten av aktiviteten skapar förutsättningar för fortsatt arbete. Kan 
eventuella barriärer lyftas kan de också hanteras och därigenom görs arbetet mer förståeligt 
vilket bidrar till arbetstillfredsställelsen (Åter et al, 2004).  

 

4.4 Attraktion genom mångfald 
Samtliga respondenter tror att arbete med mångfald kan leda till att attraktiviteten som 
arbetsgivare stärks. En del av respondenterna menar att just begreppet samhällsansvar som 
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ofta kopplas samman med mångfaldsaktiviteter kan ses som problematiskt. Respondent 3 
stärker resonemanget och uttrycker: 
 
“... inte ska vara någon uppoffrande uppgift för Trafikverket att arbeta med mångfald utan vi 

tror att Trafikverket måste arbeta med det för att klara sin uppgift”. 
 

Detta då det inte ska ses som en uppoffrande uppgift att arbeta med mångfald, eller att man 
sträcker ut en hjälpande hand till en minoritet, utan att det snarare är nödvändigt att arbeta 
med naturligt för att verksamheten ska klara sin uppgift. Vidare menar en av respondenterna 
att det finns ett ansvar som myndighet att jobba och leva efter diskrimineringslagen och därför 
är ett pilotprojekt likt (se avsnitt 1.3.1.2) inte ett samhällsansvar utan snarare skyldighet. 
Emmot och Worman (2008) förklarar att ett lyckat socialt samhällsansvarsarbete handlar om 
att se bortom lagstadgade krav och arbeta utöver det. Genom att göra det frigörs värdet av 
människor och konkurrensfördelar kan erhållas. Det Emmot och Worman (2008) menar, är i 
likhet med vad en av respondenterna menade med att man på Trafikverket måste leva efter 
olika lagar. Det blir då viktigt att man, precis som Emmot och Worman (2008) säger, skapar 
mångfaldsstrategier som stödjer affärsmål och bidrar till verksamheten.   
 

4.4.1 Meningsfullhet  
Emmot och Worman (2008) förklarar att ansvarstagande i samhället kopplat till mångfald 
handlar om att skapa en öppen och inkluderande kultur. I likhet med Emmot och Wormans 
(2008) syn menar en av respondenterna att det är viktigt med samhällsansvar för det faktum 
att det känns meningsfullt för verksamheten och medarbetarna att få in olikheter. Det handlar 
om att finna uppsidorna av olikheter och peka på dessa för att i förlängningen hitta bättre och 
effektivare sätt att arbeta på. Att finna nya kreativa och innovativa arbetssätt är något som 
Emmot och Worman (2008) menar är en effekt av ett lyckat arbete med ansvarstagande i 
samhället är en öppen och inkluderande kultur. 
 

4.4.2 Långsiktigt perspektiv 
Emmot och Worman (2008) påpekar att det finns flertalet viktiga komponenter som utgör ett 
ramverk för arbete med ansvarstagande i samhället kopplat till mångfald. Det handlar om att 
förstå samhället och dess utveckling, skapa externa samarbeten, en öppenhet för nya idéer, ta 
tillvara på den mångfald som idag finns, arbeta strategiskt långsiktigt samt - det viktigaste, att 
skapa goda relationer till intressenter, internt som externt (Emmot & Worman, 2008). I likhet 
med Emmot och Wormans resonemang kring ett lyckat mångfaldsarbete menar en respondent 
att det är viktigt att man under hela processen har ett långsiktigt tänk för att attraktiviteten 
som arbetsgivare ska växa sig stark. Det går inte att tänka att det ska göras enbart över en 
sommar utan det krävs ett tänk på längre sikt och göra nulägesundersökningar allt eftersom. 
 
Vidare menar respondenten att man inom verksamheten måste visa dels internt dels externt 
hur arbetet har gått till, vad som gjort och hur långt komna Trafikverket är för att visa för 
omvärlden hur långt i framkant man faktiskt är. På så sätt kan det leda till att attraktiviteten 
stärks.  
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5. Diskussion 
 

Som vi kan se det är mångfald och mångfaldsfrågor inget nytt inom organisationen och 
genom den data och information vi tagit del av finns det ett stort intresse av att arbeta med 
mångfald på Trafikverket. Det strukturerade och verksamhetsstyrda arbetet med mångfald är 
dock något nytt för organisationen. Genom föregående års examensarbete skapades en grund 
för Trafikverkets arbete med mångfald. Vad som menas med detta är att efter den studien som 
handlade om hur Trafikverkets HR-funktion skulle kunna arbeta strategiskt med mångfald 
skapade Trafikverket sedan sin mångfaldskommitté.  

 
5.1 Trafikverkets arbete med mångfald 
 
Som studien visar är mångfald och mångfaldsfrågor inget nytt inom organisationen och 
genom den data och information som framkommit blir det tydligt att det finns ett stort intresse 
av att arbeta med mångfald på Trafikverket. Det strukturerade och verksamhetsstyrda arbetet 
med mångfald är dock något nytt för organisationen. Genom Larsson och Laforets (2015) 
examensarbete skapades en grund för Trafikverkets arbete med mångfald. Vad som menas 
med detta är att efter den studien som handlade om hur Trafikverkets HR-funktion skulle 
kunna arbeta strategiskt med mångfald skapade Trafikverket sedan sin mångfaldskommitté.  
 
Att samtliga respondenter verkar vara insatta i mångfaldsfrågan och tycker det är en viktig del 
att arbeta med inom verksamheten är rimligen ett tecken på att Trafikverkets arbete med 
mångfald faktiskt genererar någonting. Även om Trafikverket har en lång väg att gå verkar 
det vara så att verksamhetens chefer tycker frågan är viktig och bör arbetas med, vilket är en 
bra början. Då har faktiskt det arbete som redan gjorts gett en slags vinst. 
 
Studien visar att den långa vägen med mångfaldsarbete skulle kunna starta i en ökad intern 
kommunikation. Emmot och Worman (2008) framhåller intern kommunikation vid 
mångfaldsarbete som något av stor vikt för att det ska bli lyckat. Då ett par 
verksamhetsområden redan bedriver mångfaldsarbete har undersökningen kommit fram till att 
sådana arbeten behövs kommuniceras ut genom hela Trafikverket så att den kunskap som 
redan finns inom myndigheten sprids och tas tillvara på. För att mångfalden skall kunna ge 
något förklarar Hunt et al. (2014) att mångfaldsarbetet måste genomsyra hela verksamheten. 
Det blir således av vikt att skapa en ökad, tydligare och dialogsmässig kommunikation mellan 
de olika verksamhetsområdena för att ha ett konsekvent arbete och en tydlig kommunikation.  
 
En tänkt utgångspunkt i studien var att Trafikverkets mångfaldsarbete grundar sig i att 
verksamheten tar ett slags samhällsansvar. Det studien dock kommit fram till är att det inte 
handlar så mycket om samhällsansvar, utan snarare om förutsättningen att klara av de uppdrag 
myndigheten har i samhället. Vi har gått från att tro att Trafikverket genom mångfaldsarbete 
tar ett samhällsansvar, till insikten att om Trafikverket på sikt faktiskt ska klara av att leverera 
det som myndigheten utlovar i samhället måste Trafikverket arbeta med mångfald. Det blir 
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alltså en förutsättning för myndigheten och inte en fråga om ansvar. När det nu blir en fråga 
om förutsättningar går det också att ifrågasätta begreppet att myndigheten skulle behöva 
spegla samhället. Studien visar att det snarare blir en fråga om att myndigheten ska hantera 
samhället. För att denna hantering ska kunna ske, behövs kompetens som dels kan hittas 
genom arbete med mångfald och i sin förlängning, praktiskt mångfaldsarbete. Har 
Trafikverket denna ingångssyn när det kommer till arbetet med mångfald visar studien att 
arbetet bättre kommer kunna appliceras i verksamheten och på sikt faktiskt bli en naturlig del 
av Trafikverket. 
 
Genom insamlad empiri har det också framkommit att mångfald måste bli en naturlig del av 
verksamheten. Studien visar att Trafikverket dock inte är där ännu. Studien visar vidare att det 
givetvis vore bäst om mångfaldsfrågan både vore en naturlig del och en självklarhet för 
myndigheten. Samtidigt måste Trafikverket här gå sin egen väg för att hitta dit. Med belägg 
från studien kommer det praktiska arbetet bli väldigt viktigt för myndigheten. Munyeka 
(2014) beskriver hur viktigt det är att mångfaldsarbete ses som en affärsstrategi samtidigt som 
Keller och Price (2011) i sin modell pekar på att det måste finnas en slags värdeproposition 
för att mångfaldsarbete ska lyckas. Genom empirin har det framgått att Trafikverket på sikt 
måste arbeta med mångfald för att klara av sitt uppdrag och redan där finns en värdeskapande 
grund i varför mångfaldsarbete- och aktiviteter ska bedrivas. 
 
Studien visar vidare att Trafikverkets övergripande mål går att översätta i värdeskapande 
grunder för mångfaldsarbete. Exempelvis att vara en samhällsutvecklare. Finns inte den 
kompetens som framtiden kräver kommer inte myndigheten kunna vara den 
samhällsutvecklare som de strävar efter att vara. Här blir alltså verksamhetens övergripande 
affärsmål också en del av målet i mångfaldsarbetet. Vi tror dock att Trafikverkets 
övergripande mål och strategier sedan länge är inarbetade och redan fungerar som en naturlig 
del av verksamheten, medan mångfaldsarbete inte är där ännu. 
  
Genom studiens resultat framgår det att Trafikverket kan använda sina övergripande mål i 
arbetet med mångfald. Då flertalet respondenter uttryckte positiva tankar kring 
regeringsuppdraget (se avsnitt 1.3.1.1) som i grunden är ett krav och på flertal sätt blir styrt, i 
samband Hunt et al. (2014) resonemang om hur man bäst främjar mångfald. Blir det studiens 
ståndpunkt att i det stadiet Trafikverket befinner sig i med mångfaldsarbetet, är riktade 
mångfaldsprogram i form av aktiviteter det bästa sättet för myndigheten att praktiskt arbeta 
med mångfald. 

 
5.2 Praktiskt mångfaldsarbete 
Genom den empiri som samlats in blir det tydligt att det finns ett antal faktorer som blir 
viktiga för att specifika mångfaldsaktiviteter och därigenom praktiskt mångfaldsarbete inom 
Trafikverket ska lyckas. En av de stora faktorerna var tydlighet. Tydligheten tolkas som ett 
brett område med många olika betydelser. Med stöd av studien, Emmot och Wormans (2008) 
resonemang och Keller och Prices (2014) modell blir det tydligt att om Trafikverket ska 
lyckas med sitt praktiska mångfaldsarbete, måste de aktiviteter som myndigheten företar sig 
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vara väldigt tydliga. Detta i syfte, nytta, vad verksamhetens får ut utav aktiviteten samt varför 
det faktiskt är nödvändigt för Trafikverket att ägna sig åt just denna aktivitet. Studien visar 
vidare att mångfalden inte riktigt kan stå på egna ben. Vad som menas med det är att 
mångfald givetvis är viktigt för alla verksamheter, inte minst Trafikverket och andra 
myndigheter, men att man inte ska arbeta och försöka skapa mångfald bara för mångfaldens 
skull. Det måste finnas klara mål med vad arbetet med mångfald och specifika aktiviteter 
faktiskt bringar till verksamheten. 
 
Det är tydligt att den typ av mångfaldsarbete som just nu passar Trafikverket bäst är de mer 
riktade mångfaldsaktiviteterna. Detta då det genom studien visats sig att myndigheten redan 
har en bra grund att stå på när det kommer till varför myndigheten bör och ska arbeta med 
mångfald. Samtidigt har studien bevisat att chefer inom myndigheten är insatta i ämnet. Då 
det redan finns verksamhetsområden inom myndigheten som har jämställdhets- och 
mångfaldsarbete skulle Trafikverket istället kunna dra nytta av detta. Att titta på andra ”bästa 
praktiker” från externa verksamheter skulle också vara en god möjlighet och inkörsport till 
framtida mångfaldsaktiviteter. Boxall och Purcell (2011) förklarar att best practice innebär att 
en verksamhet identifierar HR-rutiner från andra etablerade företag och medarbetare för att 
senare implementera det inom den egna verksamheten. Det ska dock sägas att olika 
mångfaldsarbeten- och aktiviteter som fungerar bra på en del av organisationen inte 
nödvändigtvis behöver fungera på en annal del av myndigheten då förutsättningar och 
målgrupper alltid varierar (Keller & Price, 2011).  

 
 5.3 HR:s roll 
Undersökningen visar vidare att HR har en ytterst viktig roll att spela i det praktiska 
mångfaldsarbetet. Utifrån den empiri som samlats in kan vi framtolka att HR måste vara den 
drivande funktionen som kommer med kunskap och verktyg till både chefer och medarbetare. 
Då det praktiska arbetet med mångfald är något nytt för Trafikverket visar studien att det blir 
extra viktigt att HR är med och driver själva arbetet, eller åtminstone fungerar som en högst 
stödjande och stöttande funktion. Emmot och Worman (2008) påtalar vikten av att en 
mångfaldsstrategi återspeglas i policyer och arbeten inom verksamheten och att det ger HR-
enheten en god möjlighet att dra nytta av mångfalden. I likhet med detta resonemang blir det 
tydligt att det mångfaldsarbete som Trafikverket startar måste kunna återkopplas till de 
policyer som finns i verksamheten. Det blir således viktigt att policyerna är uppdaterade till 
de mångfaldsprojekt och strategier som ämnas starta för att strategierna ska genomsyra hela 
verksamheten.  
 
Studien visar att det blir viktigt att mångfalden kommer i kombination med något annat för att 
lyckas. Det måste exempelvis fortfarande vara kompetensen som är avgörande. Vi menar att 
samhället ständigt utvecklas och förändras och om då Trafikverket ska fungera till och för 
samhället måste faktiskt verksamheten ägna sig åt mångfaldsarbete för att i slutändan klara av 
sitt övergripande uppdrag.  
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5.4 Kopplingen Mångfaldsarbete – attraktiv arbetsgivare 
Genom undersökningen framkom det att ett mångfaldsarbete där ledning och HR ger chefer 
rätt verktyg skapar goda förutsättningar för ett bra mångfaldsarbete som genomsyrar hela 
verksamheten. En av de frågor som undersökningen har för syfte att besvara är huruvida ett 
mångfaldsarbete kan bidra till att verksamheten stärker sin attraktivitet som arbetsgivare. 
Undersökningen visar att samtliga respondenter ställt sig positiva till att detta är möjligt, men 
att det således krävs en del av myndigheten.  
 
Det har tidigare påtalats att en organisation med olikheter kan leda till flertalet fördelar. 
Kumar och Patrick (2012) nämner i sitt resonemang att mångfald på arbetsplatsen kan tillföra 
positivitet, som i sin tur skapar de förutsättningar som behövs för att organisationens 
medarbetare ska nå sin fulla potential. På så sätt genereras ett värdeskapande som bidrar till 
att uppnå verksamhetens mål och visioner (ibid). Undersökningen visar att det är viktigt för 
respondenterna att arbete som de utför fyller ett syfte och är meningsfullt. Det kan kopplas till 
det Åteg et al. (2004) beskriver som innehåll i ett attraktivt arbete. Med det menar Åteg et al. 
(2004) att när arbete från medarbetarens perspektiv är meningsfullt, tillsammans med att 
medarbetarens värderingar och behov tas hänsyn till, leder detta till personlig utveckling. Med 
studien som belägg påvisas det att mångfalden faktiskt kan öka attraktiviteten genom 
ovannämnda faktorer. Det handlar således om att förstå och ta tillvara på varje medarbetares 
behov och värderingar vilket Åteg et al. (2004) belyser. Genom att aktivt arbeta med att förstå 
varje människa, respektera olikheter och ta tillvara på enskilda behov är det ett befogat 
antagande att myndigheten kan öka sin attraktivitet som arbetsgivare.  
 
Undersökningen påvisar att en genomgående tanke var att visa på goda exempel. Med 
konstaterandet av att förståelsen, respekten och tillvaratagandet på varje människas behov kan 
generera en stärkt attraktivitet som arbetsgivare tordes det vila ett ansvar på varje medarbetare 
också. Medarbetarna kan ses ambassadörer 2  för myndigheten externt vilket gör att 
myndighetens varumärke kan stärkas och att människor utanför myndigheten intresserar sig 
och tänker att det verkar vara en god arbetsplats. 
	  
Av studien framgick även att det är av vikt att det i mångfaldsarbeten finns en meningsfullhet 
med det arbetet som görs. Studien visar även att det är nödvändigt att det finns ett ömsesidigt 
behov mellan organisationens arbetsuppgifter och den kompetens som den potentiella 
medarbetaren har. Lyckas Trafikverket genom mångfaldsaktiviteter ta vara på medarbetares 
olikheter och vända det till något positivt tror vi att det kan generera till att en heterogenitet i 
grupper kan ses som något godartat. Med Cox och Blakes (1991) (Se avsnitt 2.4) resonemang 
framgår det att det är nödvändigt med lämpliga förändringar kopplat till olikheter och 
heterogenitet för att en verksamhet inte ska förlora affärsmässiga fördelar. 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Ambassadörer	  externt	  innebär	  att	  medarbetarna	  marknadsför	  organisationen	  externt	  
och	  påtalar	  vad	  som	  är	  bra	  med	  organisationen	  (Dyrhe	  &	  Parment,	  2013).	  	  	  
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6. Handlingsplan 

Den handlingsplan som med stöd av studien tagits fram grundar sig i Keller och Prices (2011) 
modell för förändringsarbete som sedan Hunt et al. (2014) menar fungerar inom 
mångfaldsområdet också. Vidare bygger modellen på Fägerlinds (2012) och Munyekas 
(2014) resonemang om hur mångfaldsarbete ska främjas och samtidigt ses som en 
affärsstrategi. Samtidigt bygger också handlingsplanen på den empiri som samlats in under 
studiens gång. Empirin har sedan sats i relation till den tidigare forskning vi tagit del av för att 
slutligen landa i en handlingsplan för det praktiska arbetet med mångfald för Trafikverket och 
deras aktiviteter.  
	  
	  
	  
Handlingsplan	  för	  aktiviteter	  inom	  mångfaldsområdet:	  	  
Strävan	  –	  Vart	  vill	  
vi?	  

Vad	   Varför	   Hur	   Ansvarig	  

Value-‐proposition	   En	  sammanfattning	  
som	  tydligt	  ska	  
förklara	  
värdeskapandet	  i	  
aktiviteten.	  
	  

VP	  skapas	  för	  att	  tydligt	  
synliggöra	  
varför	  verksamheten	  ska	  
ägna	  sig	  åt	  aktiviteten.	  
Detta	  så	  att	  verksamheten	  
lättare	  kan	  ta	  åt	  sig	  
aktiviteten	  och	  se	  värde	  i	  
den.	  
Avkastningsmöjligheterna	  
måste	  också	  vara	  tydliga	  
så	  det	  faktiskt	  finns	  ”vinst”	  
i	  aktiviteten.	  

Förslagsvis	  skapar	  HR	  VP	  
utifrån	  strategiskt	  
målområde	  och	  angiven	  
aktivitetsförslag	  
alternativt	  förslag	  på	  ny	  
aktivitet	  utifrån	  
strategiskt	  målområde.	  
	  
Förslagsvis	  bör	  följande	  
finnas	  med:	  
Syfte	  
Nytta	  
Koppling	  till	  Strategiskt	  
målområde	  
Avkastning	  –	  i	  form	  av	  
vad	  myndigheten	  har	  att	  
vinna	  på	  aktiviteten.	  

	  

Koppling	  till	  
strategiskt	  
målområde	  

Tydligt	  påvisa	  
kopplingen	  till	  det	  
strategiska	  
målområdet	  för	  
mångfald.	  

För	  att	  aktiviteten	  ska	  få	  
tydlig	  och	  riktig	  förankring	  
måste	  den	  kunna	  relateras	  
till	  något	  av	  de	  tre	  
målområdena	  som	  finns	  
för	  det	  strategiska	  
mångfaldsarbetet.	  
Kopplingen	  måste	  kunna	  
redovisas.	  

Titta	  på	  utvalt	  SM	  och	  
göra	  en	  tydlig	  koppling.	  

	  

Ledning	   Ledning	  måste	  vara	  
insatta	  och	  stödja	  
aktiviteten	  från	  
början,	  helst	  utifrån	  
VP.	  

Genom	  VP	  och	  koppling	  
förankra	  aktivitet	  till	  
Trafikverkets	  ledning.	  Det	  
är	  av	  största	  vikt	  att	  
ledningen	  stödjer	  
aktiviteten	  och	  är	  
engagerade.	  Detta	  för	  att	  
aktiviteten	  dels	  ska	  vinna	  
legitimitet	  intern	  men	  
också	  för	  att	  senare	  
underlätta	  arbetet	  med	  

Presentera	  VP	  och	  
koppling	  till	  målområde	  
för	  exempelvis	  HR-‐
direktör	  som	  tar	  det	  
vidare	  till	  högre	  ledning.	  	  
	  
Förslagsvis	  samma	  väg	  
tillbaka	  ned.	  
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aktiviteten.	  
Bedömning	   Vad	   Varför	   Hur	   Ansvarig	  
Är	  verksamheten	  
redo	  

Är	  verksamheten	  i	  
nuläget	  redo	  att	  
genomföra	  
aktiviteten.	  

Detta	  för	  att	  tydligt	  se	  om	  
verksamheten	  i	  nuläget	  
faktiskt	  kan	  genomföra	  
aktiviteten	  och	  uppnå	  det	  
önskade	  resultatet.	  

Undersökningar	  av	  
kvalitativa	  och	  
kvantitativa	  faktorer	  
som	  kommer	  påverka	  
aktiviteten	  

	  

Kvantitativt	   Statistik,	  resurser,	  
andra	  satsningar	  att	  
ta	  hänsyn	  till.	  

Finns	  de	  resurser	  som	  
kommer	  behövas	  för	  att	  
lyckas?	  Om	  de	  inte	  finns,	  
ska	  aktiviteten	  omformas	  
eller	  finns	  det	  andra	  
tillvägagångssätt	  eller	  ska	  
man	  avvakta	  till	  lämpliga	  
resurser	  finns.	  Samt	  att	  
genom	  titta	  på	  lämplig	  
statistisk	  lättare	  tydliggöra	  
eventuella	  hinder	  och	  
underlätta	  arbetet	  i	  nästa	  
fas.	  

Förslagsvis	  tittar	  HR	  på	  
given	  statistik	  som	  blir	  
lämplig	  i	  relation	  till	  
aktuell	  aktivitet.	  

	  

kvalitativt	   Kunskap,	  
’’mindset’’.	  	  

Finns	  det	  
kunskapsunderlag	  som	  
aktiviteten	  kommer	  kräva	  
och	  kommer	  
verksamhetens	  kultur	  
stödja	  aktiviteten.	  

Förslagsvis	  tittar	  även	  
här	  HR	  kvalitativa	  
underlag	  som	  finns	  i	  
verksamheten	  i	  
dagsläget,	  och	  om	  dessa	  
räcker	  eller	  behöver	  
utvecklas.	  	  

	  

Externa	  best-‐
practices	  

Omvärldsbevaka	  
för	  att	  identifiera	  
externa	  best-‐
practice-‐lösningar	  
för	  att	  underlätta	  i	  
det	  egna	  arbetet.	  

Detta	  för	  att	  det	  eventuellt	  
finns	  andra	  verksamheter	  
som	  gjort	  liknande	  
satsningar.	  Titta	  på	  dessa	  
för	  att	  lättare	  identifiera	  
fallgropar	  och	  vad	  som	  
gjort	  att	  satsningarna	  
lyckats	  eller	  misslyckats.	  

Förslagsvis	  gör	  HR	  en	  
omvärldsbevakning	  inom	  
området,	  för	  att	  
eventuellt	  hitta	  liknande	  
satsningar	  –	  om	  sådana	  
hittas,	  ta	  kontakt	  och	  
undersök	  hur	  arbetet	  
gick	  till.	  

	  

Arkitekturen	   Vad	   Varför	   Hur	   Ansvarig	  
Vad	  behövs	  för	  att	  
starta	  arbetet	  

Vilka	  praktiska	  
faktorer	  kommer	  
krävas	  för	  att	  
aktiviteten	  ska	  
lyckas.	  

Detta	  för	  att	  skapa	  en	  
hållbar	  och	  tydlig	  
arbetsgång	  för	  aktiviteten	  
så	  att	  det	  finns	  ett	  starkt	  
”skelett”	  att	  luta	  sig	  på.	  

Förslagsvis	  bedömer	  
först	  HR	  vilka	  resurser	  
som	  aktiviteten	  kommer	  
kräva.	  Förmedla	  sedan	  
detta	  till	  ledningsgrupp	  
för	  att	  se	  över	  om	  
resurserna	  finns	  eller	  
kan	  frigöras,	  alternativt	  
om	  det	  behövs	  något	  
mer	  eller	  om	  något	  
kanske	  inte	  behövs.	  

	  

Kvalitetssäkra	  
intern	  rekrytering	  

Undersöka	  och	  
försäkra	  sig	  om	  att	  
nödvändig	  
kompetens	  finns	  
intern	  för	  att	  
aktiviteten	  ska	  
lyckas.	  

Om	  aktiviteten	  ska	  lyckas	  
kan	  det	  komma	  behövas	  
kompetens	  intern	  som	  i	  
dagsläget	  inte	  finns.	  Det	  
gäller	  att	  kvalitetssäkra	  
den	  interna	  
sammansättningen	  där	  
aktiviteten	  ska	  utföras	  så	  
att	  berörda	  personer	  och	  

HR	  gör	  en	  intern	  
kvalitetssäkring	  –	  denna	  
ska	  innefatta	  
utbildningsfaktorer	  så	  
att	  den	  kunskap	  som	  
behövs	  för	  aktiviteten	  
ska	  finnas	  tillgänglig.	  	  
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verksamheter	  har	  det	  
material	  som	  behövs	  för	  
att	  aktiviteten	  ska	  lyckas.	  

Top-‐down	   Se	  till	  att	  det	  som	  
behöver	  göras	  
kommer	  uppifrån.	  

När	  det	  är	  fastställt	  vad	  
som	  behövas	  kommer	  det	  
krävas	  att	  det	  förmedlas	  
till	  ledning	  så	  att	  lämplig	  
ledningsgrupp	  kan	  
förmedla	  ut	  och	  starta	  upp	  
kvalitetssäkringsarbete.	  På	  
så	  sätt	  påvisas	  det	  att	  
ledningen	  stödjer	  och	  
stöttar	  arbetet	  internt.	  

HR	  sätter	  in	  ledning	  i	  
kvalitetssäkringen	  så	  att	  
lämplig	  ledning	  kan	  
initiera	  insatser.	  

	  

Agera	  –	  Påbörja	  
själva	  arbetet	  

Vad	   Varför	   Hur	   Ansvarig	  

Strategisk	  plan	   Genom	  tidigare	  
bedömning	  och	  
arkitektur	  kan	  en	  
strategisk	  plan	  med	  
delmål	  upprättas	  
för	  själva	  arbetet	  
under	  resans	  gång.	  

För	  att	  det	  praktiska	  
arbetet	  med	  aktiviteten	  
ska	  kunna	  genomföras	  så	  
bra	  så	  möjligt	  bör	  en	  
färdplan	  upprättas	  med	  
hjälp	  av	  tidigare	  faser.	  En	  
viktig	  faktor	  är	  att	  sätta	  
upp	  delmål,	  hur	  många	  
beroende	  på	  aktivitetens	  
storlek	  och	  omfång.	  	  

HR-‐funktionen	  och	  
ledning	  skapar	  en	  
tidsplan,	  delmål,	  
avstämningstider,	  
övervakningsmetoder,	  
tar	  fram	  lämpliga	  
mätningsverktyg.	  Allt	  
som	  kan	  vara	  lämpligt	  
för	  att	  arbetet	  med	  
aktiviteten	  ska	  kunna	  
genomföras	  så	  bra	  så	  
möjligt	  och	  sedan	  kunna	  
följas	  upp.	  

	  

Synliggöra	  
aktiviteten	  

Intern	  och	  
möjligtvis	  extern	  
publicering.	  

Det	  blir	  här	  viktigt	  att	  
synliggöra	  aktiviteten	  
intern	  och	  använda	  
aktiviteten	  som	  ett	  sorts	  
”flaggskepp”	  detta	  för	  att	  
skapa	  transparens,	  
stolthet,	  engagemang	  etc.	  
är	  alla	  de	  tidigare	  faserna	  
utförda	  ordentligt	  kommer	  
också	  den	  interna	  
publiceringen	  lyckas.	  
	  
Om	  möjligt	  och	  lämpligt	  
kan	  också	  aktiviteten	  
synliggöras	  i	  externa	  
kanaler,	  men	  bara	  om	  
effekterna	  förväntas	  bli	  
positiva	  –	  detta	  bör	  man	  
kunna	  förutse	  med	  hjälp	  
av	  tidigare	  faser.	  	  

Här	  bör	  förslagsvis	  ett	  
samarbete	  upprättas	  
mellan	  HR-‐funktionen,	  
myndighetens	  
kommunikationsfunktion	  
samt	  ledning	  så	  att	  det	  
arbete	  som	  görs	  
kommuniceras	  ut	  genom	  
rätt	  kanaler.	  Samt	  att	  
rätt	  budskap	  når	  fram	  till	  
rätt	  mottagare.	  

	  

Övervaka	   Övervakning	  av	  
hela	  arbetsgången.	  

Konstant	  övervakning	  av	  
aktiviteten	  så	  att	  den	  
stödjer	  och	  följer	  de	  
tidigare	  faserna	  samt	  att	  
det	  efteråt	  ska	  bli	  lättare	  
att	  följa	  upp	  och	  
utvärdera.	  

HR	  övervakar	  och	  
rapporterar	  till	  lednings	  
under	  aktivitetens	  gång.	  

	  

Efteråt	  –	  Hur	  går	  
verksamheten	  

Vad	   Varför	   Hur	   Ansvarig	  
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vidare?	  
Uppföljning	   Lämpliga	  sätt	  att	  

utvärdera	  resultat	  
och	  följa	  upp	  
aktiviteten.	  

Aktiviteten	  behöver	  
utvärdering	  för	  att	  kunna	  
titta	  på	  hur	  väl	  den	  har	  
fungerat	  och	  om	  det	  har	  
inbringat	  det	  som	  den	  
skulle.	  Dels	  ska	  själva	  
aktiviteten	  utvärderas	  
men	  också	  avkastningen.	  
Både	  kvalitativt	  och	  
kvantitativt,	  för	  att	  både	  få	  
direkt	  data	  som	  går	  att	  
visa	  internt	  och	  externt	  
men	  också	  information	  
som	  kan	  behövas	  för	  
framtida	  aktiviteter	  hur	  
vad	  aktiviteten	  på	  sikt	  kan	  
bidra	  med.	  

HR	  leder	  en	  
utvärderingsprocess	  
med	  berörda	  aktörer,	  
detta	  tillsammans	  med	  
ledning	  så	  att	  alla	  får	  ta	  
del	  av	  resultatet	  av	  den	  
utförda	  aktiviteten	  och	  
om	  den	  inbringade	  det	  
som	  var	  målet	  från	  
början,	  och	  om	  inte	  
arbeta	  med	  varför	  det	  
inte	  gjorde	  det.	  

	  

Länka	  samman	  
med	  annat	  
förändringsarbete	  

Titta	  på	  andra	  
förändringsarbeten	  
inom	  verksamheten	  
och	  skapa	  
kopplingar.	  

Om	  mångfalden	  ska	  bli	  en	  
naturlig	  del	  i	  
verksamheten	  bör	  den	  
också	  kopplas	  samman	  
med	  annat	  
förändringsarbete	  som	  
pågår	  i	  verksamheten.	  På	  
så	  sätt	  kommer	  
inkluderandet	  naturligt.	  

Ledningen	  bör	  
förslagsvis	  titta	  på	  hela	  
organisationen	  för	  att	  se	  
om	  det	  aktuella	  arbetet	  
med	  aktiviteten	  går	  att	  
koppla	  samman	  med	  
andra	  
förändringsaktiviteter	  
som	  pågår	  	  
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7. Slutsatser 

Vi har för avsikt att i detta avsnitt presentera de slutsatser vi kommit fram till genom den 
undersökning som gjorts. 
 
Syftet med denna studie var att undersöka hur en svensk myndighet i dagsläget bedriver sitt 
arbete med mångfald och i samband med detta titta närmare på hur det praktiska arbetet med 
mångfald ser ut. Genom detta har vi undersökt hur myndigheten praktiskt skulle kunna arbeta 
med mångfald samt om det är möjligt att stärka attraktiviteten som arbetsgivare genom ett 
mångfaldsarbete.	  
 
En av de tänkta utgångspunkterna för studien var att mångfaldsarbetet skulle vara en del av ett 
socialt samhällsansvar. Med stöd av undersökningen dras istället slutsatsen att arbetet med 
mångfald snarare handlar om förutsättningen att i framtiden kunna leverera och utföra de 
uppdrag Trafikverket ansvarar över än att de tar ett samhällsansvar. Begreppen är dock 
sammanlänkade på det sättet att även om det är en förutsättning för Trafikverket att arbeta 
med mångfald så leder utfallet till ökad attraktivitet som arbetsgivare och i sin förlängning 
skapas då också en känsla av ansvarstagande i samhället, även om inte detta är målet med 
själva mångfaldsarbetet.   
 
Mångfaldsarbete är heller inget nytt inom myndigheten men vad som framkommit är att det 
inte finns något riktigt tillvägagångsätt för hur den praktiska arbetsgången ska se ut och 
utformas. Som tidigare sagt visar studien att där Trafikverket befinner sig just nu, är riktade 
och specifika aktiviteter det bästa sättet att arbeta med mångfald. Vi säger inte något om några 
givna eller utvalda aktiviteter utan menar snarare att det aktivitetsbaserade arbetssättet, 
oberoende val av aktivitet är det sätt som skulle gynna dagsläget för Trafikverk bäst inom 
området. Vidare har undersökningen identifierat ett genomgående mönster, vilket är att 
tydlighet är något som saknas för de aktiviteter som genomförs på Trafikverket idag. Genom 
den handlingsplan som skapats med hjälp av teori och empiri visar studien att Trafikverket 
också kan öka attraktiviteten som arbetsgivare. Detta genom att handlingsplanen tordes skapa 
tydlighet, syfte, varför arbetet ska utföras samt vad myndigheten har att vinna på arbetet. 
Detta skapar i sin tur en hanterbarhet, meningsfullhet och en förståelse vilket alla är faktorer 
som bidrar till attraktivt arbete och gynnar medarbetare (Åteg et al., 2004).  
 
Genom att arbeta med mångfald med stöd av handlingsplanen visar undersökningen också att 
de punkter som respondenterna ansåg vara viktiga (se avsnitt 4) i Trafikverkets 
mångfaldsarbete kommer synliggöras och arbetas med. Med stöd av studien blir det även 
tydligt att Trafikverkets arbete med mångfald kommer att ses som en betydande fördel för 
myndigheten. Hunt et al. (2014) benämner något ytterst viktigt när de menar att bara för att 
det finns en modell eller handlingsplan behöver denna nödvändigtvis inte vara en best-
practice-lösning som alla verksamheter kan följa. Mångfaldsarbete måste anpassas till den 
aktuella verksamheten och genom det resultat studien visat så kan den handlingsplan som 
skapats hjälpa Trafikverket i det framtida mångfaldsarbetet. I den bästa av världar kanske 
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Legitimitet	  

Verksamhet	  

Kompetensbehov	  

Inkluderande	  
Strategiskt	  

mångfaldsarbete	   Internt	  utfall	  

Handlingsplan	  
Praktiskt	  

mångfaldsarbete	  
Internt	  utfall,	  	  
externt	  utfall	  
(Attraktivitet)	  

handlingsplanen en dag inte behövs något mer, då Trafikverket lyckats uppnå den naturlighet 
som verksamheten på lång sikt strävar efter.  
 
De slutsatser och den handlingsplan som studien genererat tordes kunna implementeras i 
andra stora svenska decentraliserade myndigheter. Detta med reservation för hur långt andra 
myndigheter har kommit i arbetet med mångfald. Trafikverket ligger i framkant i den mening 
att det finns en stabil och bra grund som redan är lagd inom myndigheten. Det som behövs nu 
är hur man vill arbeta med mångfald i verkligenheten och själva tillvägagångssättet. Finns det 
andra svenska myndigheter som också har en grund de kan stå på så tordes denna studie 
kunna bidra till mångfaldsarbetet. Samtidigt skulle andra stora svenska myndigheter genom 
denna studie kunna bättre förstå kopplingarna mellan mångfaldsarbete och att skapa 
attraktivitet som arbetsgivare och genom det bidra till att svenska myndigheter blir de 
föredömen de strävar efter att bli (Integrationsverket, 2004). 
	  
Den egenskapade modellen som vi tog upp i början (se avsnitt 1.1.1) är nu kompletterad och 
de boxar innehållande frågetecken är nu besvarade. 

 

 

 

 

 
 

 

 

	  

Figur	  2:1	  egenskapad	  modell	  över	  mångfaldsarbetets	  flöde	  är	  nu	  kompletterad	  och	  fullständig. 

 
Syftet med denna egenskapade modell är att påvisa relationerna mellan begrepp och 
händelseförlopp. De första stegen är sedan tidigare förklarade (se avsnitt 1.1.1) varpå det som 
var oklart nu skall förtydligas. När det nu kommer till Trafikverkets praktiska 
mångfaldsarbete existerar nu en utformad handlingsplan. Handlingsplanen innehåller olika 
steg som myndigheten tordes arbeta igenom i samband med det praktiska mångfaldsarbetet 
och dess tillvägagångssätt. Genom att använda sig av handlingsplanen kommer flertalet utfall 
att skapas beroende på vad för slags aktivitet myndigheten ägnar sig åt. Ett av dessa utfall 
tordes med belägg av studien vara en ökad attraktivitet som arbetsgivare. Detta då 
handlingsplanenens faser med hjälp av empiri och teori har för avsikt skapa tydlighet, klara 
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syften, förståelse, hanterbarhet, meningsfullhet samt värdeskapande grunder. Samtliga 
nämnda faktorer är dessutom vad Åteg et al. (2004) framhåller som komponenter för attraktivt 
arbete.  
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8. Vidare forskning 

Genom denna studie har det väckts ytterligare intressanta tankar kring vidare forskning. 
Flertalet forskare (Enchautegui-‐de-‐Jesús, Hughes, Johnston, & Hoo, 2006; Munyeka, 2014; 
Kumar & Patrick, 2012) benämner alla att mångfald på arbetsplatsen skapar större 
tillfredställelse, gynnar verksamhet och individer och ska ses som en tillgång. En intressant 
idé till vidare forskning blir då att undersöka och jämföra andra svenska myndigheter och titta 
på hur de bedriver mångfaldsarbete och hur långt i utvecklingen av detta arbete de har 
kommit. I samband med detta skulle det också vara intressant att undersöka om det finns 
skillnader i hur långt olika myndigheter har kommit med respektive organisations 
mångfaldsarbete och om skillnader finns, varför det är så. Vidare skulle det också vara 
intressant att undersöka och jämföra statliga myndigheter med privata företags arbete med 
mångfald och reda ut varför de bedriver ett arbete med mångfald. 
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Bilaga 1 

 

Hej,  
 
Vi är två studenter från Högskolan Dalarna som läser sista terminen på Personal- & 
Arbetslivsprogrammet. Den sista delen av tiden på Högskolan går ut på att göra ett 
examensarbete varpå vi kommer att skriva om mångfald, CSR och attraktivt arbete. Vid sidan 
av studierna på högskolan arbetar vi båda på HR-avdelningen i Borlänge på Trafikverket.  
 
Trafikverket har genom en mångfaldsgrupp satt upp ett mål att öka mångfalden inom 
Trafikverket för att bland annat öka attraktiviteten som arbetsgivare. Detta kommer att göras 
genom att ta ett socialt samhällsansvar och vända sig till utsatta socioekonomiska områden i 
landet för att öka mångfalden och få in kompetens och människor i verksamheten som kanske 
annars inte hade fått möjligheten att arbeta på Trafikverket. Vi (Victor & Johan) håller vidare 
på att starta upp ett pilotprojekt inom Trafikverket där vi vänder oss till en gymnasieskola från 
en utsatt socioekonomisk del av södra Sverige för att bistå elever med sommarjobb som en 
inkörsport till Trafikverket.  
 
Syftet med examensarbetet blir således att se om det är möjligt att Trafikverket nödvändigtvis 
blir en mer attraktiv arbetsgivare genom detta mångfaldsintiativ och även om och i så fall hur 
det arbetet kan se ut. Eftersom ingen annan myndighet har gjort ett sådant arbete tidigare blir 
Trafikverket pionjärer på det området varpå det är av vikt att framställa en god metod för ett 
sådant arbete.  
 
Vi har genom tidigare kurser förankrat oss i vetenskapligt material kring de olika begreppen: 
mångfald, CSR och attraktivt arbete men har valt att intervjua medarbetare på Trafikverket för 
att kunna jämföra tidigare forskningsrön mot verkligheten på Trafikverket samt för att finna 
”ett bästa tillvägagångssätt”. Vi vill därför intervjua dig och andra avdelningschefer på 
Trafikverket då vi anser att ni har kunskap om, och är insatta i verksamheten samt era 
värdefulla åsikter. Intervjuerna kommer att bestå av ett antal frågor som vi ställer varpå det 
kan komma följdfrågor och vår förhoppning är att det kommer att bli en givande diskussion. 
Intervjuerna kommer att bandas och vi beräknar att den enskilda intervjun kommer att ta cirka 
en timme. 
 
Under intervjuns genomförande kommer vi att ta hänsyn till de forsknings etniska principerna 
som innebär att deltagandet är frivillig och att du själv har rätt att bestämma över din 
medverkan vilket innebär att du närsomhelst kan avbryta intervjun. Vidare kommer det 
insamlade materialet behandlas konfidentiellt och enbart användas i forskningssyfte och 
kommer att raderas så fort intervjun är transkriberad.  
 
Om ni har frågor har frågor är ni välkomna att ställa de till oss. 
 
Med vänliga hälsningar,  
 
Victor Höjer                                   Johan Köhler 
h13vicho@du.se                            h13johko@du.se 
Victor.hojer@trafikverket.se        Johan.kohler@trafikverket.se     
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide 
Bakgrund. 

• Berätta lite kort om dina arbetsuppgifter på Trafikverket, vilken roll har du? 

 
 
• Har du kommit i kontakt med mångfaldsarbete? Och hur har du arbetat med detta? Om 

du inte gjort det, varför tror du att du inte kommit i kontakt med sådant arbete? 

Mångfald 
• Utifrån Trafikverkets definition av mångfald som följer nedan, hur skulle du definiera 

begreppet? Och hur tror du definitionen kan upplevas av andra människor? 
 
Mångfald innebär olikheter som gör oss till unika individer som sammantaget skapar 
ett större ”Vi” och ett framgångsrikt Trafikverk. För att fungera som en kompetent 
samhällsutvecklare arbetar vi för en öppen inkluderande kultur där vi värdesätter 
varandras olikheter och samspelet skapar jämlikhet, gemenskap och innovation. 

 
• När det kommer till mångfaldsfrågor- och arbete – vem eller vilka anser du bör 

bedriva detta? 
 

• Tror att du det är viktigt för Trafikverket att arbeta med mångfald och varför? Och hur 
bör Trafikverket arbeta med mångfald? 
 

• Om mångfalden ökar inom Trafikverket vad kan den generera? Fördelar? Hinder? 
 

• Hur tror du man uppnår mångfald på bästa sätt? Tror du det finns vissa sätt som är 
bättre än andra? och varför? 
 

• Vad tror du är viktigt i arbetet med ett mer riktat och specifikt mångfaldsprogram? 
Varför? 
 

• Att arbeta med mångfald på lång sikt genom att skapa med ett utbyte med 
gymnasieelever (till exempel erbjuda sommarjobb, handledarskap etc.) från ett utsatt 
socioekonomiskt område är något som Trafikverket har på diskussionsbordet, vad tror 
du om detta? Några fördelar eller faror med det? 
 

• Vad skulle ett sådant program kunna bidra med? 
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• Hur tror du ett sådant program på sikt skulle kunna öka mångfalden? 
 

• Är detta något Trafikverket skulle kunna göra/bör göra över hela landet? 

 
 
 
Attraktivt arbete 

• Vad är ett attraktivt arbete för dig? 
 

• Hur tror du mångfaldsbegreppet kan länkas samman med att vara en attraktiv 
arbetsgivare? 

 
 

• Vad tror du är viktigt att tänka på i ett arbete där en verksamhet arbetar med mångfald 
för att stärka sin attraktivitet som arbetsgivare? 
 

• Tror du ökad mångfald kan leda till en större attraktivitet som arbetsgivare? och hur? 
 

• Genom att Trafikverket tar detta samhällsansvar, tror du då detta kan leda till att 
verksamheten som arbetsgivare ökar attraktiviteten som arbetsgivare? och om sådant 
är fallet, hur? 
 

Övrigt 
• Finns det något du vill tillägga? Något viktigt som vi inte har frågat? 

 
 

• Går det bra om vi ringer och ställer ytterligare frågor om några sådana skulle dyka 
upp? 
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