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DIVE (DIVERSITY TOOLBOX) – ETT FÖRÄNDRINGSVERKTYG 

Under åren har vi i uppdrag och projekt haft förmånen att arbeta med arbetsgivare från såväl privat som 

offentlig sektor. Många har arbetat med strategiskt mångfaldsarbete i flera år, andra har nyligen börjat. 

Hos några har kanske tankarna väckts, men arbetet ännu inte kommit igång. Oavsett hur långt man har 

kommit på sin mångfaldsresa har vissa frågor varit återkommande. Hur får vi in mångfaldsarbetet i verk-

samhetsplanering och uppföljning? Hur får vi mångfaldsarbetet att genomsyra vår dagliga verksamhet? 

Hur ser vi till att mångfaldsarbetet verkligen bidrar till att vi når våra verksamhetsmål? Hur kan vi arbeta 

med alla diskrimineringsgrunder i en och samma process?  

DIVE-verktyget är utvecklat för att ge svar på dessa frågor. Kärnan i verktyget är att inte bara ge stöd 

i vad som behöver göras utan också i hur arbetet kan genomföras. Synergieffekter från effektivt för-

ändringsarbete och strategiskt mångfaldsarbete har förts samman. Vår förhoppning är att DIVE ska 

kunna tjäna som stimulans och en introduktion till ett systematiskt sätt att leda och utveckla mångfalds-

arbetet. Vi hoppas att arbetsgivare med stöd av verktyget, på ett inspirerande och framgångsrikt sätt, 

ska nå sina verksamhetsmål. 

Verktyget DIVE är uppbyggt med tanke på att alla verksamheter är olika. Med hjälp av verktyget kan 

användaren lägga grunden till det egna mångfaldsarbetet, identifiera områden med förändringspotential, 

sätta upp mål och genomföra aktiviteter samt följa upp resultat. Syftet är att introducera och förankra 

ett nytt sätt att arbeta. Ett sätt som hjälper verksamheter att nå sina mål och visioner.  

Det finns inga genvägar till förändring och utveckling. Det krävs vilja, uthållighet och tid. För den som 

har det erbjuder verktyget DIVE en spännande resa. En resa steg för steg. En resa utan slut.  
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ERFARENHETER FRÅN DIVE-PROJEKTET  
Under ett och ett halvt år har 13 arbetsplatser använt verktyget DIVE i sina respektive förändringsarbeten. 

Det har skett inom ramen för projektet DIVE, finansierat av Svenska ESF-rådet och med Företagarna i 

Västra Götaland som projektägare. Syftet med projektet har varit att pröva verktyget i praktiken. 

Personerna bakom verktyget – Git Hansson och Michael Eriksson från Centrum för Förändringsledning 

samt Marthe Vakoufari och Åsa Helg från Sverige 2000-institutet – har varit med som processledare 

tillsammans med Helena Kästel från Inblickut. 

Deltagarorganisationerna är alla olika, så också deras erfarenheter från DIVE-projektet. Här delar de 

med sig av glimtar från sina erfarenheter. De bidrar också med råd till er som är intresserade av att 

använda DIVE för att utveckla ert mångfaldsarbete.  

De företag och organisationer som har deltagit i projektet är:  
CSN, E.ON, Gatubolaget, Göteborg Energi, Områdespolisen Västra Frölunda, Personintaget Polisen 

Storgöteborg, SDN Kärra-Rödbo, Sensus Region Västra Sverige, Statens museer för världskultur (SMVK), 

Sveriges Radio Göteborg, Ungdomsgruppen Polisen Trollhättan, Volvo Lastvagnar och Volvo Penta. 
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EN MYNDIGHET FÖR ALLA 
CENTRALA STUDIESTÖDSNÄMNDEN, Göteborg  

För Centrala studiestödsnämnden i Göteborg är alla kunder lika viktiga. Alla är dock 

inte lika lätta att nå fram till. Det gäller särskilt de grupper som betecknas som behovs-

kunder. Under åren har myndigheten prövat olika vägar för att nå fram till alla på ett 

bra sätt. Jakten fortsätter. Det var också ett av argumenten för deltagandet i DIVE-

projektet.  

Med den bakgrunden föll det sig naturligt att fokusera mångfaldsarbetet på området Marknadsföring & 

Kommunikation. Ann-Britt Örtelind, en av gruppcheferna på Göteborgskontoret och drivande i mångfalds-

frågan, berättar att arbetet i praktiken har handlat mycket om att samla in fakta och underlag om hur 

det förhåller sig i verkligheten. Om att fånga upp och synliggöra kompetensen hos handläggarna. Om att 

öka kunskapen om vilka kunder som besöker expeditionen och i vilka ärenden. Samt att identifiera nya 

tänkbara forum.  

Rätt information en rättighet  
Rätt information är viktigt för att ge alla medborgare lika möjligheter att studera. Det gäller både studie-

stödet och återbetalning. Rättigheter som skyldigheter. Hur informationen ges påverkar hur den når 

fram. Att skapa goda förutsättningar för dialogen med behovskunder är särskilt viktigt. Det handlar om 

att skapa trygghet och att vara tydlig. Behovskunder är ett begrepp som används inom CSN. I princip 

handlar det om kunder som läser på grund- eller gymnasienivå och har svårigheter med svenska språket.  

Snabb process och trygghet viktigt för många  
På CSN i Göteborg var man också nyfiken på att veta mer om varför kunder väljer att besöka expeditionen 

istället för att sköta sina ärenden på Internet eller via telefon. Och vilken typ av ärenden det främst 

handlar om. Därför genomfördes en undersökning på expeditionen. Det skedde under två tillfällen för 

att fånga både de personer som söker studiemedel och de som kommer i egenskap av återbetalare.  

Två resultat var tydliga. Dels att många kom till expeditionen i hopp om en snabb process. Dels att 

många kom för att de upplevde det som svårt att nå fram via andra kanaler. Många av besökarna 

poängterade att det kändes tryggare att diskutera sina ärenden ansikte mot ansikte.  

Svaren från besökarna bekräftade också den generella uppfattningen på kontoret om att många av 

kunderna som besökte expeditionen tillhör gruppen behovskunder.  

Bemötandet centralt tema 
Bemötande av kunder har varit ett centralt tema i DIVE-arbetet. Utifrån erfarenheter från goda möten 

kunde handläggarna identifiera vad som skapar ett gott bemötande. Saklighet, realistiska förväntningar 

samt att se människan och det unika i varje möte var några faktorer som lyftes fram. Bemötandet 

handlar om attityder och värderingar. ”För mig handlar mångfaldsarbetet mycket om att bli medveten 

om och att våga erkänna fördomar och förutfattade meningar”, berättar Ann-Britt. Hon upplever att 

dialogen kring mångfald och bemötande har ökat handläggarnas medvetenhet om egna attityder och 

värderingar och hur det påverkar mötet med kunden.  
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Mångfald kommer in naturligt 
Idag arbetar CSN i Göteborg med medlyssning som ett verktyg för kvalitetsgranskning. Konkret går det 

till så att gruppcheferna vid ett valt tillfälle sitter med och lyssnar till handläggarens telefonsamtal med 

kunder. Till sin hjälp har de ett enkelt schema över samtalsprocessen. Efteråt diskuterar gruppchefen 

och handläggaren samtalen utifrån olika frågor och perspektiv. 

Ann-Britt hoppas kunna använda lärdomarna från DIVE-projektet som ett sätt att utveckla medlyssningen. 

”Här kommer mångfaldstänket in på ett naturligt sätt. Min förhoppning är att utveckla arbetet vidare. 

Det är ett sätt att skapa goda förutsättningar för bemötande”, säger Ann-Britt. Verktyget är ett sätt att 

fånga upp och lyfta frågor om attityder och beteenden. Ann-Britt ser att medarbetarna utvecklas genom 

de reflektionscykler som startas. 

Inom myndigheten finns det också ett annat intressant förändringsarbete med koppling till mångfalds-

frågorna. Det handlar om ett 20-tal informationsseminarier. De kommer att genomföras runt om i 

Sverige och riktar sig till studievägledare. Syftet är att via seminarierna nå fram med rätt information till 

behovskunderna. Att gå via sk ”vidareinformatörer”, i det här fallet studievägledare, har tidigare visat 

sig vara en framgångsrik väg att nå ut.  

Ann-Britts tips till nya DIVE-användare  
• Involvera brett – flera bärare gynnar förändringsarbetet. 

• Välj områden i verktyget där ni har mandat att genomföra förändringar.   

CSN  
Verksamhet: Beslutar om och betalar ut det svenska studiestödet, det vill säga bidrag och lån till dem 

som studerar i Sverige och utomlands. Hanterar också återbetalningen av lånen. 

Organisation: CSN är verksamma på 15 orter, varav Göteborg är en. Huvudkontoret ligger i Sundsvall. 

Totalt arbetar ca 1 000 personer på CSN.  

För mer info: www.csn.se 
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TILLIT SÅR FRÖN TILL FÖRÄNDRING  E.ON  

När DIVE introducerades på E.ON var mångfaldsprocessen redan igång. Grunden var 

lagd. Verktyget DIVE blev ett sätt att skapa struktur och riktning i processen. Ett 

värdefullt verktyg inte minst för projektledaren. Företagets ambition att involvera 

många blev också deras utmaning.  

Mångfaldsansvarig Jenny Sjöblom berättar om hur en kollega av en tillfällighet hörde talas om möjlig-

heten att pröva DIVE-verktyget genom ett EU-projekt. Nyfikenheten väcktes. Efter en titt på verktyget, 

som tangerade många av de redan utvalda mångfaldsområdena, bestämde sig E.ON för att vara med.  

Den stora utmaningen var att få med hela organisationen på ett bra sätt. Inledningsvis involverades 

många. Det visade sig dock svårt. Dels att avsätta tid. Dels att vara många i steget från ord till handling. 

”Det fungerade inte när vi skulle bli mer konkreta. Det blev helt enkelt för mycket snack och för lite 

verkstad”, berättar Jenny. 

Projektorganisation med bred förankring  
Efter att ha provat sig fram blev lösningen en projektorganisation med en kombination av personer. 

Ledningsgruppen utsågs som ägare. Två projektgrupper inrättades, en för vart och ett utav de två mångfalds-

områdena som prioriterades; Kommunikation samt Kompetensutveckling. Därutöver bildades en 

styrgrupp och en referensgrupp.  

Höga förväntningar och många mål   
Samtidigt som det var viktigt att skynda långsamt efterfrågade många inom företaget konkreta 

aktiviteter och avtryck av mångfaldsarbetet. Varför kan vi inte bara ta fram aktiviteter? ”Att synliggöra 

resultat utmed vägen är ett sätt att hålla engagemanget uppe”, säger Jenny. Hon råder också andra till 

att lägga förväntningarna på ”rätt” nivå. Att redan från början tydligt kommunicera att arbetet tar tid. 

Att det måste få ta tid. Det handlar om att ha tillit till processen.  

En viktig aktivitet i mångfaldsarbetet var sökkonferensen. Medarbetare från hela E.ON bjöds in. 

Deltagandet var stort. Förväntningarna likaså. Engagemanget resulterade i enighet kring ett antal 

målområden och aktiviteter för att nå målen.  

Ett mål som sattes var att ledare och medarbetare ska ha kunskap och förståelse för hur företagets 

mångfaldsarbete bidrar till att nå verksamhetsmålen. Detta ska uppnås genom aktiviteter såsom 

mångfaldsworkshop för nyckelpersoner inom företaget, ledningsgruppsmöten med mångfald på 

agendan och integrering av mångfaldsperspektivet i ledarskapsutbildningar.  

Tålamod och struktur ger frukt  
Tålamodet och det strukturerade arbetet har börjat bära frukt. Mångfald är idag en viktig fråga för många 

inom E.ON. ”Jag tror att det har börjat hända något. Det individuella engagemanget har börjat gro. 

Förhoppningsvis kommer det att växa och blomma”, säger Jenny. Hon märker att fler och fler kollegor är 

beredda att på eget initiativ jobba för frågan. ”Frågan ligger helt klart på bordet. Vi har börjat prata om 

mångfald men vi befinner oss fortfarande i en skör process som behöver vårdas”, avslutar Jenny.  
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Jennys tips till nya DIVE-användare 
• Skapa en projektorganisation med personer som både har mandat och tid till sitt förfogande. 

• Lägg förväntningarna på ”rätt” nivå. Mångfaldsarbete måste få ta tid.  

• Hitta sätt att synliggöra resultat utmed vägen.  

• Välj ut de områden i DIVE-verktyget som är mest relevanta för er. 

 

E.ON 
Verksamhet: E.ON Nordic producerar och levererar energi till den nordiska marknaden i form av el, 

gas, värme, kyla och avfallsbehandling samt energirelaterade tjänster till cirka en miljon kunder.  

Organisation: E.ON Nordic har drygt 6 000 medarbetare och ingår i den tyska E.ON-koncernen, ett  

av världens största privata energiföretag. E.ON Sverige-koncernen består av flera bolag och har sitt 

huvudkontor i Malmö.  

För mer info: www.eon.se 
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Gatubolaget  
Verksamhet: Gatubolaget är en professionell leverantör av hållbara och miljövänliga uppdrag för Göteborgs 

trafik- och stadsmiljö. Teknisk Service är ett av fyra affärsområden inom Gatubolaget. Teknisk Service är 

specialiserade på transporter inom hela Göteborgsregionen. Med budbilar, uthyrningsfordon, bilpooler 

och en professionell verkstadsresurs hjälper vi människor och varor att komma dit de skall.  

Organisation: Gatubolaget ägs av Göteborgs Stad och är en affärsmässigt driven kommunal aktör som 

verkar på den öppna marknaden med ett tydligt mål: Att bygga ett hållbart samhälle. Gatubolaget ingår i 

koncernen Göteborgs Stad.  

För mer info: www.gatubolaget.se 

SPARSAMT KÖRSÄTT TILL NYA MÅLGRUPPER  GATUBOLAGET  

DIVE har inspirerat Gatubolaget i arbetet att nå ut med utbildning till fler. Förståelsen 

har ökat om värdet med att särskilt rikta insatser till grupper som idag är under-

representerade på utbildningarna. En sådan grupp är personal inom äldreomsorg och 

hemtjänsten. Genom att rikta insatser till dem önskar Gatubolaget verka för lika 

möjligheter till kompetensutveckling för alla.  

”Vi vill utveckla vår utbildning så att den passar och når fram till alla grupper 

av medarbetare i Göteborgs Stad”, säger Christian Jonsson, programansvarig 

för Sparsamt körsätt. Sparsamt Körsätt är namnet på en av de senaste 

utbildningarna som Gatubolaget erbjuder till anställda inom Göteborgs 

Stad. Det handlar om ”eco-driving”. Som namnet antyder handlar det om 

att spara bränsle. För att spara skattepengar och miljö. Utbildningen 

erbjuds i två former. Dels genom traditionella lärarledda lektioner. Dels 

med körsimulator.  

Kompetensutveckling för alla  
”Idag är det stora skillnader mellan vilka verksamheter som väljer kompetensutveckling genom våra 

utbildningar. Medelålders män från bolag i Göteborgs Stad är överrepresenterade. Yngre kvinnor med 

utländsk bakgrund är underrepresenterade”, svarar Christian på frågan om vilka som går kurserna idag.  

Med ett mångfaldsperspektiv i grunden hoppas Gatubolaget utveckla utbildningarna och nå ut till 

fler. Ett första steg har varit att marknadsföra Sparsamt körsätt till chefer för äldreomsorgen i Göteborgs 

Stad. Med subventionerade utbildningar genom statliga Klimatinvesteringsprogrammet (KLIMP) är 

förhoppningen stor att några nappar.  

”DIVE-projektet har ökat min förståelse för mångfald och varför det är viktigt för vår verksamhet”, 

berättar Christian som ärligt berättar att han har fått revidera bilden av att han är fördomsfri.  

Vision om miljökörkort  
Christian bär på en vision för Göteborgs Stad. Miljökörkort till alla medarbetare. Utbildning genom körsimulator 

är ett steg på vägen. Metoden gör att fler kan utbildas till en lägre kostnad. I praktiken går det till så att en 

simulator ställs ut på en arbetsplats. Personalen får boka tid vid simulatorn. De kan själva välja i vilket tempo 

de vill gå igenom utbildningen. Program är utvecklade med fokus på de olika träningsmomenten. 

Christians tips till nya DIVE-användare:  
• Börja med dig själv.   

• Var lyhörd för nya sätt att göra saker.   
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101 CHEFER SOM KAN PÅVERKA  Göteborg Energi  

För Göteborg Energi är cheferna nyckeln till förändring. Det är de som kan påverka. 

De som kan sätta mångfald på agendan. För att göra det behöver de hitta sin egen 

drivkraft. Frågan är hur. Genom DIVE-projektet hittade företaget svar på vägen. 

För att skaffa sig underlag i mångfaldsarbetet gick personalstaben på Göteborg Energi ut med en enkät 

till samtliga chefer. Enkäten berörde rekrytering, kompetensförsörjning och arbetsförhållanden. Det man 

önskade svar på var hur cheferna såg på mångfald samt vilka insatser de vill se inom området.  

Mångfald på 45 minuter  
Svaren från enkäten visade att cheferna har en god kunskapsbas. De har också intresse, vilja och önskan att 

jobba mer aktivt med mångfald i vardagen. Mer kunskap efterfrågas för att göra det möjligt. En DIVE-aktivitet 

som kommer att genomföras är Mångfald på 45 minuter, ett kompetensutvecklingstillfälle för cheferna.  

Det interna perspektivet har varit i fokus under hela DIVE-processen. Det har handlat om värderingar 

och attityder. Om hur man skapar goda arbetsförhållanden. Och om vilken kompetens som kommer att 

behövas framöver. För David Lif, personalassistent på Göteborg Energi, är mångfald i mångt och mycket 

en kompetensförsörjningsfråga. En fråga om att vara redo att möta förändringar i omvärlden. 

Det handlar om värderingar  
Som ett viktigt steg i förändringsprocessen har en värderingsövning utvecklats för cheferna. ”En sak som 

vi har förstått är att det är viktigt att låta cheferna hitta sin egen motivation till att jobba med mångfald”, 

berättar David. Med värderingsövningen, som handlar om varför mångfaldsarbete är viktigt, hoppas 

David fördjupa reflektionen och samtalet om mångfald ur ett verksamhetsperspektiv. ”För att jobba 

med mångfald behöver vi börja med oss själva”, konstaterar David.  

Fortsatt integration av mångfaldsfrågan  
Mångfaldsfrågan kommer också att föras in på chefsträffar. ”Det finns mycket rutiner inom företaget. 

Vår utmaning är att ’putta in’ mångfaldsfrågan”, berättar David. Det handlar om att locka fram lusten 

och drivkraften hos cheferna för att integrera frågan på ett naturligt sätt.  

Med hjälp av DIVE-verktyget har företaget både kunnat bredda och 

fördjupa kartläggningen av hur det ser ut inom företaget. ”Vi har idag 

möjlighet att gå på djupet i frågeområdena. DIVE har hjälpt oss att tratta 

ner”, berättar David. Han ser också DIVE som ett verktyg som de skulle 

kunna gå tillbaka till den dagen Göteborg Energi är redo för att fokusera på 

bredare front.  

Göteborg Energi kommer att jobba vidare med mångfaldsfrågan. 

Resurser är avsatta och ärmarna uppkavlade.  

Davids tips till nya DIVE-användare  
• Välj de områden i verktyget som känns mest angeläget för er.  

  

Göteborg Energi  
Verksamhet: Västsveriges ledande energiföretag. Erbjuder elnät, fjärrvärme,  

färdig värme, gas, kyla, energitjänster och kommunikation. Strävar efter att skapa  

långsiktiga hållbara energilösningar.  

Organisation: Huvudkontoret och en stor del av verksamheten ligger i Göteborg men bolaget är verksamt även i andra delar av västsverige. 

Totalt antal anställda: 1 198    För mer info: www.goteborgenergi.se 
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DIVE RUSTAR CHEFERNA MED MOD 
SDN KÄRRA-RÖDBO, GÖTEBORGS STAD  

Förändringsarbete handlar om att bryta mönster och att gå från ord till handling. 

För att göra det krävs mod. Genom att lyfta mångfaldsfrågan och skapa legitimitet 

har DIVE byggt upp modet hos cheferna. Idag vågar fler sticka ut hakan. Det berättar 

Jonas Lundin, personalsekreterare på Kärra-Rödbo Stadsdelsförvaltning.  

Rekrytering ur ett mångfaldsperspektiv är en av de frågor som har lyfts hos SDN Kärra-Rödbo under 

DIVE-processen. Hur viktigt det är att arbeta aktivt med frågan blev tydligt under projektets inledande 

fas, kartläggningen. ”När vi tittade på hur det faktiskt ser ut i verksamheten, insåg vi att så här vill vi ju 

inte ha det”, berättar Jonas. Analysen bekräftade det man redan visste: stor homogenitet inom 

personalgruppen. Han berättar också om att det ibland kan vara svårt att åstadkomma förändringar,  

då strukturerna de brottas med är starka.  

Fler män i vården  
En målsättning för Stadsdelsförvaltningen är att få in fler män i vården. Det har visat sig lättare sagt än 

gjort. Få män är utbildade sjuksköterskor och undersköterskor. Det är även tunt med män på aktuella 

utbildningar, visade det sig vid efterforskning. Ett förbättringsförslag som togs fram inom ramen för DIVE 

var att bredda rekryteringsbasen genom att marknadsföra SDN Kärra-Rödbo till elever på utbildningarna. 

Stadsdelen är öppen för nya sätt att jobba med rekryteringar och hoppas att det på sikt kommer att leda 

till ökad mångfald inom personalgrupperna. ”Vi behöver blanda oss för att förstå att vi människor inte är 

så olika varandra”, är en av insikterna som Jonas tar med sig från DIVE-projektet. En annan insikt från 

DIVE lyder ”Ju mer mångfald vi pratar, ju mer råg i ryggen får cheferna”.  

Nytänk och initiativ gav resultat  
Förändringen är redan på gång. Tack vare en enhetschef har SDN Kärra-Rödbo nyrekryterat två 

medarbetare till stadsdelens gruppboende för funktionshinder. En kvinna med invandrarbakgrund och 
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akademisk utbildning från hemlandet och en man med utbildning till fritidspedagog. Befattningen 

habiliteringspedagog är ny i stadsdelen.  

”Det gäller att fånga möjligheter och det är viktigt att vara beredd att göra lite extra för att 

åstadkomma förändring”, berättar Jonas, och refererar till exemplet ovan, en rekrytering som han har 

svårt att tro hade skett om DIVE inte funnits.  

DIVE håller frågorna vid liv  
En annan positiv effekt av DIVE är att mångfaldsfrågorna hålls vid liv i vardagen. Idag är det flera inom 

stadsdelen som driver mångfaldsfrågan. Både chefer och medarbetare. Medvetenheten och kunskapen 

har ökat. Mycket tack vare de dialoger och samtal som DIVE-projektet skapat utrymme för. ”Det har 

handlat om att lyfta taket på diskussionerna och sticka hål på bubblor”, säger Jonas. Mångfaldspolicyn 

och begreppets betydelse i sig har setts över.  

Mycket tid har lagts kring förankringsarbete av begreppet mångfald ute i arbetsgrupperna. 

Medarbetarna involveras  
Jonas lyfter också frågan om vikten av att involvera medarbetare i förändringsprocessen. Spridningen av 

mångfaldsarbetet till personalen har varit en viktig del under projektet. Det har t ex skett vid samlings-

möten med grupper där Jonas och övriga i arbetsgruppen har presenterat kartläggningen och andra 

framsteg. ”Under DIVE-arbetet har jag lärt mig hur viktigt det är att vara ute mer i arbetsgrupperna. 

Dialogen är det som gör skillnad”, delger Jonas. ”Utmaningen är att våga och orka hålla fokus på mångfald i 

det vardagliga arbetet”, avslutar han.   

Ser ljust på framtiden  
Mångfald är idag en het fråga inom äldreomsorgen. SDN Kärra-Rödbo ser ljust på framtiden. Senaste 

svaren på medarbetarenkäten visade positiva siffror. Stadsdelen har höjt medelvärdet på flera frågor 

relaterade till mångfald. Medarbetarna upplever idag i större utsträckning än föregående år att stadsdelen 

bedriver ett aktivt arbete för jämställdhet och mångfald. Nästa steg i mångfaldsarbetet är att samla 

idéer till hur biblioteket i Kärra kan locka nya grupper av besökare. Personalen är här den viktigaste 

kraften. De kommer att involveras i arbetet och diskutera framtiden utifrån andra biblioteks framgångar 

samt utvecklingsförslag från nuvarande besökare.  

Jonas tips till nya DIVE-användare:  
• Ha tålamod och tänk långsiktigt. Mångfaldsarbetet ger resultat och ibland när du minst anar det.  

• Involvera många i arbetet. Om en av er glömmer av sig, finns det många som kan påminna och 

utmana till förändring.  

SDF Kärra-Rödbo  
Verksamhet: På uppdrag av stadsdelsnämnden erbjuder stadsdelsförvaltningen  

kommunal service till medborgarna i Kärra och Rödbo. Förvaltningens verksamheter  

erbjuder stöd, service och tjänster inom till exempel förskola, grundskola, individ- och  

familjeomsorg, funktionshinderområdet, lokal kultur- och fritidsverksamhet, äldreomsorg. 

Förvaltningen arbetar också med trygghet, inflytande, miljö och folkhälsa i stadsdelen. 

Organisation: Totalt arbetar cirka 900 personer i verksamheterna. SDF Kärra-Rödbo kommer att gå samman med SDF Backa och  

SDF Tuve-Säve i och med den nya stadsdelsindelningen. 

För mer info: www.goteborg.se 
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IDAG ANVÄNDER VI VÅR INRE MÅNGFALD 
UNGDOMSGRUPPEN, POLISEN TROLLHÄTTAN  

DIVE blev en ögonöppnare och vägvisare. När Ungdomsgruppen, Polisen i Trollhättan, 

hittade sitt eget sätt att använda DIVE-verktyget föll allting på plats. Arbetsgruppen 

värderar idag den egna mångfalden och använder den i verksamheten. Till hjälp i arbetet 

har de utvecklat ett styrdokument.  

Ungdomsgruppen Polisen Trollhättan gav sig i kast med DIVE-verktyget. Till en början upplevdes verktyget 

som lite svårt att tillämpa. Men efter en första orientering hittade arbetsgruppen sitt sätt att förhålla sig till 

mångfald. Att förebygga brott, lösa brott samt nöjda medborgare identifierades som de främsta argumenten 

för mångfaldsarbetet. Ett arbete som de ser kan leda till bättre relationer med målgruppen och därmed positiva 

verksamhetsresultat. Arbetsgruppen valde att arbeta med mångfald ur två perspektiv; internt och externt. 

Mångfalden fanns i gruppen  
En första utmaning blev att se mångfalden i en till synes homogen arbetsgrupp. En nybildad grupp med 

fem poliser alla födda, uppväxta och utbildade i Sverige. Mångfalden blev synlig först när de vågade titta 

bakom den yttre fasaden. De fann olikheter och kom fram till att de vill ha olikheter.  

”Vi har jobbat med att se mångfalden inom vår egen grupp. Det har varit till jättestor hjälp. För mig som 

chef blev det enklare att ta vara på styrkorna hos mig själv och mina medarbetare. Det har kommit till nytta 

i verksamheten”, berättar Victor Prästbacka, gruppchef. Han berättar också att övningarna om värderingar 

och framtagandet av en gemensam vision förde arbetskollegorna närmare varandra. Brytpunkten kom när 

de vågade prata om att de såg verksamheten på olika sätt. Klimatet inom gruppen blev öppnare.  

Många styrkor, flera förbättringsområden  
Utöver den interna mångfalden valde Ungdomsgruppen Polisen Trollhättan att arbeta med mångfalden 

som de möter i sin verksamhet; ungdomar med utländsk bakgrund, deras föräldrar, syskon, andra 

släktingar. Tillsammans med processledaren från DIVE ringade gruppen in sina styrkor och de områden 

som de vill bli bättre inom. Empatiskt bemötande, tid för de personer de möter och bra internkommunikation 

till övriga medarbetare var styrkor gruppen enades kring. Kommunikationen var ett område som de ville 

utveckla. T ex handlar det om kommunikation med frivården, socialtjänsten, skolan, föräldrar, invandrar-

föreningar och medarbetare på polisstationen. De såg olika vägar att nå dit; t ex utformandet av strategi 

och rutiner för samverkan och förbättrad återkoppling inom gruppen 

Fördjupade samarbeten ger resultat  
Med ökad medvetenhet om mångfald upplever arbetsgruppen också att deras externa samarbeten har 

utvecklats. Ökat informationsutbyte om ungdomar i riskzon var ett av de förbättringsförslag som kom 

fram i nulägesanalysen av det externa arbetet. Också här handlar det om att börja se och ta tillvara på 

varandras styrkor. Ett exempel som nämns är samarbetet med Socialtjänstens ungdomsgrupp. ”Vi har 

börjat ha återkommande möten. Tillsammans har vi en helhetsbild och vi har hittat bra sätt att sam-

arbeta utifrån våra olika kompetenser och mandat”, säger Victor. Socialtjänstens mandat att gripa in på 

ett tidigare stadium än Polisen och övriga rättsväsendet är ett konkret exempel som han lyfter. Genom 

att samarbeta kan de tillsammans förebygga att ungdomar hamnar snett.  
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Styrdokument för kontinuitet och trygghet  
Inom ramen för DIVE har också ett styrdokument arbetats fram. Idag är det förankrat, inom den egna 

gruppen och högre upp i ledningen. Dokumentet visar Ungdomsgruppens visioner, övergripande mål 

och arbetssätt. Styrdokumentet är något som alla kan förhålla sig till. Något som garanterar kontinuitet i 

verksamheten. Det har också visat sig värdefullt när nya medarbetare rekryterats till gruppen.  

Mångfald i vardagen  
För Ungdomsgruppen Polisen Trollhättan har deltagandet i DIVE-projektet inneburit en värdefull 

introduktion till mångfald. Mångfald är också något som gruppen möter i sin vardag. En stor del av 

jobbet handlar om att skapa relationer. Med ungdomar, föräldrar, skolpersonal och andra myndigheter. 

Ungdomsgruppen ser mångfald som ett medel för att nå verksamhetsmålen. Mer specifikt ser arbets-

gruppen att mångfaldsarbetet kan förbättra relationer samt samverkan och därmed bidra till att nå mål 

som t ex minskad skadegörelse och minskat antal återfall (narkotikabrott) bland ungdomar. 

Victors tips till nya DIVE-användare  
• Tänk flexibelt när ni förankrar och integrerar DIVE i er verksamhet. 

• Glöm inte att ha ett öppet förhållningssätt. 

 

Ungdomsgruppen Polisen Trollhättan  
Verksamhet: Lagföring och förebyggande arbete samt kontaktskapandeverksamhet.  

Organisation: Ungdomsgruppen är idag ej permanent utan termininriktad. 

Ungdomsgruppen som organisatoriskt ligger under ingripande verksamheten, 

 består av 4 personer varav en gruppchef. 

Ungdomsgruppen Trollhättan:  
Karoline Andersson, Mattias Eliasson  

och Susanna Lindström 
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MÅNGFALDSKOMPETENS EFTERFRÅGAD 
PERSONINTAGET, POLISEN VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN  

Samhället har hårdnat. Det saknas många gånger ödmjukhet. För livet och för människor. 

Det tycker Jenny Rosengren, tillsynsman på Personintaget. Hon bär på en vision.  

En vision om en verksamhet präglad av ödmjukhet inför olikheter, en verksamhet där 

alla människor, både anställda och intagna, blir bemötta och behandlade på lika sätt. 

Kompetensutveckling ses som ett steg på vägen. 

Till Personintaget på Mölndalsvägen i Göteborg kommer en 

mångfald av människor. Oftast ofrivilligt. Många stannar  

tre till fyra dagar. Under den tiden är det viktigt att de får 

information om varför de sitter där, vilka rättigheter och 

skyldigheter de har samt hur processen framåt ser ut.  

Det är också viktigt att de blir bemötta och behandlade  

på ett bra sätt.  

Perspektivbyte  
”Inom DIVE har vi fokuserat på det som vi kan förändra själva. 

För många av oss har diskussionerna i sig inneburit personlig 

utveckling. Vi har bytt perspektiv och börjat göra saker annor-

lunda. Vi behöver förstå mångfalden. Först då kan vi jobba 

med den, säger Jenny och menar att det många gånger 

handlar om värderingar och om att sluta vara dömande.  

Människor reagerar olika  
Att bli intagen, anhållen, upplever många som utmanande. Alla reagerar dock olika. Personalen stöter 

ofta på dilemman, situationer där de inte är säkra på hur de bäst bör agera. Det kan handla om 

språkförbistringar eller kulturella skillnader. Exempelvis om en kvinna som reagerar starkt då hon till 

följd av säkerhetsskäl behöver ta av sig slöjan. Det kan också handla om intagna som agerar impulsivt 

och blir våldsamma. ”Vissa av oss har en del kunskap om ADHD och Aspergers syndrom. Vissa av oss har 

ingen aning om vad det är”, säger Jenny för att visa på ett konkret exempel i arbetsvardagen där 

kompetens är viktig.  

Information på olika språk 
Personalen på Personintaget är idag, tack vare DIVE, noggrannare med att delge information till de 

intagna på språk som är deras egna. ”Vi använder oss av informationsblad på olika språk för att de intagna 

ska få reda på vad som gäller, sina rättigheter och skyldigheter etc”, berättar Jenny. Information som 

skapar trygghet och lugn i en utmanande situation. ”Vi hade informationsbladen sedan tidigare.  

Men vi har blivit bättre på att ta fram dem”, avslutar Jenny.  

Personintaget: Jenny Rosengren 
Foto: Ingrid Adetun 
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Kompetens för lika behandling  
Vad behöver vi mer tänka på för att alla ska ges lika behandling olikheterna till trots? Hur kan vi agera på 

bästa sätt när utmanande situationer uppstår? Hur kan vi förebygga att utmanande situationer inträffar? 

De frågorna ställde sig personer i DIVE-arbetsgruppen. ”Vi gick igenom verktyget och hur det kan 

användas i vår verksamhet. Vi kom fram till att vi behöver kompetens och verktyg att möta den mång-

fald av människor som kommer till oss”, berättar Jenny. För henne är det en fråga om kommunikation 

människor emellan. ”För att kommunikationen ska bli tydlig och effektiv behöver vi ett öppet 

förhållningssätt och ökad förståelse för kulturer och religioner samt funktionshinder.”  

Efterfrågade tillfällen 
Under våren har två kompetensutvecklingstillfällen ägt rum. Personalen har fått ta del av utställningen 

Gud har 99 namn. En utställning om religion som Sensus står bakom. De har också fått lyssna till 

föreningen Attention där personer som själva har psykiska funktionshinder berättar om hur det är att 

leva med en diagnos och vad som kan vara viktigt för andra människor att tänka på. Drygt 80 personer 

har deltagit på ovanstående utbildningstillfällen som visat sig vara mycket uppskattade.  

”Vad vi gör inom DIVE har väckt nyfikenhet inom många andra enheter inom Polisen i Västra Götaland. 

Vi brottas alla med liknande frågor. Vi har därför bjudit in bredare till kompetensutvecklingstillfällena 

som ordnas inom ramen för DIVE-projektet. Allt för att ge så många som möjligt chansen till att öka på 

sin kompetens!”, avslutar Jenny.  

 Jennys tips till nya DIVE-användare:  
• Våga vara ärliga och se till det som egentligen ligger bakom problemet, gå till botten, se bakom 

symptomen. 

• Pröva nya tankesätt. Det är nyskapande.  

 

Personintaget, Polisen Västra Götaland  
Verksamhet: Personintagets arbete innebär att utöva tillsyn över de personer som 

frihetsberövats, t ex gripna, hämtade till förhör eller omhändertagna enligt lagen med 

särskilda bestämmelser om berusade personer. Personintaget bemannar även 

förhörszon och ansvarar för transporter till och från häktningsförhandlingar.  

Organisation: Personintaget tillhör polisområdet Storgöteborg. 
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TAJMING OCH MEDVETEN FÖRANKRING GAV RESULTAT 
SENSUS REGION VÄSTRA SVERIGE   

Tajming är a och o. DIVE introducerades för Sensus region Västra Sverige i rätt läge. 

Organisationen var redo att ta ett viktigt steg; att arbeta med mångfald internt. 

Kompetens inom mångfald fanns redan inom organisationen. DIVE tillförde struktur, 

legitimitet och energi. Lägg till en genomtänkt förankringsprocess. Och du ser resultat.  

Mångfald var en närvarande fråga inom Sensus. Både i värdegrunden och i den utåtriktade verksamheten. 

Med stöd av DIVE önskade Sensus region Västra Sverige utveckla arbetet och bli bättre på att leva 

mångfald internt. Mervärden som lockade var ökad trovärdighet och nya målgrupper. 

Mångfaldsarbetet inom ramen för DIVE har varit framgångsrikt. Arbetet har nu fått fotfäste inom 

organisationen. Det berättar Anders Warg, personalchef för region Västra Sverige och en av de drivande 

DIVE-krafterna på Sensus. Han berättar också om de aktiviteter som ligger framför, om hur arbetet kan 

tas vidare och skapa mervärde i affärerna.  

En kombination av faktorer bakom framgången  
Enligt dem själva kan framgången med DIVE förklaras av flera faktorer i samverkan; en helhjärtad satsning, 

tiden var mogen, viljan fanns där. Förankringsprocessen i sig har också varit avgörande. DIVE har 

legitimerat mångfaldsarbetet.  

Lyckad turné till lokalkontoren  
En arbetsgrupp bildades tidigt. Blandad kompetens, mångfaldsexpertis och ledningens stöd var viktigt 

för att få en stark bas. Redan tidigt i processen engagerades många medarbetare. Det gjordes genom att 

lyfta fram mångfaldsfrågan och DIVE på lokala informationsträffar. Arbetsgruppen åkte på turné. För att 

få med alla utgick man från de tankar, exempel och metoder som kollegorna redan var vana vid. ”Vi var 

smarta när vi sjösatte DIVE. Turnén var bra”, säger Anders. Han berättar hur de åkte runt och besökte 

lokalkontoren i Halmstad, Borås, Skövde, Göteborg och Uddevalla. Väl på plats beskrev de projektet och 

kombinerade det med utbildning i mångfald. Korta utbildningspass varvades med värderingsövningar. 

Ett annat viktigt inslag var diskussioner där medarbetarna själva fick identifiera sätt att bli bättre på.  

Liknande upplägg användes vid besök i regionala utvecklingsgruppen, ledningsgruppen samt i 

administrativa och ekonomiska gruppen.  

Kompetensutveckling ett av tre prioriterade förbättringsområden  
Med hjälp av verktyget DIVE identifierade arbetsgruppen tre prioriterade förbättringsområden att jobba 

vidare med; Kompetensinventering & Kompetensutveckling, Marknadsföring & Extern kommunikation 

samt Produkter & Tjänster. För vart och ett av områdena satte arbetsgruppen upp mål. Inom kompetens-

området handlade det om fortlöpande kompetensutveckling för samtliga anställda, inventering av 

formell och informell kompetens hos alla medarbetare. Det handlade också om genomlysning av intro-

duktionsplanen för nyanställda samt ledarutvecklingsprogrammet med mångfaldsglasögon. För de 

andra två förbättringsområdena sattes det övergripande målet att öka verksamheten inom medlems- 

och samarbetsorganisationer.  
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Stort engagemang i mångfaldsarbetet  
Generellt har DIVE-uppslutningen inom Sensus region Västra Sverige varit bred. Samtliga medarbetare 

har involverats på olika sätt och själva bidragit med fakta och upplevelser utifrån sin situation. Informa-

tion har också lämnats vid personalsamlingar. Ett tillfälle som Anders särskilt lyfter fram, på tal om för-

ankring, är sökkonferensen dit medarbetare från alla kontor bjöds in. Delaktigheten var stor. Under en 

heldag arbetade man tillsammans med att ta fram aktiviteter utifrån de uppsatta målen. Att sjösätta 

Sensus inkluderingspolicy och att gå igenom DO:s checklista för tillgänglighet var några av de aktiviteter 

man enades kring. Ett flertal aktiviteter med mål att öka ämnesområdet inom cirklar, kultur och försåld 

verksamhet togs också fram.  

Goda idéer för ökad synlighet  
Sensus region Västra Sverige har också jobbat på olika sätt för att lyfta fram mångfaldsfrågan i samtal på 

arbetsplatsen. En idé som blev verklighet var så kallade bordsryttare – placering av mångfaldskort på 

fikaborden – för att skapa debatt. En annan god idé som används är godispåsar med olika budskap: 

Punchliberaliner – ökar din acceptans, Lika olika – olika utanpå, lika inuti. 

För arbetsgruppen har DIVE medfört större legi-

timitet i mångfaldsarbetet. Under DIVE-processen har 

arbetsgruppen gjort löpande dragningar hos ledningen. 

”Det har skapat en förståelse som har varit ovärderlig. 

Det är viktigt för att få flera bärare”, berättar Anders. 

För att få ledningens fortsatta stöd i arbetet var det 

avgörande att presentera en tydlig handlingsplan för 

mångfaldsarbetet. I planen som togs fram utifrån 

DIVE-processens inledande faser; att lägga grunden 

och nulägesanalys, kopplades budget, tidsram och 

ansvarsfördelning till de uppsatta målen och aktivi-

teterna. 

Aktiviteter i full gång  
Anders poängterar vikten av att ha bra tajming även vid igångsättandet av aktiviteter och att det är 

viktigt att aktiviteter kommer igång på alla områden. Kompetensutveckling och utbildningsinsatser för 

personalen har nu dragits igång. Som en start, utbildas all personal utifrån organisationens framtagna 

inkluderingspolicy. 

Ovan: Bordsryttare 
Till höger: Godispåsar 
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Vinsten är ökad trovärdighet  
Med mångfaldsarbetet har vi fått större trovärdighet. Både i de egna leden och i den utåtriktade 

verksamheten. Det är jätteviktigt för oss. Arbetet med DIVE har också gett energi. Och möjlighet att 

träffas, berättar Anders. 

Strukturen i DIVE har visat vägen  
Strukturen i DIVE har varit ett stöd. ”Jag känner själv väl igen sättet att jobba, med cirkeln som aldrig tar 

slut, implementering av alla förbättringar. Om man tar ett felsteg är det ganska enkelt att hitta tillbaka 

till strukturen. I början famlade vi. Varje gång vi satte oss ner gick det lite snabbare. Nu har vi fått upp 

farten”, säger Anders.  

”Samarbetet med DIVE-konsulterna har hjälpt oss att bli mer spetsiga. De har tittat med helikopter-

glasögon, ifrågasatt oss lite men sen tagit ett steg tillbaka och låtit oss göra det stora jobbet själva.  

Men vi känner fortfarande att de håller sin hand över oss”, avslutar Anders.   

Anders tips till nya DIVE-användare 
• Skapa en stabil grund för projektet i organisationen.  

• Försäkra er om att ni har med ledningen – deras engagemang är avgörande för ett framgångsrikt 

arbete.  

• När arbetet väl är igång, hitta personer i organisationen som är intresserade av frågorna och involvera 

dem i olika uppgifter.  

• Se till att det märks att projektet har startat – vi gjorde det genom en turné.  

 

  

Sensus 
Verksamhet: Sensus erbjuder mötesplatser för lärande, upplevelser och gemenskap och har 

 ett brett utbud av cirklar, utbildningar och kultur över hela landet. Sensus är ett studieförbund  

som lyfter fram livsfrågor, mångfald och globala frågor. 

Organisation: Sensus är verksamt i hela Sverige. Sensus region Västra Sverige består av Halland och Västra Götaland och har fem lokala 

kontor och ca 80 anställda.  

För mer info: www.sensus.se 
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FÖRÄNDRING BÖRJAR INIFRÅN 
STATENS MUSEER FÖR VÄRLDSKULTUR 

Alla medarbetare är viktiga för att skapa rörelse i förändringsarbetet. Ledning såsom 

”fotfolk”. Det säger Roger Haglund, personalchef på Statens museer för världskultur 

(SMVK). Roger berättar om utmaningen att involvera brett och emellanåt gå bortom 

det som är politiskt korrekt för att inte engagemanget ska förloras. Om vikten av att 

hitta både den individuella och den kollektiva drivkraften till att jobba med mångfald.  

Statens museer för världskultur är en organisation som funnits i 11 år. Fyra museer samlas under ett 

gemensamt paraply. Verksamheten glöder av mångfald. Samtidigt har det interna mångfaldsarbetet till 

viss del varit en pappersprodukt, som det lätt blir om förankringen inte är bred. Med DIVE önskade man 

skapa ett öppet samtalsklimat och ta tillvara på erfarenheter från alla medarbetare, oavsett var i 

organisationen de arbetar.  

Från ord till handling  
En arbetsgrupp med representanter från de olika museerna bildades, begreppet mångfald definierades 

och organisationen tog reda på nuläget genom en kartläggning. Allt löpte på bra. ”Vi försökte följa 

verktyget”. Projektet handlar ju om att testa det”, berättar Roger.  

Utmaningen som Roger ser det är att gå från ord till handling. För att göra det är det viktigt att få med 

hela organisationen och att hitta den äkta drivkraften, den positiva kraften som skapar rörelse. Ett viktigt 

steg i arbetet blev därför personalkonferensen i oktober 2009 med DIVE som huvudnummer. Nuläges-

analysen presenterades och personalen fick tillsammans prata om mångfald och ge förslag på hur mång-

fald kan bidra till utveckling av verksamheten. Till sin hjälp tog man skådespelare som kunde ge liv och 

energi åt frågorna och som oantastligt kunde ställa organisationen obekväma frågor. 
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Arbetsförhållanden i fokus 
Arbetsförhållanden var ett av de prioriterade områdena i kartläggningen. För att fördjupa kunskapen om 

hur medarbetarna trivs valde arbetsgruppen att även gå ut med en medarbetarenkät. Den visade att 

många trivs men också att det finns utmaningar för SMVK som arbetsgivare.  

Parallella processer för arbetet framåt  
DIVE-arbetet är nu i full gång. Organisationen är i rörelse. Det pågår parallella processer. Dels de aktiviteter 

som har koppling till DIVE. Dels rörelse och utveckling som satts igång på oväntade ställen i organisationen. 

Mångfaldsarbetet handlar idag om att förändra genom ledarna och samtidigt ta tillvara på den positiva 

kraft som finns hos medarbetare ute i verksamheten. Det handlar också om att synliggöra vad som redan 

görs, att uppmuntra det fria samtalet och få igång individer att själva se vad de kan göra i sin arbetsvardag.  

Under maj månad har medarbetare på de fyra museerna bjudits in till fokusgrupper. Syftet var att ta 

vara på engagemanget hos medarbetarna och att samla in förbättringsidéer. Fokusgrupperna bekräftade 

att kraften till förändring finns inom organisationen. Nu finns dessutom en lista med förslag på idéer om 

hur mångfald kan stärka myndigheten; arbetsmiljön och det utåtriktade arbetet. Listan tillsammans med 

svaren från medarbetarenkäten blir ett bra underlag för vilka aktiviteter som ska prioriteras under 

kommande halvår.  

Tror på verktyget  
Roger berättar att han tror på DIVE-verktyget. Styrkan är, som han ser det, att det är erfarenhetsbaserat 

och bygger på sunt förnuft så att processen inte mystifieras. Han är övertygad om att verktyget fungerar. 

Förutsatt att det används på rätt sätt. Och att verksamheten är helt på det klara med varför de vill jobba 

med mångfald.  

Inre drivkraft är a och o 
Enligt Roger är verktygets första steg – att hitta verksamhetens egna argument för mångfald – extra viktigt 

för att nå framgång i förändringsarbetet. Särskilt viktigt är det att ledarna hittar sin inre drivkraft. Det gäller 

att identifiera den bärande länken. Först då kan den kollektiva drivkraften leda organisationen framåt.  

Rogers tips till nya DIVE-användare:  
• Skapa rörelse under vägen på olika håll i verksamheten. 

• Avgränsa ert mångfaldsarbete och var helt säker på att det känns rätt i hjärtat. 

• Kom igång med konkreta aktiviteter – ju förr dess bättre eftersom det skapar ringar på vattnet.  

 

 

 

Statens museer för världskultur (SMVK)  
Verksamhet: Statens museer för världskultur ska bidra till  

att kulturarvet används som en aktiv kraft i främjandet av  

en hållbar global utveckling. 

Organisation: Myndigheten samlar fyra museer – Etnografiska museet, Medelhavsmuseet, Östasiatiska museet och Världskulturmuseet – 

samt ett antal gemensamma funktioner såsom ledning, administration, kommunikation och marknadsföring. Myndighetens ledning och 

administration är placerade i Göteborg. Sammanlagt har Statens museer för världskultur cirka 140 anställda.  

För mer info: www.smvk.se 
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RÖSTER I RADION  SVERIGES RADIO, GÖTEBORG  

”Mångfald i Sveriges Radio – olikheter i samspel är en tillgång.” Det är namnet på 

Sveriges Radios mångfaldspolicy. Medverkan i DIVE har inneburit en storsatsning 

inom mångfald för Sveriges Radio i Göteborg. Det har handlat om hur nya grupper av 

lyssnare kan nås genom medvetna satsningar. Medarbetare och lyssnare har varit i 

fokus i DIVE-arbetet som gått under namnet Röster i Radion.  

Rekrytering var det område i verktyget DIVE som den interna 

arbetsgruppen, redaktionsledningen, inledningsvis valde ut som 

prioriterat område. Under kartläggningen anpassades verktygets 

frågor till Sveriges Radios verksamhet. ”Utmaningen var att få 

med de två centrala perspektiven, det interna och lyssnarnas”, 

berättar Karin Janson, programchef för P1 och P2.  

 

Nya sätt att rekrytera    
Kartläggningen inom DIVE visade på tydliga mönster och 

förbättringsområden. Nya rekryteringskanaler var ett sådant. 

”Den kritiska genomgången av rekryteringsvägar har varit nyttig”, 

berättar Karin som understryker att de vill öppna upp dörrarna för 

nya grupper.  

Idag speglar personalsammansättningen på Sveriges Radio i mångt och mycket intagningen till 

journalistutbildningen. Resultatet är att de personer som tar fram programidéer och hörs i radio liknar 

varandra. Risken kan vara att mångfalden går förlorad när någon ska bjudas in till studion eller 

intervjuas. 

För att inspireras till nya sätt att rekrytera bjöds personer från advokatfirman Vinge in. Vinge arbetar 

för att få fler ungdomar med utländsk bakgrund intresserade av juridik. De berättade om hur deras 

samverkan med gymnasieskolor som Angeredsgymnasiet har gett resultat. Inspiration hämtades också 

från Kriminalvårdsverket och deras rekryteringsmodell ”Lisebergsmodellen”. Modellen går ut på att så 

många personer som möjligt ska få chansen att komma på anställningsintervju och visa vilka de är. På så 

sätt öppnas dörrarna för en bredare skara sökande. ”Det har varit värdefullt att lyssna på hur andra 

jobbar innovativt med rekrytering”, säger Karin.  

Sommarvikarier genom ny kanal  
När Sveriges Radio i Göteborg skulle söka sommarvikarier gavs tillfälle att testa nya vägar. Aftonbladets 

webb är en ny kanal som använts. Många ansökningar har strömmat in som svar på annonsen. Fler än 

vanligt har intervjuats.  

Kanalöverskridande mätning utifrån mångfald  
Kartläggningen visade också att det var viktigt att jobba mer aktivt med programmen ur ett 

mångfaldsperspektiv. Sveriges Radios programverksamhet ska erbjuda lyssnarna ett utbud som speglar 

mångfalden i samhället. I praktiken berör det innehållet i programmen samt vilka röster som hörs; 

Sveriges Radio: Karin Janson 
Foto: Mattias Ahlm (SR) 
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programledare, reportrar, side-kicks och andra medverkande såsom experter, intervjupersoner och 

lyssnare som ringer in.  

För att få en bild av hur det ser ut idag gjordes en kanalöverskridande mätning. Det blev en lärande 

process och ett komplement till kartläggningen. Medarbetarna lyssnade igenom sändningar av program 

såsom Alltinget i P4, Mitt i Musiken i P1 och Christer i P3 utifrån parametrar som etnicitet, ålder och 

kön. Mätningen visade att de redaktioner som har en medveten strategi för mångfald hade en bättre 

representation än övriga program.  

 

 

Alla program har egen policy och mål  
Idag har varje radioprogram en egen mångfaldspolicy med mål och aktiviteter. Att öppna upp Ring P1 

med en person med utländsk bakgrund eller att undvika schablonmässiga bilder av personer med annan 

etnisk bakgrund än svensk är exempel på mål. ”Det finns många möjligheter att göra aktiva val av det 

slaget”, menar Karin.  

Konkret arbete och engagerad ledningsgrupp  
Det är mycket tack vare DIVE-projektet som Sveriges Radio Göteborg redan idag ser resultat av sin 

satsning. Arbetet har varit konkret. Sökkonferensen med programproducenter var ett viktigt steg i 

processen. Tillsammans tog man då fram mål och aktiviteter för hur programverksamheten kan 

utvecklas genom nya programidéer, förändringar av programs innehåll, prioriteringar av de som in till 

programmen samt t ex mätningar och uppföljningar.  

Engagemanget från ledningsgruppen är en annan framgångsfaktor. Det har också bidragit till en 

bred involvering inom organisationen. ”Kopplingen mellan mångfald och våra verksamhetsmål är tydlig. 

Det har gjort att det varit lätt att få med sig alla redaktioner”, berättar Karin.  
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Mångfald inte längre ett dåligt samvete 
På Sveriges Radio i Göteborg ser man fram emot att fortsätta mångfaldsarbetet. Det är inte längre ett 

dåligt samvete utan en realitet. Det finns också förhoppningar om att sprida arbetet till andra delar av 

verksamheten. Tack vare en beviljad projektansökan kommer en medarbetare att på halvtid jobba 

vidare med rekryteringsområdet. Insikter, kunskap och metoder från DIVE-projektet har lagt en grund 

som organisationen nu kommer att bygga vidare på.   

Karins tips till nya DIVE-användare 
• Fokusera på ett område i DIVE-verktyget i taget.  

• Säkerställ att arbetet är väl förankrat hos ledningen.  

• Justera frågorna i verktyget så att de passar er verksamhet.  

Sveriges Radio  
Verksamhet: SR bedriver radioverksamhet och sänder i 26 lokala P4-kanaler med nyheter, 

program och service i alla delar av landet. Fördjupning i P1, P2 och P3 – för olika intressen.  

Mer än tio digitala kanaler på webben med allt från SR Minnen till specialiserade musikkanaler. 

Organisation: Sveriges Radio har cirka 1600 anställda i hela Sverige. I Göteborg arbetar cirka 

100personer, hälften av dem är tillsvidareanställda. 

För mer info: www.sr.se  
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MÅNGFALD ÄR ETT STÄNDIGT FÖRBÄTTRINGSARBETE 
VOLVO LASTVAGNAR 

Mångfald är inget främmande på Volvo Lastvagnar. Med DIVE har mångfaldsfrågan 

fått extra fokus. Ljuset har riktats på den egna arbetsplatsen. Det har handlat om 

arbetsförhållanden, rekrytering och kompetensutveckling.  

När Produktionsteknik på Tuve-fabriken kom med i projektet bildades en arbetsgrupp och processen 

inleddes. Med DIVE-verktyget på bordet kartlade arbetsgruppen verktygets samtliga sju områden. 

Därefter valde arbetsgruppen att involvera fler medarbetare. Detta för att förankra arbetet och nå 

större genomslag.  

DIVE på arbetsplatsträffar  
DIVE har varit med som en punkt på några arbetsplatsträffar. Mångfaldsfrågan har belysts ur olika 

perspektiv och medarbetarna har själva fått ta mångfaldstempen på den egna arbetsplatsen. Det har 

gjorts genom en enkät baserad på ett urval av frågor som väckts under kartläggningen.  

Enkäten visade på god kännedomen om Volvos policy mot trakasserier och diskriminering. Få kände 

dock till beredskapsplanen. Många är nöjda med den fysiska arbetsmiljön. Men flera lyfter ett varnings-

finger för den psykiska. Arbetsbelastningen är hög och kan skapa missnöje med den fysiska arbetsmiljön 

bland medarbetare. 

När arbetsbelastningen är hög blir det särkilt viktigt att samarbetet inom arbetsgrupperna fungerar. 

Det tycker Ann-Charlotte Bragnå, tf chef på Produktions teknik. Här ser hon en stor potential att 

förbättra genom mångfald. Att sätta samman grupper med personer som kompletterar varandra och 

som tillsammans kan bidra till att nå goda resultat.   

Hopp och idéer inför framtiden  
Hoppet om framtiden och förbättringar i arbetsmiljön är stor. ”Hoppet är det sista som överger oss”, 

säger en medarbetare och skrattar. Men det visar sig inte bara vara tomma ord. Idéerna om hur arbets-

platsen kan bli bättre är många. Det blir tydligt under en DIVE-workshop. Listan med förslag på hur det 

kan gå till visar på hur kraftfull dialogen är som metod. När den sätts igång startar reflektionen och 

insikter föds. Det var vad som hände på Volvo Lastvagnar. Många öppnade ögonen för att det faktiskt 

finns saker som vi kan påverka i vår arbetsvardag.  
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Nya insikter 
Ann-Charlotte berättar om nya insikter tack vare DIVE och de diskussioner som processen har fört upp 

på ytan. 

"Mångfald är så mycket mer än kön och etnicitet. Det finns både djup och bredd i frågan", säger 

Ann-Charlotte. För henne handlar mångfald mycket om det som sker på en arbetsplats. Om hur vi är 

mot varandra och hur vi samspelar för att nå goda resultat i verksamheten. Det är också där hon hittar 

den egna drivkraften. 

Hand i hand med Volvo Way  
Viktigt redan tidigt i arbetet var att koppla DIVE-processen till mångfaldsarbetet inom företaget.  

I The Volvo Way som gäller för hela Volvokoncernen står det att läsa om företagets gemensamma 

värderingar och hur mångfald ska tas tillvara för att driva verksamheten framåt. Ledarskap och mål-

styrning är två centrala ord. Så också i DIVE. De mål som tagits fram inom DIVE kommer att kopplas till 

målstyrningen. På så sätt blir de en naturlig del av förbättringsarbetet på Produktions teknik.  

Förbättringsarbetet fortsätter 
Inom arbetsgruppen på Volvo Lastvagnar hoppas man att DIVE-processen ska leda till en ökad med-

vetenhet och nya rutiner för hur rekrytering sker och hur grupper sätts samman. ”Vi kommer att välja ut 

några områden att jobba vidare med”, svarar Ann-Charlotte på frågan om hur arbetet kommer att drivas 

vidare efter projektets slut.  

Ann-Charlottes tips till nya DIVE-användare: 
• Lär känna verktyget. Ta ett steg i taget. Var inte för ambitiösa från början. Prioritera hellre ett område 

i verktyget, gå ett varv och börja med nästa. 

Volvo Lastvagnar  
Verksamhet: Organisation: Volvo Lastvagnar ingår i Volvo koncernen. Volvo grundades 1927 och är en 

av världens ledande tillverkare av tunga lastbilar för kommersiellt bruk samt dieselmotorer. Volvo-

koncernen kan också erbjuda omfattande anpassade lösningar för finansiering, leasing, försäkring och 

service, samt kompletta transportsystem för stadstrafik. 

Organisation: Produktions Teknik är en del av Tuve Fabriker.  

För mer info: www.volvo.com  
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MÅNGFALD ÄR BRA FÖR AFFÄREN  VOLVO PENTA    

Mångfaldsfrågan är inte ny för Volvo Penta. Tvärtom. På företaget finns rik erfarenhet 

och expertis om att både mäta och leva mångfald. Ändå var det självklart att vara 

med i DIVE-projektet. Affären var anledningen.  

Det handlade om nyfikenheten på de möjligheter som mångfald kan skapa genom kreativitet och 

innovation. ”Vi vill öppna ögonen för vilka möjligheter som finns med mångfald ur ett affärsperspektiv.” 

Det berättar Jessica Sandberg, HR Business partner på Volvo Penta sedan några år. Ökade 

affärsmöjligheter visar på vikten av mångfaldsdriven lönsamhet.  

DIVE integreras i processerna  
Styrgruppen som bildades med uppdrag att driva DIVE-processen enades om att fokusera på två områden i 

verktyget: Produkt & Tjänsteutveckling samt Marknadsföring & Kommunikation. Styrgruppen kom också 

fram till att DIVE-projektet skulle kopplas till företagets strategiprocess och integreras i de två aktuella 

huvudprocesserna. Detta gav Penta möjlighet att på ett tydligt sätt synliggöra sambandet mellan 

innovation, affärsutveckling och mångfald. 

Intervjurunda för att fånga nuläget  
Ett antal intervjuer och fokusgrupper genomfördes för att specifikt kartlägga produktutvecklingsprocessen 

ur ett mångfaldsperspektiv. Ett stort antal chefer och medarbetare involverades. Med hjälp av process-

ledarna för DIVE gjordes en bred kartläggning för att fånga nuläge och förbättringsområden.  

Exempel på viktiga frågor som togs upp var hur man internt arbetar för att fånga upp nuvarande och 

potentiella kunders behov, hur olika kundgrupper upplever att Volvo Pentas produkter möter deras 

specifika behov och hur man i konceptutvecklingen tar tillvara på kunders, medarbetares och andra 

intressenters olika kompetenser och kunskaper. 

Bruttolista med kreativa idéer   
Ett konkret resultat av den intensiva nulägesanalysen blev en lång bruttolista. På den finns många goda 

idéer om hur Volvo Penta kan jobba vidare med strategisk produktutveckling. ”Det handlar om 

kompetens och kunskap, om vad vi har, hur vi kan samla in det vi behöver och hur vi kan dela kunskap 

inom företaget”, berättar Jessica. Listan innehåller stort 

som smått. Allt från idéer om hur företaget kan jobba i 

produktutvecklingsprocessen för att identifiera nya 

marknads- och kundsegment till hur vi bättre kan 

använda den kunskap vi har.  

Innovation Jam  
Nästa steg i arbetet är att prioritera bland alla de idéer till 

förbättring som kommit fram och utveckla några av dem 

vidare. Att föra in kreativitet och innovation i den dagliga 

verksamheten har alltid stått högt på Volvo Pentas lista. 

För att göra det behövs strategier, resurser, tid och mod. 
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Det behövs också forum som gynnar kreativiteten. ”Det lutar åt att vi sätter ihop ett ”Innovation Jam” 

för att innovera kring en av våra strategiska utmaningar, svarar Jessica på frågan om hur framtiden ser 

ut. ”Vi behöver ett öppet forum där vi kan skapa ett gemensamt minne av framtiden”, fortsätter hon. 

Innovation Jam är ett amerikanskt koncept som handlar om att bjuda in medarbetare från ett tvärsnitt 

av organisationen för att tillsammans tänka och skapa nytt.  

Kunskap om lokal kunskap   
Ett stort värde med DIVE enligt Jessica har varit nätverket och utbytet med de andra deltagarna. 

”Projektet har gett kunskap om och kontakter med andra i västra Sverige som jobbar med mångfald.” 

berättar Jessica. Hon berättar också att andras erfarenheter har öppnat upp ögonen för att det finns 

många sätt att angripa mångfaldsfrågorna och att inget sätt är rätt eller fel utan att allt beror på 

sammanhanget.  

Jessicas tips till nya DIVE-användare 
• Avsätt tid – man måste mena allvar. 

• Bjud in ledningen.  

• Vara noga med att det inte blir ett projekt vid sidan av affären.  

• Använd verktyget som en källa till inspiration.  

 

  

 

  

Volvo Penta  
Verksamhet: Volvo Penta är en världsledande leverantör av motorer och kompletta 

drivsystem för marina och industriella applikationer. 

Organisation: Volvo Penta är ca 1400 anställda över världen varav ca 650 i Sverige och 

samarbetar med välutbildade och välutrustade återförsäljare i mer än 100 länder. 

För mer info: www.volvo.com 
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FÖR DIG SOM VILL VETA MER OM DIVE-VERKTYGET 
 

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS  

Git Hansson Marthe Vakoufari Åsa Helg 

Centrum för Förändringsledning Sverige 2000-institutet Sverige 2000-institutet 

Tel: 070 820 28 36 Tel: 070 668 18 86 Tel: 070 668 18 84 
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