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Sammanfattning 
Rörelse och framkomlighet har alltid spelat en stor roll för samhällsutvecklingen.  

Människans geografiska räckvidd har ökat mycket under de senaste 50 åren och detta tack 

vare bilen. Detta har fått vissa konsekvenser såsom glesare städer, miljöförstöring och ökat 

antal trafikolyckor för att nämna några. Planering av våra transportsystem har skett utan 

eftertanke och är byggda utan större hänsyn till miljön, vilket är ohållbart och det måste till en 

förändring i användandet av våra transportsystem. Trafikverket är en svensk statlig 

organisation som står för den långsiktiga planeringen av det samlande transportsystemet i 

Sverige. Trafikverket har länge haft en roll som “infrastrukturbyggare”, men vill nu utveckla 

sin identitet till “samhällsutvecklare”. Detta för att på bästa sätta skapa ett hållbart 

transportsystem som bidrar till ett hållbart resande.  

 

Syftet med denna studie var att undersöka vilka kompetenser som anses vara viktiga hos en 

samhällsutvecklare och om kompetenserna hos Trafikverkets Region Mitt skiljer sig jämfört 

med de förväntade kompetenserna hos en samhällsutvecklare. För att undersöka vilken 

kompetensnivå Trafikverket Region Mitt hade, skapades ett kunskapstest där fem olika 

kompetenser testades på alla utom ett verksamhetsområde hos Region Mitt. De kompetenser 

som testades var kommunikationsförmåga, förhandlingsteknik, pedagogik, samhällsförståelse 

samt analytisk förmåga. Kunskapsprovet baserades på intervjuer och litteraturstudier. Något 

som alla intervjuer hade gemensamt var att de intervjuade menade på att en 

samhällsutvecklares viktigaste egenskap var att ha en bred kompetens. Trafikverket har en 

viktig roll i samhällsutvecklingen och bör vara samhällsutvecklare. Resultatet visade att alla 

verksamhetsområdena hade lägst medelpoäng i delmomenten samhällsförståelse och 

pedagogik samt högst medelpoäng i delmomentet kommunikationsförmåga. Dock visade det 

sig svårt att bedöma resultat av kunskapstestet, då det var svårt att fastställa validiteten på 

frågorna.  

 

Nyckelord: samhällsutveckling, Trafikverket, hållbar utveckling, kompetens, kunskapstest. 
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Abstract 
Movement and mobility has always played a major role in the development of society. 

Man's geographical reach has increased a lot over the last 50 years thanks to the rising usage 

of cars. The car has played a central role in community development. This has had certain 

consequences, such as more sparse cities, environmental degradation and an increased number 

of traffic accidents to name a few. The planning of our transportation systems have taken 

place without enough reflection of impact and are built with insufficient regard to the 

environment, which is unsustainable and must change. Focus on sustainable development has 

been at a global level for a long time. Because of various social trends the focus has now 

moved to a more local level, which has led to that local actors have been given a greater 

responsibility to society development. Trafikverket (The Swedish Transport Administration) 

is a Swedish governmental organization that stands for long-term planning of the collective 

transport system in Sweden. Trafikverket has long played the role of "infrastructure builders," 

but now wants to develop its identity to become "community developers." Which ought to be 

the best approach to create a sustainable transport system. 

 

The purpose of this study was to investigate which competencies are considered important in 

a community developer and what competencies of Trafikverket Region Mitt is different 

compared to the expected skills of a community developer. A knowledge test was created to 

examine the level of competence of Trafikverket Region Mitt. The skills tested were 

communication skills, negotiation skills, pedagogy, social understanding, and analytical skills. 

The knowledge test was based on interviews and literature studies. The interviewees believed 

that a community developers main characteristic was to have a broad expertise and that 

Trafikverket has an important role in social development and should be community 

developers. Something that the departments of Region Mitt had in common was that they had 

lowest score in the tests regarding social understanding and pedagogy, while the highest 

scores were collected on communication skills. However, the complexity of validating the 

questions proved it difficult to assess the result of the knowledge test.   

 

Keywords: community development, Trafikverket, sustainable development, competence, 

knowledge test.



 

 

 

Innehåll 

1. Inledning ................................................................................................................................. 1 
1.1 Mål och syfte .................................................................................................................... 2 
1.2 Avgränsningar .................................................................................................................. 2 

2. Teori ....................................................................................................................................... 3 

2.1 Hållbar utveckling ............................................................................................................ 3 
2.2 Användning och planering av transportsystem: då och nu .............................................. 6 

3 Trafikverkets väg mot att bli samhällsutvecklare ................................................................... 9 

3.1 Rollen som samhällsutvecklare ...................................................................................... 11 
3.2 Samhällsutvecklarens kompetensgrund ......................................................................... 13 

4. Metod ................................................................................................................................... 17 
4.1 Intervjuer ........................................................................................................................ 17 
4.2 Kunskapsprov ................................................................................................................. 21 

4.3 Analys av kunskapsprovets resultat ............................................................................... 23 

5. Resultat ................................................................................................................................. 25 
5.1 Kunskapsprov ................................................................................................................. 25 

6. Diskussion ............................................................................................................................ 32 

6.1 Rollen som samhällsutvecklare ...................................................................................... 32 
6.2 Metoddiskussion ............................................................................................................. 33 

7. Slutsats ................................................................................................................................. 37 
7.1 Rekommendationer till Trafikverket Region Mitt.......................................................... 38 

8. Referenser ............................................................................................................................. 39 
8.1 Personlig kommunikation .............................................................................................. 43 

Bilaga 1: Svar på intervjufrågor ............................................................................................... 44 

Bilaga 2: Kunskapstest ............................................................................................................. 51 

Bilaga 3: Bred kompetens ........................................................................................................ 59 

Bilaga 4: Kunskapsprov – utformning ..................................................................................... 61 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 

1. Inledning  
Rörelse och framkomlighet har alltid spelat en stor roll för samhällsutvecklingen. Personbilen 

har haft en stor inverkan på människans geografiska räckvidd, som de senaste 50 åren har 

ökat markant. Bilen har haft en mycket stor inverkan på samhällsutvecklingen vilket betytt att 

infrastrukturen har anpassats efter vilka förhållanden som passar bilen bäst. Den ökade 

efterfrågan på transporter i samhället har oftast bemötts med en ökad kapacitet i våra 

transportsystem, där personbilen har varit prioriterad. I områden med nya snabba trafikleder 

ökade attraktiviteten för lokalisering av aktiviteter vilket ökade trafikflöden i dessa områden, 

som i sin tur ökade efterfrågan på nya trafikleder. Detta har medfört glesare samhällen och att 

en stor yta av tätorternas mark utgörs av vägnätet (Hydén, 2008). Idag har utgångspunkten i 

trafikplanering förändrats. Istället för att planera för en ökad rörlighet i transportsystemet ska 

tillgängligheten i transportsystemet ökas. Hansen (1959) definierar tillgänglighet genom hur 

lätt det är att nå till exempel destinationer, tjänster eller aktiviteter. Hydén (2008) hävdar att “ 

tillgängligheten påverkas främst av resetiden och dess olika delar, gångtid, väntetid, bytestid 

och åktid samt hur dessa uppfattas av resenären” (Hydén, 2008, s. 269). En ökad 

tillgänglighet kan leda till att individer kan vara mer flexibla i sitt resande och kan välja mer 

miljövänliga transport alternativ.     

 

Trafikverket (TRV) är en stor statlig organisation som ansvarar för en “långsiktig planering av 

transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande, drift och 

underhåll av de statliga vägarna och järnvägarna” (Trafikverket, 2015b). Trafikverket menar 

att de nu bör kalla sig för samhällsutvecklare istället för infrastrukturbyggare, eftersom ett 

fungerande transportsystem är nödvändigt för samhället. Utan ett fungerande transportsystem 

kan inte människor till exempel ta sig till jobbet eller matvaror levereras till butiken 

(Trafikverket, 2014). Cars (2014) menar att den nya rollen som samhällsutvecklare som 

Trafikverket vill anta innebär att Trafikverket inte enbart ska stå för byggande, drift och 

planering av transportsystemet; de ska även utvärdera och analysera hur deras projekt 

påverkar samhällsutvecklingen. Dock menar Cars & Thornberg (2014) att Trafikverket 

behöver skapa en tydligare och gemensam bild av vad en samhällsutvecklare är, för att 

fungera i rollen som samhällsutvecklare. Boverket (2002) menar att nya planeringsprocesser 

och perspektiv som är väsentliga för en hållbar utveckling ställer nya krav på tjänstemän som 

arbetar med staden och transportsystem.  
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Det är naturligt att nya kravbilder och förväntningar skapas på organisationer. Bruzelius & 

Skärvad (2011) beskriver hur organisationer kontinuerligt måste uppdatera sin struktur och 

vidta de åtgärder som krävs för att organisationen ska vara ständigt aktuell och modern.   

 

1.1 Mål och syfte 
Denna studie genomförs på uppdrag av Trafikverket. De efterfrågar en tydligare bild av vad 

rollen som samhällsutvecklare innebär och vilka kompetenser som kan anses vara lämpliga 

för att uppfylla rollen som samhällsutvecklare. Syftet med denna studie är undersöka vilka 

kompetenser som anses vara viktiga hos en samhällsutvecklare och om Trafikverkets 

kompetenser skiljer sig jämfört med de förväntade kompetenserna hos en samhällsutvecklare. 

Målet med denna studie är att skapa en större förståelse för vad en samhällsutvecklare är och 

vilka krav som ställs på samhällsutvecklaren.  

 

Studien berör följande frågor:  

Vilka kompetenser är viktiga hos en samhällsutvecklare?  

 Hur skiljer sig kompetensen hos Trafikverket Region Mitt jämfört med den kompetens 

som förväntas hos en samhällsutvecklare? 

 Hur ska Trafikverket Region Mitt på bästa sätt uppfylla rollen samhällsutvecklare? 

 Hur kan kunskapsnivån fastställas hos en samhällsutvecklare? 

 

1.2 Avgränsningar  
Trafikverket är en stor organisation, därför har vi valt att avgränsa vår studie till Trafikverket 

Region Mitt.  Detta för få en djupare förståelse och en mer personlig kontakt med 

Trafikverket än om hela Sveriges avdelningar skulle inkluderas. Tid och resurs spelade även 

stor roll vid avgränsningen till Trafikverket Region Mitt. Vi valde även att avgränsa oss till 

verksamhetsområdena (VO) Planering, Investering samt Underhåll. Då arbetsuppgifterna hos 

dessa verksamhetsområden har en tydlig koppling till rollen som samhällsutvecklare.     
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2. Teori 
Detta avsnitt syftar till att förklara vad hållbar utveckling är och vilka krav en hållbar 

utveckling ställer på samhället. Detta för att skapa en förståelse för vilka krav som ställs på en 

samhällsutvecklare. Avsnittet behandlar även transportsystemens betydelse i samhället och 

hur transporter påverkar städers fysiska struktur. Detta för att skapa en insikt i varför 

Trafikverket har en betydande roll i samhällsutvecklingen. 

 

2.1 Hållbar utveckling 
År 1987 formade och införde Världskommissionen begreppet ”hållbar utveckling” till 

allmänheten genom Brundtland rapporten. Under begreppet hållbar utveckling försökte 

Världskommissionen att koncentrera världens resurs- och miljöproblem. Kommissionen 

menade att en hållbar utveckling är “en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 

äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (WCED, 1987). 

I Brundtland rapporten definieras hållbar utveckling som en balans mellan de tre dimensioner: 

ekologiska, sociala och ekonomiska (WCED, 1987).  Den miljömässiga dimensionen 

behandlar naturresursers begränsningar samt ekosystemfunktioner och biologisk mångfald. 

Den sociala dimensionen kan bland annat hantera sociala förväntningar och mänskligt kapital 

som styrs av politik och kultur. Den ekonomiska dimensionen kan beröra de värden som 

företräds i det ekonomiska systemet samt egendomar i samhället (Gröndahl & Svanström, 

2011).  

 

Miljö- och energidepartementet (2014) hävdar att den rådande EU-strategin för en hållbar 

utveckling som antogs vid Europeiska rådets möte i juni 2006 syftar till “att fastställa och 

utveckla åtgärder så livskvaliteten ständig kan förbättras, både för nuvarande och kommande 

generationer”. Miljö- och energidepartementet menar att etableringen av hållbara samhällen 

som har möjligheten att använda och förvalta sina resurser på ett effektivt sätt är viktiga för en 

hållbar utveckling. I hållbara samhällen kan de nyskapelsekrafter som finns i de ekonomiska, 

sociala och ekologiska dimensioner bidra till en ökad social gemenskap, miljöskydd och 

välfärd (Miljö- och energidepartementet 2014). Roseland (2000) hävdar att den sedvanliga 

synen på miljöproblem har skiftat sedan Brundtland rapporten släpptes 1987, då miljöproblem 

ansågs vara ett mindre lösbart problem som var baserat på politiska konflikter och teknisk 

förmåga. Genom ekonomisk tillväxt och social utveckling skulle välståndet öka och i sin tur 

föda resurser och tekniska lösningar. Roseland (2000) hävdar att idag anses miljöproblem 

vara baserade på den industrialiserade världen. Regeringar och partier medger att 
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miljöproblem är mycket allvarliga och måste lösas genom markanta sociala och ekonomiska 

förändringar. 

      

2.1.1 Hållbar samhällsutveckling 
Hållbar utvecklingen kopplas ofta till en global nivå. Yanarella & Levine (1992) hävdar dock 

att det finns kulturella och politiska hinder som försvårar en hållbar utveckling på global nivå. 

Bridger & Luloff (1999) menar att hållbar utveckling på en global nivå kan vara svår att 

uppfatta för individen, då det är väldigt svårt att relatera till i det vardagliga livet. Dessutom 

krävs det en hög abstraktionsnivå för att förstå komplexa miljöproblem som är kopplade till 

en global nivå. Om hållbarhets frågor förankras och kopplas till lokala samhällen, blir det 

lättare för individen att se och förstå exempelvis konsekvenser av miljöförstöring. Oftast är 

förtroendet för statliga åtgärder på lokal nivå högre, då förändringar kan ses och känns mer 

direkt på en lokal nivå. Bridger & Luloff (1999) menar att ” Sustainable communities meet 

the economic needs of their residents, enhance and protect the environment, and promote 

more humane local societies” (Bridger & Luloff , 1999, s. 381).  

 

Bridger & Luloff förklarar att hållbar samhällsutveckling syftar till att finna en harmoni 

mellan utvecklingsmål och miljöhänsyn samt att förbättra lokala sociala relationer. Bridger & 

Luloff hävdar att det finns fem dimensioner som måste uppnås, för att utveckla ett hållbart 

samhälle. Den första dimension handlar om att det måste finnas ekonomiska 

utvecklingsstrategier, som syftar till att öka den lokala ekonomiska mångfalden. Den andra 

berör uthållighet, där det handlar om att samhällen ska anpassa sig till olika trender och 

förmågan att återhämta sig. Den tredje dimensionen behandlar minskning av 

energianvändning och återvinning av material och energi. Den fjärde dimensionen kretsar 

kring vikten av att skydda och förbättra den miljömässiga och biologiska mångfalden. Det 

måste finnas en balans mellan mänskliga behov och andra livsformer. Den femte och sista 

dimensionen bygger på att hållbara samhällen har ett ansvar för social rättvisa. 
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Department of Transportation, Environment and the Regions (1994, refererad i Agyeman & 

Angus, 2003) hävdar att ett hållbart samhälle ska syfta till att främja ekonomisk framgång, 

skydda och förbättra miljön samt att möta sociala behov. Roseland (2000) hävdar att om dessa 

element ska uppfyllas, måste demokrati som en dimension, balansera och samordna de olika 

processer som styr hanteringen av ekonomiska, sociala samt ekologiska spörsmål. Politik styr 

hur våra samhällen utvecklas, det är därför viktigt att invånare engagerar sig i beslutsfattande 

processer och deltar i utveckling.  

 

2.1.2 Hållbart transportsystem 
Näringsdepartementet (2014) redogör att de övergripande svenska transportpolitiska målen 

syftar till “att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar 

transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet”. De övergripande svenska 

transportpolitiska målen följs också av funktionsmål och hänsynsmål. Funktionsmålen bygger 

på att transportsystemen ska vara tillgängliga för människor och gods, vilket ska bidra till en 

ökad användbarhet och utvecklingskraft. Näringsdepartementet (2014) redogör att 

hänsynsmålen bygger på säkerhet, miljö och hälsa, vilket ska leda till att ingen dör eller 

skadas allvarligt, samt att miljö och att miljökvalitetsmålen uppnås samt bidra till ökad hälsa. 

Dessa mål baseras på hur transportsystemets utformning, funktion och användning anpassas 

och medverkar.  

 

Boverket (2002) menar att ökningen av resande ökar kravet på samhället, då de övergripande 

målen på samma gång innebär tillgänglighet och miljöanpassning. Förändringar i städers 

transportsystem kontrolleras av fördelningen mellan valet av målpunkter, ändamål samt 

tillfället för resorna. Boverket menar att valet av hur vi reser baseras på livstilar. Det finns 

nödvändiga resor som till exempel inköpsresor, arbetsresor, resor till vård och omsorg och 

resor till studier. Många människor skulle vilja att dessa nödvändiga förflyttningar blir kortare 

eller att det försvann helt; därför menar Boverket att många människor efterfrågar närhet 

mellan bostad, arbete, affären och skolan. Boverket hävdar att ett hållbart transportsystem är 

beroende av tekniska, organisatoriska och fysiska förhållanden och därtill även värderingar 

och attityder. Trafikverket (2015) förklarar att “genom en kombination av bra fysiska 

förutsättningar, tvingande åtgärder/restriktioner och en påverkan på människors attityder och 

beteenden” 
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Rosqvist, L.S. et al. (2010) hävdar att begreppet hållbart transportsystem har en stor inverkan 

på transportpolitiken och hållbarhet omfattas i andra aspekter på trafiken som till exempel 

investering och planering. Rosqvist, L.S. et al. menar att detta har lett till att begreppet 

hållbart transportsystem har förlorat en del av sin normativa funktion och åtgärder har därav 

blivit mer konkretiserade i trafikpolitiken. Dock menar Rosqvist, L.S. et al. att begreppet inte 

kan definieras absolut. Rosqvist, L.S. et al. har utvecklat kriterier (se Figur 1) som måste 

uppfyllas för att åtgärder i ett transportsystem ska leda till en hållbar utveckling.  

 

Figur 1: Om en åtgärd i transportsystemet ska styra transportsystemet mot en hållbar utveckling måste dessa kriterier 

uppfyllas. Källa: Rosqvist, L. S. et al. (2010). 

 

2.2 Användning och planering av transportsystem: då och nu  
Planeringen och utformningen av städers transportsystem styr hur trafiken sker i dessa städer. 

Medborgares liv och rutiner speglar hur trafiken i stadens ter sig. Detta innebär att 

transportsystem styr hur samhället ser ut och hur samhället används transportmässigt 

(Rosqvist, L.S. et al. 2010). Vid 1900-talets början fanns det uppskattningsvis mellan 20 000 

och 30 000 bilar i hela världen medan det fanns cirka 750 miljoner bilar vid millennieskiftet 

och av de 750 miljoner bilarna var drygt 70 % personbilar. (Elsässer, 2006). Henry Ford hade 

en stor påverkan på den explosionsartade tillväxten av bilar, genom sin massproduktion av T-

Forden gjorde han bilen till var mans egendom och som alla hade råd med (Hyden, 2008).  
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Personbilen har utmärkta egenskaper som transportmedel och därav dess popularitet. 

Personbilen innebär en ökad rörlighet för individen som möjliggör snabb och flexibel 

transport där den personliga integriteten inte kränks och inga bestämda rutter och tidtabeller 

behöver följas. Bilen har varit det dominerande transportmedel sedan 1950-talet och har 

medfört en allt mer gles stadsstruktur. Glesare städer har i sin tur förstärkt bilens dominans 

ytligare. Bilen har setts som en rättighet och det har funnits stora planer på att samhällen 

skulle bli helt motoriserade (Hyden, 2008). Den ökade bilismen har förändrat städernas 

dragkraft, då bilismen har haft stor inverkan på människors livskvalitet (Rosqvist, L.S. 2011). 

Transportsektorn har en stor negativ inverkan på miljö och klimat. Användning av fossila 

bränslen leder bland annat till stora mängder av koldioxidutsläpp, vilket bidrar till 

växthuseffekten. Personbilen står för största delen av vägtrafikens utsläpp och bidrar starkt till 

en försämrad miljö och klimat. (Trafikverket, 2013a). Utvecklingen av bilismen har skett helt 

utan eftertanke och dagens transportsystem är på grund av vårdslöshet, byggda utan hänsyn 

till miljön. I Sverige 1987 fördes miljökonsekvensbeskrivningar in i Väglagen. Dock var det 

inte innan 1996 som koldioxidutsläppen från transportsektorn ansågs som problematiska 

(Andersson, H. E. 1997).  

 

2.2.1 Planering och utformning.  
Bilen har länge varit en norm i den fysiska planeringen, detta för att lösa problem som till 

exempel trafikolyckor och trängsel. Bilsamhället har fört med sig vidsträckta trafikleder och 

omfattande parkeringsutrymmen. För att minska trafikolyckor och trängsel, separerades och 

differentieras trafiken. Vägtrafik med skilda hastigheter skildes åt liksom bilister och gående. 

Dessa lösningar har medfört en glesare stad (Trafikverket, 2013b). Personbilen har under de 

senaste 50 åren ökat människors geografiska utbredning, räckvidd och påverkat 

infrastrukturen i samhället. En ökad räckvidd har lett till att människor har fått möjligheten att 

bosätta sig allt längre ifrån sina målpunkter (Hyden, 2008). Hur vi reser påverkar 

lokaliseringen av aktiviteter, som sin tur påverkar städers strukturer. I Figur 2 gestaltas 

utvecklingen av städers strukturer från det förindustriella samhället där de flesta aktiviteter 

kunde ske i koncentrerade geografiska områden till servicesamhället i början på 1990-talet. 

Vilka kännetecknades av en geografisk flexibilitet och hög rörlighet (Wärneryd, 1990, 

refererad i Kramers & Söderholm, 2013).   
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Figur 2: Hur den geografiska räckvidden har påverkat stadens struktur. Omarbetad från: Wärneryd, 1990, refererad i Kramers 

& Söderholm, 2013 

 

2.2.2 Rörlighet  
Bilen har omstrukturerat våra samhällen och förändrat vårt resebehov samtidigt som den ökat 

efterfrågan på transporter. För att möta denna efterfrågan på transporter har nya trafikleder 

uppförts, vilket har lett till att transporterna har blivit pålitligare och snabbare. I områden med 

nya snabba trafikleder ökade attraktiviteten för lokalisering av aktiviter vilket ökade 

trafikflöden i dessa områden, som i sin tur ökade efterfrågan på nya trafikleder (Hyden, 2008).  

Rosqvist, L.S. (2011) argumenterar för att det finns en allmän uppfattning om att utvecklingen 

mot ett ökat resande inte påverkas av hur samhället planeras eller agerar. Rosqvist menar att 

den växande efterfrågan av transporter har oftast möts genom att öka kapaciteten i 

transportsystemen. Rosqvist hävdar att det är viktigt att transportplaneringen ses genom ett 

målinriktat planeringsperspektiv och att utformingen av transportsystemen styr och inverkar 

på användandet av transportsystemen. Rosqvist argumenterar för att det är användandet som i 

slutet avgör om transportsystemen utvecklas i en hållbar riktning. Littman (2015) hävdar att 

rörlighet handlar om fysisk rörelse, vilket går att mäta i antalet resor, avstånd och hastighet. 

Littman menar att en ökad rörlighet ökar tillgängligheten, detta eftersom ju oftare och 

snabbare människor kan resa desto fler destinationer kan de nå. Rosqvist, L.S. (2011) hävdar 

att begreppen “tillgänglighet” och “rörlighet” oftast blandas ihop och används på fel sätt. 

Rosqvist redogör att rörligheten i transportsystemet medför kostnader, medan tillgänglighet i 

transportsystemet är nyttan. Hydén (2008) menar att en ökad rörlighet har lett till att externa 

etableringar som stormarknader och köpcentrum, vilket ökar bilberoendet.  
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2.2.3 Tillgänglighet   
Hansen (1959) definierar tillgänglighet genom hur lätt det är att nå destinationer, tjänster, 

aktiviteter och tillsammans kallar Hansen dem för möjligheter. Hansen menar att 

tillgänglighet är potentialen för utbyte och samverkan. Rosqvist (2011) beskriver att 

tillgänglighet medför större möjligheter till att förflytta sig till ett mål. Medan rörlighet 

medför större möjligheter till transporter, vilket är ett sätt att uppnå nyttan i tillgänglighet. 

Hydén (2008) hävdar att “ tillgängligheten påverkas främst av resetiden och dess olika delar, 

gångtid, väntetid, bytestid och åktid samt hur dessa uppfattas av resenären” (Hyden, 2008, s. 

269). Rosqvist (2011) påpekar att om tillgängligheten ska öka måste transportsystem och 

fysisk struktur planeras för att de aktiviteter som efterfrågas av medborgare ska finnas nära 

dem. Rosqvist menar att tillgänglighet måste beskrivas för att den ska gå att värdera. Det 

förklarar Rosqvist genom att om tillgängligheten ska vara god, vilket innebär att 

tillgängligheten ska vara till för alla och för olika situationer måste det finnas flera olika 

valmöjligheter. Om tillgängligheten endast är god för ett transportsätt, antas det att alla 

människor föredrar samma typer av möjligheter. Litman (2011) hävdar att genom att 

utvärdera tillgängligheten i ett transportsystem kan förbättringar, som till exempel inte berör 

det direkta vägsystemet genomföras. Förbättringar som skapar ett effektivare markutnyttjande 

som i sin tur minskar avståden. Angående detta påstår Rosqvist (2011) att “utgångspunkten 

för en hållbar transportsektor måste vara att öka tillgängligheten till priset av så liten rörlighet 

som möjligt”.  

 

3 Trafikverkets väg mot att bli samhällsutvecklare 
Trafikverket är en statlig förvaltningsmyndighet som ska stå för den långsiktiga planeringen 

av Sveriges transportsystem. Trafikverket ansvarar för planering av vägtrafik, järnvägstrafik, 

sjöfart och luftfart. Trafikverkets vision med sitt arbete är att “alla ska komma fram smidigt, 

grönt och tryggt” (Trafikverket, 2015a). År 2010 bildades Trafikverket genom en 

sammanslagning av Banverket, Vägverket, Rikstrafiken och Rederinämnden och där till 

ansvarar även Trafikverket för den långsiktiga planeringen vid Sjöfartsverket och 

Transportstyrelsen (Trafikverket, 2015b). Trafikverket ska i sitt arbete ansvara för byggande, 

drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar (Trafikverket, 2015a). Trafikverket har valt 

att utveckla sin identitet från att vara infrastrukturbyggare till att vara samhällsutvecklare. 

Göran Cars (2014) redogör att den nya rollen som samhällsutvecklare som Trafikverket vill 

anta, innebär att Trafikverket inte enbart ska stå för byggande, drift och planering av 
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transportsystemet; de ska även utvärdera och analysera hur deras projekt påverkar 

samhällsutvecklingen.  

Innan Trafikverket bildades hade Vägverket och Banverket det samlade ansvaret för väg- och 

järnvägstransportsystemen. I ansvaret ingick det att vara pådrivande, samlande och stödjande i 

relation till övriga parter. Dock tolkades och uppfattades detta ansvar på olika sätt av de 

myndigheter som nu har bildat Trafikverket. När Trafikverket bildades, utvecklades detta 

ansvar och medhörande planeringsprocess som formellt gäller sedan 2013. Syftet med den 

nya planeringsprocessen var att bland annat förstärka det lokala och regionala inflytandet 

samt att planeringen av transportsystemen skulle producera effektivare lösningar genom 

fyrstegsprincipen Trafikverket (2013b). Fyrstegsprincipen behandlar och omfattar olika 

skeden och perspektiv i utvecklingen av transportsystem och infrastruktur. Det fyra stegen är 

(se Figur 3): “Tänka om”, “Optimera”, “Bygga om” och “Bygga nytt” (Trafikverket, 2012).  

 

 

Figur 3: Fyrstegsprincipen är ett arbetssätt som används hos Trafikverket för att det täcker in olika faktorer i utvecklingen av 

transportsystemen. Omarbetad från: Trafikverket (2012). 

 

Fyrstegsprincipen möjliggör att steg för steg utreda hur ett trafikproblem på bästa sätt kan 

lösas utan direkt behöva bygga nytt. Detta för att minska på den miljöpåverkan som 

transportsystem medför samt att hushålla med resurser. Fyrstegsprincipen bygger på en 

helhetssyn som grundas på människors behov och miljö begränsningar (Sveriges Kommuner 

och Landsting, 2007). För att tillämpa fyrstegsprincipen använder Trafikverket 

åtgärdsvalstudier, där olika aktörers åsikter samlas och tillsammans tar ställning till vilka 

åtgärder som är mest rationella för att lösa problem i transportsystemet (Trafikverket, 2013b). 

Steg ett och två bygger på att omforma attityder och framhäva hållbara val av resor, i de två 

första stegen finns tyngdpunkten för hållbart resande (Mora Kommun, 2011; Trafikverket, 

2012). De två första stegen ingår i konceptet “mobility management”. Mjuka åtgärder som till 

exempel kommunikation, information, organisation av tjänster och samordning av olika 

aktörers verksamheter, utgör grunden i mobility management. Även andra mjuka åtgärder 

som till exempel trafikledning och samåkning optimerar användningen av transportsystem 
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vilket förbättrar effektiviteten i den fysiska infrastrukturen, samtidigt som dessa mjuka 

åtgärder inte alltid kräver stora finansiella investeringar som de steg tre och fyra i 

fyrstegsprincipen. Målet med mobility management är att “påverka resan innan den börjat” 

(Trivector, u.å).  

 

Cars & Thornberg (2014) har genomfört ett antal intervjuer som baseras sig på hur anställda 

på Trafikverket tolkar innebörden i övergången från infrastrukturbyggare till 

samhällsutvecklare.  En betydande förändring i den nya rollens innebörd är att fokus har 

flyttats från byggande av infrastruktur till främjande av tillgänglighet, det ska alltså finnas en 

större tyngdpunkt på funktion istället för åtgärder.  Det finns även en tydlig agenda över att 

det ska finnas en samverkan, speciellt i tidiga skeden, med andra aktörer som ansvarar för 

olika delar av samhällets rumsliga struktur. Denna samverkan ska leda till en förbättrad 

helhetsyn och till en bättre förståelse till hur olika stråk påverkar och samspelar med 

samhällsutvecklingen samt en ökad förståelse för olika behov. Szitar (2013) hävdar att det är 

viktigt att det finns ett samspel mellan olika ämnesområden och aktörer för att uppnå en 

hållbar samhällsutveckling. Framgångsrika projekt med anknytning till hållbarhetsfrågor delar 

samma vision och syfte samt har väldefinierade mål.  

 

3.1 Rollen som samhällsutvecklare  
Trafikverket (2014) menar att deras uppgift är att säkerhetsställa att transportsystem är 

framkomliga och att transporter sker med minsta möjliga miljöpåverkan och säkert. Genom 

sitt arbete säger sig Trafikverket att de bidrar till ett mer tillgängligt Sverige som i sin tur 

frambringar välfärd och tillväxt som är grunden i ett samhälles utveckling. Därför anser 

Trafikverket att de är och bör vara samhällsutvecklare. Gunilla Anander på Trafikverket 

Region Mitt (personlig kommunikation, 13 april 2015) hävdar att rollen som 

samhällsutvecklare inte är en befattning utan att det är ett förhållningssätt. En roll som 

Trafikverket växer in i.  

 

I detta arbete liknas en samhällsutvecklare till någon form av samhällsplanerare eller 

planerare. Rostvik (2011) hävdar i PLAN att en av de främsta uppgifterna som en planerare 

har:  

Är att ta dagens visioner, idéer och tankar beträffande samhällsutveckling och planering i handen och 

föra dem in i framtiden. Planeraren ska analysera och kartlägga stadens framtida utveckling och med 

hjälp av olika styrmedel förändra och förbättra det samhälle som vi lever i idag. Avgörande för hur 
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planerarens visioner och idéer kommer att ta uttryck i ett framtida samhälle ligger i dennes förmåga att 

avgöra visionernas kommande konsekvenser och effekter (Rostvik, 2011, s.37).  

Denna definition av en planerares främsta uppgift anser vi vara likvärdig de uppgifter en 

samhällsutvecklare har. Boverket (2002) menar att nya planeringsprocesser och perspektiv 

som är väsentliga för en hållbar utveckling ställer nya krav tjänstemän som arbetar med 

staden och transportsystem. Boverket menar att planerare bör agera som förmedlare av 

kunskap och information samtidigt som de alltmer måste vara goda lyssnare, förhandlare, 

pedagoger och stödjare av processer. Stor vikt bör läggas på planerarens förhandlingsförmåga 

och förmågan att samverka med andra yrken, detta för att möjliggöra helhetssyn av olika 

aspekter som ingår i en hållbar utveckling; men även för att mycket av planeringen som sker 

idag bygger på att utveckla och komplettera det befintliga samhället och staden.  

 

Gillgren (1996) listar i en artikel från tidsskriften PLAN fem olika kompetenser en 

samhällsplanerare i framtiden bör ha. Gillgren menar att samhällsplanerarens roll är att vara 

en färdledare mot framtiden som konstruerar en helhet av olika utvecklingar och trender, och 

gör denna helhet begriplig till dem som vill styra samhällsutvecklingen. Gillgren hävdar att en 

samhällsplanerare inte är den som nödvändigtvis inte behöver visualisera hur framtiden ser ut, 

dock ska samhällsplaneraren vägleda andra i vilken framtid de ska jobba i och hur de på bästa 

sätt ska ta sig dit. Men för att vägleda någon i rätt riktigt anser vi att det är viktigt att ha en 

klar bild av framtiden och en förståelse för den.       

  

De fem kompetenserna som Gillgren (1996) anser en samhällsplanerare bör ha är: 

- Kunskaper om verkligheten: Samhällsplaneraren måste ha allmänna kunskaper om 

samband i samhället samtidigt måste planeraren ha specifika kunskaper inför varje 

beslutstillfälle; för att på bästa sätt förklara och beskriva vad olika beslut och 

valsituationer leder till i verkligheten. 

- Förmåga att hantera komplexa system: Samhällsplaneraren måste behärska komplexa 

problemställningar och hantera dem genom ett förhållandesätt som gör dem begripliga 

och hanterbara utan att komplexiteten försvinner. Planeraren måste ha förmåga i att 

analysera hur olika problem och lösningar påverkar samhällsutvecklingen.  

- Sammansättningsförmåga: Samhällsplaneraren ska förstå hur olika åtgärder samverkar 

och skapar mönster. Planeraren måste ha förmågan att sammanfoga olika 

beståndsdelar till en gemensam helhet. 



 

13 

 

- Förmåga att kommunicera: För att samhällsplaneraren ska förmedla de analyser som 

har gjorts kring åtgärder och problem, måste planeraren ha förmåga att kommunicera 

och förmedla sitt budskap genom till exempel tal, bild etc.  

- Opartiska och integritet: Samhällsplanerare ingår i beslutsprocesser, men är dock 

ingen beslutsfattare. Därför är det viktigt att planeraren separerar sakkännedom och 

värderingar för att vara opartisk. Planeraren ska producera det bästa möjliga 

underlaget för beslutsfattarna och även ha integritet för att stå för de bedömningar som 

har gjorts.  

 

Cars & Tornberg (2014) har genom en intervjubaserad undersökning av Trafikverkets 

förändring till samhällsutvecklare sammanfattat en tyngdpunktsförskjutning i kompetenser i 

övergången från infrastrukturbyggare till samhällsutvecklare. I Figur 4 sammanfattas det 

förändrade behovet av kompetenser och resurser 

 

 

Figur 4: Tyngdpunktsförskjutning i kompetenser i utvecklandet av Trafikverkets identitet från infrastrukturbyggare till 

samhällsutvecklare. Omarbetad från Cars & Tornberg (2014) 

 

3.2 Samhällsutvecklarens kompetensgrund 
De kompetenser som en samhällsutvecklares breda kompetens ska innefatta valdes noggrant 

ut genom att analysera intervjuresultaten samt litteraturstudien. Nedan redovisas de fem 

nyckelkompetenserna en samhällsutvecklare ska behärska genom att varje kompetens 

presenteras för sig samt en argumentation för varje kompetensområde vilket ska skapa en 

förståelse för vikten av kompetensen. Se Bilaga 3 för en visualisering av samhällsutvecklarens 

kompetenser.  
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3.2.1 Kommunikationsförmåga 

Kommunikationsförmåga menar Gillgren (1996) är en mycket viktig egenskap eftersom 

personer som är inblandade i samhällsutvecklingen måste ha förmågan att förmedla sitt 

budskap. Detta kan ske via både tal och bild, men det essentiella i kommunikationsförmågan 

är dock att föra en kommunikation med andra aktörer där alla förstår det kommunikatören vill 

framföra. Detta förebygger missuppfattningar, konflikter och utdragna processer. Trafikverket 

(2012) beskriver fyrstegsprincipen och där kan steg 1 och 2 inom den kopplas till 

kommunikationsförmåga eftersom dessa steg är beroende av samverkan med externa aktörer. 

Utan en fungerande kommunikation är det i stort sett omöjligt att bibehålla en lyckosam 

samverkan. Utifrån intervjuresultaten är en samförståelse, samverkan och en fungerande 

kommunikation någon som genomsyrar i stort sett allt arbete inom samhällsutvecklingen. Här 

är informanterna helt överrens om att kommunikationsförmågan är mycket viktig och kommer 

sannolikt bli ännu viktigare i framtiden. För att återkoppla till fyrstegsprincipen visade en del 

av intervjuresultaten att just steg 1 och 2 inte uppnås ännu, vilket kan visa sig vara områden 

som behöver förbättras. Johanna Ingre (personlig kommunikation, 13 april 2015) berättar om 

att kommunikation behöver anpassas efter mottagaren för att alla ska förstå varandra, vilket 

sannolikt även skapar ett större intresse till samhällsutvecklingen från allmänheten.  

 

3.2.2 Förhandlingsteknik 

Kommunikationsförmåga och förhandlingsteknik går hand i hand för att sammarbeten ska 

vara lyckosamma. Boverket (2002) påpekar hur viktigt det är att ha en god 

förhandlingsförmåga för att det ska gå att samverka med andra aktörer och 

verksamhetsområden. Den mänskliga faktorn påverkar resultatet av situationer och oavsett 

hur goda förhållandena verkar vara är det förhandlingstekniken hos de inblandade 

människorna som avgör om det blir en lyckosam förhandling. Förhandlingsteknik var ett av 

nyckelorden i resultaten från intervjuerna och exempelvis tog Åström i sin intervju upp hur en 

förhandling innebär att ”ge och ta” och hur förhandlingsplanering är en vital del av 

samhällsutvecklingen. Även Cars & Thornberg (2014) beskriver hur samverkan är av yttersta 

vikt för att TRV ska gå från att vara infrastrukturbyggare till att vara samhällsutvecklare. Att 

alla berörda delar av samhällets struktur förstår varandra och innebörden av varandras roll i 

samhället och kan förhandla därefter.  
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3.2.3 Pedagogik 
Nationalencyklopedin (2015a) beskriver pedagogikens kärnfråga som synen på relationen 

mellan subjektet (den som lär) och objektet (det som ska läras). Vilket knyter an till 

kommunikationsförmåga och förhandlingsteknik, och hur alla dessa tre kompetensområden 

går under social kompetens och förmågan att arbeta med andra människor. Boverket (2002) 

menar också på att de som jobbar med samhällsutveckling behöver vara pedagoger. 

Intervjuresultatet påvisade att pedagogik är mycket viktigt, och kanske ett område TRV 

behöver utveckla då exempelvis presentationer av olika slag kan kräva hjälp från externa 

aktörer då och då. För den oinsatte kan pedagogik enbart kopplas ihop med lärare inom olika 

utbildningsformat och kopplingen till samhällsutveckling är därmed svår att se. Skolverket 

(2011) beskriver hur kunskap inte är något som kan transporteras, däremot kan information 

förmedlas. Därför är det av yttersta vikt att informationen förmedlas på ett bra sätt för att 

mottagaren ska förstå innebörden och därmed utveckla kunskapen inom ämnet. 

 

3.2.4 Samhällsförståelse 

Samhällsförståelse är en kompetens som berör områden utanför den sociala kompetensen. 

Gillgren (1996) menar att samhällsförståelse är viktigt eftersom varje beslut och val 

samhällsutvecklaren gör kan märkas i samhället. För att dessa val ska ha en positiv påverkan 

av samhället behövs samhällsförståelsen och förmågan att se sambanden i samhället och hur 

samhället är strukturerat. Beslutstagandet måste även grundas i en kunskap om samhället för 

att det ska få en trovärdighet och legitimitet. Samhällsutvecklaren behöver inte bara ha 

förmåga att formulera sig väl och ha en god förståelse för sina medmänniskor. Gunilla 

Anander (TRV) beskriver hur samhällsutvecklaren även behöver se komplexiteten och inse 

hur samhället hänger ihop i en större helhet, därefter kan sunda och hållbara beslut tas. 

Intervjuresultatet visade entydigt på att samhällsutvecklare behöver se och förstå sin och 

andra aktörers roll i samhället, alltså inneha en god samhällsförståelse.  

 

3.2.5 Analytisk förmåga 
Cars (2014) menar att TRV måste ha förmågan att utvärdera och analysera hur projekt och 

förändringar påverkar samhället och dess utveckling. Även Rostvik (2011) påvisar vikten av 

att samhällsutvecklaren kan analysera vad utvecklingen av samhället leder till och därmed se 

hur och vad som behöver utföras för att uppnå en hållbar samhällsutveckling. Liksom 

Gillgren (1996) som menar att samhällutvecklaren måste förstå hur samhällsutvecklingen 

påverkas av problem och lösningar och analysera innebörden av dessa. Analytisk förmåga är 
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ett nyckelbegrepp ur intervjuresultaten och bland annat Harald Knutsen (personlig 

kommunikation, 14 april 2015) förklarar detta. Han berättar hur datorprogram och 

teknikaliteter skapar ett analysunderlag, men att det alltid måste finnas människor med en 

analytisk förmåga som kan utföra dessa analyser. Samhällsutvecklaren ska även behöva 

använda sig av lateralt tänkande som Lawrence & Xavier (2013) beskriver som ett tankesätt 

vars mål är att hitta nya lösningar på problem. Att försöka hitta nya infallsvinklar på 

situationen och inte bara nöja sig med en lösning utan fortsätta jobba fram ett flertal lösningar. 

Motsatsen till lateralt tänkande är vertikalt tänkande, vilket är det normala tankesättet där 

målet är att hitta den bästa lösningen. Lateralt och vertikalt tänkande kompletterar dock 

varandra och en samhällutvecklare behöver därför använda sin analytiska förmåga för att leta 

efter den bästa lösningen på ett problem genom att jämföra ett flertal olika lösningar på 

problemet.  
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4. Metod 
På uppdrag av Trafikverket har den här studien utförts för att svara på frågorna; ”Hur skiljer 

sig kompetensen hos Trafikverket Region Mitt jämfört med den kompetens som förväntas hos 

en samhällsutvecklare?”, ”Vilka kompetenser eller egenskaper bör en samhällsutvecklare 

inneha?” och ”Hur blir Trafikverket Region Mitt samhällsutvecklare?”. För att svara på 

dessa frågor var arbetets grund att ta fram egenskaperna hos en samhällsutvecklare, vilka 

därefter influerade hela studien. Dessa egenskaper togs fram genom en kombination av 

semistrukturerade kvalitativa intervjuer och en litteraturstudie. Därefter skapades ett 

kunskapsprov som delades ut till alla fyra verksamhetsområden på Trafikverket Region Mitt, 

där frågorna baserades på byggstenarna hos en samhällsutvecklare. Kunskapsprovet som var 

en hybridlösning mellan kunskapsprov och enkätundersökning, hade funktionen att påvisa 

vilka kompetenser eller egenskaper som Trafikverket Region Mitt eventuellt saknade för att 

vara samhällsutvecklare. De data kunskapsprovet resulterade i analyserades och produkten av 

detta kan i framtiden vara ett användbart verktyg för Trafikverket i sitt arbete i att bli en 

samhällsutvecklare.   

 

4.1 Intervjuer 
Intervjuer har används för att skapa en förståelse över vad en samhällsutvecklare är och bryta 

ned ”samhällutvecklare” som uttryck. Detta visade det faktiska innehållet och de egenskaper 

som ligger bakom ordet, vilket i sin tur gör det lättare att förstå. Mer exakt har 

semistrukturerade intervjuer utförts, detta för att bjuda in till öppna och kvalitativa svar 

utifrån informantens personliga värderingar, erfarenheter och tankar (Dalen, 2008).  

Urvalsgruppen valdes ut tillsammans med Trafikverket Region Mitt, vilka har en större insikt 

i vilka informanter som kunde tänkas vara användbara i det här arbetet. Utifrån den 

urvalsprocessen plockades fem olika informanter ut, där tre av dessa jobbar på Trafikverket 

medan resterande jobbar på SWECO och Gävle Kommun. Samtliga informanter hade dock 

erfarenhet i ämnet genom att både ha jobbat med eller åt Trafikverket och därmed också resan 

mot att bli en samhällsutvecklare. Broom (2005) förklarar hur semistrukturerade intervjuer 

som appliceras på en urvalsgrupp där olika personligheter och erfarenheter representeras är en 

god strategi. Detta för att de öppna frågorna tillåter varierande svar där varje person 

formulerar svaren utifrån sina egna tankar och erfarenheter, som i sin tur ger en djupare bredd 

och förståelse i ämnet. När svaren från intervjuerna sedan analyseras tillåter de varierande 

infallsvinklarna och åsikterna ett annat och mer kvalitativt resultat än om till exempel helt 

strukturerade kvantitativa intervjuer hade använts. Dessa svar skulle få en mer ”ja/nej-
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struktur” och inte vara speciellt användbart i den här studien. Semistrukturerade intervjuer 

innebär oftast en mer långdragen arbetsprocess och även mer svåranalyserade resultat, vilket 

kan anses vara en negativ bieffekt från de öppna frågorna (Flowerdew & Martin, 2005). I den 

här studien var det av högsta vikt att få öppna och varierande kvalitativa svar, en längre 

arbetsprocess var därför en acceptabel nackdel. Intervjuerna tog plats på Trafikverket Region 

Mitts kontor samt Gävles Stadshus i form av fysiska möten men även över telefon och ”lync”. 

Lync är en kommunikationstjänst som tillåter möten eller samtal med ett flertal deltagare som 

via internet kommunicerar från sin dator eller mobiltelefon (Microsoft, 2013). Detta 

underlättade kommunikationen avsevärt då vissa intervjuer utfördes med ett flertal deltagare 

som befann sig på olika platser runtom i Sverige.  

 

4.1.1 Intervjufrågorna 
Intervjuerna skapades med en semistrukturerad intervjustruktur som tillämpades på varje 

informant, med vissa naturliga variationer i frågeställningarna efter vilka frågor som kunde ge 

mest användbar data från varje person. Då intervjuernas innehåll koncentrerades kring 

uttrycket ”samhällsutvecklare” passade det att hålla intervjutiden nere i nivå med korta till 

halvlånga intervjuer. Detta för att intervjuerna fokuserade på ett enskilt ämne istället för att 

vara helt öppna vilket kunde ha medfört risken att själva syftet med intervjun tappar värde och 

diskussionen som skapas hamnar bortom ämnet. Kylén (2004) menar att kortare intervjuer på 

5-20 minuters varaktighet passar bra till intervjuer som fokuserar på ett avgränsat ämne. De 

intervjuer som tog plats i den här studien varierade i varaktighet mellan 15-40 minuter vilket 

är överlag halvlånga intervjuer där en viss nivå av öppenhet tilläts men utan att komma ifrån 

kärnämnet. Genom det förhållningssättet höll den data intervjuerna resulterade i en hög 

kvalitet, vilket underlättade i det framtida arbetet. Informanterna bjöds in till intervju via e-

post eller per telefon, vid en överenskommelse om intervju skickades ett förberedande e-post 

ut till informanten. E-mailets syfte var att kortfattat förklara bakgrunden till arbetet och dess 

syfte. Förutom en text som sammanfattade arbetets bakgrund bifogades även ett antal 

exempelfrågor på vad intervjun kunde innehålla för att förbereda informanten och därmed 

skapa goda förutsättningar för en högkvalitativ intervju.  

 

När intervjuerna tog plats inleddes dessa med presentation av oss som utför intervjun samt en 

kort upprepning av syftet och bakgrunden till arbetet. Dalen (2008) beskriver att det är viktigt 

att de som utför intervjun svarar på sex frågor eller informationssteg åt informanten innan 

själva intervjun inleds. Detta för att ge förståelse till varför intervjun är viktig, hur materialet 
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kommer att användas, vilket ska göra informanten mer bekväm i intervjusituationen och mer 

förberedd. Dessa steg är: 

 Vilka är vi? 

 Varför är vi här? 

 Vad vill vi? 

 Vad som ska ske med materialet. 

 Vad vi inte kan ge/lova. 

 Hur återkopplingen och publiceringen ska ske. 

Efter att de sex stegen som nämns ovan svarats på inleddes frågeställningen med att 

informanten fick berätta om sin bakgrund, utbildning och erfarenhet i stort men även med 

anknytning till ämnet ”samhällsutvecklare”. Intervjufrågorna redovisas nedan medan 

respektive informatörs svar redovisas i bilaga 1.  

 

4.1.1.1 Fråga 1: Vad är en hållbar samhällsutveckling? Och hur involveras det i ditt arbete? 

Efter att bakgrundsinformationen hade tagits fram inleddes den egentliga frågeställningen 

med den här frågan. Vad en hållbar samhällsutveckling är kan skilja sig från person till person 

då frågan inte har ett tydligt och utpekat rätt svar. Det finns däremot möjlighet till att svara 

fel, då det definitivt finns ideologier och samhällsutvecklingstrender som inte har varit 

hållbara. Ett exempel på ohållbar samhällsutveckling är hur samhällsplaneringen utfördes i 

Sarajevo efter Bosnienkriget. Martín-Díaz, Nofre, Oliva, & Palma, (2015) beskriver hur 

befolkningen ökade drastiskt i Sarajevo efter att kriget upphört vilket skapade ett stort tryck 

på nybyggnationer av bostäder. Det resulterade i att hus byggdes på ett ohållbart sätt på 

underlag som dels lutade men som även bestod av instabilt material. Vid tunga regnfall 

eroderas materialet och flytmassorna flyttar och skadar hus och infrastruktur. 

Pitt & Lubben (2009) beskriver hur hållbarhet är ett tankesätt, ett förhållandesätt och hur 

personen ifråga ser det större sammanhanget. Därför är det även intressant att se hur en 

hållbar samhällsutveckling involveras och appliceras i olika typer av arbeten eller 

arbetsområden. 

 

4.1.1.2 Fråga 2: Vägar och gator formar vårt samhälle och är städers ryggrad. Ser du på 

något sätt att Trafikverket (TRV) har “fallit” ut från kontrollen över stadsutvecklingen och 

därför behöver uppdatera sin identitet? 

Den här frågan ställde vi för att se hur den generella bilden och behovet av identitetsskiftet 

var, samt för att se hur och om den bilden skiftade mellan informanterna. Bruzelius & 
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Skärvad (2011) beskriver vikten av att organisationer och företag uppdaterar sin struktur och 

identitet kontinuerligt för att vara ständigt aktuella och attraktiva i samhällets utveckling. I 

den utvecklingen ingår kompetens inom ny teknik, förstå vilken efterfrågan som finns och att 

hålla sig uppdaterad inom samhällstrenderna rent generellt. Samtidigt skriver Bamford & 

Forrester (2003) om att organisationen måste förstå orsaken till identitetsförändringen, annars 

kommer förändringsprocessen högst sannolikt bli misslyckad. Frågeformuleringen i sig 

medför en risk till ett mindre öppet svar från informanten och därför kompletterades frågan 

med de tre följdfrågor som redovisas nedan: 

 Varför vill TRV bli samhällsutvecklare?  

 Vad har förändrats i samhället som gör att TRV Måste utveckla sin identitet?  

 Finns det ett behov? 

 

4.1.1.3 Fråga 3: Vilka färdigheter är efterfrågade i samhällsutvecklingsarbetet? 

Den här frågan ställdes för att genom informanternas erfarenhet i ämnet få en tydligare bild av 

vad en samhällsutvecklare behöver för egenskaper för att vara lyckosam. Detta kan jämföras 

med hur Gibler, Black & Moon (2002) arbetade för att ta fram de färdigheter en 

fastighetsförvaltare behöver för att vara effektiv. En del i deras arbete var att tillhandage 

informanterna en lista med nitton olika egenskaper en fastighetsförvaltare kan inneha, därefter 

skulle informanterna plocka ut de fem viktigaste. I vårt arbete skapade vi ingen förberedande 

lista, detta för att informanterna skulle vara opåverkade av vilket material vi redovisade. 

Informanterna skulle helt utifrån egna erfarenheter och åsikter tänka ut vilka färdigheter som 

efterfrågas hos samhällsutvecklaren. För att förtydliga innebörden av frågeställningen 

kompletterades även denna fråga med tre följdfrågor om behovet för detta infann sig under 

intervjusituationen. Frågorna redovisas nedan: 

 Vilka färdigheter finns?  

 Vilka färdigheter kommer att bli aktuella i framtiden?  

 Om du fick välja sex kompetenser som den optimala samhällsutvecklaren ska inneha, 

vilka skulle det vara?  

4.1.1.4 Fråga 4: Vad finns det för utbildningar och vilka förutsättningar ges för att skapa 

samhällsutvecklare i dagsläget? 

Den här frågan ställdes för att undersöka de utbildningsmöjligheter som finns både internt och 

externt hos TRV för att skynda på identitetförändringsprocessen. Frågan ger möjlighet till 

jämförelse mellan informanterna och om alla informanter var lika medvetna om vilka 

utbildningsmöjligheter eller förutsättningar som ges för att bli samhällsutvecklare hos TRV. 
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Neirotti & Paolucci (2013) skriver om hur utbildning och träning inom en organisation 

underlättar en organisationsförändring/ organisationsuppdatering vilket därför ansågs relevant 

att undersöka hos informanterna.   

 

4.2 Kunskapsprov 
Något som alla intervjuer hade gemensamt var att de intervjuade menade på att en 

samhällsutvecklares viktigaste egenskap var att ha en bred kompetens och ”att kunna lite om 

mycket”. Då ställdes vi oss frågan: ”Hur uppnås en bred kompetens?” Valet av kompetenser 

till kunskapsprovet grundades på hur “bred kompetens” uppnås. Intervjuresultatet har legat till 

stor grund för vilka egenskaper som valdes ut och för att styrka de kompetenser som valdes ut 

har en litteraturstudie genomförts. Litteraturstudiens syfte var att skapa förståelse för vilka 

förväntningar en samhällsutvecklare har på sig och varför vissa egenskaper är efterfrågade. I 

litteraturstudien drogs det paralleller mellan yrket samhällsplanerare och samhällsutvecklare 

då båda har ungefär samma mål; att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Med den djupare 

kunskapen kring uttrycket samhällsutvecklare kunde vi applicera dessa kompetenser på TRV 

Region Mitt.  

 

För att utvärdera om Region Mitt uppfyllde de kunskapskrav som vi tagit fram för att vara en 

samhällsutvecklare skapade vi ett kunskapsprov. Kunskapsprovet skulle tillhandages alla 

verksamhetsområden inom Region Mitt vilket innebar att över 400 personer skulle utvärderas. 

Ingen var dock tvungen att svara på testet och detta skapade en större kravbild på själva 

strukturen av testet. Detta krävde ett test som var enkelt att dela ut, gick fort att svara på, men 

samtidigt höll en tillräckligt hög kvalitet för att resultatet faktiskt skulle gå att analysera och 

dra slutsatser ifrån. Tepe & Tepe (2015) beskriver hur de bland annat skapade ett prov med 

god tillförlitlighet och giltighet för att analysera kunskapsnivån hos studenter. Det 

kunskapsprovet strukturerades genom att det fick fem delområden som representerade de 

egenskaper som Association of College & Research Libraries (ACRL) tagit fram angående 

informationshantering hos studenter.   

 

I vårt kunskapsprov delade vi in provet i fem delområden varav varje delområde fick 4 

stycken frågor. Delmomentens frågor bestod av tre inledande kryssfrågor där den svarande 

kunde svara snabbt och spontant. Strukturen på dessa frågor underlättade dessutom själva 

rättningen av svaren vilket skulle minska mängden arbete i utförandet av analysen. Därefter 

avslutades varje delmoment med en fråga som behandlade hur den svarande såg på 
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kompetensen delmomentet handlade om och varför just den kompetensen kunde tänkas vara 

en viktig kompetens hos en samhällsutvecklare. Dessa frågor hade ett fast rätt svar som vi 

skulle utgå vid rättningsprocessen för att förebygga ett överväldigande arbete med att tolka 

varje svar.  

 

Varje fråga gick att besvara med ”vet ej”, ett svarsalternativ som vi betonade att den svarade 

skulle välja som ett sistahandsalternativ. Tepe & Tepe (2015) valde att ha ett ”vet ej – 

alternativ” vilket skulle påvisa vilka områden som studenterna behövde en högre 

kunskapsnivå inom. Ett sådant alternativ ger även feedback på om frågan i sig behöver 

formuleras om för att fler ska förstå den. I vårt fall gav ”vet ej – alternativet” de svarande en 

möjlighet till att utföra testet på en kortare tid, vilket dock kunde ge följdeffekten av att 

resultatet tappar trovärdighet. Tepe & Tepe (2015) skriver även om hur ”vet ej – alternativet” 

kunde påverka helhetsresultatet och de ska därför utföra ett test utan ett sådant alternativ. De 

betonar dock att alternativet ska ha ansetts som positivt och en detalj som tester i framtiden 

mycket väl kan innehålla. 

 

Genom att hålla nere mängden frågor var vår förhoppning att detta skulle skapa ett test som 

inte tog för lång tid att utföra, med effekten att fler valde att utföra testet. För att ytterligare 

förenkla utförandet av testet men samtidigt underlätta utdelningen av det skapade vi testet via 

”Google Formulär”. Google Formulär är en onlinetjänst som tillåter användare att skapa 

enkäter, formulär eller korta frågor online helt gratis (Google, 2015). Vi valde att använda 

Google Formulär då den tjänsten underlättar analysen av den stora mängden data vi 

förväntades samla in genom kunskapsprovet. Svaren från formuläret skickas direkt till ett 

kalkylark som sedan går att applicera i passande diagram som tillhandages från Google.  

 

4.2.1 Pilotstudie 
För att säkerställa kvaliteten av kunskapsprovet utfördes en pilotstudie med fem deltagare från 

TRV Region Mitt. Deltagarna tilldelades beta-versionen av kunskapsprovet och utförde det 

självständigt för att därefter framföra kommentarer och reflektioner gemensamt under ett 

möte där samtliga var närvarande. Sammanfattningsvis handlade kommentarerna till stor del 

om den inledande texten av kunskapsprovet. Deltagarna menade att den texten kunde 

formuleras på ett vänligare och mer lättsamt vis för att därmed locka fler att utföra det 

slutgiltiga kunskapsprovet. Beta-formuleringen av texten ska ha skapat en nervositet och 

osäkerhet hos de svarande och effekten av det kunde blivit att många skulle avstå från att 
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utföra testet. Även kunskapsprovets utförandetid diskuterades och vi kom fram till att den 

behövdes kortas ner, även detta för att öka antalet potentiella respondenter.    

 

4.2.2 Kunskapsprov: Teoretisk bakgrund 
I tidigare studier där kunskapsprov har använts som metod har ofta jurys bestående av 

experter t.ex. lärare inom området fått validera testet innan publicering. Liksom Wingenbach, 

Boyd, Lindner, Dick, Arispe & Haba (2003) gjort för att säkerställa kvaliteten på testet och 

därmed se om frågeställningarna är strukturerade på rätt sätt för att ge rätt data. Radhakrishna 

& Dominguez (1999) beskriver hur de använde sig av en ”expertpanel” för att validera 

frågorna i ett kunskapstest.  Genom en sådan validering kan testet utgå från en bestämd 

standard i rättningsprocessen vilket underlättar avvägningen om svaren som kommer in är 

godkända eller icke godkända.  

 

4.3 Analys av kunskapsprovets resultat 
Resultatet från kunskapsprovet delades in efter vad den svarande tillhörde för 

verksamhetsområde hos TRV Region Mitt. Alla frågor poängsattes genom att rätt svar på 

kryssfrågorna gav ett poäng medan de längre frågorna med öppna svar kunde tilldelas två 

poäng. Genom det poängsystemet kunde ett medelvärde räknas ut för varje delområde av 

kunskapsprovet och olika verksamhetsområden inom TRV Region mitt kunde ställas mot 

varandra. Detta för att få en inblick i om vissa verksamhetsområden var närmare rollen som 

samhällsutvecklare än andra verksamhetsområden. Dessutom kunde resultatet jämföras efter 

de övriga bakgrundsvariablerna för att se om kompetensbredden skiftade utifrån vilket kön, 

vilken ålder eller arbetslivserfarenhet inom TRV den svarande hade.  

 

4.3.1 Kunskapsprovets utformning  
Utformningen på kunskapsprovet inleddes med en välkomstsida vars syfte var att välkomna 

respondenten och förklara syftet med provet. Detta skulle skapa en förståelse och en större 

vilja till att utföra kunskapsprovet. Efter välkomstsidan inleddes själva frågedelen som var 

indelad i fem delområden, ett delområde för varje kompetens hos samhällsutvecklaren. Alltså 

kommunikationsförmåga, förhandlingsteknik, pedagogik, samhällsförståelse och analytisk 

förmåga. Delområdenas frågor varierade sig i struktur och formulering efter vad som passade 

för varje unik kompetens, vilket skulle visa om respondenten hade en helhetsförståelse för 

kompetensen. Samtliga delområden bestod av kryssfrågor med bestämda svarsalternativ och 

avslutande längre frågor med ett öppet svar, men det gick även att svara ”vet ej” på alla 
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frågor. Slutligen avslutades testet med att respondenten skulle fylla i bakgrundsinformation 

om sig själv vilken skulle användas i analysen av resultatet för att kategorisera den data som 

samlades in. För en mer utförlig genomgång av kunskapsprovets utformning se bilaga 4 och 

för att se kunskapsprovet i sin helhet se bilaga 2. 

 

4.3.2 Bortfallsanalys  
En bortfallsanalys kommer att utföras då en viktig del av enkäter är den procentmässiga 

mängden svarande och bortfallet behöver därför analyseras för att se hur trovärdigt resultatet 

är. Trost (2012) beskriver att en bortfallsanalys jämför antalet svarande med antalet 

potentiella svarande och huruvida de som faktiskt svarade räcker till för att anses föra den 

målgruppens talan.  
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5. Resultat  
Genom intervjuer med utvalda personer inom Trafikverket samt externa aktörer med 

anknytning till Trafikverket kombinerat med studier av litteratur som berör hållbar utveckling, 

har ett kunskapsprov utformas. Kunskapsprovet har baserats på kompetenser som förväntas 

hos samhällsutvecklare. Syftet med kunskapsprovet var att jämföra kompetensstatusen 

Trafikverket Region Mitt har som samhällsutvecklare med de förväntade kompetenserna hos 

en samhällsutvecklare, som har baserats på intervjuer och relevant litteratur. 

 

Följande avsnitt redovisar resultatet av kunskapsprovet. Resultaten av kunskapsprovet 

redovisas inledningsvis indelat i de berörda verksamhetsområdena: Planering, Investering 

samt Underhåll. Avslutningsvis redovisas det totala resultatet av kunskapsprovet med en 

sammanslagning av resultaten från verksamhetsområdena (VO) Planering, Investering och 

Underhåll.  

 

5.1 Kunskapsprov  
Kunskapsprovet skickades ut till verksamhetsområdena: Planering, Investering, Underhåll 

samt Trafikledning. 407 st. utskick fördelades på 135 personer från VO Underhåll, 123 

personer från VO Planering, 118 personer från VO Investering och 31 personer från VO 

Trafikleding. Av dessa 407 st. utskick inkom 69 st. svar (17 %). I Tabell 1 visas fördelning av 

de inkomna svaren från de olika verksamhetsområdena. Då endast ett svar inkom från VO 

Trafikledning, valdes Trafikledning bort i slutanalysen. Det var jämn fördelning mellan 

kvinnor och män medan 70 % av de svarande representerade åldersgruppen 40-60 år. Detta 

kan bero på Trafikverkets åldersstruktur hos de anställda.   

 

Tabell 1: Fördelning av inkomna svar från kunskapsprov   

Planering Investering Underhåll Trafikledning 

28 21 19 1 

Man: 40% Man: 60% Man: 63% 
 

Kvinna: 60% Kvinna: 40% Kvinna: 37% 
 

   

Totalt: 69 svar 
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Kunskapsprovet omfattar 25 poäng som är uppdelade i fem delmoment, vilket innebär att 

varje delmoment omfattar 5 poäng. Kunskapsprovet syftar till att ge indikationer på vilka 

kompetenser som finns eller saknas och kunskapsbasens bredd. Kunskapsprovets syfte är inte 

att godkänna eller underkänna deltagare.  

 

5.1.1 VO Planering 
Från VO planering inkom 28 svar (se Tabell 1). Arbetsområdet VO Planering står för är 

planering av transportsystemet för de olika transportslagen som Trafikverket ansvarar för 

(Trafikverket, U.å).  

 

I Figur 6 redovisas VO Planerings medelpoäng som ger indikationer på en relativ 

jämnfördelning av poängen men med en spets mot Kommunikationsförmåga. 

Kommunikationsförmåga är det delmoment som VO Planering har haft störst framgång i med 

en medelpoäng på 3,7 poäng. Den längsta medelpoängen 2,2 erhölls i delmomentet 

Pedagogik. Mot fullpoäng (5) skiljer det 30 % mellan den högsta medelpoängen och längsta 

medelpoäng.   

 

 

Figur 6: Fördelning av provresultat från VO Planering. 
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I Figur 7 redovisas provresultatet kopplat till antal arbetade år inom Trafikverket och deras 

gemensamma medelpoäng blev 13,5. De som har högst medelvärde på kunskapsprovet är dem 

som har jobbat 12-15 år inom Trafikverket med en medelpoäng på 17 poäng. De som har den 

längsta medelpoängen (10,2) är de som har arbetat på Trafikverket i 8-11 eller 21-30 år. I 

detta fall verkar inte antal år inom Trafikverket haft någon större inverkan på 

poängfördelningen.  

 

 

Figur 7: Poängfördelning kopplat till antal år inom Trafikverket från VO Planering och dess totala medelpoäng. 

  

5.1.2 VO Investering 
Från VO Investering inkom 21 svar (se Tabell 1). VO Investering arbetar med upphandling, 

genomförande och uppföljning av Trafikverkets projekt som berör ombyggnadsåtgärder och 

nyinvesteringar (Trafikverket, U.å.)  

 

I Figur 8 redovisas VO Investerings medelpoäng som förhållandevis är tämligen utspridda 

och ojämnt fördelade. VO Investering har längst medelpoäng i delmomentet 

Samhällsförståelse (medelpoäng 1,3). VO Investering nådde störst framgång i delmomentet 

Kommunikationsförmåga med en medelpoäng på 3,6 poäng. Mot fullpoäng (5) skiljer det  

46 % mellan den högsta medelpoängen och längsta medelpoäng.  
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Figur 8: Fördelning av provresultat från VO Investering. 

 

I Figur 9 redovisas provresultatet kopplat till antal arbetade år inom Trafikverket. Deras 

gemensamma medelpoäng blev 11,2. Poängfördelningen är relativt utspridd och ger inga 

tydliga indikationer på att antal år inom Trafikverket har påverkat resultatet. Den grupp som 

har högst medelpoäng är de som har jobbat mellan 8-11 år inom Trafikverket, som erhöll en 

medelpoäng på 12,3 poäng.  

 

 

Figur 9: Poängfördelning för VO Investering kopplat till antal år inom Trafikverket. 
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5.1.3 VO Underhåll 
Från VO Underhåll inkom 19 svar (Se Tabell 1). VO Underhåll ansvarar för upphandling av 

drift och underhåll för det statliga vägnätet (Trafikverket, U.å.).    

 

I Figur 10 redovisas VO Underhålls medelpoäng som förhållandevis är jämt fördelade. 

Kommunikation och Förhandlingsteknik är de delmoment som VO Underhåll har högst 

medelpoäng i (2,5 poäng). Den lägsta medelpoängen erhölls i delmomentet Pedagogik och 

Samhällsförståelse (1,6). Mot fullpoäng (5) skiljer det 18 % mellan den högsta medelpoängen 

och längsta medelpoäng.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figur 10: Fördelning av provresultat från VO Planering. 
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I Figur 11 redovisas provresultatet kopplat till antal arbetade år inom Trafikverket. Deras 

gemensamma medelpoäng blev 10,1. Poängfördelning kopplat till antal år inom Trafikverket 

ger indikationer på att gruppen som har jobbat inom Trafikverket mellan 8-20 år har haft 

störst framgång i kunskapsprovet med en medelpoäng på cirka 13 poäng.  

 

Figur 11: Poängfördelning för VO Underhåll kopplat till antal år inom Trafikverket.  

 

5.1.4 Slutanalys  
Något som de olika verksamhetsområdena har gemensamt är att de har längst medelpoäng i 

delmomenten Samhällsförståelse och Pedagogik samt högst medelpoäng i delmomentet 

Kommunikationsförmåga. I Figur 12 visas de olika verksamhetsområdenas resultat. Där ser vi 

tydliga spetsar mot kompetenserna Kommunikationsförmåga, Förhandlingsteknik och 

Analytisk förmåga. VO Planering är de som har högst medelpoäng medan VO Underhåll är de 

som har lägst medelpoäng. 
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I figur 13 presenteras den gemensamma poängfördelningen från verksamhetsområdena  

 

Planering, Investering och Underhåll. Vi ser att de som har arbetat på Trafikverket i 12-15 år 

har högst medelpoäng. Den totala medelpoängen för samtliga verksamhetsområdena blev 12 

av 25.   

 

 

Figur 13: Den totala poängfördelningen från verksamhetsområdena Planering, Investering samt Underhåll. 

 

Figur 12: Det samlade resultatet från de olika verksamhetsområdena Planering, Investering och Underhåll. 



 

32 

 

6. Diskussion  
Resultatet av denna studie där Trafikverket Region Mitt har evaluerats på utvalda 

kompetenser som är parallella med de förväntade kompetenserna hos en samhällsutvecklare 

resulterar i; indikationer på att Trafikverket Region Mitt har vissa svagheter inom 

kompetenserna Samhällsförståelse och Pedagogik. Kunskapsprovet som framförallt har 

grundats på de intervjuer som har genomförts i denna studie, har visat på att det förväntas att 

en samhällsutvecklare besitter en bred kompetens. Kunskapsprovet har därför baserats på de 

kompetenser vi tror möjliggör en bredare kompetensbas.  

 

6.1 Rollen som samhällsutvecklare  
Trender i samhället förändrar vårt sätt att se på samhällets utveckling och hur utvecklingen 

bör te sig. Vad är en hållbar utveckling och vad är inte en hållbar utveckling? Definitionen av 

begreppet hållbar utveckling är mångfasetterad och hur vi tolkar begreppet är olika.  

 

Bridger & Luloff (1999) menar att hållbar utveckling på en global nivå kan vara svår att 

uppfatta för individen, då det är väldigt svårt att relatera till i det vardagliga livet. För vad och 

vem är en samhällsutvecklare egentligen? Vi anser att en samhällsutvecklare är alla som 

bidrar till en utveckling av samhället. Sedan har vissa aktörer ett större ansvar. Aktörer som 

till exempel Trafikverket som har en stor inverkan på hur våra samhällen formas, eftersom 

transportsystem påverkar hur våra samhällen utformas och är städers ryggrad. Utan 

fungerande transportsystem kan inte våra städer och samhällen leva och fungera, då 

människor och handelsvaror inte kan förflytta sig utan dessa.        

 

För att alla ska kunna bidra till en hållbar utveckling, stora aktörer till enskilda individer, 

krävs det att de alltid gör medvetna val gällande vår samhällsutveckling. Att göra medvetna 

val är inte alltid lätt i ett komplext samhälle, då det finns otroligt många olika faktorer och 

förutsättningar som påverkar utvecklingen. Därför krävs det att det finns en samverkan i 

samhället där vi hjälps åt för att öka chansen att kunna göra medvetna val och finna en balans 

mellan de ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionerna Aktörer som till exempel 

Trafikverket har ett ansvar att producera och utveckla fungerande transportsystem, men vi 

anser att det även bör ställas högre krav på hur de förmedlar ut sin expertis och information 

till andra aktörer. Likväl som externa aktörer till Trafikverket har ett ansvar att förmedla sin 

expertis och information till Trafikverket. Detta är speciellt viktigt, då Trafikverket använder 

sig av fyrstegprincipen. Utan kommunikation och samverkan med externa aktörer, kan inte 
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Trafikverket påverka steg 1 & 2 i fyrstegprincipen. Vi anser att Trafikverket har en viktig roll 

som samordnare av kunskap och samtidigt förmedlare av kunskap.  

 

6.2 Metoddiskussion 
6.2.1 Intervjuerundersökning   
Intervjuerna som skulle ta fram samhällsutvecklarens egenskaper kombinerat med 

litteraturstudien var en mycket viktig del av arbetet, men intervjuerna kan ha behövt mer tid. 

Eftersom tidsspannet på arbetet var relativt kort och att intervjuresultatet skulle stå som en 

viktig del av grunden till hela arbetet blev intervjuerna bokade och utförda med kort varsel, 

vilket kan ha inneburit att kvalitetsnivån på intervjuerna varierade. Frågorna som ställdes 

kunde ha valts ut och formulerats med större omsorg men även frågebredden och mängden 

frågor kunde varit större. Resultatet av den här intervjuprocessen var att om informanten 

kände sig manad och intresserad av ämnet kunde frågorna leda till långa utvecklade svar. 

Vilket inte alltid var fallet. Detta berodde snarare på vilken person som svarade än på 

frågornas kvalitet eftersom ett välformulerat intervjumanus bör fungera för alla informanter, 

oavsett hur mycket dessa tycker om att prata om ämnet. Oavsett kvaliteten på själva 

intervjuprocessen blev resultatet från intervjuerna användbart och vi skapade en ganska tydlig 

bild av vad en samhällsutvecklare är. Dock som tidigare nämnt blev det vår tolkning och 

kanske inte det definitiva svaret.  

 

6.2.2 Kunskapsprov 
Vissa svarande skulle hävda sin kompetens genom att låta bli att svara på frågor som ställdes i 

kunskapsprovet. Istället ifrågasatte de frågorna och gav sin analys av den grammatiska 

strukturen av både frågor och provet som helhet. Kunskapsprovet skapades inte för att värdera 

om de svarande kunde betygsätta hur bra kunskapsprovet var. Detta kan återkopplas till hur 

Wingenbach et al. (2003) eller Radhakrishna & Dominguez (1999) använde sig av experter 

som validerade deras kunskapsprov, vilket är något den här typen av kunskapsprov sannolikt 

behöver.  

 

Den negativa responsen från vissa svarande kan tolkas som att det kan behövas en större 

förståelse för en öppenhet till kunskapsutbyte hos Trafikverket Region Mitt. Utifrån de studier 

vi utfört i det här arbetet pekar de på att en samhällsutvecklare som individ behöver en vilja 

till att utvecklas som Lars Nordqvist (personlig kommunikation, 13 april 2015) beskriver i 

Bilaga 1. Detta i kombination med en förståelse för att alla är olika och genom differentierade 
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bakgrunder hos personer kan alla bidra med ett eget perspektiv på situationer. Ingen människa 

är perfekt eller allvetande och det behöver en samhällsutvecklare veta för att ta fördel av 

andras åsikter och idéer för att applicera dessa på sin egen kunskap. Produkten av detta är som 

Szitar (2013) beskriver, en samverkan av olika kunskaper och kvalitéer som därmed skapar en 

hållbar utveckling. 

 

Resultatet visar att kunskapsnivån skiljer mellan de olika verksamhetsområdena. VO 

planering har högst medelpoäng medan VO underhåll har lägst medelpoäng. Dock anser vi att 

VO planering har det största ansvaret att leva upp till rollen som samhällsutvecklare, då de 

står först i ledet i val av åtgärder i samhället och det är dem som ska måla upp en 

“framtidsbild” för de andra verksamhetsområdena. Men det är viktigt att hela organisationen 

har samma uppfattning och inställning till rollen som samhällsutvecklare.  

 
Begreppet “samhällsutvecklare” är något diffust och går att tolka på en mängd olika sätt. Vi 

valde ändå att ta avstamp i de intervjuer som genomfördes, där det framkom att en 

samhällsutvecklares viktigaste egenskap är att ha en bred kompetens. Med utgångspunkten 

bred kompetens, valdes de kompetenser som vi ansåg bidra till en bred kompetens. Detta kan 

ha medfört att andra viktiga kompetenser valdes bort och att de kompetenser som testades inte 

representerar hela kunskapsbasen hos en samhällsutvecklare. Med valet av kompetenser i 

åtanke fanns även avvägningen för svårighetsgraden på frågorna i kunskapsprovet. Vi ansåg 

att det inte fick bli för specifika frågor, exempelvis frågor om specifika dator-program, då 

frågorna riktade sig till en bred population som innefattade många olika yrken. I tidigare 

studier där kunskapstester har använts som metod för att utvärdera kunskapsnivån hos olika 

grupper, har testets frågor validerats av experter inom området som har ingått i en jury. Detta 

för att försäkra att testet håller en viss nivå som säkerställer att kunskaperna relaterar till 

området. Detta medför att det sätts en viss standard på vilka kompetenser som bör uppnås och 

vilken kunskapsnivå som anses tillräcklig.  

 

Pilotstudien som utfördes kan anses som något bristfällig då vi inte utförde den efter en erkänt 

effektiv mall eller standard. Deltagarna i pilotstudien fick studera provet, vilket inte utfördes 

med speciellt högt fokus på frågornas nivå. Fokus hamnade snarare på formuleringarna i 

provet.  Pilotgruppen ansåg att det var viktigt att ingen av de som svarade på provet skulle 

känna sig obekväma eller stötta av att svara på frågorna. Detta kan ha inneburit att kvaliteten 

på provet inte nådde upp till en tillräckligt hög nivå. Testets frågor kan även ha skiftat i nivå 
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och vissa delmoment kan helt enkelt ha varit svårare än i andra delmoment i kunskapstestet. 

Detta kan ha inneburit en påverkan på resultatet, då alla frågor vid rätt svar belönades med 

lika poäng. För att återkoppla till responsen på provet fick vi inte bara negativ respons utan 

vissa svarande, som vi värderar som sakkunniga i området, tyckte att kunskapsprovet höll god 

nivå.  

 

Bortfallsanalysen av antal svarande på kunskapsprovet visade på att 17 % av urvalsgruppen 

svarade på provet, vilket är för låg procentsats enligt Trost (2012). Det är en för låg andel 

svarande för att dessa ska representera kompetensnivån hos Trafikverket Region Mitt. 

Orsaker till detta kan vara att provet tog för lång tid att utföra, frågorna var för svåra, eller att 

urvalsgruppen inte hade något intresse i att svara. Problematiken är att provet behövde vara 

relativt utförligt och med en viss komplexitet i frågorna för att resultatet skulle ha något 

egentligt värde. Detta innebar att provet tog ganska lång tid att svara på och därmed kände 

sannolikt majoriteten av urvalsgruppen ingen lust till att utföra provet. Det går därför att 

ifrågasätta metoden som användes till kunskapsprovet eller om kunskapsprovet faktiskt 

behövdes i studien, med tanke på resultatet.  

 

Det är just validiteten av kunskapstestets resultat som kan ifrågasättas i denna studie. Vilket 

resultat anses som godkänt eller underkänt och varför? Gunilla Anander (TRV) hävdar att 

rollen som samhällsutvecklare inte är en befattning utan att det är ett förhållningssätt. Detta 

håller vi med om och vi anser att det handlar mer om en inställning till en hållbar 

samhällsutveckling än en konkret kunskapsnivå hos samhällsutvecklare. Då 

samhällsutveckling är oerhört komplext och föränderligt, kan det vara svårt att sätta en 

standard för vilken kunskapsnivå som bör uppnås för att vara en god samhällsutvecklare. Alla 

samhällen har olika förutsättningar som till exempel täthet, geografiskt läge, storlek, 

befolknings- och näringsstruktur, vilket gör att många olika kompetenser efterfrågas. Vi drar 

paralleller till Yanarella & Levine (1992) argument att det finns kulturella och politiska hinder 

som försvårar en hållbar utveckling på global nivå.  

 

Det måste det finnas generella värderingar, riktlinjer och mallar som vägleder och ger nya 

infallsvinklar, men konkreta åtgärder i samhället bör inte styras av dessa. Det är viktigt att 

ställa sig frågan: Vad ställer samhällsutvecklingen för krav på oss? Vilka mål har vi med vårt 

arbete? Och hur når vi dit på bästa sätt? Det är utifrån dessa mål som Trafikverket måste 

bestämma vilka kompetenser som behövs för att uppnå sina mål. Att möjligen ha involverat 
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Trafikverkets ledning i studien och undersökt vilka kompetenser de efterfrågar hade skänkt 

mer validitet till kunskapstestet. Dock hade validiteten endast varit knuten till Trafikverkets 

organisation och deras efterfrågningar på kompetenser. 
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7. Slutsats  
Genom att blicka tillbaka på frågeställningarna som tas upp i den här studien kan vissa 

slutsatser dras. Trafikverket bör och ska anta rollen som samhällsutvecklare, då de har en stor 

inverkan på samhällets utveckling. Resultatet av studien ger vissa indikationer på att det finns 

vissa svagheter inom kunskapsbasen som berör rollen som samhällsutvecklare. Däremot är 

det sannolikt inte ett stort och komplicerat steg att nå dit. Det handlar snarare om att komma 

till insikt med vad som krävs än att sätta anställda i skolbänken. Om alla verksamhetsområden 

på Trafikverket Region Mitt behöver vara samhällsutvecklare är en annan fråga som 

Trafikverket kan ta ställning till. Därtill anser vi att det är viktigt att alla inom Trafikverket är 

överens om vad rollen som samhällsutvecklare innebär. Vi anser att den viktigaste 

egenskapen hos en samhällsutvecklare är att förstå att samhällsutveckling är beroende av 

många olika aktörer. Därför bör höga krav ställas på hur Trafikverket förmedlar sin expertis 

till andra aktörer och hur Trafikverket samverkar med andra aktörer. Studiens resultat ger 

indikationer på att Trafikverket har en högre kunskap inom kommunikationsförmåga än 

samhällsförståelse och pedagogik. Det är viktigt att Trafikverket höjer kunskapsnivån inom 

samhällsförståelse, för att förstå hur samhället hänger ihop och tydligare se helheten. Vi anser 

att rollen som samhällsutvecklare handlar om en inställning till att vilja samverka och 

utvecklas, mer än konkret kunskap. Får Trafikverket en gemensam inställning som utgår ifrån 

tydliga mål, kommer kompetensnivån att öka automatisk.   

 

Vad som är en samhällsutvecklare är en tolkningsfråga och våra slutsatser är fortfarande vår 

tolkning av resultatet vi har fått fram. Större resurser kan behöva läggas på att bena ut vad 

begreppet “samhällsutvecklare” faktiskt betyder. I denna studie har det visat sig vara svårt att 

definiera exakta kompetenser och nivåer. Detta eftersom samhällsutveckling är oerhört 

komplext och föränderligt, vilket gör det svårt att bestämma konkreta kompetenser kopplat till 

samhällsutvecklarrollen. Dock kan det även vara själva processen mot att bli en 

samhällsutvecklare som är viktig, att ständigt försöka planera sitt arbete bättre och 

kontinuerligt analysera vad som kunde gjorts bättre. Därmed fortsätta växa som person och 

fortsätta utveckla sin kompetens, inte bara stanna upp för att någon har satt en standard av vad 

en samhällsutvecklare. Det är ett förhållandesätt som hjälper den hållbara 

samhällsutvecklingen.  
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7.1 Rekommendationer till Trafikverket Region Mitt  
Boverket (2002) menar att nya planeringsprocesser och perspektiv som är väsentliga för en 

hållbar utveckling ställer nya krav på tjänstemän som arbetar med staden och transportsystem. 

Därför blir det viktigt att Trafikverket Region Mitt ständigt har detta i åtanke. Det gäller inte 

bara enskilda projekt utan alla delar av de arbetsprocesser som Trafikverket Region Mitt är 

involverade i. Om Trafikverket Region Mitt behöver förstärka kompetensen i områdena 

samhällsförståelse och pedagogik som bland annat Figur 13 visar på, kan det räcka med att 

belysa vikten av dessa områden. Viss respons från kunskapsprovet pekade på att vissa 

svarande kände sig utpekade eller att han eller hon fick sin kompetens ifrågasatt. Det var 

givetvis inte den effekten vi sökte med kunskapsprovet, däremot en respons som inte var 

speciellt förvånande. Detta beror med stor sannolikhet på att kompetenser som till exempel 

pedagogik inte är något som prioriteras hos vissa yrkesgrupper. Skulle dock en större 

förståelse för pedagogik infinna sig hos dessa individer skulle detta gå hand i hand med att 

individen även förstår vikten av pedagogik i sitt arbete. 
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Bilaga 1: Svar på intervjufrågor 
 

Svar på fråga 1: 
Enligt Samhällsplanerare på nationell nivå för Trafikverket, Gunilla Anander (personlig 

kommunikation, 13 april 2015), är hållbar samhällsutveckling att jobba tillsammans. Flera 

aktörer ska samverka och förstå sambanden i hur olika instanser påverkar varandra och vad 

det leder till för utveckling. Varje aktör för sig kan inte jobba själviskt för att uppfylla enbart 

sina mål utan det måste finnas en gemensam målbild. Alla inblandade aktörer måste se 

komplexiteten och förstå att deras roll ingår i ett större sammanhang. Olika komponenter 

bildar tillsammans samhällsutvecklingen. Hon beskriver även hur hennes arbete handlar om 

att se olika sammanhang, stötta regionala samhällsplanerare och ge rätta verktyg för att kunna 

agera tillsammans med andra aktörer.  Ett sådant verktyg är ”åtgärdvalsstudier”, där olika 

aktörer samlas kring ett givet problem för att försöka lösa det på bästa sätt tillsammans.   

Enhetschefen för planeringsenheten på Trafikverkets Region Mitt, Hans-Olov Åström 

(personlig kommunikation, 16 april 2015) är hållbar samhällsutveckling att jobba ihop med en 

god samverkan. Enskilda personer eller organisationer utför sällan uppgifter lika bra som när 

olika aktörer jobbar tillsammans. Alla behöver inte tycka lika men vikten ligger i behovet av 

förståelse för varandra. Det är sällan bra att planera för det ena eller det andra, det måste 

finnas ett samförstånd för helheten. Han beskriver även hur viktigt det är med en riktning 

utpekad för att visualisera vad projektet ska leda till. Projekt och uppgifter behöver inte gå 

raka vägen mot målet, ibland behövs vissa omvägar för att nå fram till det efterfrågade 

resultatet. Kortfattat behövs det en mer målinriktat planering i kombination med samverkan 

mellan olika aktörer för att uppnå en hållbar samhällsutveckling. Det tankesättet återfinns 

genomgående på planeringsenheten i Region Mitt och involveras därför aktivt i arbetet.  

 

Driftledaren på Trafikverkets Region Mitt, Lars Nordqvist (personlig kommunikation, 13 

april 2015), beskriver hur han i sitt arbete ser när samhällsplaneringen inte fungerar. Som 

driftledare är det tydligt när samhället eller planerarna har tänkt fel eller tagit en inriktning 

som inte blivit lyckad. Hållbar samhällsutveckling behöver en långsiktig planering för att vara 

bestående hållbar. Utförs en byggnation av en skola på en illa planerad plats måste han 

hantera konsekvenserna av detta och få det att fungera trots komplikationerna. Lars beskriver 

hur han som driftledare tar hand om anläggningen när planeringen och byggnationen är 

utförd, och är därför inte delaktig i planeringsprocessen. Hållbar samhällsutveckling ska dock 

innebära att alla detaljer ska återfinnas i planeringen och därmed förebygga problem i 



 

45 

 

framtiden. Exempel på detta menar Lars kan vara att skolor ska placeras på en optimal plats 

vilket i sin tur innebär att bostäder också måste placeras på ett bra sätt i förhållande till 

skolorna. Alla delar i samhället måste tas i åtanke i planeringen för att undvika problem och 

kostnader i framtiden. På Trafikverket ska utvecklingsprocessen fungera på följande vis; 

Planeringsenheten tänker, Investeringsenheten gör jobbet, därefter sköter och styr driftenheten 

området. 

 

Samhällsplanerare på Gävle Kommun, Harald Knutsen (personlig kommunikation, 14 april 

2015), beskriver hur ett dussintal personer jobbar mycket med alla tre hållbarhetsbegreppen 

på hans arbetsplats. De tre hållbarhetsbegreppen är ”ekologisk hållbarhet”, ”ekonomisk 

hållbarhet” och ”social hållbarhet” (Göteborgs Stad, Trafikkontoret, 2015). Harald jobbar med 

den fysiska delen. Övergripande i allt som Harald och hans kollegor arbetar med är allt ska 

vara hållbart i alla aspekter. Han berättar om hur kommunen har antagit ett miljöstrategiskt 

program som numera är överordnande i allt arbete som de utför. Den miljömässiga delen 

anses mycket viktig men det finns även folkhälsoprogram och barn/ungdomsprogram åt den 

sociala delen. Allt för att en hållbar utveckling innehåller flera aspekter.  

SWECOs Regionchef Nord, Magnus Burvall (personlig kommunikation, 15 april 2015), 

berättar hur den stora utmaningen just nu är att vi arbetar för mycket efter paradigmen om att 

bilen ska vara i centrum. En stor mängd aktuella överenskommelser bygger på de senaste 30-

40 årens diskussioner och värderingar, alltså att bilen måste vara med. Han menar att vi måste 

våga byta ut den föråldrade paradigmen och ignorera vad vi pratat om förut för att tänka på 

framtiden. Han vill få aktörerna att släppa de gamla tankarna som har fått betona planeringen 

under en allt för lång tid. Han är ansvarig för att utveckla SWECOs affärsverksamhet i region 

nord och jobbar därför även med att utveckla tjänster inom samhällsutvecklingen. 

 

Svar på fråga 2: 
Anander svarar att TRV inte har sett sig själva som samhällsutvecklare, vilket de borde göra. 

Hon berättar hur TRV tidigare inte insett hur de ingår i det större sammanhanget. Däremot ska 

TRV mer och mer ha förskjutit sitt fokus och insett att de ingår i ett större sammanhang, en 

helhet där flera aktörer måste samverka för en hållbar samhällsutveckling. En större insikt om 

att transportsystem i sig påverkar samhällsutveckling och att vi inte kan komma i efterhand 

försöka lösa en illa utförd samhällsplanering. Det är ett samspel som påverkar olika aktörer 

både direkt och indirekt, det är därför viktigt att TRV är med i de tidiga 

planeringsdiskussionerna. Hon menar att TRV nu ser tydligare hur infrastrukturen påverkar 
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samhällsutvecklingen. På varför TRVs nya bild behövs svarar hon att det kan bero på 

samhällsutvecklingen överlag. Både att samhället ser det på ett bredare sätt, att de som jobbar 

med samhällsplanering ser sambanden på ett tydligare sätt. Identitetskiftet kan bero på ny 

kompetens hos TRV, eftersom det kan ha varit mer ingenjör inriktat tidigare medan idag fler 

ser det större sammanhanget, ur ett samhällsutvecklarperspektiv. Hon menar även att olika 

trender i samhället högst sannolikt påverkar utvecklingen i viss mån. 

 

Åström svarar att förändringar i samhället gör att TRV behöver vara samhällsutvecklare. 

Anser dock inte att TRV har ”tappat kontrollen” av stadsutvecklingen. Han berättar hur det 

traditionellt sett är mycket planering för bilar. Detta exemplifierar han genom att det finns få 

städer och samhällen som inte har en stor trafikerad gata mitt i staden, vilket är konstigt idag. 

TRV jobbar med att skapa smalare vägar samt att bygga cirkulationsplatser o passager, något 

som för 20 år sedan inte var naturligt. Han säger att TRV planerar för tillgänglighet istället för 

framkomlighet som planeringen influerades av förut. Framkomlighet för bilen prioriteras inte 

längre högst vilket han förklarar med Gävle som exempel. I Gävle prioriteras bussgator o 

cykelbanor i snöröjning vilket var helt otänkbart för 5-10 år sedan.  Dessutom planeras inte 

längre belysning efter gator och vägar, utan nu prioriteras istället cykel-/gångbanorna med den 

enkla förklaringen; bilar har ju lysen. 

 

Nordqvist beskriver hur identitetsskiftet sannolikt beror på allt starkare influenser utifrån. 

Samtidigt som det finns en mängd olika åsikter som ska tas i åtanke och planeras ihop, därför 

är det viktigt för TRV att vara med i ett tidigt skede. Influenserna utifrån kan bero på ett 

allmänt uppvaknande, där allmänheten är generellt mer pålästa och insatta i 

samhällsutvecklingen. Han menar att TRV ”inte vill göra något som kastas i sophinken”. 

Alltså tänka efter, före, och därmed optimera planeringen för en hållbar samhällsutveckling 

samtidigt som kostnaderna kan hållas nere. Samhällsnyttan är det som väger mest och det är 

något som TRV ska ha kommit till insikt med. 

 

Knutsen menar att det är oklart om TRV valt att göra en identitetsförändring eller om de fått 

det som uppdrag. Historiskt sett hade nog Vägverket bättre koll på att inte bara bygga en väg 

utan att ha omgivningen i åtanke. Det tankesättet influerade sannolikt övriga delarna av TRV 

när det skapades. Han menar att det bland annat är märkbart inom järnvägsplaneringen hur 

stationslägenas betydelse numera är av högre vikt. Identitetsskiftet kan även bero på en 

allmän samhällsutveckling. Det sker en ständig utveckling och alla blir mer medvetna om 
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omgivningen. Han säger att bilden av att vara en samhällsutvecklare är bra, dock har kanske 

inte riktigt TRV lyckats nå dit ännu. Vilket han förklarar genom att TRV genomsyras av 

fyrstegsprincipen där de rent praktiskt inte har mandat att jobba med steg 1-2 ännu. 

Fyrstegsprincipen är en arbetsstrategi som TRV tagit fram vars uppgift är att verksamheten 

TRV utför ska bidra till en hållbar samhällsutveckling (Trafikverket, 2012). Harald berättar 

avslutningsvis; “Det inte går att vara samhällsutvecklare om man är bakbunden(ekonomiskt)”.  

Burvall menar att senaste åren har förändrat TRV som har gått från att vara en 

samhällsbyggare till att bli en beställare/förvaltare av infrastruktur. De ska tidigare ha haft 

“sektorsansvar”, då de skulle utveckla och bidra i omställningen till ett hållbart 

transportsystem. Han säger att de då jobbade mycket med beteendepåverkan och stöd till 

kommuner och län till att genomföra projekt i beteendepåvekran och val av transport till 

exempel. Han tycker att TRV numera har valt bort det ansvaret och är därför inte är en 

samhällsutvecklare utan en förvaltare. TRV ändrade beteende genom ett sektorsansvar, frågan 

är om TRV ska ha det ansvaret men poängen är att de hade det tidigare och det inte längre. Nu 

är de längre ifrån en god samhällsutvecklare än vad de var tidigare. Han menar därmed att 

TRV går åt fel håll i sin identitetsförändring. 

 

Svar på fråga 3: 
Anander menar att en samhällsutvecklare måste ha en bred kompetens, vilket hon kan tänka 

sig är ett dilemma. Att personen eller organisationen ska kunna lite om mycket, vilket gör det 

svårt att ha en spetskompetens. Hon säger även att ”Samhällsutvecklare” är ett förhållningsätt, 

att kunna se sin roll i ett större sammanhang. Det ska dock väga tungt att ha kompetens inom 

samhällsplanering. Samhällsutvecklaren ska ha en analytisk förmåga men ska också kunna se 

komplexa sammanhang. Hon tycker även att social kompetens är viktigt. Att kunna förstå 

andra aktörers mål eller agendor och inte enbart gå på sin egen agenda.  Ett bra nätverk ska 

också vara viktigt enligt Anander, då samhällsutvecklaren är beroende av andra, speciellt 

spetskomptens, för att kunna ha samspelet. Detta eftersom det är svårt att ha hela bredden och 

samtidigt djupet. Hon berättar att beroende på vem på TRV som frågas, efterfrågas mer 

kunskap inom tekniska hjälpmedel. Hjälpmedel i samhällsutvecklarrollen kan vara att 

utveckla kunskap inom GIS för att kunna gestalta olika åtgärder på kartor. I framtiden menar 

hon att det förmodligen behövs en större kunskap och kompetens inom processledning 
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Ingre som är Samhällsplanerare på Trafikverket Region Mitt, lade till att det ur ett regionalt 

perspektiv ibland behövs tekniskt stöd hos TRV i samband med presentationer av olika slag. 

Förutom teknikaliteter behövs även en förmåga att verbalt förklara något, vilket kopplas till 

hur pedagogisk personen i fråga är. Förmåga att få fram ett budskap och få med sig andra 

aktörer i ett resonemang. Angående framtiden berättar hon att kommunikation kommer bli allt 

viktigare, att anpassa sin kommunikation efter varje mottagare. Trafikverkets olika delar 

behöver nog även ha ökat mandat, den befintliga hierarkiska strukturen drar ut på processer 

och underlättar inte identitetsförändringen. 

 

Åström menar att en samhällsutvecklare behöver se helhetsbilden i situationer, ha förmåga att 

samverka och ha förståelse rent generellt. Att vara en god förhandlare är viktigt, att förstå att 

en förhandling innebär ”ge och ta”. Han berättar ett exempel om när han var projektledare i 

ombyggnationen av den stora riksvägen genom Rättvik. Vägverket, Banverket och Rättviks 

kommun samverkade och skapade en jättebra lösning genom förhandlingsplanering. I det 

arbetet satte de upp ett långsiktigt mål som under arbetets gång stötte på motigheter, men de 

såg hela tiden målet och jobbade gemensamt förbi bakslagen. Det blev ett mycket lyckosamt 

projekt genom nyskapande och bra lösningar. En samhällsutvecklare måste vara beredd att ge 

och ta, men samtidigt ha förståelse för varandras uppdrag och även ha förmåga att lyssna. 

 

Nordqvist berättar att erfarenhet en nyckelkompetens för samhällsutvecklaren. Han menar att 

yngre personer behöver få känna på att arbeta med mer erfarna som då kan föra över sin 

erfarenhet åt de yngre. Då får de yngre se vad som fungerar och inte. De yngre bidrar även 

med ett nytänk som ofta är mycket viktigt. Han säger även att helhetssyn är viktigt och hur 

helhetssyn uppnås genom att vara en öppen människa som är villig att ta in åsikter och 

influenser. Det bör även finnas en förståelse för att alla aktörer möts med olika förutsättningar 

och intresseområden. I förhandlingar och i kommunikation behöver situationen tas ned till en 

hanterbar nivå med den långsiktiga samhällsnyttan som målbild. I en förhandling kan 

lösningen inneha 100 halvbra saker men helheten blir ändå bättre jämfört med en lösning som 

har 50 dåliga och 50 bra saker. I framtiden tror han att behövs mer lyhördhet. Alla åsikter ska 

tillåtas och tas i åtanke då en idé kan verka konstig idag men i själva verket vara en jättebra 

idé imorgon. Han avslutar med att betona hur vi sitter ihop på jorden och hur det behövs mer 

globalt tänk. 
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Knutsen svarar att det behövs bred kompetens som täcker av fysisk planering, miljö och social 

kompetens. En samhällsutvecklare ska ha förståelse för hur människor fungerar och vilka 

behov de har. Miljöfrågor finns det god kompetens kring men inte om människor och 

beteendevetenskap. GIS-lösningar och teknisk kompetens ger ett bra analysunderlag men det 

behövs ändå människor till att utföra själva analysen. Man kan alltid hitta bättre sätt till nya 

underlag men människor behövs alltid och i framtiden kommer sannolikt behovet av 

beteendevetenskap vara större.  Han menar även att inte bara går att vara generalister, utan det 

behövs experter också. Han berättar även att bred kompetens är viktigt och hur bred 

kompetens kan uppnås genom att bygga bra grupper där alla delar representeras. Dessa 

grupper behöver inte vara intern personal utan det fungerar bra att ta in extern kompetens. 

Oavsett om personalen är extern eller intern behövs kompletterande personligheter i 

arbetsgrupperna för att få in olika åsikter och infallsvinklar. ”Tänker man lika tänker man 

inte.” menar han. Förhandlingsteknik och kommunikation kommer bli allt viktigare då 

förhandlingsteknik är något outvecklat och men viktigt inom samhällsutvecklingen. Finns 

otroligt många olika intressenter och därför behövs bra förhandlingsteknik. 

 

Burvall menar att en samhällsutvecklare ska ha ett ganska brett och övergripande ansvar. Ju 

mindre ansvar ju mindre kapacitet att förändra och desto smalare nisch desto sämre effekt 

som samhällsutvecklare. Samhällsutvecklaren ska ha ett förtroende hos allmänheten och hos 

andra planerande myndigheter. Han säger även att djup kunskap och bred förståelse 

kombinerat med att ha mandat och möjlighet att förändra är mycket viktiga egenskaper. Den 

breda kompetensen uppnås genom att ha en långsiktighet i arbetet och mod samt uthållighet i 

att genomdriva det. ”Man för förtroende i det man gör inte det man säger” berättar han. Han 

säger att pedagogik är jätteviktigt och förmågan till sammarbete likaså. Även 

Förhandlingsteknik är viktigt då “Vinna-vinna-situationer” med varandra måste infinna sig, 

det går inte att köra solo utan de inblandade måste göra saker tillsammans för att gå i mål. 

Samhällsutvecklare som individ behöver bred kunskap, ska förstå helheten och ha kunskap 

om alla delar. Företag/organisationer ska utgå från individen och ha stort förtroende med stora 

mandat och förmåga till att jobba med breda frågor. Han avslutar med att samhällsutvecklare 

för honom är processledare eller personer med övergripande ansvar. De ska möta människor, 

skapa närvaro och skapa individ/människobaserade relationer.   
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Svar på fråga 4:  
Anander berättar att det finns en processledarutbildning som bygger på ren 

kompetensutveckling. Den anordnas av Kungliga Tekniska Högskolan(KTH) och består av en 

treveckorsperiod där deltagarna får träffa andra aktörer och lära sig hur olika situationer ska 

hanteras. Hon nämner även en professor på KTH vid namn Göran Cars som åker ut för att 

diskutera och lära ut förhandlingsteknik. Hon berättar hur TRV stöttar med komptens men det 

viktigaste är nog att prata med varandra. Att lära sig av varandra och ta till vara på andras 

erfarenheter och idéer, ”learning by doing”. Det ska inte gå att läsa till att bli en 

samhällsutvecklare utan det är en roll som med tiden går att växa in i. 

Åström svarar att erfarenheten av arbetet är den bästa utbildningen. En kombination av att 

utbildas på högskola eller liknande och att jobba med erfarna inom arbetet skapar en god 

kompetens. Detta för att det inte går att läsa sig till allt menar han. Att kunna jobba ihop, att 

förstå varandra och samverka, det uppnås nog enbart genom erfarenhet. Han avslutar med att 

säga att ”Man måste träna för att förstå spelet”.  

 

Nordqvist berättar att utbildning ges för varje område och behövs det ny kunskap erbjuds 

även en ny kurs. De berörda personerna måste dock ha en vilja ta åt sig kunskapen för att vara 

en samhällsutvecklare. Han säger att erfarenhet är viktigt och hur planering inte ska ha en 

tidsaxel utan mer ett hjul i planering. Detta förklarar han genom att olika parter ska ge och ta 

erfarenhet för att utveckla varandra, därefter återkoppla och låta ”hjulet” snurra vidare. Den är 

bästa blandningen är om erfarna och oerfarna jobbar tillsammans. Detta för att de unga ger 

input och jobbar för ett framåtskridande, de vill någonstans. De äldre kan applicera vad de 

unga bidrar med på tidigare erfarenheter och därför se om det funkar bra eller dåligt. 

Knutsen menar att utbildning aldrig är fel men det är viktigare att sätta ihop breda och 

kompletterande arbetsgrupper. Detta för kompetensutbyte och en gynnsam arbetsprocess där 

alla lär sig av varandra. Burvall berättar att han har gått processledningskursen som KTH 

erbjuder och hur han aktivt jobbar med processledning dagligen. Det ska dock vara viktigt att 

lära sig genom att utföra arbete och bygga sin egen arbetslivserfarenhet.  
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Bilaga 2: Kunskapstest 
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Bilaga 3: Bred kompetens 
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Bilaga 4: Kunskapsprov – utformning 
Den här delen av rapporten täcker av kunskapsprovets frågor och en viss argumentation om 

varför varje frågeställning har valts ut och vilken funktion den ska inneha. Kunskapsprovet 

som består av 20 frågor redovisas i sin helhet under bilaga 2.  

 

Välkomstsidan 
Kunskapsprovet inleddes med en välkomnande text som förklarade arbetets syfte och 

kunskapsprovets funktion inom arbetet. Detta skulle skapa en förståelse för arbetet och 

förhoppningen var att det även skulle bidra till en vilja att hjälpa till i arbetet eller för sin egen 

skull testa sig själv om den svarande i fråga var en samhällsutvecklare. Efter detta 

presenterades strukturen, den estimerade utförandetiden av provet och hur resultatet skulle 

användas. Detta skulle ge den svarande möjlighet att planera in när provet skulle hinnas med 

att utföra samt skapa en trygghet i att ingen obehörig skulle få ta del av resultatet. 

Välkomsttexten avslutades med ett stycke som förklarade svarsalternativet ”vet ej” och att 

ingen svarande skulle behöva känna sig inkompetent eller dum bara för att vissa frågor var 

svåra att svara på. Detta var något som togs upp under pilotstudien och vikten av att inte 

nedvärdera någon utövares kunskaper betonades.  

 

Delområde 1: Samhällsförståelse 
För att försöka värdera den svarandes samhällförståelse inleddes det första delmomentet av 

dessa tre kryssfrågor: 

1. Maktdelning är ett utmärkande drag för fungerande demokratier. Hur är den generellt 

sett utformad i Sverige? 

2. Varför kommer det krävas ett ökat etiskt resonemang i samhället i framtiden? 

3. Vad är skillnaden på jämlikhet och jämställdhet? 

Frågorna som redovisas ovan täcker av olika delar av samhällsförståelse och kan därmed 

skapa en helhetsbild av den svarandes kunskapsnivå och hur personen i fråga resonerar kring 

dessa ämnen. Delmomentet avslutades med frågan; ”Våra intervjuer pekade på att det är 

viktigt med kunskap om samhället, varför tror du att det är det?”. Den frågan skulle den 

svarande formulera ett eget svar till varifrån vi därefter jämförde det svaret med vårt fasta 

svar; ”Kunskaper om samhället ger oss ökade möjligheter att orientera oss och ta ansvar för 

vårt handlande i en allt mer komplex värld”. Genom den avslutande frågan gavs den svarande 
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möjlighet att tänka själv och ge sina egna värderingar och formuleringar i svaret, vilket ger ett 

mer kvalitativt svar.  

Delområde 2: Analytisk Förmåga 
Den analytiska förmågan är lättare att utvärdera om den svarande ställs inför ett problem som 

behöver en lösning. Det här delmomentet fick därför två inledande kryssfrågor som dels 

skulle svara på om den svarande kunde svara på vad analytisk förmåga är och hur den 

förmågan kan appliceras på problem som TRV ställs inför. De två kryssfrågorna var:  

1. Vad är analytisk förmåga? 

2. Vilken påverkan har ökad befolkning och ekonomisk tillväxt på transportsystem? 

Efter kryssfrågorna ställdes den svarande inför en matematisk frågeställning som utgick från 

Figur 5. I den figuren står frågetecknet för ett värde som den svarande kan räkna ut genom att 

analysera innehållet i figuren och hur strukturen är uppbyggd. Lösningen ligger i att ringen 

delas in i ”tårtbitar”, i den yttre ringen i respektive tårtbit finns det två siffror. Dessa två 

siffror adderas och summan av dessa blir då den siffra som står i motsatt tårtbits inre ring. I 

det här fallet adderas alltså två och sju och blir därmed nio. Svaret på frågan är att 

frågetecknet innebär siffran sju. 

 

Figur 5: "Fredagskluringen".  Matematiskt problem som testar den analytiska förmågan. Källa: Mattecentrum (2015) 

 

Som avslutning inom det analytiska delmomentet ställde vi frågan; ”Våra intervjuer pekade 

på att det är viktigt att ha analytisk förmåga, varför tror du det?” Den här frågan tänkte vi 

oss skulle besvaras med ett svar liknande detta: ”Förmågan att på ett strukturerat sätt 

kombinera stora mängder information med olika infallsvinklar. Det ger möjligheten att växla 

mellan detaljer och ett holistiskt perspektiv. En riktigt bra analytiker omvandlar ren data till 
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insikter och verkliga scenarion.” Genom det svaret visar den svarande vad analytisk förmåga 

är och varför det är användbart. Enligt Ecotopia (2012) innebär det holistiska perspektivet att 

personen i fråga kan se hur alla delar eller aktörer i en situation tillsammans skapar en bättre 

helhet än om allt separeras och värderas för sig.  

 

Delmoment 3: Förhandlingsteknik 
Förhandlingstekniken utvärderades genom tre inledande kryssfrågor som undersökte den 

svarandes kunskap inom området ”förhandling” och även kunskapen personen hade av att 

utföra en lyckosam förhandling. Frågorna vi ställde för att utvärdera detta var följande:  

1. Vad innebär "att förhandla" för dig? 

2. Hur kan konflikter undvikas/förebyggas? 

3. Vad kännetecknar ett bra samarbete? 

Delmomentet avslutades liksom de tidigare delmomenten med en fråga där den svarande fick 

formulera ett öppet svar. Frågan som ställdes var; ”Våra intervjuer pekade på att det är 

viktigt att ha en god förhandlingsteknik i samhällsarbete, varför tror du det?” och till den 

frågan sökte vi efter ett svar som liknade eller kunde kopplas till följande formulering; 

”Oavsett hur goda det materiella förutsättningarna är i en förhandling kan den 

misslyckas genom att den mänskliga faktorn alltid påverkar förhandlingen. En 

god förhandlare och förhandlingsteknik kan få igenom förhandlingar trots att 

förhållandena är dåliga rent materiellt sett. Därmed också skapa samarbeten, 

samverkan och vinna-vinna situationer för allas bästa.”.  

 

Vårt fasta svar som är baserat på Unt (2007) och hur han beskriver förhandlingar, kan tyckas 

vara något långt men den svarande behövde bara formulera essensen av förhandlingsteknik 

för att det skulle anses som godkänt. Vi värderade inte svaren ordagrant utan hur den svarande 

ansågs förstå innebörden av kunskapsområdet.  

 

Delmoment 4: Pedagogik 
Pedagogik är ett område som kan tyckas vara avancerat att utvärdera genom skriftliga svar. 

Detta gjorde att pedagogikens delområde inleddes med två kryssfrågor som täckte av den 

svarandes förståelse av ämnet utan att nämna ordet pedagogik i frågeställningarna. Dessa 

frågor var följande;  

1. Kan kunskap förmedlas? 

2. Vad är kompetens? 
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Efter kryssfrågorna ställdes en längre matematisk fråga som inte undersökte den analytiska 

förmågan och det matematiska svaret på frågan var oviktigt. Det vi skulle utvärdera var hur 

den svarande hanterade att formulera två svar som var lätta att förstå, alltså förståelsen av 

synen på relationen mellan den som lär och det som ska läras. Frågan formulerades på 

följande vis:  

”Ett hus är beläget i en trädgård i formen av en rektangel 26 meter bred och 40 

meter lång. Huset upptar 1/4 av ytan, och 1/5 av ytan är täckt med blommor. På 

återstående markyta växer det träd. Hur stor är ytan av den trädbevuxna delen 

av trädgården? Nämn och beskriv TVÅ olika sätt för hur du skulle kunna 

redovisa din lösning på problemet. (Du behöver inte besvara det matematiska 

problemet)”  

 

Avslutningsvis ville vi att den svarande skulle formulera ett öppet svar på frågan ”Vad är 

viktigast inom pedagogiken?” Här sökte vi efter svar som liknade följande formulering: 

”Synen på relationen mellan subjekt (den som lär) och objekt (det som ska läras)”. Vilket är 

ett kortfattat men direkt svar på vad pedagogik står för och innebär som Nationalencyklopedin 

(2015a) beskriver. 

 

Delmoment 5: Kommunikation 
Kommunikationens delmoment kan vara lättare att utvärdera rent praktiskt och se på riktigt 

hur personer kommunicerar. Detta var dock omöjligt i vårt fall och undersökte därför 

kunskapsnivån hos den svarande inom ämnet kommunikation, som i sig är ett brett ämne. 

Delmomentet inleddes med följande tre frågor:  

1. Vad är viktigt att tänka på innan du presenterar något? 

2. Vilka följande påståenden är rätt angående envägskommunikation? 

3. Strategisk kommunikation 

Notera att den avslutande kryssfrågan besvarades med ett påstående som skulle stämma 

överrens med vad strategisk kommunikation innebär. Avslutningsvis fick den svarande själv 

formulera ett öppet svar på frågan; ”Vad är syftet med kommunikation i organisationer?” För 

att den svarande skulle få poäng på den frågan sökte vi ett svar som visar på förståelse av 

essensen av vad kommunikation innebär och går att koppla till definitionen 

Nationalencyklopedin (2015b) beskriver; ”Människan har ett primärt behov att kommunicera 
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som märks redan hos det nyfödda barnet och vars tillfredsställande i olika former under hela 

livet utgör en förutsättning för en fullvärdig psykisk, social och kulturell utveckling.” 

 

Bakgrundsinformation 
Den avslutande delen på kunskapsprovet bestod av fyra frågor som skulle kategorisera de 

svarande i olika kategorier som vi valt att ta med i analysen. Bakgrundsinformationen som 

efterfrågades var: 

 Kön 

 Ålder 

 Antal år inom Trafikverket, Vägverket och Banverket 

 Verksamhetsområde 

Kön är en omdiskuterad bakgrundsinformation i dagens samhälle då inte alla personer 

personifierar sig med ett kön enligt RSFL (2003). Det går även att ifrågasätta om sådan 

information är relevant för undersökningen, men vi valde ändå att ta med det. Kategorierna 

kunde potentiellt bidra med information angående män och kvinnors syn på organisationen 

eller om respondenterna svarar olika beroende på vilken generation de tillhör, vilket är 

intressant.   

 

 


