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Sammanfattning  
  
Uppsatsens titel:      Mångfald - Steget mot en lönsam framtid? 
  
Seminariedatum:     4 juni 2010  
  
Ämne/Kurs:        FEKK01, Examensarbete kandidatnivå,  
        15 poäng 
  
Författare:        Sofia Delin Svensson, Matilda Hägglund 
        Emmeli Jonsson och Karin Sellehed 
          
Handledare:      Johan Dergård och Mikael Hellström 
           

 Fem nyckelord:      Mångfald, Strategi, Lönsamhet, 
Konkurrensfördel, Förändringsprocess 

 
Syfte:       Studien ämnar undersöka effekter av 

mångfaldsarbete samt om det finns något 
samband mellan arbete med mångfald och 
företags relativa position i branschen.   

 
Metod:        För att kunna besvara uppsatsens syfte använde 

vi oss av primärdata från en genomförd 
surveyundersökning samt sekundärdata inom 
ämnet mångfald. Enkäten skickades ut till 200 
stora svenska slumpmässigt utvalda företag.  

 
Teoretiska perspektiv:    Den teoretiska referensramen är uppbyggd med 

litteratur gällande denna studies huvudområde; 
mångfald. Därtill har vi använt oss av teorier 
om strategi, nyckeltal, förändringsprocess och 
konkurrensfördel. 

  
 Empiri:       Studien har sin empiriska grund ur primärdata 

från en genomförd surveyundersökning, som 
behandlar frågor relaterade till vår 
frågeställning och vår teoretiska referensram.  

         
 Resultat: Resultatet av vår studie visar tendenser till 

positiva samband mellan företags arbete med 
mångfald och lönsamhetsrelaterade aspekter.  
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Abstract  
   
Title:         Diversity - A step towards a profitable future? 
 
Seminar date:       June 4th, 2010  
  
Course:        FEKK01, Degree Project Undergraduate level, 

Business Administration, Undergraduate level, 
15 University Credits Points (UPC or ECTS-
cr)  

  
Authors:         Sofia Delin Svensson, Matilda Hägglund, 
         Emmeli Jonsson and Karin Sellehed 
              
Advisors:         Johan Dergård and Mikael Hellström 
            
Key words:       Diversity, Strategy, Profitability, Competitive 

advantage, Transformations 
     
Purpose: The study aims to investigate effects of 

diversity and whether or not diversity and the 
company’s relative position in the industry are 
related. 

  
Methodology:  To be able to answer the purpose of our thesis, 

we used primary data from a conducted survey 
and secondary data about diversity 
management. The questionnaire was sent to 
200 Swedish companies which were randomly 
selected.    

 
Theoretical perspectives:  The theoretical framework is constructed with 

the existing literature about this essay’s main 
area; diversity. In addition, we have used 
theories of strategy, transformations, key ratio 
and competitive advantage.    

 
Empirical foundation:   The empirical framework is based on the 

information from data conducted from a 
survey.    

 
Conclusions: The result of our study shows a tendency 

towards a positive correlation between 
companies’ work with diversity and 
profitability aspects.   
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Förord 
 

Vi vill rikta ett stort tack till de respondenter som besvarade enkäten till vår uppsats. Utan Er 

medverkan hade inte uppsatsen varit genomförbar. 

 

Vi är mycket tacksamma för våra handledare, Johan Dergård och Mikael Hellström, som 

kommit med insiktsfulla synpunkter och väglett oss under uppsatsens gång. Ett stort tack för 

att Ni varit tillgängliga och för Era värdefulla kommentarer. 
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Emmeli Jonsson    Karin Sellehed
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1. Inledning 
 

I uppsatsens inledande kapitel introduceras val av ämne. En redogörelse av bakgrunden till 

ämnet presenteras som mynnar ut i syftet med studien. Därefter presenteras den teoretiska 

modell som vi utvecklat. Avslutningsvis klargör vi för läsaren hur uppsatsen är disponerad. 

 

1.1 Bakgrund 

 

Det svenska samhället genomgår en förändring till följd av en rad faktorer, där ibland 

globalisering och förändrad demografisk bild. Detta sätter sina spår i svenskt näringsliv och 

företag förväntas idag i allt större utsträckning reagera proaktivt på vad som sker i dess 

omgivning. Ett tillvägagångssätt för företag att anpassa sig till de nya rådande ställningarna på 

marknaden är att gå i linje med samhällsförändringarna. Ett sätt för företag att gå i linje med 

samhällsförändringarna är att implementera mångfald i sin verksamhet.   

 

Globaliseringen har medfört att politiska, sociala, nationella och kulturella gränser till viss del 

suddas ut. Detta är en bidragande faktor till att samhället övergår till att bli allt mer 

diversifierat och mångkulturellt (Cox & Blake, 1991). Multinationella företag har gjort intåg 

på den svenska marknaden och flertalet svenska företag verkar på den globala marknaden. 

Det har således blivit av allt högre vikt att anpassa sig till de nya marknadsförhållandena 

(Broomé et al, 2001).  

 

Globaliseringen och tekniska innovationer har lett till en ökad konkurrens på marknaden. Den 

nya tekniken har medfört att tempot i arbetslivet trappats upp och gränserna för vad som är 

möjligt att åstadkomma tänjs successivt. Det ställs allt större krav på företag för att överleva 

på en konkurrensutsatt marknad. Ett företag tvingas ständigt söka nya målgrupper och 

orientera sig ut mot nya marknader, vilket har orsakats av ökad konkurrens på marknaden 

(Roth, 2009). Förändringstakten i det samtida kunskapssamhället leder till snabb 

kunskapsförslitning, gårdagens kunskap skall inte lösa dagens problem. En del forskare 

hävdar att humankapital är företags viktigaste resurs för att uppnå framgång och lönsamhet 

(Roth, 2008). I dagens samhälle förväntas anställda besitta en bred kompetens och vara 

flexibla, då arbetskraften på ett företag skall vara kapabla att hantera åtskilliga arbetsuppgifter 

(Gonäs & Knocke, 2004).  
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Likaledes genomgår Sverige demografiska förändringar som har orsakats av ökad invandring, 

minskad befolkningstillväxt samt allt färre yngre och yrkesverksamma individer (Broomé et 

al, 2001). Successivt har Sverige utvecklats från ett relativt monokulturellt land till att bli ett 

allt mer mångkulturellt samhälle. Förändringen av Sveriges befolkning är således en 

bidragande faktor till att Sverige i allt högre grad övergått till att bli ett diversifierat samhälle 

(Roth, 2004).  

 

Förändringarna i det svenska samhället har även påverkat svensk lagstiftning. Sveriges rikes 

lag har anpassats och reformerats för att kunna skydda en allt mer diversifierad befolkning. En 

ny diskrimineringslag trädde i kraft den 1 januari 2009 för att motverka diskriminering i 

samhället och i arbetslivet (www.regeringen.se).  

Globalisering, ökad konkurrens, demografisk förändring och lagstiftning är bakomliggande 

anledningar till varför företag idag väljer att arbeta med mångfald (Mlekov & Widell, 2003). 

Mångfaldsarbete har följaktligen utvecklats till att bli en slagkraftig strategi. Mångfald är ett 

socialt fenomen som erhållit en hög grad av publicitet och är ett ständigt omdebatterat ämne, i 

så väl media som i forskningsvärlden. Jämfört med andra sociala fenomen är det få som har 

skapat så stor uppståndelse i media under tjugohundratalet som begreppet mångfald (Konrad 

et al, 2006). Mångfaldsdiskussionen har inte undgått någon individ och fokus på frågor 

gällande mångfald återfinns både i samhället och i arbetslivet (Roth, 2004).  

Begreppet mångfald tillhör 2010-talets modeord inom företagsvärlden. Att aktivt arbeta med 

mångfald har därav inom företag kommit att bli en trend. Det är av hög prioritet att 

implementera trender i ett företag, då det signalerar ut till omvärlden att företaget är legitimt. 

Det är av vikt för företag att plocka legitimitetspoäng hos omgivningen för att framstå som ett 

seriöst och ansvarstagande företag (Furusten, 2007). En del forskare hävdar att oavsett hur 

goda skäl ett företag utger sig för att ha vid implementering av mångfald, kommer den 

grundläggande anledningen alltid att vara lönsamhetsrelaterad (Borglund et al, 2009). 

Forskare är oeniga om vilka effekter mångfaldsarbete kan medföra. I mångfaldslitteraturen 

går det att utröna att forskare anser att det både finns fördelar och nackdelar med att arbeta 

med mångfald. Vi har lokaliserat en rad effekter som kan uppkomma vid arbete med 

mångfald och vi har kategoriserat dessa i fyra drivkrafter; samhälleligt ansvar, 

marknadsanpassning, arbetsprestationer och arbetsklimat. Många gånger är företag osäkra på 
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vad mångfald som strategi medför och därför väljer de att avstå från att implementera 

mångfald i företaget. Okunskap gällande effekterna av mångfald kan enligt 

mångfaldsförespråkare leda till att företag missar steget mot en lönsammare framtid. Utifrån 

ovanstående bakgrund vill vi undersöka om teorin angående mångfaldsarbete inom företag 

överensstämmer med verkligheten utifrån företags perspektiv.  

 

1.2 Syfte 

 

Studien ämnar undersöka effekter av mångfaldsarbete samt om det finns något samband 

mellan arbete med mångfald och företags relativa position i branschen. 
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1.4 Introduktion av modell 

 

Vid litteraturgranskningen som genomfördes i uppsatsens initiala skede insåg vi avsaknaden 

av en teoretisk modell som var applicerbar på hur vi tänkte genomföra vår studie av företags 

arbete med mångfald. Följaktligen saknades en modell som beaktade de effekter som kan 

komma att uppstå till följd av mångfaldsarbete inom ett företag. Vi kom således till insikt om 

vikten av att utveckla en egen modell (se figur 1), dels för att kunna uppfylla studiens syfte 

och dels skapa en övergripande struktur genom uppsatsen. Modellen kommer att prägla 

samtliga delar av uppsatsen och på så vis skapa en röd tråd. Nedan följer en instruktion av hur 

modellen skall tolkas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(figur 1) 

 

Modellen är uppbyggd i form av ett organisationsschema. Anledning till detta är för att påvisa 

de hierarkiskt ordnade relationerna som infinner sig i modellen. De översta figurerna i 

modellen; globalisering, ökad konkurrens, demografisk förändring och lagreglering är fyra 

faktorer i ett företags omvärld som har och kontinuerligt kommer att förändras.  
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För att möta den förändrade omvärlden måste företag vidta åtgärder, i form av en strategi, för 

att skapa mervärde och vara en aktör på en konkurrensutsatt marknad. Det finns en rad olika 

strategier som ett företag kan använda sig av, beroende på vilka effekter ett företag vill uppnå 

med hjälp av strategin. Målet med att applicera en strategi i ett företag är att uppnå en 

framtida önskad position på marknaden (Besanko et al, 2010). Definition och diskussion av 

begreppet strategi följer i uppsatsens teoretiska avsnitt. Den strategi som följande uppsats 

skall undersöka är mångfald. Begreppet mångfald är således kärnelementet i denna modell. 

Förändringarna i det svenska samhället är således bakomliggande anledningar till att företag 

idag väljer att implementera mångfald som strategi.  

     

I samband med att mångfald implementeras i ett företag kommer det att resultera i olika 

effekter. I följande uppsats har effekterna kategoriserats i fyra delar och benämns som 

drivkrafter. I uppsatsens teoretiska referensram redogörs och presenteras de fyra 

drivkrafterna; ökat samhälleligt ansvar, ökad marknadsanpassning, förbättrade 

arbetsprestationer och förbättrat arbetsklimat. De fyra drivkrafterna medför såväl positiva 

som negativa effekter och detta kommer att diskuteras i uppsatsens teoretiska referensram.  
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1.5 Disposition 
 
 
Kapitel 1 - Inledning 

 

I uppsatsens inledande kapitel introduceras val av ämne. En redogörelse av bakgrunden till 

ämnet presenteras som mynnar ut i syftet med studien. Därefter presenteras den teoretiska 

modell som vi utvecklat. Avslutningsvis klargör vi för läsaren hur följande uppsats är 

disponerad.   

 

Kapitel 2 - Teori  

 

I detta kapitel presenterar vi den teoretiska referensram som vi kommer att använda oss av. 

Inledningsvis definieras en rad återkommande begrepp. Därefter diskuterar vi effekterna av 

mångfaldsarbete och hur dessa tar sig uttryck utifrån tidigare forskning inom 

mångfaldsområdet. 

 

Kapitel 3 - Metod 

 

I detta kapitel redogörs för det metodologiska angreppssätt som använts för att besvara 

uppsatsens syfte. Metodavsnittets syfte är att ge läsaren information om valda 

tillvägagångssätt som använts, för att i slutändan kunna värdera uppsatsens resultat.    

 

Kapitel 4 - Empiri 

 

I detta kapitel redovisas det empiriska material som är resultat av den genomförda 

surveyundersökningen. Empirin är sammanställd och uppdelad i fyra delar för att läsaren skall 

kunna återkoppla till hur surveyundersökningen var utformad. Empirin presenteras i diagram 

och tabeller. 

 

Kapitel 5 - Analys 

 

I detta kapitel presenteras vår analys av det empiriska materialet. Med hjälp av vår teoretiska 

referensram kommer vi att undersöka om tidigare forskning och vår empiri överrensstämmer. 
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Vi har dessutom genomfört ett stort antal korstabuleringar för att se om vi kan urskilja 

samband. 

 

Kapitel 6 - Slutsats 

 

I uppsatsens avslutande kapitel tar vi upp de slutsatser som vi kommit fram till. Därefter 

redogörs för våra egna reflektioner. Kapitlet avslutas med förslag på hur man kan utföra 

fortsatt forskning inom ämnet. 

 

Kapitel 7 - Källförteckning 

 

I detta avsnitt redogörs för alla referenser som använts för att skriva denna uppsats. 

Referenserna är uppdelade i skriftliga källor och elektroniska källor.  
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2. Teori 
 

I detta kapitel presenterar vi den teoretiska referensram som vi kommer att använda oss av. 

Inledningsvis definieras en rad återkommande begrepp. Därefter diskuterar vi effekterna av 

mångfaldsarbete och hur dessa tar sig uttryck utifrån tidigare forskning inom 

mångfaldsområdet. 

 

2.1 Definition  

 

Det finns ett par centrala begrepp som återkommer i denna uppsats; strategi och mångfald 

med dess variabler. Av denna anledning finns det ett behov av att diskutera, klarlägga och 

tolka ovanstående termer och belysa dess komplexitet.  

 

2.2 Begreppet strategi  

 

I managementlitteraturen presenteras ändlöst många strategier med fördelar respektive 

nackdelar. Nya trender inom val av strategi är en aldrig sinande ström. Begreppet strategi 

består av en kedja med tre steg: fastställande av de långsiktiga målen för ett företag, 

undersöka och adaptera handlingsalternativen och allokera de resurser som krävs för att 

uppnå de långsiktiga målen. Strategi är således en övergripande och långsiktig 

aktivitetsstruktur som företag implementerar för att uppnå en önskad framtida position. Olika 

strategier passar olika företag och det är upp till företagsledningen att implementera strategier 

som de tror kan leda till en långsiktig konkurrensfördel, vilket innebär att företag skapar och 

levererar mer ekonomiskt värde än branschgenomsnittet. (Besanko et al, 2010). Strategier blir 

en tillgång för företaget och bidrar till positiva effekter endast om man arbetar aktivt med att 

implementera strategin i det dagliga arbetet (Cox, 1993). För att implementeringen av en 

strategi skall bli lönsam är det viktigt att strategin genomsyrar hela företaget (Fägerlind, 

2001).  
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2.3 Diversity Management  

 

En strategi som härstammar från USA är Diversity Management. Amerikanska företag 

började i ett tidigt stadie intressera sig för mångfaldens betydelse i arbetslivet (Roth, 2008). 

Diversity Management uppkom till följd av två anledningar; dels trycket från den politiska, 

juridiska och ekonomiska situation som rådde i USA under 1980-talet och dels genom den 

demografiska förändringen som ägde rum (Kalonaityte, 2008). Den nya realiteten i USA gav 

upphov till en uppsättning strategier och tekniker för att reformera företag att främja 

uppfattningen, godkännandet och genomförandet av mångfalden på arbetsplatsen. Företag 

verkar inte i vakuum utan på daglig basis samverkar företag med ett stort antal externa 

intressenter. Företag är tvungna att bygga upp relationer med kunder och leverantörer, 

kooperera med statliga organ för att kunna konkurrera med rivaler på en heterogen marknad. 

Grundtanken bakom diversity management är att företag och institutioner skall tillvarata de 

möjligheter som organisatoriskt mångfaldsarbete anses bidraga till och väva in mångfalden i 

företagsstrategin (Mlekov & Widell, 2003).  

 

Organisationsteori beskriver hur förändringar i ett företag kan medföra en osäkerhet hos de 

anställda. Denna osäkerhet kan leda till att förändringen möts av motstånd och konflikter. Alla 

medarbetare i ett företag skall inkluderas i en förändringsprocess, vidare är det av vikt att 

individen förstår och känner sig delaktig i processen. Mångfald måste därför betraktas i alla 

typer av interna beslut exempelvis vid rekrytering och befordran (Joplin & Daus, 1997). 

Förändringar inom företag väcker känslor hos de anställda. Individer som är 

förändringsobenägna motsätter sig förändringsprocessen vilket kan leda till att förändringen 

kan komma att bli en utdragen process. (Thompson & McHugh, 2009). Implementering av 

mångfald innebär en övergång från en monokulturell till en multikulturell arbetsplats. Denna 

övergång kan ta tid och kan innebära en utmaning att förändra invanda mönster och beteenden 

som präglar individer inom företaget. (Mlekov & Widell, 2003; Cox, 1993). 

 

Forskare hävdar att Diversity Management är nära förbundet med postkolonial teori. 

Postkolonial teori är kritik gentemot det samtida samhällets bristande förmåga att hantera 

orättvisor och diskriminering. Diversity Management skulle således ha vuxit fram genom de 

kommersiella möjligheter som ett diversifierat samhälle medför (Eriksson-Zetterquist & 

Styhre, 2007). Begreppet mångfald härleds från engelskans diversity. Nedan diskuteras 

mångfald som begrepp mer ingående.          



 17 

2.4 Begreppet mångfald 

 

Mångfald är ett komplext och mångfacetterat begrepp som har beskrivits på en rad olika sätt 

och rymmer många tolkningar (Roth, 2008). Mångfald har benämnts vara ett kontextbundet 

begrepp och häri ligger problematiken att skapa en allmänvedertagen definition. 

Konstruktionen av begreppet skulle vara att se det som en social praxis och utifrån samspel 

mellan aktörer definieras begreppet. Det innebär således att definitionen är i ständig 

förändring och är beroende av dess sociala kontext (Mlekov & Widell, 2003).    

 

Svenska Akademien definierar begreppet mångfald som ”mängd av enheter” (Svenska 

Akademiens ordlista, 2008). Det är dock en svårighet att sätta ett likhetstecken mellan 

mångfald och mängd av enheter och därefter tillämpa denna definition i följande uppsats. 

Mångfald är ett begrepp som kan granskas utifrån åtskiljda utgångspunkter och målet med 

mångfaldsarbete varierar beroende på vilken utgångspunkt som tas. Nedan diskuteras två 

olika utgångspunkter som är vanligt förekommande inom mångfaldslitteraturen, för att sist i 

detta avsnitt mynna ut i uppsatsens definition av mångfald.  

 

2.4.1 ”Fyra lager av mångfald” 

 

Människan skiljer sig åt i en rad olika 

avseenden, bland annat genom ålder, 

social- och nationell bakgrund, kön, 

sexuell läggning, fysisk och psykisk 

förmåga samt religiös tro och 

världsuppfattning. För att skapa en 

övergripande bild av begreppet 

mångfald och konkretisera vad det 

innebär har författarna Gardenswartz 

och Rowe (1995) utvecklat modellen 

"fyra lager av mångfald" (se figur 2), 

som rymmer olika dimensioner av 

mångfald.    (Figur 2. Gardenswartz & Rowe, 1995) 
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Den inre cirkeln personlighet utgör kärnan i modellen och omfattar alla dimensioner av en 

individ; interna dimensionen, externa dimensionen och organisatoriska dimensionen. Den 

personliga stilen är vad som gör individer unika. (Gardenswartz & Rowe, 1995) 

Den andra cirkeln interna dimensioner karaktäriseras av variabler som är oföränderliga. 

Författarna gör en uppdelning av egenskaper i föränderliga respektive oföränderliga. Inom 

den oföränderliga dimensionen ryms egenskaper såsom etnicitet och kön. De oföränderliga 

egenskaper är de som skapar vår självbild och vår fundamentala världsbild (Broomé et al, 

2001). De interna dimensionerna omfattas av variablerna ålder, social- och nationell 

bakgrund, kön, sexuell läggning samt fysisk och psykisk förmåga. (Gardenswartz & Rowe, 

1995) 

Den tredje cirkeln externa dimensioner karaktäriseras av variabler som är föränderliga. De 

externa dimensionerna omfattas av variablerna geografiskt läge, inkomst, personliga vanor, 

fritidsvanor, religion/världsbild, utbildningsbakgrund, arbetslivserfarenhet, utseende, 

föräldrars status och civilstånd. (Gardenswartz & Rowe, 1995) 

Den yttre cirkeln organisatorisk dimension karaktäriseras av variabler som är beroende av 

dess sociala kontext. Den organisatoriska dimensionen omfattas av variablerna funktionell 

nivå/klassificering, arbetets innehåll/fält, forsknings intresse/studieområde, fakultet/avdelning, 

arbetsplats/studieläge, typ av anställning och anställningstid/studietid. (Gardenswartz & 

Rowe, 1995)    

 

2.4.2 Synliga/primära respektive osynliga/sekundära egenskaper 

 

I mångfaldslitteraturen är det vanligt förekommande att klassificera egenskaper som synliga 

respektive osynliga. Synliga respektive osynliga egenskaper illustreras ofta genom en 

isbergsmetafor. Isberget skall illustrera mångfaldens olika dimensioner. De egenskaper som är 

synliga och hörbara (ovanför vattenytan) räknas till de primära, exempelvis hudfärg och kön. 

De egenskaper som vi inte kan upptäcka vid första anblicken (under vattenytan) räknas till de 

sekundära, exempelvis utbildning och trosuppfattning. (Foldy, 1999; Roth, 2008).   
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2.5 Utgångspunkten av mångfald i denna uppsats 

 

Gardenswartz och Rowes (1995) modell "Fyra lager av mångfald" rymmer tre dimensioner 

och en rad olika variabler inom begreppet mångfald. I denna uppsats kommer definitionen av 

begreppet mångfald att inkludera följande fyra variabler: kön, etnisk tillhörighet, ålder och 

religion eller annan trosuppfattning. Anledningen till varför vi valt att undersöka fyra 

variabler beror på att det hade varit en svårighet att betrakta alla variabler inom mångfald och 

vi ansåg det intressantare att fokusera på ett fåtal variabler och analysera dem djupare. Vi 

valde ovanstående fyra variabler av en rad anledningar. De fyra variablerna har varit vanligast 

förekommande när vi har läst mångfaldslitteraturen. Likaså är de fyra variablerna tydliga i 

bemärkelsen att det är mer problematiskt att undersöka exempelvis sexuell läggning och 

social bakgrund. Respondenterna på företag antar vi inte har lika bra insikt om sina kollegors 

sexuella läggning som ålder. De variabler som ingår i definitionen kommer inte att betraktas 

som isolerade variabler frånkopplade varandra, utan de fyra variablerna kommer tillsammans 

att utgöra begreppet mångfald. I en arbetssituation på ett företag är det de osynliga 

egenskaperna som gör skillnad, så väl positivt som negativt. De osynliga variablerna är de 

som påverkar människors förmåga att samarbeta, kommunicera och visa tillit i deras dagliga 

arbete (Roth, 20088). Intentionerna i följande uppsats är se på mångfald utifrån ett neutralt 

och nyanserat förhållningssätt. De fyra variablerna som uppsatsen kommer att utgå från 

kommer i nedanstående stycken att definieras var för sig. 

 

2.5.1 Kön 

  

När kön- och genusdiskussionen etablerades inom organisationsteorin föreslogs en 

uppdelning i kön och genus. Etiketten kön relateras till den biologiskt hänförbara skillnaden 

mellan män och kvinnor medan etiketten genus avser det föränderliga socialt, kulturellt och 

historiskt konstruerade könet. Inom svenska språket är det mest språkligt korrekt att använda 

etiketten kön av den anledning att det täcker in både kön och genus. I uppsatsen kommer 

utgångspunkten för variabeln kön att betraktas dels utifrån det biologiska könet (kvinna 

respektive man) och dels utifrån det sociala och kulturellt konstruerade könet (kvinnligt 

respektive manligt). (Roth, 2008; Eriksson-Zetterquist & Styhre, 2007; Carter, 1997).        
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2.5.2 Etnisk tillhörighet 

 

Det finns två vetenskapliga ståndpunkter om innebörden av etnisk tillhörighet; ras och 

etnicitet. Vissa forskare ser det inte som ett särskiljande begrepp, utan använder ras och 

etnicitet omväxlande. Andra forskare hävdar att etnisk tillhörighet skiljer sig från ras. Ras 

innebär fysiska egenskaper som är biologiskt hänförbara medan etnisk tillhörighet innebär 

kulturella skillnader. En etnisk grupp är en grupp av personer som delar en gemensam 

kulturell bakgrund som ofta är inbäddad i språk och religion. Etnicitet är både kollektivt och 

individuellt, externaliserad i sociala interaktioner och internaliserad i personlig 

självidentifikation. I uppsatsen kommer utgångspunkten för variabeln etnisk tillhörighet att 

betraktas som en individ som tillhör en grupp av människor som delar en gemensam kulturell 

och historisk bakgrund. (Konrad et al, 2006; Rex, 2002).   

 

2.5.3 Ålder 

 

Utvecklingen av den mänskliga organismen formas både av biologiska och sociostrukturella 

begränsningar och möjligheter. Under uppväxtåren ökar fysisk mognad och kognitiva 

förmågor och utgör grunden för utveckling av komplexa motoriska och kognitiva färdigheter. 

I uppsatsen kommer utgångspunkten för variabeln ålder att betraktas dels som en individ som 

har en uppnått en viss levnadslängd och dels utifrån motsvarande utveckling och erfarenhet. 

(Schulz et al, 1996).    

 

2.5.4 Religion eller annan trosuppfattning 

 

Religion är en allmän term som i de flesta europeiska språk används för att beteckna tron på 

gud (ar) och gudinna (or) liksom andra andliga varelser. Religion avser institutionaliserande 

av regler och levnadsnormer i förhållande till det heliga. Religion uttrycker oro med frågor av 

yttersta betydelse som livets mening, lidande, ondska, död och en känsla av hopp om en bättre 

framtid med frälsning, fred, liv efter döden eller återfödelse. Religiös kultur är den 

uppsättning föreställningar och symboler som kännetecknas för var och en av alla religioner 

och trosuppfattningar. I uppsatsen kommer utgångspunkten för variabeln religion eller annan 

trosuppfattning att betraktas dels som en individ som tillhör en grupp med gemensam tro på 

viss (a) gud (ar), övernaturliga företeelser och dels utifrån att individer inom samma religion 
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eller annan trosuppfattning har gemensamma ceremonier och levnadsregler. (Hinnells, 1995; 

Beckford, 2002)  

 

2.6 Drivkrafter 

 
Initialt i uppsatsen redogjordes för fyra förändringsfaktorer som präglat det svenska 

samhället; globalisering, ökad konkurrens, demografisk förändring och lagreglering (nedan 

skuggad i figur 3). Förändringen av det svenska samhället har lett fram till att företag måste 

vidta åtgärder för att överleva på en föränderlig marknad. Som en reaktion har en ny strategi 

vuxit fram; mångfald.   

 

I nedanstående teoriavsnitt kommer fyra drivkrafter till varför företag arbetar med mångfald 

att presenteras. Varje drivkraft syftar till att redogöra för de positiva och negativa effekter som 

arbete med mångfald kan medföra. Drivkrafterna som följande teoretiska referensram 

kommer att beröra har kategoriserats i; ökat samhälleligt ansvar, ökad marknadsanpassning, 

förbättrade arbetsprestationer och förbättrat arbetsklimat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(figur 3) 

 

2.6.1 Samhälleligt ansvar 

 

Att företag idag arbetar för att ta ett samhälleligt ansvar, har vuxit fram som en reaktion på 

globaliseringen och allmänhetens misstro gentemot multinationella företag. Vad som 
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förväntas av företag är beroende på var och i vilken bransch företag är verksamma samt 

vilken typ av produktion företag bedriver. Idag måste alla företag, oavsett storlek, avgöra vad 

företaget som samhällsaktör kan bidraga med. Det åligger i synnerhet stora aktörer att de är 

samhälleligt medvetna, då stora företag idag har makten att påverka samhället de verkar i 

(Borglund et al, 2009). Att företag skall ta ett socialt ansvar och således bidraga till ett bättre 

samhälle förväntas öka i framtiden (Roth, 2008). Ett tillvägagångssätt för företag att vara 

samhälleligt ansvarstagande och som ligger rätt i tiden, är att arbeta med mångfald (Borglund 

et al, 2009).    

 

Hållbar utveckling, företagsansvar och Corporate Social Responsibility (hädan efter omnämnt 

CSR) är alla begrepp som i mångt och mycket har samma innebörd. Det som skiljer 

begreppen åt är att de lägger tonvikt på olika ansvarsfrågor. Det finns inte ett dominerande 

begrepp som företag anammat utan de används ofta parallellt. I denna studie har vi valt att 

använda oss av begreppet samhälleligt ansvar. I nedanstående stycken kommer det att 

diskuteras hur företag, utifrån mångfald, kan agera för att bygga upp sitt samhälleliga ansvar.  

I grund och botten innebär samhälleligt ansvarstagande att företag skall beakta relevanta 

förtroendefrågor som kretsar kring företags viktigaste intressenter. Det handlar vidare om 

företags trovärdighet ut mot samhällets intressenter, så väl gentemot ägare och anställda som 

mot kunder och lokalsamhälle. Samhällsansvar har kommit att utgöra en viktig del i företags 

strategi, då forskare pekar på att ett samhälleligt ansvarstagande kan förbättra företags 

avkastning på lång sikt. Detta härleds från att konsumenter i allt större utsträckning numera 

efterfrågar mer än enbart ett företags produkt. Konsumenter vill även genom sin konsumtion 

ta ett samhälleligt ansvar. (Borglund et al, 2009). 

Företag som tar ett samhälleligt ansvar försätts i en fördelaktig position i jämförelse med 

konkurrenterna, då detta signalerar ut att företaget är trovärdigt och ansvarsfullt (Furusten, 

2007). Att företag besitter en mer fördelaktig position jämfört med konkurrenterna, medför att 

företag som tar ett samhälleligt ansvar kan attrahera fler kunder och investerare samt en större 

rekryteringspool än de konkurrenter som inte tar samhällsansvar i beaktning (Bansal & Roth, 

2000; Porter & Kramer, 2002).      

2.6.1.1 ”The Pyramid of Corporate Social Responsibility” 

 

Carroll (1991) har introducerat modellen “The Pyramid of Corporate Social Responsibility” 
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(se figur 4). Modellen syftar till att ge företag ett verktyg att använda i sin verksamhet för att 

tillgodose intressenters intressen, såväl aktieägare och anställda som kunder och leverantörer. 

Carroll menar att det är betydelsefullt att ett företags CSR-arbete täcker in samtliga aspekter 

av ett socialt ansvarstagande. Författaren till modellen 

har valt att kategorisera socialt ansvar i fyra typer; 

ekonomiskt, legalt, etiskt och filantropiskt ansvar. 

Carroll illustrerar dessa fyra typer av ansvar i form av 

en pyramid. Det ekonomiska ansvaret lägger grunden 

i pyramiden. Därefter följer det lagliga ansvaret följt 

av det etiska ansvaret. Överst i pyramiden återfinns 

det filantropiska ansvaret (Carroll, 1991). När 

pyramiden betraktas är det viktigt att se de fyra olika 

typerna av ansvar som ömsesidiga då företag inte 

skall lägga mer fokus på en typ än på en annan. 

Nedan följer en redogörelse för Carrolls fyra typer av 

socialt ansvarstagande.    

            (Figur 4. Carroll, 1991) 

                               

Ekonomiskt ansvar – denna typ av ansvar tar hänsyn till företags grundläggande syfte vilket är 

att tillhandahålla varor och tjänster till konsumenterna samtidigt som företag måste vara 

ekonomiskt lönsamma. Det har dock skett en förskjutning från att företag vill vara lönsamma 

mot att i allt större utsträckning sträva efter att vinstmaximera. Anledningen till varför det 

ekonomiska ansvaret ligger som grund i pyramiden är att företaget inte kommer att bedriva 

någon verksamhet om inte företaget har en stabil ekonomi. Går inte företaget med vinst 

kommer företaget inte att beakta det frivilliga ansvaret i pyramiden; det etiska ansvaret och 

det filantropiska ansvaret. Utan ett ekonomiskt ansvar skulle företag således inte kunna arbeta 

med frågor gällande mångfald för att företag vill ta ett samhälleligt ansvar. (Carroll, 1991) 

 

Legalt ansvar – detta ansvarstagande innebär att företag uppträder på ett sätt som är 

konsekvent med de lagar och regler som finns i det samhälle företag verkar. Att arbeta med 

mångfald ur denna utgångspunkt innebär att företag måste ta hänsyn till människors lika 

rättigheter. För företag som verkar på den svenska marknaden innebär det legala ansvaret att 

företaget måste följa de lagar som regleras i Sveriges rikes lag. En lag som är av vikt gällande 

mångfald är Diskrimineringslagen. En ny diskrimineringslag trädde i kraft 1 januari 2009 till 
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följd av den förändring som Sverige genomgår. Lagen skall motverka diskriminering på grund 

av kön, religion eller annan trosuppfattning, etnisk tillhörighet, funktionshinder, sexuell 

läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck och ålder (www.regeringen.se). Företag 

kan motarbeta diskriminering i arbetslivet genom att följa Diskrimineringslagen och på detta 

sätt ta sitt samhälleliga ansvar (Mlekov & Widell, 2003). Uppträder företag på ett, enligt 

samhället, inte accepterat sätt och bryter mot lagar och regleringar kan det få stora 

konsekvenser för det enskilda företaget. Medias roll gällande kommunikation av företags 

samhälleliga ansvar är fundamental. Det är i media journalister svartmålar företag för 

bristande socialt ansvarstagande men likaså är det en viktig arena för företag att kommunicera 

ut till externa intressenter att de beaktar sociala, miljömässiga och etiska aspekter i sin 

verksamhet (Borglund et al, 2009). Företag kan genom media stärka sitt rykte och varumärke 

genom att signalera ut till omvärlden att de arbetar med mångfald. Att inneha ett starkt 

varumärke är viktigt för företag då detta återspeglar hur företaget hanterar sina affärer (Roth, 

2008). (Carroll, 1991) 

Etiskt ansvar – detta ansvarstagande innebär att företag skall agera efter och följa de normer 

och principer som förväntas av aktieägare, anställda, kunder och samhälle. Etiskt ansvar 

handlar således om att göra ett moraliskt ställningstagande om vad samhället anser vara 

korrekt. Ekonomiskt och legalt ansvar är tvingade, i den meningen att företag måste uppvisa 

lönsamhet för att överleva samt att företag blir åtalsskyldiga om de bryter mot lagen. Det 

etiska ansvaret vilar däremot på frivilliga grunder. Etiskt ansvar varierar mellan kulturer och i 

vissa kulturer läggs större vikt på miljöaspekter såsom livsmedelstillsatser, utsläpp och 

kemikalier medan andra kulturer lägger större fokus på människorätt och arbetsförhållanden. 

Företag som tar ett etiskt ansvar kan påverkas positivt. Forskning har påvisat en positiv 

relation mellan konsumenters attityd och företag som tar ett etiskt ansvar (Ellen et al, 2006). 

(Carroll, 1991)       

 

Filantropiskt ansvar – detta ansvarstagande innebär att företags handlingar skall svara mot de 

förväntningar samhället har på företag för att företag skall anses vara en god 

samhällsmedborgare. Det filantropiska ansvaret är överst i Carrolls pyramid och är likt det 

etiska ansvaret frivilligt. Exempel på vad som ryms inom det filantropiska ansvaret är att 

företag exempelvis skänker pengar till välgörenhetsprojekt. (Carroll,1991). 
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2.6.2 Marknadsanpassning 

 

Företag måste anpassa sig efter rådande marknadssituation och företag förväntas reagera 

proaktivt på vad som sker i dess omgivning. Demografin i det svenska samhället har 

förändrats och globaliseringen har till viss del suddat ut landsgränser. I nedanstående stycken 

kommer det att diskuteras hur företag, utifrån mångfald, kan agera för att anpassa sig till 

marknaden. Vidare diskuteras de effekter detta kan medföra. 

 

Mångfald är som tidigare nämnt ett omdebatterat ämne och företag väljer idag att 

implementera mångfald i sin verksamhet av olika orsaker. I en ständigt föränderlig värld är 

det centralt att ligga i framkant med den utveckling som marknaden genomgår för att företag 

skall vara konkurrenskraftiga. Konkurrenssituationen har i och med globaliseringen hårdnat 

och för att vinna sin kundgrupps förtroende kan det vara fördelaktigt att signalera ut till 

kunderna att företaget arbetar med mångfald (www.ec.europa.eu). 

 

Sveriges demografi har förändrats de senaste åren och kommer fortlöpande att förändras, 

vilket är en bakomliggande orsak till mångfaldsarbete. Statistiska Centralbyrån uppskattar i 

sin senaste framskrivning av befolkningstillväxten för perioden 2009-2019, att Sveriges 

befolkning väntas öka varje år. Den största ökningen väntas ske i de äldre åldrarna. Under 

1940-talet, 1960-talet och åren runt 1990 föddes många barn till skillnad från under 1930-

talet, 1950-talet och runt år 1980 och år 2000 då det föddes färre barn (www.scb.se). Dessa 

variationer i födelsekullarna präglar idag den svenska befolkningens åldersfördelning. När de 

stora årskullarna går i pension kommer det att medföra att andelen personer i arbetsför ålder 

minskar samtidigt som denna andel kommer att behöva försörja en större andel äldre 

personer. Genom att individer går i pensionen kommer den kompetens dessa individer besitter 

inte längre att finnas tillgänglig på arbetsmarknaden (Brommé et al, 2001).   

 

Sveriges demografi förändras även till följd av en ökad invandring till Sverige. Tillsammans 

med globaliseringen är invandring de omvärldsförändringar som tillhör de mest omtalade 

faktorerna bakom mångfaldsdebatten. Statistiska Centralbyrån uppskattar att år 2010 kommer 

bli ett rekordår med drygt 100 000 invandrare till Sverige. Utrikesfödda utgör en allt större del 

av den arbetsföra gruppen och idag är 18 procent av den arbetsföra befolkningen, i åldrarna 

25-64 år, födda utomlands. Denna andel väntas öka ytterligare och i början av 2030-talet har 

Statistiska Centralbyrån beräknat att ungefär en fjärdedel av befolkningen i denna åldersgrupp 
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är födda utomlands. Den andel av Sveriges befolkning som är födda utomlands är idag 1,3 

miljoner människor vilket utgör 14 procent av den svenska befolkningen (www.scb.se). 

 

Att Sveriges demografi förändras ger inte bara effekter i den arbetsföra åldersgruppen, utan 

påverkar hela den inhemska marknaden. Olika åldersgrupper har olika behov och efterfrågar 

olika produkter. Ett sätt för företag att lättare och bättre identifiera exempelvis invandrarnas 

behov, efterfrågan och krav är att rekrytera individer med samma kulturella bakgrund som 

sina kunder. De anställda som har samma kulturella bakgrund som sina kunder representerar 

den expertkunskap eller spetskompetens som företag behöver för att kunna möta olika 

individers behov. Det kan således vara en tillgång för ett företag att ha en heterogen 

personalstyrka med skilda nationella bakgrunder, för att tillfredsställa sina kunder på bästa 

sätt. Följaktligen är det är en tillgång att ha personal som kan olika språk, kunskap om andra 

kulturer som på så sätt underlättar inträdet på nya marknader (Mlekov & Widell, 2003).  

 

Globaliseringen breddar ett företags kundbas, vilket innebär att företag behöver anställda som 

förstår specifika kunders preferenser och efterfrågan (Morrison, 1992). Det är stor konkurrens 

om kunderna företagen sinsemellan och av denna anledning är kundtillfredsställelse en viktig 

källa till skapandet av konkurrensfördelar. För att bättre tillgodose en mångfacetterad kundbas 

bör företagets anställda spegla sina kunder (Meurling, 2006; Mlekov & Widell, 2003). Ett 

företag som speglar sina kunder kan bättre förstå olika kunders preferenser både på 

hemmamarknaden och internationellt. Det är först när företaget speglar sina kunder som 

företag kan tillfredställa olika kunders behov och tillhandahålla god kundrelaterad service 

(Mlekov & Widell, 2003). Att ett företag kan tillgodose sina kunders önskemål och behov 

innebär en konkurrensfördel och ökade marknadsprestationer, i förhållande till företag som 

inte lyckas spegla sin marknad (Broomé et al, 2001).  

 

2.6.3 Arbetsprestationer  

 

Konkurrensen på marknaden har ökat till följd av bland annat globalisering och nya tekniska 

innovationer. Detta medför således att företag och de anställdas har ställts inför ett ökat krav 

på att prestera. Forskare är oeniga om vilka effekter som komma att uppstå till följd av ett 

företags mångfaldsarbete. I nedanstående stycken kommer det att diskuteras hur företag, 

utifrån mångfald, kan agera för att förbättra arbetsprestationerna på ett företag. 
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Broomé, Carlson och Ohlsson (2001) nämner en rad anledningar till varför företag bör arbeta 

med mångfald. Dessa menar att en mångfaldsstrategi medför en högre innovationsförmåga 

och en högre nivå av kreativitet, något som är viktigt för att kunna erbjuda kunderna det de 

förväntar sig (Broomé et al, 2001). Genom att tillvarata den förbättrade innovationsförmågan 

och den högre nivån av kreativitet kommer förmågan att lösa problem inom organisationen att 

förbättras (Cox, 1993). Problemlösningsförmågan och kreativitetsförbättringar leder vidare till 

effektivitetsförbättring och nytänkande vilket sprids likt ringar på vattnet bland de anställda, 

något som gynnar hela organisationen (www.ec.europa.eu). Kandola och Fullerton (1998) 

menar dock att arbete med mångfald kräver stora resurser i form av tid, pengar och 

ledningsinsatser, vilket gör mångfaldsarbete till en dyr investering (Kandola & Fullerton, 

1998).  

 

Joplin och Daus (1997) anser att ökad innovationsförmåga, ökad kreativitet och en förbättrad 

samarbetsförmåga endast kan uppnås om varje anställd känner delaktighet. Känner individer 

inte delaktighet i det arbete de utför, kommer motivationen att prestera utifrån företagets bästa 

att minska. Om de anställda känner delaktighet eller inte, måste kontinuerligt undersökas och 

utvärderas, då delaktighet är något som förändras. En individ kan känna sig delaktig i ett 

projekts inledande fas, dock är det en föränderlig process och en individ kan känna sig 

exkluderad från gruppen när projektet fortlöpt en tid (Joplin & Daus, 1997). Detta arbete är 

kostsamt och tidskrävande och en noggrann tidsplanering bör upprättas, då 

delaktighetsprocesser och mångfaldsinitiativ tar tid att genomföra (Cox, 1993).  

 

Studier visar på att företag som har en arbetsstyrka bestående av mångfald leder till enklare 

problemlösning och skapar fler idéer inom företaget då olika individer har olika infallsvinklar. 

Heterogena grupper reducerar även risken för grupptänkande. Även individers olika 

bakgrund, erfarenhet och värderingar bidrar till en större kreativitets- och innovationsförmåga 

(Cox, 1993). Förändringar gällande kreativitet, innovation och effektivitet diskuteras flitigt i 

mångfaldslitteraturen. Dessa tre begrepp kommer därför att diskuteras mer ingående nedan. 

 

2.6.3.1 Kreativitet 

 

Kreativitet som begrepp har inom forskning givits en rad innebörder. En bred definition av 

begreppet är att kreativitet innefattar utveckling av nya produkter, nya idéer och/eller ett nytt 

sätt att lösa problem. Kreativitet skall enligt denna definition skapa mervärde för individer 
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och/eller grupper (Hennessy & Amabile, 2010). Kreativitet är något som kommer inifrån 

individen och många forskare menar på att mer frihet och mindre kontroll av de anställda 

främjar kreativiteten (Rollof, 1999). Den arbetsmiljö den anställde befinner sig i påverkar 

individens kreativitetsförmåga. På grund av detta måste kreativiteten integreras i ett företags 

verksamhet för att kreativiteten skall leda till lönsamhet (Bilton, 2007). Direktiv från EU 

påtalar vikten av mångfald inom organisationen för att uppnå en kreativ miljö. I direktivet 

framgår att kreativitet uppkommer när arbetsmiljön är diversifierad och öppenhet och 

jämlikhet råder (www.ec.europa.eu). Även Joplin & Daus (1997) pekar på vikten av öppenhet 

och tillit inom företag, då de ser ett tydligt samband mellan motivation och viljan att prestera. 

Anser en individ att empati och delaktighet saknas kommer prestationsförmågan att 

försämras. Därav är öppenhet och tillit inom företag en förutsättning för att samarbete mellan 

individer och kreativitet skall utvecklas (Joplin & Daus, 1997).  

 

2.6.3.2 Innovation 

 

Innovation sammankopplas ofta med kreativitet och det är viktigt att skilja begreppen åt. 

Kreativitet innebär, som ovan nämnt, att utveckla, alternativt hitta nya sätt att lösa problem 

på. Medan innovation handlar om att realisera dessa idéer eller produkter 

(www.ec.europa.eu). Detta gör att det ofta är enklare att mäta innovationer än kreativitet. 

Även om ett företag mäter antalet innovationer är det viktigt att företag följer upp och 

utvärderar innovationsutvecklingen. Det är inte säkert att antalet innovationer för ett företag är 

betydelsefullt utan hur värdefull innovationen är för företag (Bringall et al, 1992). Företag 

måste kontinuerligt arbeta med att förbättra kreativiteten för att kunna utveckla fler 

betydelsefulla innovationer. Enligt ”The EU Lisbon Strategy” bör 3 procent av BNP i ett land 

avsättas till forskning och utveckling (Hippel, 1988). Förslag från Europeiska Unionen har 

lagts fram för att innovationsförmågan inom Europeiska företag skall förbättras. EU menar att 

en ökad investering i kunskap samt uppmuntran av mångfald av ett företags anställda gällande 

kön, utbildning och nationalitet kommer att utveckla förmågan att vara innovativ. 

(www.ec.europa.eu)  
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2.6.3.3 Effektivitet 

 

Begreppet effektivitet är ett återkommande begrepp i företagsvärlden. Effektivitet beskrivs 

ofta som ett mått på hur företaget bedriver sin verksamhet; bra eller dåligt. Effektiviteten mäts 

genom att beräkna värdet av vad som åstadkommits i jämförelse mot de resurser och 

prestationer som använts (Ax et al, 2002). Forskare presenterar olika typer av effektivitet och 

nedan presenteras två av dessa typer. 

 

Abrahamsson och Brege (2004) har funnit två typer av effektivitet; strategisk effektivitet och 

statisk effektivitet. Den första typen är den strategiska effektiviteten. Denna typ av effektivitet 

handlar om hur företag skall positionera sig, vilka marknaden det skall verka på samt 

vilken/vilka produkt (er) som skall säljas. Strategisk effektivitet behandlar även hur ett företag 

skall öka sina marknadsandelar och skapa tillväxt före sina konkurrenter. Strategisk 

effektivitet kan mätas genom exempelvis kundnöjdhet (Abrahamsson & Brege, 2004). Den 

andra typen är den statiska effektiviteten och handlar om hur väl ett företag lyckas upprätthålla 

sin marknadsposition. Detta är en viktig aspekt i branscher där hård konkurrens existerar. Hög 

statisk effektivitet uppnås genom att utnyttja befintliga resurser (exempelvis anställdas olika 

kompetens) till fullo samt anpassa och utföra uppdateringar inom organisationen för att 

företaget skall bli konkurrenskraftigt i rådande marknadssituation (Abrahamsson & Brege, 

2004). Ett sätt att positionera sig är att, som tidigare nämnts, implementera en 

mångfaldsstrategi. Kandola och Fullerton (1994) är dock kritiska mot att effektiviteten 

kommer att öka då företag arbetar med mångfald. Av deras forskning har framkommit att det 

inte finns någon skillnad mellan homogena och heterogena personalstyrkor. Vidare menar 

Kandola och Fullerton att endast om arbetsuppgiften kräver olika specialister skulle det vara 

mer effektivt med heterogena grupper. Om en arbetsuppgift innebär att all personal utför 

samma typ av arbete skulle uppgiften utföras bäst av en homogen grupp (Kandola & Fullerton 

1994).  

 
2.6.4 Arbetsklimat 

 

Det svenska samhället har förändrats på grund av globalisering och ökad konkurrens och det 

ställs allt högre krav på företag att leverera mervärde till sina kunder. Forskning har visat att 

ett bra arbetsklimat gynnar ett företags konkurrenskraft, då de anställda presterar bättre när 

gott arbetsklimat råder. Nedan presenteras de effekter som kan uppkomma till följd av 
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mångfaldsarbete när ett företag vill stärka sin position på marknaden med hjälp av ett bra 

arbetsklimat.  

 

För att anställda i ett företag skall prestera utifrån sin fulla potential krävs ett gott arbetsklimat 

på arbetsplatsen (www.ec.europa.eu). Det arbetsklimat som råder på en arbetsplats är således 

av stor betydelse då det påverkar hur de anställda mår och deras inställning till företaget. 

Robinson och Dechant (1997) menar att för att anställda skall känna sig engagerade i sitt 

arbete krävs att de känner sig säkra och bekväma i sin arbetsmiljö (Robinson & Dechant, 

1997). Forskare anser att det finns både fördelar och nackdelar med att ha en homogen 

respektive heterogen personalstyrka, vilket vi i nedanstående stycke kommer att behandla 

utifrån arbetsklimatets effekter. 

 

Simons och Zuckerman (1994) hävdar att en homogen arbetsgrupp har andra förutsättningar 

till samarbete jämfört med en heterogen arbetsgrupp. En diversifierad arbetskraft medför 

exempelvis skillnader i åsikter och värderingar. När arbetskraften går från att vara homogen 

till att bli heterogen ökar antalet perspektiv och synsätt. Dessa skillnader i åsikter kan leda till 

konflikter angående vad som skall göras och på vilket sätt det skall göras. Författarna 

beskriver somliga individer i heterogena arbetsgruppers åsikt som ”vi blir ofta irriterade av 

människors olikheter eller irriterar dem med våra olikheter”. (Simons & Zuckerman, 1994) 

 

Oklarheter kan uppstå i en heterogen grupp till följd av kommunikationsproblem, då 

individerna i gruppen inte uppfattar/förstår sina medarbetares intentioner (Joplin & Daus, 

1997). Loden och Rosener (1991) menar att kommunikationen inom företag är ett av de mest 

komplexa styrinstrumenten vilket talar emot en diversifierad arbetsplats (Loden & Rosener, 

1991).  

 

Även Broomé, Carlson och Ohlsson (2001) belyser risken för kommunikationsproblem inom 

en mångfacetterad personalstyrka. Vidare menar författarna att en heterogen arbetsgrupp kan 

leda till kulturkrockar mellan de anställda samt minskad trygghet (Broomé et al, 2001). Detta 

beror på att individer från olika grupper i samhället har olika referensramar. Som en följd kan 

individer i en heterogen arbetsgrupp känna sig osäkra. Berbyuk (2003) förtydligar att 

kulturella skillnader påverkar arbetsklimatet genom att man har olika syn på hantering av 

konflikter, attityder till arbetet, arbetsförhållanden, synsätt på hierarkier, förväntningar på 

passande beteenden, socialt accepterade normer och värderingar (Berbyuk, 2003).  
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Implementering av mångfald inom ett företag kan medföra positiva effekter av individers 

olikheter. Om företag värdesätter och lyfter fram olikheter kan de dra nytta av de olika 

perspektiv och synsätt som en mångfaldsfacetterad personalstyrka medför (Dass & Parker 

1999). Roth (2009) menar att det är en grundförutsättning att arbetsplatsen har ett arbetsklimat 

som präglas av öppenhet för olikheter, för att företag skall se några positiva effekter av 

mångfaldsarbetet (Roth, 2009). Företag måste belysa värdet av alla anställda och individers 

likheter och olikheter måste respekteras (Robinson & Dechant, 1997). Ansvaret för att uppnå 

detta öppensinnade arbetsklimat ligger hos företagsledningen. Nilsson-Fägerlind (2004) 

belyser vikten av företagsledningens förmåga att skapa ett inkluderande arbetsklimat, vilket 

innebär ett arbetsklimat där alla individers unika egenskaper och prestationsförmågor kan 

utnyttjas maximalt (Nilsson-Fägerlind, 2004). Vid rätt hantering från företagsledningens sida 

och om arbetsplatsen präglas av ett öppet arbetsklimat kan mångfald i arbetsstyrkan leda till 

en bättre samarbetsförmåga (Cox, 1993).  

 

En annan effekt av ett öppet arbetsklimat på arbetsplatsen är att öppenheten medför att de 

anställda känner sig avslappnade. De måste inte sträva efter att passa in efter en specifik 

gruppnorm, utan de anställda kommer att trivas bättre och känna ett större engagemang för sitt 

arbete. Personal som trivs på sin arbetsplats kommer inte att vara frånvarande på arbetsplatsen 

lika mycket, vilket leder till en lägre personalfrånvaro och färre sjukskrivningar. Lägre 

personalfrånvaro och färre sjukskrivningar leder i sin tur till en lägre personalomsättning i 

företaget (Kandola & Fullerton 1994; Mlekov & Widell, 2003). Detta är av stor vikt då en hög 

personalomsättning medför stora kostnader för företaget. (Tsui et al, 1992). Att arbeta med 

mångfald kan således medföra att företag behåller kompetent personal som dessutom är mer 

engagerade i sitt arbete på arbetsplatsen (Cox, 1993).  
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3. Metod  
 

I detta kapitel redogörs det metodologiska angreppssätt som använts för att besvara 

uppsatsens syfte. Metodavsnittets syfte är att ge läsaren information om valda 

tillvägagångssätt som använts, för att i slutändan kunna värdera uppsatsens resultat.    

 

3.1 Sekundär- och primärdata 

 

I uppsatsens initiala skede utfördes en litteraturgranskning för att undersöka vad som hitintills 

skrivits om mångfald samt för att få en djupare förståelse av ämnet. Vi kom till insikt om att 

forskare var oense om de effekter som kan uppkomma till följd av företags mångfaldsarbete. 

Av denna anledning ansåg vi det vara intressant att genomföra en studie om företags arbete 

med mångfald och vilken syn företag har på arbete med mångfald. Vi ville undersöka effekter 

av mångfaldsarbete samt om det fanns något samband mellan arbete med mångfald och 

företags relativa position i branschen. 

 

Sekundärdata innebär information som tidigare sammanställts av olika forskare och 

institutioner (Bryman & Bell, 2005). Denna uppsats teoretiska referensram är uppbyggd med 

sekundärdata inom ämnet mångfald. Referensramen består av teori från etablerad 

facklitteratur, artiklar, rapporter och sökningar i Lunds universitets olika databaser. Sökorden 

inkluderade ord som: diversity, diversity management, diversity strategy, diversity in 

organizations, corporate social responsibility, globalisation, gender, age, religion, ethnicity 

och dess svenska motsvarighet.   

 

Efter att en litteraturgranskning var gjord insåg vi avsaknaden av en modell som var 

applicerbar på hur vi tänkt genomföra vår studie av arbete med mångfald. Vi har utifrån den 

teoretiska referensramen sammanställt en modell. Modellen syftar till att uppnå vårt syfte och 

skapa en röd tråd genom hela uppsatsen.  

 

I vår studie har vi genomgående ställt oss kritiska till den litteratur vi använt oss av. För att 

bibehålla trovärdigheten har vi endast nyttjat litteratur som är skriven av etablerade forskare 

och författare inom ämnesområdet. De vetenskapliga artiklar som vi utgått från i vår uppsats 

är främst amerikanska. Anledningen till varför vi främst hämtat information från amerikanska 
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artiklar beror på att USA räknas som en pionjär inom mångfald (Konrad et al, 2006). Den 

svenska litteraturen som är utgiven inom mångfald har dock varit till hjälp för att bredda vårt 

perspektiv på mångfald.  

 

Data som forskare själva sammanställer benämns i teorin som primärdata (Bryman & Bell 

2005). Primärdata till vår studie består av resultatet från en genomförd surveyundersökning.  

Med anledning av att studien har ett tudelat syfte valde vi att använda oss av en 

surveyundersökning. Genom en surveyundersökning hade vi möjligheten att samla in dels en 

uppsättning kvantitativ data och dels kvantifierbar data gällande svenska företags arbete med 

mångfald (Bryman & Bell, 2005).  

 

I ett tidigt stadie av uppsatsskrivandet fördes en diskussion om fördelarna respektive 

nackdelarna av att använda en enkätundersökning för att genomföra studien. Vi kom till insikt 

om att fördelarna övervägde nackdelarna. För att ha möjlighet undersöka vilken omfattning 

svenska företag arbetar med mångfald, behövde vi nå ut till ett stort antal respondenter under 

begränsad tidsram. Dessa respondenter var stationerade på olika platser i Sverige, därför var 

en webb-enkät lämplig. Likaledes skulle respektive respondent som medverkade i enkäten 

besvara samma fråga. Genom en surveyundersökning kunde vi på ett lätthanterligt sätt 

administrera respondenternas svar och det förelåg ingen risk för intervjueffekt (Bryman & 

Bell, 2005). De negativa aspekter som vi tog i beaktning gällande en webbenkät var främst 

risken för stort bortfall och att respondenterna kunde ta lång tid på sig att besvara enkäten. 

Likaledes är respondentens identitet oklar, i den bemärkelse att vi aldrig till fullo kan veta 

vem på företaget som besvarat enkäten även fast vi skickade surveyundersökningen till en 

specifik person. Ytterligare en nackdel med surveyundersökning är att man förlorar 

möjligheten till att ställa följdfrågor.  

 

3.2 Val av respondenter och bortfall 

 

Det grundläggande kriteriet vid urvalet av respondenter var antal anställda på företaget. 

Europeiska kommissionen definierar stora företag utifrån antal anställda samt företagets 

omsättning. Ett stort företag skall bestå av fler än 250 anställda och ha en årlig omsättning på 

över 50 miljoner Euro (www.ec.europa.eu). Utifall vi skulle ha tagit företagets omsättning i 

beaktning under urvalsprocessen av respondenter skulle urvalsramen ha blivit för liten. Av 
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denna anledning fastslog vi att kriteriet antal anställda på företaget var tillräckligt som 

begränsning till vår studie.  

 

Enligt Kandola & Fullerton (1998) är ett huvudsakligt motiv till att arbeta med mångfald att 

det medför ekonomiska fördelar (Kandola & Fullerton, 1998). Grundläggande för att bli 

lönsamt är att skapa mer värde än sina konkurrenter, vilket man göra med hjälp av en hållbar 

strategi (Besanko et al, 2010). Företag strävar efter lönsamhet oavsett hur goda avsikter 

företag har vid sin implementering av mångfald. I vår studie har vi valt att studera aktiebolag, 

vars syfte och övergripande mål är att generera vinst. Aktiebolag skulle på grund av 

ovanstående anledning inte implementera mångfaldsarbete som strategi om de tror att 

kostnaderna överstiger intäkterna. 

 

I vår studie blev urvalsramen följaktligen svenska aktiebolag med fler än 250 anställda.  

Länken mellan respondenterna var således antal anställda oberoende av bransch. Anledningen 

till varför vi valde företag i olika branscher beror på att vi inte ville ta konjunktursvängningar 

i beaktning. Detta eftersom branscher reagerar och påverkas olika av förändringar i 

konjunkturen. För att identifiera företag som uppfyllde vårt kriterium användes den svenska 

databasen Affärsdata. Den externa validiteten är hög av den anledningen att företagen är 

slumpmässigt utvalda (Dahmström, 2005). Att använda ett representativt urval i studien var 

viktigt för att kunna dra slutsatser av studiens resultat.   

 

Skälet till att vi inriktade vår studie på företag med fler än 250 anställda grundar sig i 

antagandet om att det är mer troligt att företag med många anställda väljer att arbeta med 

mångfald. Dessa företag har större möjlighet till att förverkliga strategier som är tids- och 

kostnadskrävande. Vi valde att ha ett representativt urval på 200 företag till vår 

respondentgrupp. Vi var införstådda med att vi fick räkna med ett relativt stort bortfall, då det 

är vanligt förekommande att respondenter i många lägen inte väljer att besvara webb-enkäter. 

Vi ansåg dels att det var ett rimligt antal företag att undersöka och dels att det var en 

tillräckligt stor kvot för att ge oss underlag för att kunna dra slutsatser.  

 

Företagen kontaktades i ett första skede via telefon med syfte att tillhandahålla 

kontaktuppgifter till den person med ansvar för personal- och mångfaldsfrågor. 

Respondenternas titel varierade inom företagen och inkluderade HR-ansvarig, personalchef 

och VD.     
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Till respektive respondents e-post skickades ett personligt ställt introduktionsbrev med en 

länk till den webbaserade enkäten (hänvisning till bilaga 1). I introduktionsbrevet ombads 

respondenterna att delta i en studie för en kandidatuppsats på Ekonomihögskolan vid Lunds 

Universitet. I introduktionsbrevet framgick att studiens syfte var att undersöka huruvida 

företag arbetar med mångfald som strategi, samt undersöka vilka effekter företag anser sig 

upplevt till följd av mångfaldsarbete. Respondenterna försäkrades anonymitet samt att deras 

företagsuppgifter skulle behandlas konfidentiellt. I uppsatsen innebar den konfidentiella 

behandlingen att vi avkodade respektive företags svar (Bryman & Bell, 2005). Att 

respondenterna försäkrades om anonymitet förväntade vi oss leda till en högre svarsfrekvens 

och ärligare svar. I introduktionsbrevet framgick likaledes att respondenternas medverkan i 

studien var på frivillig bas och att besvara enkäten tog cirka 10 minuter.  

 

Till de respondenter som inte besvarade den webbaserade enkäten skickades två påminnelse 

e-post ut. I e-posten betonades vikten av respondentens medverkan och länken till 

webbenkäten bifogades. Av de 200 tillfrågade respondenterna besvarade 78 respondenter 

enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 39 procent. Därtill har vi erhållit 39 e-post från 

respondenter, som tackar för förfrågan men att deras svar uteblir för att deras företag har en 

policy som säger att de inte får medverka vid undersökningar. Vi är införstådda med att de 

företags resultat som uteblivit eventuellt skulle ha förändrat vår studies resultat. Vilket vi i vår 

slutsats kommer att belysa ytterligare. Det är en svårighet att sia om anledningar till varför de 

övriga 83 respondenter som tillfrågades delta i vår studie inte valde att besvara enkäten. En 

högst trolig anledning till uteblivna svar är att företag är rädda för konsekvenserna av 

deltagande vid en mångfaldsstudie om de inte arbetar med mångfald. Trots att vi i e-

postutskicket lovade deltagande respondenter anonymitet. Ytterligare förklaringar till 

uteblivna svar skulle dels kunna vara nonchalans från respondenternas sida och dels att 

respondenterna har tidsbrist på sina respektive företag. Surveyundersökningens relativt låga 

svarsfrekvens innebär att inga generella slutsatser kommer att kunna dras, dock kommer vi att 

kunna påvisa tendenser som råder av svenska företags mångfaldsarbete.    
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3.3  Val av frågor/påståenden 

 

Uppsatsens syfte var att undersöka effekter av mångfaldsarbete. För att skapa oss en bild av 

företags mångfaldsarbete ställdes en rad övergripande frågor i första delen i enkäten. Nedan 

följer en beskrivning av de begrepp, som vi ansåg vara lite oklara i sin definition, och som vi 

ombad respondenten ta ställning till i surveyundersökningen.  

 

Policy: beskriver ett företags ställningstagande inom ett visst område eller i en viss fråga. 

Liksom andra riktlinjer inom företaget är en policy inte av något värde så länge den inte 

kommuniceras, förstås samt accepteras av hela verksamheten. (Karlöf & Lövingsson, 2008).  

 

Trend: beskriver en tillfällig företeelse som är populär inom en begränsad tid, därefter ersätts 

företeelsen av en ny trend. En trend kan vara återkommande. 

 

Därefter i enkäten syftade vi till att undersöka vilka variabler och i vilken utsträckning 

svenska företag arbetar med dem. De variabler vi undersökte var: kön, etnisk tillhörighet, 

ålder och religion eller annan trosuppfattning. För att kunna ta reda på i vilken utsträckning 

svenska företag arbetar med fyra ovannämnda variabler ställdes identiska frågor under 

respektive variabel. I enkäten ställdes frågor som vi hoppades skulle ge oss en heltäckande 

bild av hur företagen behandlar och arbetar med variablerna.  

 

Nästkommande del i enkäten syftade till att undersöka de effekter som uppkommit till följd av 

mångfaldsarbete. För att lyckas mäta effekterna ställdes frågor gällande vad som hänt på 

företaget sedan de började arbeta med mångfald. Frågorna var främst på individnivå, om 

personalens förmåga i olika avseenden har förändrats men även på organisationsnivå gällande 

exempelvis publicitet i media.   

 

Därpå i enkäten syftade vi till att undersöka företags relativa position i jämförelse med 

genomsnittet i branschen. Således var vi tvungna att välja ut en rad nyckeltal som 

respondenten skulle ta ställning till. Vi hämtade inspiration till nyckeltalen genom att granska 

vilka nyckeltal som återfinns i det balanserade styrkortet. Nyckeltalen som valdes var de som 

vi ansåg var mest relevanta för att belysa ett företags verksamhet. Nyckeltalen var dels 

ekonomiska mått som användes för att värdera ett företag och dels av icke-ekonomisk 
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karaktär. Nedan följer en redovisning av de nyckeltalen som valdes och hur vi i denna studie 

valt att betrakta dem. 

 

Personalomsättning: är ett mått på hur många av företagets anställda som under en viss 

period har avslutat sin anställning i förhållande till det totala antalet anställda (Skärvad & 

Olsson, 2007).  

 

Marknadsandel: innebär i vilken omfattning som kunder föredrar ett företags produkter eller 

tjänster framför andra företag. Med andra ord beskriver det företagets försäljning i proportion 

till den totala betjänade marknaden (Karlöf & Lövingsson, 2008).  

 

Utveckling av nya produkter: innebär ordagrant precis som det låter, ett företags förmåga 

till att utveckla nya produkter.  

 

Public Relations: handlar om företagets främjande åtgärder för att skapa gott rykte och för att 

åstadkomma positiva associationer till företaget och dess produkter/tjänster. Public relations 

beskriver således ett företags publicitet, vilken företaget inte betalat för. Det handlar 

exempelvis om journalisters uttalande om företaget i tidningar eller andra medier. 

(www.cipr.co.uk)  

 

Räntabilitet på sysselsatt kapital: Detta nyckeltal användes istället för räntabilitet på totalt 

kapital på grund av detta mått tydliggör om företaget har en tillräckligt hög avkastning för att 

täcka räntor till kreditinstitut tillsammans med ägarnas krav på avkastning. Räntabilitet på 

sysselsatt kapital bestäms genom resultat före finansiella kostnader/sysselsatt kapital.  (Karlöf 

& Lövingsson, 2008)  

 

Utveckling av nya marknader: innebär ordagrant precis som det låter, ett företags förmåga 

att utveckla nya marknader. Ett företags storleksutveckling är avgörande för att se vilka krav 

som ställs exempelvis på företagets finansiella ställning.  

 

Försäljningstillväxt: beror på företagets ökade förmåga att tillgodose marknadens behov 

genom att erbjuda produkter och tjänster. (Karlöf & Lövingsson, 2008) 
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Rörelseresultat: bestäms genom företagets intäkter – kostnader innan avdrag för skatter samt 

ränteintäkter och räntekostnader. (Skärvad & Olsson, 2007)  

 

Vinstmarginal:  beskriver företagets vinst i förhållande till dess totala omsättning. 

Vinstmarginalen bestäms genom vinst före räntekostnader/omsättning. (Skärvad & Olsson, 

2007). 

 

3.4 Utformning av enkät 

 

Surveyundersökningen var en webbaserad enkät, utformad i programmet Websurvey 

(hänvisning till bilaga 2). Websurvey användes för att det är ett pålitligt, lätthanterligt och 

effektivt verktyg vid skapandet av en enkät och sammanställning av svar. Enkäten var 

utformad på svenska, detta med anledning av att de tillfrågade respondenterna representerade 

företag lokaliserade i Sverige. Vi antog därför att en enkät utformad på svenska skulle ge en 

högre svarsfrekvens än om enkäten varit utformad på engelska. Den totala tiden för att 

besvara enkäten var cirka 10 minuter. 10 minuter anses ligga inom tidsramen för vad en 

respondent är villig att avsätta i tid för att besvara en enkät. Annars föreligger det risk för 

bortfall eller att enkäten inte fullföljs (Dahmström, 2005). Tiden det tog att besvara enkäten 

fastställdes genom att ett flertal individer fick medverka vid ett pilottest. Ett pilottest 

genomfördes främst med anledning av att vi behövde kontrollera att utomstående individer 

förstod instruktionerna till hur enkäten skulle besvaras och att det inte var några oklarheter 

gällande utformningen av enkäten.      

 

För att kunna uppfylla studiens syfte behövde vi en omfattande och heltäckande enkät som 

inkluderade och behandlade en rad olika områden relaterade till mångfald. Enkäten inleddes 

med ett introduktionsavsnitt. I introduktionsavsnittet redogjordes för studiens syfte och en 

redogörelse av hur enkäten var utformad samt en definition av begreppet mångfald. Därefter 

följde en instruktion av hur respondenten skulle besvara enkäten. I samma avsnitt ombads 

respondenten att besvara frågeformuläret utifrån det aktiebolag där personen i fråga är 

verksam. 

 

För att uppfylla studiens syfte var vi inledningsvis tvungna att inleda enkäten med en fråga 

om huruvida företag arbetar med mångfald. De företag som svarade att de inte arbetar med 

mångfald fick inga fler frågor och avslutade därmed sitt deltagande i enkätundersökningen. 
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Med hjälp av första frågan kunde vi selektera fram de företag som arbetar med mångfald. 

Anledningen till denna selektering var att uppsatsen ämnar till att undersöka de företag som 

arbetar med mångfald.  

 

Därefter var enkäten uppdelade i tre delar. Enkätens första del syftade till att skapa en 

övergripande bild av företagets arbete med mångfald. Del ett var utformad med påståenden 

där respondenten fick tre slutna svarsalternativ på respektive påstående; ja, nej eller vet ej. 

 

Enkätens andra del syftade till att kartlägga vilka av variablerna kön, etnisk tillhörighet, ålder 

och religion eller annan trosuppfattning som företag inkluderar i sitt mångfaldsarbete samt på 

vilket sätt detta arbete tar sig uttryck. Del två bestod av fyra sektioner, en sektion för 

respektive variabel. Vardera sektion inleddes med en fråga om variabeln X ingår i företagets 

mångfaldsarbete. Gav respondenten ett nekande svar till ovanstående fråga delegerades 

hon/han vidare till nästa sektion. Likaledes denna del av frågeformuläret bestod av 

påståenden. Påståendena var utformade på två olika sätt; påståendesatser med slutna 

svarsalternativ alternativt påståendesatser där respondentens svar gavs enligt en sjugradig 

Likertskala. Likertskala innebär att respondenten ombeds att indikera i vilken utsträckning de 

håller med om eller tar avstånd från ett påstående (Bryman & Bell, 2005).  Anledningen till 

att vi valde en sjugradig skala var att vi ville fånga en nyanserad bild av företagens svar.  

 

Enkätens tredje del syftade till att undersöka vad som har hänt på företaget sedan de började 

arbeta med mångfald. Del tre bestod av två sektioner. Sektion ett i del tre bestod av 

påståendesatser med tre slutna svarsalternativ; ökad, minskad eller oförändrad. Påståendena 

är baserade på vår teoretiska referensram om vilka effekter mångfaldsarbete kan leda till i 

företag. Denna sektion avsåg att undersöka huruvida teorin överrensstämmer i praktiken på 

företag.  

 

Sektion två i del tre syftade till att undersöka företags relativa position i förhållande till 

branschgenomsnittet. Sektion två bestod av påståenden där respondenten fick göra en 

självvärderande bedömning av hur framgångsrika deras företag är i förhållande till andra 

företag i branschen.  

 

Alla påståenden som ingick i surveyundersökningen var ställda för att uppnå uppsatsens syfte 

och baserade på vår teoretiska referensram. Detta har bidragit till att det alltid finns en 
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återkoppling till studiens kärna. Genomgående bestod enkäten av slutna påståenden. Orsaken 

till varför vi valde att använda oss av slutna påståenden är att det förenklar bearbetning av 

resultat (Bryman & Bell, 2005). Hade vi valt öppna frågor hade det förelegat större risk för 

spretiga svar och därav hade det varit svårare att dra slutsatser om företags arbete med 

mångfald.  

 

Respektive ny sektion i enkäten inleddes med en rubrik och introduktionstext, detta med 

förhoppning att det skulle öka läsbarheten för respondenten. Påståendena i enkäten var ställda 

i logisk ordning ur respondentens perspektiv. Enkäten inleddes med neutrala påståenden 

medan de mer svårbesvarade och självvärderade påståendena var lagt i sista avsnittet i 

enkäten. Enkäten med innehållande påståenden var utformade på ett klart och tydligt sätt för 

att undvika förvirring hos respondenterna. Vi valde att undvika invecklade teoretiska begrepp 

och i de fall vi ansåg att det förelåg risk för tvetydig tolkning exemplifierades vad begreppet 

innebar.  

 

3.5 Sammanställning av empiri och analys 

 

I empiriavsnittet redovisades resultatet av genomförd enkätundersökningen. Det insamlade 

dataunderlaget sammanställdes och presenterades. För att få läsaren att fokusera på de resultat 

som vi ansåg vara extra intressanta, presenterade vi dessa resultat i diagram och tabeller. 

Detta med hopp om att läsaren enklare skulle skaffa sig en helhetsbild av det insamlade 

resultatet och ta med sig de mest väsentliga bitarna in i analysen. För att återge resultatet av 

undersökningen på ett lättöverskådligt sätt och för att kunna återkoppla till 

surveyundersökningens utformning uppdelades empirin i tre avsnitt.  

 

Efter att empirin presenterats kom vi till analysfasen, vilket syftade till bearbetning och analys 

av dataunderlaget som kommit oss tillhanda genom enkätundersökningen. Empirin och vår 

teoretiska referensram ligger som grund till analysmomentet. Likaledes genomfördes en stor 

mängd korstabuleringar som presenteras i analysen. Anledning till varför vi valde att använda 

oss av korstabeller i vår studie är för att vi skall kunna besvara vårt syfte. Korstabellerna 

hjälpte oss att utkristallisera samband mellan två variabler. I korstabuleringarna undersöktes 

om det fanns något samband mellan en uppkommen effekt och en variabel som återspeglade 

företagens arbete med mångfald. Vidare undersöktes om det fanns något samband mellan 

effekterna. Alla tabuleringar som togs fram redovisades inte i analysavsnittet, utan enbart de 
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korstabuleringar där vi kunde åskådliggöra ett intressant förhållande mellan två variabler som 

framkommit.  

 

För att kunna göra korstabeller använde vi oss av statistikprogrammet SPSS, som vi hade 

tillgång till genom Lunds Universitet. Korstabellerna var nödvändiga för vår studie för att se 

och upptäcka eventuella samband mellan variablerna. I och med att svarsalternativen i vår 

enkät var förutbestämda använde vi med fördel en korstabell för att urskilja samband. Hade 

svarsalternativen däremot varit öppna hade vi fått använda oss av ett spridningsdiagram för att 

hitta samband. I korstabellerna angav vi siffrorna i procenttal (inte absoluta tal) för att det blir 

lättare att dra slutsatser i och med antal antalet respondenter som besvarat varje 

fråga/påstående i enkäten är av olika storlek (Dahmström, 2005).    

 

Efter analysfasens drog vi slutsatser av vad studien översiktligt har gett för resultat. 

Avslutningsvis skrevs förslag på vidare forskning inom ämnet. Efter att ha spenderat ett par 

veckors tid med mångfaldslitteratur och fokus på mångfald, har vi under dessa veckor hunnit 

måla upp ett par olika uppsatsscenario som varit intressanta att studera. 

 

3.6 Begränsningar med studien 

 

I följande stycke ämnar vi belysa ytterligare begränsningarna med studien som vi hitintills 

inte kommenterat. Det är inte möjligt att utifrån den insamlade datan fastslå ett 

orsakssamband mellan mångfald och de lönsamhetsrelaterade aspekterna. Exempelvis, att ett 

företags lönsamhet eventuellt ökat kan vi inte härleda som enbart en effekt av att företag 

implementerat mångfald. Dock om företaget uppvisar positivt resultat kan det ge en indikation 

om att arbeta med mångfald är fördelaktigt. Av ovanstående nämnd anledning får den interna 

validiteten sägas vara relativt låg.  

 

Likaledes är vi införstådda med att HR-ansvarig alternativt personalchefen på företag inte 

besitter den kompetens som krävs för att besvara de frågorna som är relaterade till företagets 

ekonomi. Dock ansåg vi att HR-ansvarig alternativt personalchefen var den person på ett 

företag som kunde besvara majoriteten av de påståenden som enkäten innehåller.  

 

I surveyundersökningen lät vi respondenterna göra en självvärderande indikation om företaget 

instämmer med eller tar avstånd från ett påstående. Det går att ifrågasätta respondenternas 
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förmåga till att göra en korrekt självvärdering av företagets prestation. Tillförlitligheten 

gällande självvärdering beror på en mängd faktorer. Det beror på hur väl insatt respondenten 

var inom de områden vi ställde frågor, dels företagets egen situation och dels hur branschen 

genomsnitt ser ut. Likaledes respondentens egen förmåga till att göra en kvalificerad 

värdering och på hur erfaren respondenten är på att göra självvärderingar. Dock ansåg vi det 

vara ett lämpligt verktyg med anledning av att vi ville jämföra ett företags prestation med 

genomsnittet i branschen. Studiens tidsbegränsning gjorde att vi inte hade någon egen 

möjlighet att granska företagens siffror.  
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4. Empiri 
 

I detta kapitel redovisas det empiriska material som är resultat av den genomförda 

surveyundersökningen. Empirin är sammanställd och uppdelad i fyra delar för att läsaren 

skall kunna återkoppla till hur surveyundersökningen var utformad. Empirin presenteras i 

diagram och tabeller. 

 

4. 1 Företags övergripande mångfaldsarbete 

 

Enkätundersökningen skickades, som 

tidigare nämnt, ut till 200 svenska 

aktiebolag. Av dessa 200 tillfrågade 

företag deltog 78 stycken i 

undersökningen. Initialt i enkäten 

undersöktes om företaget arbetar med 

mångfald. 73,1 procent av de 78 företagen 

som deltog i enkäten svarade att de arbetar 

med mångfald. Vilket framgår av figur 5 

till höger. Resterande företag, 26,9 %, 

arbetar således inte med mångfald.  

(figur 5) 

 

Därefter följde en fråga om när mångfaldsarbetet, i sådant fall, påbörjats i företaget. 17,5 % av 

företagen svarade att de påbörjade sitt mångfaldsarbete före år 1990. 1,8 % svarade att de 

påbörjade sitt mångfaldsarbete under tidsperioden 1990-1995. 15,8 % svarade att de 

påbörjade sitt mångfaldsarbete under tidsperioden 1996-2000. 22,8 % svarade att de 

påbörjade sitt mångfaldsarbete under tidsperioden 2001-2005. 15,8 % svarade att de 

påbörjade sitt mångfaldsarbete under tidsperioden 2006-2010. 26,3 % svarade att de inte vet 

när de påbörjade sitt mångfaldsarbete.  

 

Därpå följde nio stycken övergripande frågor angående företagets mångfaldsarbete, som 

nedanstående presenteras i tabeller.  
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På påståendet ”Vårt företag började arbeta med mångfald till följd av lagstiftning mot 

diskriminering ” svarade företagen enligt följande: 

Svarsalternativ Procentuell andel 
JA 33,3 % 
NEJ 54,4 % 
VET EJ 12,3 % 
                                                 

På påståendet ”Vårt företag har en policy som uppmanar arbete med mångfald i varje 

del av verksamheten” svarade företagen enligt följande: 

Svarsalternativ Procentuell andel 
JA 75,4 % 
NEJ 21,1 % 
VET EJ 3,5 % 

     

På påståendet ”Att  sträva efter mångfald är en prioriterad aktivitet i  vårt företag” 

svarade företagen enligt följande: 

Svarsalternativ Procentuell andel 
JA 63,2 % 
NEJ 31,6 % 
VET EJ 5,3 % 

     

På påståendet ”I vårt företag arbetar vi aktivt för att varje meda rbetare ska förstå vikten 

av mångfaldsarbete (t.ex. genom personalmöten, utbildning)” svarade företagen enligt 

följande: 

Svarsalternativ Procentuell andel 
JA 54,4 % 
NEJ 38,6 % 
VET EJ 7,0 % 

     

På påståendet ”I vårt företag har vi en personalpolicy att tillmötesgå våra anställdas 

önskemål (t.ex. erbjuda ledighet under religiösa högtider)” svarade företagen enligt 

följande: 

Svarsalternativ Procentuell andel 
JA 33,3 % 
NEJ 61,4 % 
VET EJ 5,3 % 
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På påståendet ”I vårt företag tror vi att fokus på mångfald är en trend som kommer att 

ersättas av en ny trend inom de närmaste åren” svarade företagen enligt följande: 

Svarsalternativ Procentuell andel 
JA 5,3 % 
NEJ 82,5 % 
VET EJ 12,3 % 

   

På påståendet ”I vårt företag utvärderar vi och följer upp vårt ar bete med mångfald” 

svarade företagen enligt följande: 

Svarsalternativ Procentuell andel 
JA 59,6 % 
NEJ 35,1 % 
VET EJ 5,3 % 
 

På påståendet ”I vårt företag ser vi mångfald som en konkurrensfördel” svarade företagen 

enligt följande: 

Svarsalternativ Procentuell andel 
JA 78,9 % 
NEJ 15,8 % 
VET EJ 5,3 % 
 

På påståendet ”Att arbeta med mångfald är avgörande för att uppnå vårt företags 

övergripande strategiska mål” svarade företagen enligt följande: 

Svarsalternativ Procentuell andel 
JA 49,1 % 
NEJ 45,6 % 
VET EJ 5,3 % 
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4. 2 Mångfaldsarbetets variabler 

 

Som tidigare nämnt är mångfald i denna studie uppdelad i fyra variabler; kön, etnisk 

tillhörighet, ålder och religion eller annan trosuppfattning. I följande avsnitt redovisas i vilken 

omfattning företag inkluderar respektive variabel i sitt mångfaldsarbete samt av vilka 

anledningar företag valt att implementera mångfald.  

 

Nedanstående diagram (se figur 6) visar resultatet från företagens svar på frågan om vilken 

eller vilka av variablerna som företaget inkluderar i sitt mångfaldsarbete. Utifrån 

nedanstående diagram framgår att företag framförallt inkluderar variabeln kön (94,7 %) och 

variabeln etnisk tillhörighet (84,2 %) i sitt arbete med mångfald följt av ålder (73,7 %) och 

lägst procentuell andel har variabeln religion eller annan trosuppfattning (59,9 %). 

 

      (figur 6) 

 

I nedanstående tabeller presenteras företagens svar utifrån de påståenden som ställdes i 

enkäten. Varje påstående är uppdelat i en egen tabell där de olika svaren för respektive 

variabel presenteras. Företagens svar anges i procent. Till vänster i tabellen finns den 

gradering svaren följde; 1 representerar instämmer inte alls, 4 instämmer delvis och 7 

instämmer till fullo.    
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I figur 7 presenteras företagens svar, gällande hur företag arbetar med respektive variabel för 

att ta ett socialt ansvar. 66,7 procent (22,2 + 24,1 + 9,3 + 11,1) av företagen som arbetar med 

variabeln kön samt 60,4 procent (14,6 + 20,8 + 14,6 + 10,4) av de som arbetar med variabeln 

etnisk tillhörighet svarade inom intervallet 4-7. Vidare svarade 40 procent (21,4 + 6,7 + 4,8 + 

7,1) av företagen som arbetar med variabeln ålder samt 51,5 procent (33,3 + 6,1 + 0 + 12,1) 

av företagen som arbetar med variabeln religion eller annan trosuppfattning inom detta 

intervall. 

Hur företag arbetar med respektive variabel för att ta ett socialt ansvar 

                  Variabel 
 
Gradering 

 
Kön 

 
Etnisk tillhörighet 

 
Ålder 

Religion eller 
annan 

trosuppfattning 

1 11,10 % 14,60 % 19,00 % 9,10 % 

2 11,10 % 6,20 % 11,90 % 15,20 % 

3 7,40 % 16,70 % 14,30 % 18,20 % 

4 22,20 % 14,60 % 21,40 % 33,30 % 

5 24,10 % 20,80 % 6,70 % 6,10 % 

6 9,30 % 14,60 % 4,80 % 0,00 % 

7 11,10 % 10,40 % 7,10 % 12,10 % 

VET EJ 3,70 % 2,10 % 4,80 % 6,10 % 

      (figur 7) 

I figur 8 presenteras företagens svar, gällande hur respektive variabel har påverkats av 

lagstiftning mot diskriminering. 64,8 procent (20,4 + 22,2 + 7,4 + 14,8) av variabeln kön samt 

64,6 procent (20,8 + 14,6 + 18,8 + 10,4) av variabeln etnisk tillhörighet har svarat inom 

intervallet 4-7, det vill säga att företaget instämmer delvis eller till fullo med påståendet. 

Denna procentuella andel är större än inom intervallet 1-4; instämmer inte alls till instämmer 

delvis. När man studerar variablerna ålder och religion eller annan trosuppfattning är dock 

den procentuella fördelningen 71,4 procent (28,6 + 11,9 + 11,9 +19) och 69,5 procent (15,2 + 

15,2 + 6,1 + 33,0) inom intervallet 1-4 mot 45,2 procent (19 + 4,8 + 9,5 + 11,9) och 57,2 

procent (33,0 + 3,0 + 3,0 + 18,2) inom intervallet 4-7.  

Hur respektive variabel har påverkats av lagstiftning mot diskriminering  
 
                 Variabel 
 
Gradering 

Kön Etnisk tillhörighet Ålder 
Religion eller 

annan 
trosuppfattning 

1 11,10 % 14,60 % 28,60 % 15,20 % 
2 7,40 % 8,30 % 11,90 % 15,20 % 
3 13,00 % 6,20 % 11,90 % 6,10 % 
4 20,40 % 20,80 % 19,00 % 33,00 % 
5 22,20 % 14,60 % 4,80 % 3,00 % 
6 7,40 % 18,80 % 9,50 % 3,00 % 
7 14,80 % 10,40 % 11,90 % 18,20 % 

VET EJ 3,70 % 6,20 % 2,40 % 6,10 % 

      (figur 8) 
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I figur 9 presenteras företagens svar, gällande hur företags arbete med respektive variabel har 

influerats av att andra företag arbetar med respektive variabel. I intervallet 1-4, det vill säga 

att företagen inte instämde alls eller att de instämde delvis till påståendet svarade de flesta 

företagen som arbetar med de olika variablerna. 68,1 procent (20,4 + 14,8 + 7,0 + 25,9) av 

företagen som arbetar med variabeln kön, 72,9 procent (12,5 + 20,8 + 10,4 + 29,2) av 

företagen som arbetar med variabeln etnisk tillhörighet, 83,7 procent (23,8 + 31,0 + 11,9 + 

17,0) av de företag som arbetar med variabeln ålder samt 84,5 procent (12,1 + 33,3 + 9,1 + 

30,0) av de som arbetar med variabeln religion eller annan trosuppfattning svarade att de inte 

instämde alls eller instämde delvis till att de influerats av andra företags arbete med respektive 

variabel. 

Hur företags arbete med respektive variabel har influerats av att andra företag arbetar 

med respektive variabel 

                 Variabel 
 
Gradering 

Kön Etnisk tillhörighet Ålder 
Religion eller 

annan 
trosuppfattning 

1 20,40 % 12,50 % 23,80 % 12,10 % 
2 14,80 % 20,80 % 31,00 % 33,30 % 
3 7,00 % 10,40 % 11,90 % 9,10 % 
4 25,90 % 29,20 % 17,00 % 30,00 % 
5 11,10 % 10,40 % 7,10 % 6,00 % 
6 5,60 % 6,20 % 0,00 % 0,00 % 
7 5,60 % 4,20 % 2,40 % 0,00 % 

VET EJ 9,30 % 6,20 % 7,10 % 9,10 % 

      (figur 9) 

I figur 10 presenteras företagens svar, gällande hur företag kommunicerar ut till externa 

intressenter (t.ex leverantörer och kunder) att företagen arbetar med respektive variabel. Av 

de respondenter som svarade att de arbetade med de olika variablerna svarade mer än 50 

procent att de inte instämde alls eller instämde delvis till påståendet.  

 

Hur företag kommunicerar ut till externa intressenter (t.ex leverantörer och kunder) att 

företagen arbetar med respektive variabel 

                 Variabel 
 
Gradering 

Kön Etnisk tillhörighet Ålder 
Religion eller 

annan 
trosuppfattning 

1 24,10 % 16,70 % 26,20 % 30,30 % 
2 20,40 % 27,10 % 33,30 % 30,30 % 
3 11,00 % 14,60 % 11,90 % 3,00 % 
4 11,10 % 6,20 % 7,00 % 18,00 % 
5 7,40 % 14,60 % 7,10 % 3,00 % 
6 9,30 % 10,40 % 2,40 % 6,10 % 
7 9,30 % 4,20 % 4,80 % 6,10 % 

VET EJ 7,40 % 6,20 % 7,10 % 3,00 % 

      (figur 10) 
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I figur 11 presenteras företagens svar, gällande hur företag i sin marknadsföring av produkter 

och/eller tjänster framhåller att företaget arbetar med respektive variabel. I intervallet 1-3 har 

54,1 procent (25,9 + 22,2 + 6,0) av respondenterna av variabeln kön, 56,2 procent (16,7 + 

31,2 + 8,3) av de som arbetar med variabeln etnisk tillhörighet, 71,5 procent (26,2 + 40,5 + 

4,8) av de som arbetar med variabeln ålder samt 63,7 procent (21,2 + 36,4 + 6,1) av de som 

arbetar med variabeln religion eller annan trosuppfattning svarat.  

 

Hur företag i sin marknadsföring av produkter och/eller tjänster framhåller att 

företaget arbetar med respektive variabel 

                 Variabel 
 
Gradering 

Kön Etnisk tillhörighet Ålder 
Religion eller 

annan 
trosuppfattning 

1 25,90 % 16,70 % 26,20 % 21,20 % 
2 22,20 % 31,20 % 40,50 % 36,40 % 
3 6,00 % 8,30 % 4,80 % 6,10 % 
4 14,80 % 6,20 % 7,00 % 21,00 % 
5 9,30 % 14,60 % 7,10 % 3,00 % 
6 13,00 % 12,50 % 4,80 % 3,00 % 
7 3,70 % 4,20 % 4,80 % 6,10 % 

VET EJ 5,60 % 6,20 % 4,80 % 3,00 % 

      (figur 11) 

I figur 12 presenteras företagens svar, gällande hur företag arbetar med respektive variabel för 

att de har en heterogen kundbas med behov och förväntningar. Variablerna kön, ålder och 

religion eller annan trosuppfattning har besvarat påståendet om att de arbetar med respektive 

variabel för att de har en heterogen kundbas med behov och förväntningar med att de inte 

instämmer alls alternativt delvis till påståendet. Av svaren under variabeln etnisk tillhörighet 

svarar 22,9 procent att de instämmer till fullo på påståendet medan 37,5 procent (8,3 + 12,5 + 

16,7) respektive 37,4 procent (22,9 + 8,3 + 6,2) svarade inom intervallet 1-3 respektive 5-7. 

 

Hur företag arbetar med respektive variabel för att de har en heterogen kundbas med 

behov och förväntningar 

                 Variabel  
 
Gradering 

 
Kön 

 
Etnisk tillhörighet 

 
Ålder 

Religion eller 
annan 

trosuppfattning 
1 13,00 % 8,30 % 16,70 % 9,10 % 
2 14,80 % 12,50 % 23,80 % 27,30 % 
3 13,00 % 16,70 % 11,90 % 9,10 % 
4 18,50 % 22,90 % 21,40 % 30,30 % 
5 9,30 % 8,30 % 2,40 % 0,00 % 
6 16,70 % 6,20 % 7,10 % 3,00 % 
7 7,40 % 22,90 % 11,90 % 15,20 % 

VET EJ 7,40 % 2,10 % 4,80 % 6,10 % 

      (figur 12) 



 50 

I figur 13 presenteras företagens svar, gällande i vilken omfattning företagen tar respektive 

variabel i beaktning vid nyrekrytering av personal. Företagen som arbetar med variablerna 

kön, etnisk tillhörighet samt ålder instämmer delvis eller till fullo att de beaktar de olika 

variablerna när de nyrekryterar personal. Religion eller annan trosuppfattning tas till viss del i 

beaktning av 18,2 procent () av respondenterna.  

 

I vilken omfattning företagen tar respektive variabel i beaktning vid nyrekrytering av 

personal 

                 Variabel 
 
Gradering 

 
Kön 

 
Etnisk tillhörighet 

 
Ålder 

Religion eller 
annan 

trosuppfattning 
1 3,70 % 6,20 % 7,10 % 24,20 % 
2 5,60 % 8,30 % 14,30 % 27,30 % 
3 3,70 % 8,30 % 4,80 % 15,20 % 
4 22,20 % 16,70 % 21,40 % 18,20 % 
5 11,10 % 22,90 % 19,00 % 3,00 % 
6 22,20 % 6,20 % 19,00 % 3,00 % 
7 24,10 % 27,10 % 9,50 % 6,10 % 

VET EJ 7,40 % 4,10 % 4,80 % 3,00 % 

      (figur 13) 

I figur 14 presenteras företagens svar, gällande hur företagen tar respektive variabel i 

beaktning vid befordring av personal. Inom intervallet 4-7; instämmer delvis till instämmer 

till fullo svarade 70,5 procent (20,4 + 20,4 + 16,7 + 13,0) av företagen som arbetar med 

variabeln kön, 64,6 procent (18,8 + 20,8 + 12,5 + 12,5) av företagen som arbetar med 

variabeln etnisk tillhörighet samt 69 procent (28,6 + 19,0 + 14,3 + 7,1) av företagen som 

arbetar med variabeln ålder. Under variabeln religion eller annan trosuppfattning svarade 

däremot 90,9 procent (27,3 + 33,3 + 12,1 + 18,2) att det instämde delvis eller inte alls till att 

de beaktar denna variabel när företaget befordrar personal. 

 

Hur företagen tar respektive variabel i beaktning vid befordring av personal 

                 Variabel 
 
Gradering 

 
Kön 

 
Etnisk tillhörighet 

 
Ålder 

Religion eller 
annan 

trosuppfattning 
1 5,60 % 8,30 % 7,10 % 27,30 % 
2 13,00 % 8,30 % 14,30 % 33,30 % 
3 7,40 % 16,70 % 7,10 % 12,10 % 
4 20,40 % 18,80 % 28,60 % 18,20 % 
5 20,40 % 20,80 % 19,00 % 0,00 % 
6 16,70 % 12,50 % 14,30 % 0,00 % 
7 13,00 % 12,50 % 7,10 % 3,00 % 

VET EJ 3,70 % 2,10 % 2,40 % 6,10 % 

       (figur 14) 
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4.3 Effekter av mångfaldsarbete 

 

Sektion ett i del tre i undersökningen syftade till att undersöka vad som har hänt på företag 

sedan de började arbeta med mångfald. Under sektion ett i del tre ställdes åtta påståenden där 

respondenterna på företagen indikerade i vilken utsträckning det överensstämmer med deras 

bild. Respektive påstående bestod av tre svarsalternativ; ökad, minskad eller oförändrad.  

 

Första frågan handlade om företag har sett en förändring av personalomsättningen sedan de 

började arbeta med mångfald. Majoriteten av företag som besvarade enkäten sade sig inte 

uppleva någon skillnad, då 89,5 procent svarade oförändrad. 3,5 procent av respondenterna 

svarade ökad, medan 7,0 procent av respondenterna svarade minskad.  

 

Andra frågan gällde om företag har sett en förändring av antalet sjukskrivningar sedan de 

började arbeta med mångfald. Majoriteten av deltagarna i undersökningen, 93,0 procent, 

uppgav att det var oförändrat. Resterande 7,0 procent svarade att antalet sjukskrivningar hade 

minskat. Ingen av respondenterna hade upplevt att sjukskrivningarna ökat.   

 

Tredje frågan avsåg att undersöka om företag har sett en förändring av antalet sökande per 

ledig plats sedan de började arbeta med mångfald (se figur 15). 31,6 procent av 

respondenterna svarade att de ansåg att sökande per ledig plats ökat sedan de började arbeta 

med mångfald. 68,4 procent av respondenterna svarade att de ansåg att det var oförändrat. 

Ingen av respondenterna såg någon minskning av sökande per ledig plats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      (figur 15)
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Fjärde frågan handlade om företag har sett en förändring av hur medarbetarna speglar deras 

kunder sedan de började arbeta med mångfald (se figur 16). 33,3 procent av respondenterna 

svarade att de sett en ökning av att medarbetarna speglarna företagets kunder. 66,7 procent 

svarade att förändringen var oförändrad. Ingen av respondenterna såg någon minskning av hur 

medarbetarna speglar företagets kunder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      (figur 16) 

Femte frågan handlade om företag har sett en förändring av sin kundbas sedan de började 

arbeta med mångfald. På följande frågade svarade 14,0 procent av respondenterna att de fått 

en ökad kundbas sedan de började arbeta med mångfald, ingen av respondenterna hade fått en 

minskad kundbas och 86,0 procent svarade att kundbasen var oförändrad. 

 

Sjätte frågan gällde om företag har sett en förändring av personalens utveckling av nya 

produkter sedan de började arbeta med mångfald. På följande fråga svarade 8,8 procent av 

respondenterna att de sett en ökad förändring av personalens utveckling av nya produkter 

sedan de började arbeta med mångfald och ingen av respondenterna hade sett en minskning av 

personalens utveckling av nya produkter. Majoriteten, 91,2 procent, upplevde således att 

personalens utveckling av nya produkter var oförändrad. 

 

Sjunde frågan avsåg att undersöka om företag har sett en förändring av personalens 

effektivitet sedan de började arbeta med mångfald. 5,3 procent av respondenterna upplevde en 

minskad effektivitet sedan de började arbeta med mångfald. 8,8 procent av respondenterna 

upplevde en ökad effektivitet och resterande 86,0 procent upplevde en oförändrad effektivitet.  

Förändring av hur företaget speglar kunderna
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Åttonde frågan gällde om företag har sett en förändring av personalens kreativitet sedan de 

började arbeta med mångfald (se figur 17). En relativt stor andel av respondenterna, 22,8 

procent, svarade att de upplevt en ökad kreativitet. Respondenterna på företagen som vi 

kontaktade hade inte upplevt någon minskning av kreativiteten sedan de började arbeta med 

mångfald. Resterande 77,2 procent av respondenterna svarade att de inte upplevt någon 

förändring gällande kreativitet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      (figur 17) 

Nionde och sista frågan i sektion tre, del ett avsåg att ta reda på om företag har sett en 

förändring av publicitet (uttalande/omnämnande) i media sedan de började arbeta med 

mångfald (se figur 18). Av de tillfrågade respondenterna svarade 22,8 procent att de hade fått 

ökad publicitet och resterande 77,2 procent svarade att publiciteten var oförändrad.    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(figur 18) 
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4.4 Företags relativa position i förhållande till 
branschgenomsnittet 
 
Sektion två i del tre i undersökningen syftade till att undersöka företags relativa position i 

förhållande till branschgenomsnittet. Under sektion två i del tre ställdes nio påståenden. Här 

nedan presenteras företagens svar i form av tabeller. Respektive påstående är uppdelat i var 

sin tabell. Företagens svar anges i procent. Respondenterna på företagen fick indikera på en 

sjugradig skala i vilken utsträckning de håller med om eller tar avstånd från ett påstående. På 

den sjugradiga skalan representerade 1 sämre, 4 representerade lika och 7 representerade 

bättre.   

 

På påståendet ”Jämfört med genomsnittet i branschen är personalomsättningen i vårt 

företag” svarade företagen enligt följande: 

 
Sämre 

1 
 
2 

 
3 

Lika 
4 

 
5 

 
6 

Bättre 
7 

 
0,0 % 

 
5,3 % 

 
3,5 % 

 
33,3 % 

 
22,8 % 

 
28,1 % 

 
7,0 % 

 
På påståendet ”Jämfört med genomsnittet i branschen är vårt företags marknadsandel”  

svarade företagen enligt följande: 

 
Sämre 

1 
 
2 

 
3 

Lika 
4 

 
5 

 
6 

Bättre 
7 

 
3,5 % 

 
0,0 % 

 
0,0 % 

 
26,3 % 

 
26,3 % 

 
26,3 % 

 
17,5 % 

 
På påståendet ”Jämfört med genomsnittet i branschen är vårt företags utveckling av nya 

produkter” svarade företagen enligt följande: 

 
Sämre 

1 
 
2 

 
3 

Lika 
4 

 
5 

 
6 

Bättre 
7 

 
0,0 % 

 
0,0 % 

 
7,0 % 

 
29,8 % 

 
15,8 % 

 
31,6 % 

 
15,8 % 

 
På påståendet ”Jämfört med genomsnittet i branschen är vårt företags relation till 

omgivningen (Public Relations)”  svarade företagen enligt följande: 

 
Sämre 

1 
 
2 

 
3 

Lika 
4 

 
5 

 
6 

Bättre 
7 

 
0,0 % 

 
0,0 % 

 
3,5 % 

 
29,8 % 

 
33,3 % 

 
17,5 % 

 
15,8 % 
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På påståendet ”Jämfört med genomsnittet i branschen är vårt företags räntabilitet på 

sysselsatt kapital”  svarade företagen enligt följande: 

 
Sämre 

1 
 
2 

 
3 

Lika 
4 

 
5 

 
6 

Bättre 
7 

 
0,0 % 

 
3,5 % 

 
5,3 % 

 
24,6 % 

 
38,6 % 

 
15,8 % 

 
12,3 % 

 
På påståendet ”Jämfört med genomsnittet i branschen är vårt företags utveckling av nya 

marknader” svarade företagen enligt följande: 

 

Sämre 
1 

 
2 

 
3 

Lika 
4 

 
5 

 
6 

Bättre 
7 

 
0,0 % 

 
3,5 % 

 
7,0 % 

 
33,3 % 

 
35,1 % 

 
15,8 % 

 
5,3 % 

 

På påståendet ”Jämfört med genomsnittet i branschen är vårt företags 

försäljningstillväxt ” svarade företagen enligt följande: 

 

 

 

 

På påståendet ”Jämfört med genomsnittet i branschen är vårt företags rörelseresultat” 

svarade företagen enligt följande: 

 
 
 
 
 

På påståendet ”Jämfört med genomsnittet i branschen är vårt företags vinstmarginal 

(vinst före räntekostnader/omsättning)” svarade företagen enligt följande: 

 
Sämre 

1 
 
2 

 
3 

Lika 
4 

 
5 

 
6 

Bättre 
7 

 
1,8 % 

 
0,0 % 

 
5,3 % 

 
24,6 % 

 
31,6 % 

 
19,3 % 

 
17,5 % 

 
 
 
 
 

 
 

Sämre 
1 

 
2 

 
3 

Lika 
4 

 
5 

 
6 

Bättre 
7 

 
0,0 % 

 
3,5 % 

 
5,3 % 

 
24,6 % 

 
40,4 % 

 
10,5 % 

 
15,8 % 

Sämre 
1 

 
2 

 
3 

Lika 
4 

 
5 

 
6 

Bättre 
7 

 
0,0 % 

 
3,5 % 

 
5,3 % 

 
19,3 % 

 
33,3 % 

 
28,1 % 

 
10,5 % 
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5. Analys 
 
 
I detta kapitel presenteras vår analys av det empiriska materialet. Med hjälp av vår teoretiska 

referensram kommer vi att undersöka om tidigare forskning och vår empiri överrensstämmer. 

Vi har dessutom genomfört ett stort antal korstabuleringar för att se om vi kan urskilja 

samband. 

 

5.1 Analys av företags övergripande mångfaldsarbete 

 

I bakgrunden till denna uppsats diskuteras att företag kan arbeta med mångfald för att möta 

globalisering, ökad konkurrens, demografisk förändring och förändrad lagstiftning. Från 

resultatet av enkätundersökningen kan utläsas att 73,1 procent av företagen som deltog i 

enkätundersökningen arbetar med mångfald. Således pekar studien på att mångfaldsarbete på 

stora svenska företag är vanligt förekommande. Det är dock viktigt att ha i åtanke att det inte 

går att dra några generella slutsatser av vår studie då resultatet inte håller för strikt statistisk 

bedömning. Analysen nedan av studiens resultat bygger på svaren från de företag som svarat i 

enkäten att de arbetar med mångfald. 

 

5.1.1 Mångfald som trend  

 

Vad som har sporrat företag att påbörja arbetet med mångfald går inte fullständigt att utläsa 

från resultatet av undersökningen. Forskare menar att företags arbete med mångfald grundar 

sig på att mångfald som socialt fenomen har kommit att bli en trend som påverkat företag som 

är verksamma på 2000-talet (Furusten, 2007; Prasad et al, 2006). 82,5 procent av företagen 

ansåg inte att mångfald är en trend som kommer att ersättas av ett nytt socialt fenomen inom 

de närmaste åren. Vår studie visar att företag påbörjat sitt mångfaldsarbete under olika 

tidsperioder. Denna tidsmässiga spridning gör det även svårt att fastställa något samband 

mellan orsakerna till varför arbetet påbörjats.  

 

Ett tillvägagångssätt för företag att följa marknadsutvecklingen, är att följa efter sina 

konkurrenter. I detta fall att börja arbeta med mångfald och dess variabler till följd av att 

konkurrenterna gör det. Fler än 60 procent av de företag som svarat att de arbetar med 

respektive variabel kön, etnisk tillhörighet, ålder och religion eller annan trosuppfattning 
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svarade att de inte instämmer alls eller endast instämmer delvis (svarsalternativ 1-4) med att 

de arbetar med mångfald till följd av att konkurrenterna gör det. Det kan dock ifrågasättas 

huruvida företag är benägna att avslöja en imitation av en konkurrents strategi, vilket kan vara 

anledningen till att majoriteten angav att de inte arbetar med mångfald till följd av att 

konkurrenterna gör det. Det kan även vara så att det finns ett behov inom företag att arbeta 

med mångfald och därför gör man inte det till följd av att konkurrenterna gör det. 

 

5.1.2 Policy om mångfaldsarbete 

 

Från resultatet av undersökningen framgår att 75,4 procent av de tillfrågade företagen har en 

policy som uppmanar arbete med mångfald i varje del av verksamheten. En policy som 

genomsyrar hela företaget är ett måste då mångfaldsarbetet annars inte får sin fulla effekt 

(Karlöf & Lövingsson, 1998). Följaktligen bör en policy som uppmanar mångfald på alla 

nivåer vara något ett företag strävar efter. 63,2 procent uppgav att mångfaldsarbetet är en 

prioriterad aktivitet i företaget. Vidare är det ännu färre, endast 54,4 procent av företagen, 

som svarat att de arbetar aktivt för att varje medarbetare skall förstå vikten av 

mångfaldsarbete. En anledning till varför företag väljer att ha en policy att arbeta med 

mångfald utan att sedan lägga fokus vid att varje medarbetare skall förstå vikten av att arbeta 

med mångfald, kan vara att företag enbart vill plocka legitimitetspoäng hos företagets externa 

intressenter och bygga upp ett välomtalat varumärke. Att ha en policy att arbeta med 

mångfald skulle således kunna räknas enbart som en pappersprodukt.  

 

5.1.3 Socialt ansvarstagande 

 

I undersökningen fanns frågan om företag påbörjade sitt mångfaldsarbete i samband med 

introducering av den nya Diskrimineringslagen. 33,3 procent av företagen svarade att de hade 

påbörjat sitt mångfaldsarbete till följd av lagstiftningen. Detta är intressant för vår studie då 

teorin belyser vikten av företags ansvar gentemot samhället. Ett samhälleligt ansvar har 

kommit att utgöra en viktig del i ett företags strategi. I grund och botten innebär samhälleligt 

ansvarstagande att företag skall beakta relevanta förtroendefrågor som kretsar kring företags 

viktigaste intressenter (Broomé et al, 2001). Det samhälleliga ansvaret uppnås genom att 

företag uppträder konsekvent gentemot de lagar och regler som finns i det samhälle företaget 

verkar (Carroll, 1991). Forskare har dock hävdat att oavsett hur goda anledningar ett företag 

utger sig för att ha vid implementering av mångfald, kommer den grundläggande pelaren 
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alltid att vara lönsamhetsrelaterad (Borglund et al, 2009). En anledning till varför var tredje 

företag påbörjat sitt mångfaldsarbete till följd av Diskrimineringslagen kan vara att ett företag 

vill bli respekterat i samhället. En annan anledning är att om företag tar ett samhälleligt ansvar 

kan detta leda till en högre avkastning på lång sikt (Borglund et al, 2009). Vilket bottnar i att 

konsumenterna är mer medvetna och vill i samband med sin konsumtion ta ett samhälleligt 

ansvar, därav gynnas de företag som kommunicerar ut till sina kunder att de är socialt 

ansvarstagande.   

Det samhälleliga ansvaret kommer att sätta företag i en mer fördelaktig position jämfört med 

konkurrenterna. Mer än 40 procent av företagen som arbetar med respektive variabel; kön, 

etnisk tillhörighet, ålder och religion eller annan trosuppfattning instämde delvis eller till fullo 

(svarsalternativ 4-7) med att de arbetar med respektive variabel för att ta ett socialt ansvar. 

Kön och etnisk tillhörighet tenderar att vara de variabler företagen arbetar med i störst 

utsträckning för att ta ett socialt ansvar. Det behöver däremot inte vara så att det sociala 

ansvaret är den enda anledningen till varför företag arbetar med variablerna kön och etniskt 

tillhörighet. Företag arbetar nämligen i större omfattning med dessa variabler. 63,2 procent av 

dem som arbetar med mångfald arbetar med variabeln kön och 57,9 procent med variabeln 

etnisk tillhörighet. Det är endast 49,1 procent av de företag som arbetar med mångfald som 

arbetar med variabeln ålder samt 29,8 procent som arbetar med variabeln religion eller annan 

trosuppfattning. Anledningen till att företag arbetar mest med variablerna kön och etnisk 

tillhörighet kan vara att detta är egenskaper som har varit mest frekvent diskuterade i 

jämställdhetsdebatten. Jämställdhetsdebatten i Sverige tog sitt ursprung i debatten gällande 

män och kvinnor på arbetsplatsen, och därför funnits i företags periferi under en lång 

tidsperiod.   

 

Ett sätt för företag att ta ett samhälleligt ansvar, är att följa de regler och normer som finns i 

samhället, exempelvis arbeta för att motverka diskriminering. Av de företag som bedriver 

mångfaldsarbete är det mångfaldsarbetet med variablerna kön och etnisk tillhörighet som 

påverkats mest av lagstiftningen. 64,8 procent av dem som arbetar med variabel kön och 64,6 

procent av dem som arbetar med variabel etnisk tillhörighet har svarat att de instämmer delvis 

eller till fullo (svarsalternativ 4-7) att deras arbete med ovan nämnda variabler har påverkats 

av svensk lagstiftning. Jämförs dessa siffror med att det var 33,3 procent av företagen som 

uppgett att de påbörjat sitt mångfaldsarbete till följd av Diskrimineringslagen kan man dra 

slutsatsen att även om företagen inte anser att svensk lagstiftning är orsaken bakom 

mångfaldsarbetet så har lagen ändå haft en stor påverkan på hur arbetet ser ut. Anledningen 
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till varför Diskrimineringslagen inte varit en större bidragande faktor till att företag har 

påbörjat sitt mångfaldsarbete skulle kunna härledas från att vi undersökt stora företag. Stora 

företag tordes i större utsträckning än minde företag vara verksamma på den globala 

marknaden. En anledning kan således vara att stora företag inte tar svensk lagstiftning i lika 

stor beaktning. Således kan företags arbete med mångfald vara en naturlig följd av deras 

inträde på den globala marknaden.    

 

5.2 Analys av effekter 

 

I detta avsnitt kommer vi att analysera de effekter som mångfaldsarbete har gett upphov till i 

de svenska företagen som vi undersökt. Vi kommer därtill att utföra ett antal korstabuleringar 

under de effekter där vi kunde urskilja att fler än vart femte företag upplevt en förändring 

sedan de började arbeta med mångfald. Vi vill undersöka om vi kan utkristallisera några 

intressanta samband knutna till mångfaldsarbetets effekter. 

 

5.2.1 Personalomsättning  

 

Forskare menar att mångfald kan leda till lägre personalomsättning, vilket kan härledas från 

högre trivsel, lägre personalfrånvaro och färre sjukskrivningar (Kandola & Fullerton 1994; 

Mlekov & Widell, 2003). Resultat från den genomförda studien visar att företag inte upplevt 

någon förändring gällande personalomsättningen, då 89,5 procent svarade att 

personalomsättningen varit oförändrad sedan företaget började arbeta med mångfald. Antalet 

sjukskrivningar har inte heller förändrats markant, då 93,0 procent svarade att 

sjukskrivningarna varit oförändrade sedan de började arbeta med mångfald. Kandola och 

Fullerton (1994) menar i sin forskning att mångfaldsarbete skall leda till en lägre 

personalomsättning. Enbart 7,0 procent av respondenterna uppgav att de upplevt en 

minskning av personalomsättningen sedan företag började arbeta med mångfald. Likaledes 

uppgav 7,0 procent av företagen att de upplevt en minskning av antalet sjukskrivningar sedan 

de började arbeta med mångfald. Något som kan ha bidragit till att individer känner sig 

tryggare på arbetsplatsen och som även kan vara en orsak till att sjukskrivningarna minskat 

något, är den nya Diskrimineringslagen som trädde ikraft den 1 januari 2009. 

Diskrimineringslagen bidrar till ett öppet arbetsklimat på arbetsplatsen, vilket medför att de 

anställda känner sig avslappnade. Om olikheter respekteras kommer de anställda att känna ett 
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större engagemang för sitt arbete och detta kan vara anledningen till att 7,0 procent av 

företagen såg att sjukskrivningarna minskat. 

 

En ytterligare intressant iakttagelse är att 3,5 procent av respondenterna angav att de upplevt 

en ökning av personalomsättningen. En anledning till att personalomsättningen kan ha ökat är 

att somliga individer föredrar invanda mönster och att arbeta med kollegor som är av samma 

bakgrund. Individer har olika referensramar och detta kan leda till kulturkrockar och minskad 

trygghet inom arbetsgruppen; något som kan leda till en ökad personalomsättning (Broomé et 

al, 2001). Om företag genomgår en förändringsprocess, kan även de anställda som inte stödjer 

förändringsprocessen komma att lämna företaget. Likaledes om ett företag präglas av 

homogenitet kan individer som skiljer sig från mängden känna sig exkluderade från 

gemenskapen. Även detta kan vara en anledning till att individen lämnar arbetsplatsen.  

 

5.2.2 Rekrytering och befordring 

 

För att mångfaldsarbete skall leda till en större rekryteringspool måste företag ta individers 

särskiljande egenskaper i beaktning när de nyrekryterar och befordrar personal (Joplin & 

Daus, 1997). Mer än hälften av de företag som arbetar med respektive variabel kön, etnisk 

tillhörighet samt ålder tar dessa variabler i beaktning vid nyrekrytering av personal. Gällande 

religion eller annan trosuppfattning svarade endast 6,1 procent att de tog denna variabel i 

beaktning, 18,2 procent svarade att de beaktade denna variabel till viss del (svarsalternativ 4) 

och 24,2 procent svarade att de inte alls tog religion eller annan trosuppfattning i beaktning 

när de nyrekryterar personal.  

 

Mer än 70 procent av dem som arbetar med respektive variabel kön, etnisk tillhörighet samt 

ålder angav att de även tar dessa variabler i beaktning när företaget befordrar personal. 90,9 

procent svarade att de endast till viss del eller inte alls (svarsalternativ 1-4) beaktade variabeln 

religion eller annan trosuppfattning när de befordrar personal. En anledning till att religion 

eller annan trosuppfattning inte beaktas när företag nyrekryterar eller befordrar personal kan 

vara att religion är en osynlig egenskap (Foldy, 1999). Om en rekryterare ställer frågor om en 

individs osynliga egenskaper som inte kan knytas till anställningen, exempelvis vilken 

religion den arbetssökande tillhör, kan detta uppfattas som kränkande mot den personliga 

integriteten. Således tenderar det vara de synliga egenskaperna hos en individ som företag tar 

hänsyn till när de nyrekryterar och befordrar personal. 
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I enkäten svarade respondenterna på frågan om huruvida företaget upplevt någon skillnad i 

antal sökande per ledig plats. 31,6 procent av respondenterna svarade att de sett en ökning av 

antalet sökande till företaget sedan de började arbeta med mångfald, 68,4 procent hade inte 

upplevt någon skillnad. Anledningen till att så många som en tredjedel av företagen upplevt 

en ökning av antalet arbetssökande kan bero på att företagen, genom sitt mångfaldsarbete, nu 

attraherar fler potentiella anställda. Individer som innan inte uppmärksammat företaget som 

en potentiell arbetsgivare kan ha uppmärksammat att företaget arbetar med jämställdhet och 

mot diskriminering. De företag som inte säger sig uppleva att fler sökt sig till företaget efter 

deras påbörjade arbete med mångfald har kanske inte en ökning av antalet sökande per ledig 

plats som ett mål då företaget använder sig av exempelvis internrekrytering. Det kan även 

vara så att företagen som inte sett någon ökad tillströmning av arbetsansökningar redan ses 

som en attraktiv arbetsplats i samhället och på så sätt har de av andra anledningar redan har 

många sökande till deras tjänster. 

 

5.2.2.1 Korstabulering mellan antalet arbetssökande och ett företags relation till 

omgivningen  

 

Resultatet från undersökningen visar tydligt att arbete med mångfald leder till effekten att 

företaget får fler ansökningar till varje ledig anställning. Var tredje företag i undersökningen 

angav att de såg en ökning av antalet sökande per ledig plats sedan de började arbeta med 

mångfald. Det intressanta är nu att undersöka om en större andel företag med denna effekt 

upplevde att de har en bättre relation till omgivningen (PR) än branschgenomsnittet, jämfört 

med företag utan denna effekt. 

 

För att se om det går att påvisa att det finns ett samband mellan den ökade effekten och att 

företag anser sig ha en bättre relation till omgivningen än branschgenomsnittet, gör vi en 

korstabulering (se figur 19).  

      (figur 19) 

Jämfört med genomsnittet i branschen är vårt företags relation till omgivningen (Public 
Relations) 
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Oförändrad 0,0 % 0,0 % 0,0 % 23,1% 38,5% 20,5% 17,9% 

I vårt företag har vi 
sett följande 
förändring av 
antalet sökande per 
ledig plats sedan vi 
började arbeta med 
mångfald 

Ökad 0,0 % 0,0 % 11,1% 44,4% 22,2% 11,1% 11,1% 



 62 

 

Vi ser att 44,4 procent (22,2 + 11,1 + 11,1) av de företag som upplevde en ökning av antalet 

sökande per ledig plats, anser sig ha en något bättre till bättre (svarsalternativ 5-7) relation till 

omgivningen jämfört med genomsnittet i branschen. 76,9 procent (38,5 + 20,5 + 17,9) av de 

företag som inte upplevde någon förändring av antalet sökande per ledig plats, anser sig ha en 

något bättre till bättre (svarsalternativ 5-7) relation till omgivningen jämfört med genomsnittet 

i branschen. Av ovanstående korstabulering framgår att andelen företag som ansåg att de har 

en bättre relation till omgivningen än branschgenomsnittet, är störst inom företag som inte sett 

någon förändring av antalet sökande per ledig plats. Det tenderar vara så att företag som 

arbetar med mångfald och fått en ökning av antalet sökande per ledig plats har en något bättre 

till bättre relation till omgivningen jämfört med branschgenomsnittet. Dock kan vi inte säga 

att det beror på företags arbete med mångfald då de företag som inte upplevt någon förändring 

av antalet sökande per ledig plats också hade en något bättre till bättre relation till 

omgivningen.    

 

5.2.3 Kundbas 

 

Globaliseringen, ökad konkurrens på marknaden och demografiska förändringen har medfört 

att kraven ökar på att företag skall förstå olika kunders behov och preferenser. Av 

respondenterna svarade fler än 50 procent som arbetar med respektive variabel; kön, ålder och 

religion eller annan trosuppfattning att företagen inte alls eller endast delvis (svarsalternativ 1-

4) arbetar med respektive variabel på grund av att de har en heterogen kundbas med olika 

behov och förväntningar. Däremot angav 60,3 procent av företagen som arbetar med 

variabeln etnisk tillhörighet att de instämmer delvis eller till fullo (svarsalternativ 4-7) att de 

arbetar med etnisk tillhörighet för att företagen har en heterogen kundbas med olika behov 

och förväntningar. Orsaken till att företag inte arbetar med variablerna ålder och kön för att 

företag har en heterogen kundbas med olika behov och förväntningar skulle kunna vara att 

dessa variabler inte har tillkommit till följd av omvärldsförändringarna. Däremot har 

exempelvis globaliseringen och förändrad demografisk bild medfört att företag arbetar med 

variabeln etnisk tillhörighet för att företag har en heterogen kundbas. Invandringen till Sverige 

har ökat och således består den svenska befolkningen idag av individer med olika etniska 

tillhörigheter. För att tillgodose invandrarnas behov, efterfrågan och krav kan företag arbeta 

med att rekrytera anställda med liknande bakgrund (Mlekov & Widell, 2003). Detta är en 

trolig orsak till det stora antalet företag som arbetar med variabeln etnisk tillhörighet. En 
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anledning till varför etnisk tillhörighet men inte religion beaktas inom företag när de arbetar 

med mångfald skulle kunna vara att etnisk tillhörighet är en primär egenskap medan religion 

är en sekundär egenskap som inte går att utskilja vid första anblick (Foldy, 1999). 

 

Mångfaldsarbete innebär att företag lyfter fram olikheter som en mångfacetterad 

personalstyrka medför. Dessa olikheter kan utnyttjas till något positivt, om företag värdesätter 

olika individers perspektiv (Dass & Parker, 1999). 14,0 procent av företagen har sett en ökad 

förändring av sin kundbas sedan de började arbeta med mångfald. Resterande 86,0 procent av 

företagen ansåg sig inte ha upplevt någon skillnad. Detta kan tyda på att företag inte lyfter 

fram personalens olika egenskaper och kompetens för att nå ut till fler kunder. En annan 

anledning kan vara att en mångfacetterad personalstyrka inte leder till en ökad kundbas. 

 

5.2.4 Avspegla kunderna 

 

Ett företag där de anställda avspeglar sina kunder kommer bättre att förstå olika kunders 

preferenser och behov (Mlekov & Widell, 2003; Morrison, 1992). 33,3 procent av 

respondenterna såg att arbetet med mångfald lett till den positiva effekten att företaget speglar 

sina kunder bättre. De företag som svarat att de upplevt att personalen bättre speglar kunderna 

kan ha sett ett behov av en djupare förståelse för företagets mångfacetterade kundgrupp och 

därför anställt personal som speglar deras kunder. Mångfaldsarbetet bidrager med nya 

synvinklar, vilket även kan vara en anledning till varför företag ansåg att de speglar sina 

kunder bättre sedan de började arbeta med mångfald. I undersökningen svarade 66,7 procent 

av företagen att de inte sett någon förändring av hur de speglar sina kunder sedan de började 

arbeta med mångfald. En anledning till detta kan vara att de stora företagen som vi undersökte 

med fler än 250 anställda redan speglar sina kunder alternativt har de inte något behov av att 

göra det. Att spegla sina kunder är av olika vikt beroende av vilken bransch företag är 

verksamma inom.  
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5.2.4.1 Korstabulering mellan spegling av kunder och ett företags 

marknadsandel 

 

Resultatet från undersökningen visar tydligt att arbete med mångfald kan bidraga till en effekt 

i hur företag speglar sina kunder. Var tredje företag i undersökningen angav att de såg en 

ökning av hur medarbetarna speglar sina kunder sedan de började arbeta med mångfald. Det 

intressanta är nu att undersöka om en större andel företag med denna effekt upplevde att de 

har en större marknadsandel än branschgenomsnittet, jämfört med företag utan denna effekt.      

 

För att se om det går att påvisa att det finns ett samband mellan den ökade effekten och att 

företag anser sig ha en större marknadsandel än branschgenomsnittet, gör vi en korstabulering 

(se figur 20).  

      (figur 20) 

 

Vi ser att 47,5 procent (5,3 + 21,1 + 21,1) av de företag som upplevde en ökning av hur 

medarbetarna speglar sina kunder, anser sig ha en något större till större (svarsalternativ 5-7) 

marknadsandel jämfört med genomsnittet i branschen. 81,5 procent (36,8 + 28,9 + 15,8) av de 

företag som inte upplevde någon förändring av hur medarbetarna speglar sina kunder, anser 

sig ha en något större till större (svarsalternativ 5-7) marknadsandel jämfört med genomsnittet 

i branschen. Av nedanstående korstabulering framgår att andelen företag som ansåg att de har 

en större marknadsandel än branschgenomsnittet, är störst inom företag som inte sett någon 

förändring av hur medarbetarna speglar sina kunder. Det tenderar vara så att företag som 

arbetar med mångfald och sett en ökning av hur medarbetarna speglar företagets kunder har 

en något större till större marknadsandel jämfört med branschgenomsnittet. Dock kan vi inte 

säga att det beror på företags arbete med mångfald då de företag som inte upplevt någon 

förändring av hur medarbetarna speglar företagets kunder också hade en något större till större 

marknadsandel.    

 

Jämfört med genomsnittet i branschen är marknadsandel i vårt företag  
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Oförändrad 0,0 % 0,0 % 0,0 % 18,4 % 36,8 % 28,9 % 15,8 % 

I vårt företag har vi 
sett följande 
förändring av hur 
medarbetarna 
speglar våra kunder 
sedan vi började 
arbeta med 
mångfald 

Ökad 10,5 % 0,0 % 0,0 % 42,1 % 5,3 % 21,1 % 21,1 % 
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5.2.5 Innovationsförmåga 

 

Ett framgångsrikt arbete med mångfald kan leda till en ökad innovationsförmåga, vilket bidrar 

till utvecklande av nya produkter och nya problemlösningssätt (Broomé et al, 2001). Av 

respondenterna var det 8,8 procent som svarade att de sett en ökning av personalens 

utveckling av nya produkter. Inga respondenter upplevde att personalens utveckling av nya 

produkter minskat medan majoriteten, 91,2 procent, av företagen angav att det inte sett någon 

förändring av personalens utveckling av nya produkter sedan de började arbeta med mångfald. 

Således kan det betyda att 8,8 procent av företagen har ett framgångsrikt mångfaldsarbete 

som har lett till en ökad innovationsförmåga. Att ett företag inte upplever någon skillnad 

gällande utveckling av nya produkter skulle kunna härledas från att företaget inte har ett 

arbetsklimat som tillfredsställer de anställda. För att nya produkter skall utvecklas krävs att de 

anställda känner sig bekväma i den arbetsmiljö de befinner sig i. Vilket de kan göra då en 

öppen och tillitsfull kommunikation präglar företaget (Robinson & Dechant, 1997; Joplin & 

Daus, 1997). Ytterligare anledningar till att företag inte har upplevt någon förändring av 

personalens utveckling av nya produkter kan vara att ett företags arbetsuppgifter inte kräver 

innovationsförmåga eller att företag har andra mål med sitt mångfaldsarbete.  

  

5.2.6 Effektivitet 

 

För att förbättra effektiviteten i en verksamhet kan företag utnyttja företagets befintliga 

resurser, exempelvis personalens kompetens (Abrahamsson & Brege, 2004). Merparten, 86,0 

procent, av de tillfrågade företagen svarade att de inte upplevt någon skillnad gällande 

effektiviteten sedan de började arbeta med mångfald. 8,8 procent av respondenterna upplevde 

att effektiviteten ökat sedan företaget började arbeta med mångfald. En anledning till att 

företag upplevde en ökad effekt av effektiviteten skulle kunna vara att de lyckats utnyttja 

företagets befintliga resurser. De företag kan exempelvis ha lyckats ta tillvara på alla 

individers kompetens. I studien framkom att 5,3 procent av respondenterna upplevde att 

effektiviteten minskat. När en konstellation av individer övergår från att vara en homogen och 

sammansvetsad grupp till att bli heterogen ökar antalet perspektiv och synsätt. Detta kan leda 

till att konflikter uppstår på grund av skillnader i åsikter (Simons & Zuckerman, 1994). Även 

kommunikationsproblem kan uppstå inom en mångfacetterad personalstyrka, då individerna i 

gruppen inte uppfattar/förstår sina medarbetares intentioner. (Joplin & Daus, 1997). Att lösa 

konflikter på en arbetsplats tordes vara en tids- och effektivitetskrävande uppgift som tar 
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energi från arbetskraftens huvudsakliga arbetsuppgifter. Uppstår konflikter och 

kommunikationsproblem i ett företag kommer effektiviteten således att minska.  

 

5.2.7 Kreativitet 

 

Cox (1993) menar att i heterogena grupper minskar risken för att grupptänkande skall 

uppkomma. Detta är av vikt när exempelvis anställda samarbetar för att utveckla nya 

produkter. Vidare menar Cox att det är individers olika bakgrunder, erfarenheter och 

värderingar som leder till en större kreativitets- och innovationsförmåga. (Cox, 1993). Av 

dem som besvarade enkäten uppgav 22,8 procent att de sett en ökad kreativitet sedan 

företaget börjat arbeta med mångfald. Detta tyder på att de anställda inom dessa företag har 

ett gott samarbete där de anställda känner att de kommer till tals och att deras kompetens 

utnyttjas. Inga respondenter svarade att kreativiteten minskat, men 77,2 procent ansåg att de 

inte upplevt någon förändring av kreativiteten inom företaget sedan de började arbeta med 

mångfald. En anledning till en oförändrad kreativitet kan vara att dessa företag inte fokuserar 

på individers olika bakgrunder, erfarenheter och värderingar. Det kan vara så att 

arbetsuppgifterna är utformade på ett sådant sätt att kreativitet inte är av vikt för företaget. 

 

5.2.7.1 Korstabulering mellan personalens kreativitet och ett företags utveckling 

av nya produkter 

 

Resultatet från undersökningen visar tydligt att arbete med mångfald kan bidraga till en effekt 

i personalens kreativitet. Nästan var fjärde företag i undersökningen angav att de såg en 

ökning av personalens kreativitet sedan de började arbeta med mångfald. Det intressanta är nu 

att undersöka om en större andel företag med denna effekt upplevde att de har en bättre 

utveckling av nya produkter än branschgenomsnittet, jämfört med företag utan denna effekt.      

 

För att se om det går att påvisa att det finns ett samband mellan den ökade effekten och att 

företag anser sig ha en bättre utveckling av nya produkter än branschgenomsnittet, gör vi en 

korstabulering (se figur 21).  
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       (figur 21) 

 

Vi ser att 46,2 procent (7,7 + 30,8 + 7,7) av de företag som upplevde en ökning av 

personalens kreativitet, anser sig ha en något bättre till bättre (svarsalternativ 5-7) utveckling 

av nya produkter jämfört med genomsnittet i branschen. 68,2 procent (18,2 + 31,8 + 18,2) av 

de företag som inte upplevde någon förändring av personalens kreativitet, anser sig ha en 

något bättre till bättre (svarsalternativ 5-7) utveckling av nya produkter jämfört med 

genomsnittet i branschen. Av nedanstående korstabulering framgår att andelen företag som 

ansåg att de har en bättre utveckling av nya produkter än branschgenomsnittet, är störst inom 

företag som inte sett någon förändring av personalens kreativitet. Det tenderar vara så att 

företag som arbetar med mångfald och sett en ökning av personalens kreativitet har en något 

bättre till bättre utveckling av nya produkter jämfört med branschgenomsnittet. Dock kan vi 

inte säga att det beror på företags arbete med mångfald då de företag som inte upplevt någon 

förändring av personalens kreativitet också hade en något bättre till bättre utveckling av nya 

produkter.    

 

5.2.8 Kommunikation mot externa intressenter 

 

I undersökningen fick respondenterna besvara frågan om de kunde urskilja någon förändring 

av företagets publicitet sedan de började arbeta med mångfald. Ökad publicitet innebär ökad 

uppmärksamhet genom uttalanden och omnämnanden i media. 22,8 procent av 

respondenterna svarade att de upplevt en ökning av företagets publicitet sedan de började 

arbeta med mångfald och 77,2 procent av respondenterna svarade att de inte upplevt någon 

förändring av företagets publicitet. Ökad publicitet kan ha två innebörder, dels kan den vara 

av negativ karaktär och dels kan den vara av positiv karaktär. Om företaget erhållit positivt 

alternativt negativt omdöme sedan de började arbeta med mångfald går inte att utläsa genom 

vår undersökning. Att ett företag inte upplevt att de erhållit ökad publicitet sedan de började 

arbeta med mångfald, kan vara att företag har hamnat i skuggan av andra företag som i större 

omfattning kommunicerar ut sitt mångfaldsarbete och på så sätt inte kunnat se någon 

Jämfört med genomsnittet i branschen är vårt företags utveckling av nya produkter 
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7 

Oförändrad 0,0 % 0,0 % 4,5 % 27,3 % 18,2 % 31,8 % 18,2 % 

I vårt företag 
har vi sett 
följande 
förändring av 
personalens 
kreativitet 
sedan vi 
började arbeta 
med mångfald 

Ökad 0,0 % 0,0 % 15,4 % 38,5 % 7,7 % 30,8 % 7,7 % 
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förändring av egna företagets publicitet. En ökad publicitet av företaget skulle kunna innebära 

att företaget bedriver ett framgångsrikt mångfaldsarbete. En annan anledning kan vara att de 

företag som sett en ökning av företagets publicitet kan ha implementerat mångfaldsarbete för 

att erhålla en ökad medial uppmärksamhet. Företag kan hoppas att de genom media skall 

framställas som ett ansvarstagande företag. En anledning till att endast 22,8 procent upplevt 

en ökning av företagets publicitet sedan de började arbeta med mångfald skulle kunna 

härledas från att endast 50 procent av företagen kommunicerar ut till externa intressenter att 

de arbetar med mångfald och endast 50 procent av företagen inte alls kommunicerar att de 

arbetar med mångfald när de marknadsför sina produkter och/eller tjänster.  

 

5.2.8.1 Korstabulering mellan publicitet och ett företags relation till 

omgivningen 

 

Resultatet från undersökningen visar tydligt att arbete med mångfald kan bidraga till en effekt 

i företagets publicitet (uttalanden/omnämnande) i media. Nästan var fjärde företag i 

undersökningen angav att de såg en ökning av företagets publicitet i media sedan de började 

arbeta med mångfald. Det intressanta är nu att undersöka om en större andel företag med 

denna effekt upplevde att de har en bättre relation med omgivningen (PR) än 

branschgenomsnittet, jämfört med företag utan denna effekt.      

 

För att se om det går att påvisa att det finns ett samband mellan den ökade effekten och att 

företag anser sig ha en bättre relation till omgivningen än branschgenomsnittet, gör vi en 

korstabulering (se figur 22).  

      (figur 22) 

 

Vi ser att 53,9 procent (23,1 + 7,7 + 23,1) av de företag som upplevde en ökning av företagets 

publicitet i media, anser sig ha en något bättre till bättre (svarsalternativ 5-7) relation till 

omgivningen jämfört med genomsnittet i branschen. 70,5 procent (36,4 + 20,5 + 13,6) av de 

företag som inte upplevde någon förändring av företagets publicitet i media, anser sig ha en 

Jämfört med genomsnittet i branschen är vårt företags relation till omgivningen 
(Public Relations) 
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Oförändrad 0 % 0 % 0 % 29,5 % 36,4 % 20,5 % 13,6 % 

I vårt företag har vi fått följande 
förändring av publicitet 
(uttalanden/omnämnande) i 
media sedan vi började arbeta 
med mångfald 

Ökad 0 % 0 % 15,4 % 30,8 % 23,1 % 7,7 % 23,1 % 



 69 

något bättre till bättre (svarsalternativ 5-7) relation till omgivningen jämfört med genomsnittet 

i branschen. Av nedanstående korstabulering framgår att andelen företag som ansåg att de har 

en bättre relation till omgivningen än branschgenomsnittet, är störst inom företag som inte sett 

någon förändring av företagets publicitet i media. Det tenderar vara så att företag som arbetar 

med mångfald och upplevt en ökning av företagets publicitet har en något bättre till bättre 

relation till omgivningen jämfört med branschgenomsnittet. Dock kan vi inte säga att det 

beror på företags arbete med mångfald då de företag som inte upplevt någon förändring av 

företagets publicitet också hade en något bättre till bättre relation till omgivningen.     

 

5.3 Samband mellan grundläggande förutsättningar och 

effekter 

 

Efter att vi kartlagt effekterna av vad arbete med mångfald bidrager till skall vi undersöka om 

det finns några andra faktorer som påverkar effekterna. I mångfaldsteorin diskuteras ett antal 

grundläggande förutsättningar som måste vara uppfyllda för att mångfaldsarbete skall 

medföra positiva effekter. Forskare menar att företag måste ha en policy som genomsyrar hela 

företaget annars får inte mångfaldsarbetet full effekt (Karlöf & Lövingsson, 1998). Vidare 

måste varje medarbetare förstå vikten av att arbeta med mångfald för att mångfaldsarbetet 

skall bli framgångsrikt (Joplin & Daus, 1997). Företag måste också ha i åtanke att 

mångfaldsarbete är en förändringsprocess vilket innebär att det kan ta tid innan effekterna blir 

märkbara (Mlekov & Widell, 2003).       

 

Av de åtta förändringsfaktorer (hänvisning till bilaga ett, del tre, sektion ett i 

surveyundersökningen) som vi undersökt kunde vi urskilja att fyra faktorer hade förändrats i 

fler än vart femte företag sedan de började arbeta med mångfald. Följande fyra 

förändringsfaktorer sågs: 31,6 procent av företagen såg en ökning av antalet sökande per ledig 

plats, 33,3 procent av företagen såg en ökning av hur medarbetarna speglar deras kunder, 22,8 

procent av företagen såg en ökning av personalens kreativitet och 22,8 procent av företagen 

upplevde en ökad publicitet (uttalanden/omnämnande) i media.    

 

De fyra ovannämnda förändringsfaktorerna tabuleras med frågor ställda i undersökningen, 

som forskarna anser är grundläggande förutsättningar som måste vara uppfyllda för att 

mångfaldsarbetet skall bli framgångsrikt. Vi utför korstabuleringar för att se om det finns 
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något samband mellan uppfyllandet av förutsättningarna och mångfaldsarbetets positiva 

effekter.  

 

5.3.1 Mångfaldsarbete som förändringsprocess 

 

För att undersöka om tidsaspekten, gällande när företag började arbeta med mångfald 

påverkar resultatet, genomfördes en korstabulering mellan de fyra förändringsfaktorerna mot 

hur länge företag arbetat med mångfald. I detta fall kunde vi inte utkristallisera något 

samband med anledning av att en för stor andel av respondenterna (26,3 procent) svarat att de 

inte vet hur länge deras företag har arbetat med mångfald, vilket påverkade sambandet. Enligt 

teori blir effekterna mer påtagliga desto längre ett företag har arbetat med mångfald (Mlekov 

& Widell, 2003). Tyvärr kunde vi inte med vårt underlag utskilja ett samband mellan 

tidsaspekten och förändringsfaktorerna.   

 

5.3.2 Policyns betydelse 

 

Tabulering genomfördes mellan de fyra förändringsfaktorerna mot underlaget om företag har 

en policy som uppmanar arbete med mångfald i varje del av verksamheten. Forskare menar att 

företag måste ha en policy som genomsyrar hela företaget för att arbete med mångfald skall få 

full effekt (Karlöf & Lövingsson, 1998). Från resultatet av undersökningen framgår att 75,4 

procent av de tillfrågade företagen har en policy som uppmanar arbete med mångfald i varje 

del av verksamheten. I tabellerna nedan kan man urskilja att majoriteten av företagen som såg 

en positiv effekt av att arbeta med mångfald även har en policy i företaget som uppmanar 

mångfaldsarbete. 

 

Figur 23 visar att 72,2 procent av företagen som såg en ökning av antalet sökande per ledig 

plats har en policy att arbeta med mångfald, jämfört med att 27,8 procent som såg en ökning 

av antalet sökande per ledig plats inte hade någon sådan policy. Detta resultat tyder på att det 

tordes vara viktigt att ha en policy som uppmanar arbete med mångfald för att locka till sig 

fler arbetssökande till företaget. Man kan även urskilja i tabellen att bara för att företag har en 

policy att arbeta med mångfald så leder det inte automatisk till en positiv effekt. 76,9 procent 

av dem som upplevde en oförändring av antalet arbetssökande har en policy att arbeta med 

mångfald.    
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I vårt företag har vi sett följande förändring 

av antalet sökande per ledig plats sedan vi 

började arbeta med mångfald 

 

Oförändrad Ökad 

Ja 76,9 % 72,2 % 

Nej 17,9 % 27,8 % 

Vårt företag har en policy 
som uppmanar arbete med 
mångfald i varje del av 
verksamheten 

Vet ej 5,1 % 0,0 % 

     (Figur 23) 

Figur 24 visar att av de företag som sett en förändring av hur medarbetarna speglar deras 

kunder, har 84,2 procent en policy som uppmanar arbete med mångfald i varje del av 

verksamheten. Detta kan jämföras med att det bara är 15,8 procent av företagen som sett 

denna positiva effekt som inte har någon sådan policy. Man kan även i denna korstabell se att 

en policy som uppmanar arbete med mångfald i varje del av verksamheten inte är någon 

garanti för att se en ökad förändring av hur medarbetarna speglar kunderna. 71,1 procent av 

de företag som ser en oförändrad effekt har en policy om mångfaldsarbete.      

  

I vårt företag har vi sett följande förändring 

av hur medarbetarna speglar våra kunder 

sedan vi började arbeta med mångfald 

 

Oförändrad Ökad 

Ja 71,1 % 84,2 % 

Nej 23,7 % 15,8 % 

Vårt företag har en policy 
som uppmanar arbete med 
mångfald i varje del av 
verksamheten 

Vet ej 5,3 % 0,0 % 

     (Figur 24) 

 

Figur 25 visar att av de företag som sett en ökad förändring av personalens kreativitet sedan 

de började arbeta med mångfald, har 76,9 procent en policy som uppmanar arbete med 

mångfald. Detta kan jämföras med att 23,1 procent av dem som upplevde en ökning av 

personalens kreativitet inte har någon policy. Dock visar även denna tabell att 75,0 procent av 

dem som upplevde en oförändring av personalens kreativitet har en policy att mångfaldsarbete 

skall genomsyra hela verksamheten, vilket innebär att en policy inte automatiskt leder till 

positiva effekter. 
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I vårt företag har vi sett följande förändring 

av personalens kreativitet sedan vi började 

arbeta med mångfald 

 

Oförändrad Ökad 

Ja 75,0 % 76,9 % 

Nej 20,5 % 23,1 % 

Vårt företag har en policy 
som uppmanar arbete med 
mångfald i varje del av 
verksamheten 

Vet ej 4,5 % 0,0 % 

     (Figur 25) 

   

I figur 26 ser man att det finns ett samband mellan ökad publicitet (uttalanden/omnämnande) i 

media och policy om mångfaldsarbete, då 84,6 procent av dem som sett en ökad effekt har en 

sådan policy. Detta kan jämföras med att av dem som fått ökad publicitet i media är det bara 

15,4 procent som inte har någon policy som uppmanar mångfaldsarbete. Men inte heller i 

detta fall leder en policy till att företag automatiskt får ökad publicitet i media, vilket 

understöds av att 72,7 procent av dem som ser en oförändrad effekt har en policy om 

mångfaldsarbete.  

 

I vårt företag har vi fått följande förändring av 

publicitet (uttalanden/omnämnande) i media 

sedan vi började arbeta med mångfald 

 

Oförändrad Ökad 

Ja 72,7 % 84,6 % 

Nej 22,7 % 15,4 % 

Vårt företag har en policy 
som uppmanar arbete med 
mångfald i varje del av 
verksamheten 

Vet ej 4,5 % 0,0 % 

     (Figur 26) 
 

5.3.3 Betydelsen av aktivt arbete 

 

Forskare hävdar att för att mångfaldsarbetet skall ge positiva effekter måste företaget arbeta 

aktivt med detta arbete (Furusten, 2007). I vår undersökning kunde vi se att 54,4 procent av 

företagen som arbetar med mångfald arbetar aktivt med att varje medarbetare skall förstå 

vikten av mångfald. 38,6 procent uppgav att de inte arbetar aktivt för att varje medarbetare 

skall förstå vikten av att mångfaldsarbetet. Vi skall nu undersöka om vi kan urskilja 

intressanta samband mellan att företag aktivt arbetar för att varje medarbetare skall förstå 



 73 

vikten av mångfaldsarbete och följande förändringsfaktor; antalet sökande per ledig plats, hur 

medarbetarna speglar kunderna, personalens kreativitet och publicitet i media.  

 

Figur 27 visar att 72,2 procent av de företag som sett en ökad förändring av antalet sökande 

per ledig plats sedan de började arbete med mångfald arbetar samtidigt aktivt för att varje 

medarbetare skall förstå vikten av mångfaldsarbete. Detta kan jämföras med att det bara är 

16,7 procent av företagen som inte aktivt arbetar i sina företag för att varje medarbetare skall 

förstå vikten av mångfaldsarbete som såg den ökade effekten av antalet arbetssökande. 

Således tenderar det vara viktigt att arbeta aktivt för att varje medarbetare skall förstå vikten 

av mångfaldsarbete för att antalet sökande per ledig plats skall öka. Inom gruppen företag som 

inte sett någon förändring av antalet sökande per ledig plats är det ungefär hälften som arbetar 

aktivt för att förmedla vikten av mångfaldsarbete och ungefär hälften som inte gör det.   

 

I vårt företag har vi sett följande förändring 

av antalet sökande per ledig plats sedan vi 

började arbeta med mångfald 

 

Oförändrad Ökad 

Ja 46,2 % 72,2 % 

Nej 48,7 % 16,7 % 

I vårt företag arbetar vi aktivt 
för att varje medarbetare ska 
förstå vikten av 
mångfaldsarbete (t.ex. 
genom personalmöten, 
utbildning) 

Vet ej 5,1 % 11,1 % 

     (Figur 27) 

 

Figur 28 visar att 73,7 procent av företagen, som såg en ökad förändring av hur medarbetarna 

speglar sina kunder sedan de började arbeta med mångfald, arbetar aktivt för att varje 

medarbetare skall förstå vikten av mångfaldsarbete. Detta kan jämföras med att 21,1 procent 

av dem som såg denna ökade förändring arbetar inte aktivt för att förmedla vikten av 

mångfaldsarbete till sina anställda. Således tenderar det vara viktigt att arbeta aktivt för att 

varje medarbetare skall förstå vikten av mångfaldsarbete för att ett företags medarbetare skall 

spegla kunderna. Av de företag som ansåg att de såg en oförändrad effekt av att hur 

medarbetarna speglar kunderna så arbetar ungefär hälften aktivt för att varje medarbetare skall 

förstå vikten av att arbeta med mångfald och ungefär arbetar inte aktivt med detta. 
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I vårt företag har vi sett följande förändring 

av hur medarbetarna speglar våra kunder 

sedan vi började arbeta med mångfald 

 

Oförändrad Ökad 

Ja 44,7 % 73,7 % 

Nej 47,4 % 21,1 % 

I vårt företag arbetar vi aktivt 
för att varje medarbetare ska 
förstå vikten av 
mångfaldsarbete (t.ex. 
genom personalmöten, 
utbildning) 

Vet ej 7,9 % 5,3 % 

     (Figur 28) 
 

Figur 29 undersöker sambandet mellan företag som sett en ökad förändring av personalens 

kreativitet och som arbetar aktivt för att varje medarbetare skall förstå vikten av 

mångfaldsarbete. Detta samband är inte lika påtagligt, vilket understöds av att det endast är 

53,8 procent av företagen som både sett en ökad kreativitet och som aktivt arbetar med att 

förmedla vikten av mångfaldsarbete till sina anställda. Detta kan ställas mot att det är 38,5 

procent av företagen som sett en ökning av personalens kreativitet och som inte aktivt arbetar 

för att varje medarbetare skall förstå vikten av mångfaldsarbete. Detta tyder på att det inte är 

av större betydelse att aktivt arbeta för att förmedla vikten av mångfaldsarbete till sina 

medarbetare för att öka kreativiteten hos dessa medarbetare. Av de företag som ansåg att de 

såg en oförändrad effekt av personalens kreativitet så arbetar 54,5 procent aktivt för att varje 

medarbetare skall förstå vikten av att arbeta med mångfald och 38,6 procent arbetar inte aktivt 

med detta. 

 

I vårt företag har vi sett följande förändring 

av personalens kreativitet sedan vi började 

arbeta med mångfald 

 

Oförändrad Ökad 

Ja 54,5 % 53,8 % 

Nej 38,6 % 38,5 % 

I vårt företag arbetar vi aktivt 
för att varje medarbetare ska 
förstå vikten av 
mångfaldsarbete (t.ex. 
genom personalmöten, 
utbildning) 

Vet ej 6,8 % 7,7 % 

(Figur 29) 
      

Figur 30 visar sambandet mellan företag som sett en ökad förändring av publicitet 

(uttalanden/omnämnande) i media och som även aktivt arbetar för att varje medarbetare skall 

förstå vikten av mångfaldsarbete. Av dem som sett en ökad publicitet i media så arbetar 76,9 
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procent aktivt för att varje medarbetare skall förstå vikten av mångfaldsarbete. Det är 15,4 

procent som sett denna ökade förändring som inte aktivt arbetar med att förmedla vikten av 

mångfaldsarbete till sina anställda. Således tenderar det vara viktigt att arbeta aktivt för att 

varje medarbetare skall förstå vikten av mångfaldsarbete för att publiciteten skall öka Av de 

företag som ansåg att de såg en oförändrad effekt av att företagets publicitet i media så arbetar 

ungefär hälften aktivt för att varje medarbetare skall förstå vikten av att arbeta med mångfald 

och ungefär arbetar inte aktivt med detta. 

 

I vårt företag har vi fått följande förändring av 

publicitet (uttalanden/omnämnande) i media 

sedan vi började arbeta med mångfald 

 

Oförändrad Ökad 

Ja 47,7 % 76,9 % 

Nej 45,5 % 15,4 % 

I vårt företag arbetar vi aktivt 
för att varje medarbetare ska 
förstå vikten av 
mångfaldsarbete (t.ex. 
genom personalmöten, 
utbildning) 

Vet ej 6,8 % 7,7 % 

     (Figur 30) 

 

5.4 Mångfald som konkurrensfördel 

 

Företag implementerar den strategi som de tror kan leda till en långsiktig konkurrensfördel, 

vilket innebär att företag skapar och levererar mer ekonomiskt värde än branschgenomsnittet 

(Besanko et al, 2010). I detta avsnitt kommer vi att analysera om mångfaldsarbete inom 

företag kan leda till att företaget får en bättre relativ position jämfört med genomsnittet i 

branschen. 

 

I undersökningen fick respondenterna uppskatta hur företagets relativa position i förhållande 

till branschgenomsnittet var. Sammanställning av svaren visar att majoriteten av företagen 

anser att företagets relativa position var något bättre till bättre (svarsalternativ 5-7) än 

branschgenomsnittet gällande företagets; personalomsättning (57,9 procent), marknadsandel 

(70,1 procent), utveckling av nya produkter (63,2 procent), relation till omgivningen (66,0 

procent), räntabilitet (66,7 procent), utveckling nya marknader (56,2 procent), 

försäljningstillväxt (66,7 procent), rörelseresultat (71,9 procent) och vinstmarginal (68,4 

procent).  
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Det går inte ur undersökningen att urskilja om företagens bättre relativa position går att 

sammankopplas med mångfaldsarbete. Dock svarade 78,9 procent av företagen att de såg 

mångfald som en konkurrensfördel. Vidare svarade 49,1 procent att de arbetar med mångfald 

för att det är avgörande för att uppnå företagets övergripande strategiska mål. Således kan 

företagens mångfaldsarbete ha påverkat att företagen anser att deras position är något bättre 

till bättre än branschgenomsnittet.  
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6. Slutsatser 
 

I uppsatsens avslutande kapitel tar vi upp de slutsatser som vi kommit fram till. Därefter 

redogörs för våra egna reflektioner. Kapitlet avslutas med förslag på hur man kan utföra 

fortsatt forskning inom ämnet. 

 

6.1 Slutsatser av genomförd studie 

 

I vår studie kan man se att arbete med mångfald inom stora svenska företag är vanligt 

förekommande. Företagen som arbetar med mångfald anser att mångfald inte är någon trend 

som kommer att ersättas av en annan trend inom de närmsta åren. Företag fokuserar mest på 

variablerna kön och etnisk tillhörighet i sitt mångfaldsarbete, med anledning av att detta är 

synliga egenskaper.    

 

I studien kan man urskilja att arbete med mångfald ger följande fyra effekter: att antalet 

arbetssökande till företag som arbetar med mångfald ökar, att företag som arbetar med 

mångfald speglar sina kunder bättre, att personalens kreativitet i företag som arbetar med 

mångfald ökar och att företags publicitet i media ökar när företag arbetar med mångfald.  

 

Vi kan inte påvisa något samband i studien mellan de uppkomna effekterna och företagets 

relativa position i branschen. Vad vi däremot kan se är att majoriteten av företagen som 

upplevde en positiv effekt av att arbeta med mångfald, har en policy som uppmanar 

mångfaldsarbete i varje del av verksamheten. Således är det viktigt för företag att ha en policy 

som uppmanar mångfaldsarbete för att se några positiva effekter av arbetet. En policy att 

arbeta med mångfald leder dock inte automatiskt till positiva effekter i företag. I studien kan 

vi också se att majoriteten av företagen som såg en positiv effekt med sitt mångfaldsarbete, 

även arbetade aktivt för att varje medarbetare ska förstå vikten av mångfaldsarbetet. Detta gör 

att vi kan dra slutsatsen att aktivt arbete med mångfald är viktigt för att se några positiva 

effekter av mångfaldsarbete. I vår studie kan vi inte påvisa den tidsmässiga inverkan på 

mångfaldsarbetets effekter, då alltför många respondenter svarade att de inte vet när företaget 

började arbeta med mångfald.    
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Slutligen, kan vi inte påvisa något samband mellan företags relativa position och 

mångfaldsarbete. I vår studie framkom det dock att majoriteten av företag ser mångfald som 

en konkurrensfördel, samt att majoriteten av företagen anser att de har en bättre relativ 

position än branschgenomsnittet. Detta kan tyda på att mångfaldsarbete försätter företag i en 

bättre position jämfört med andra företag i branschen. 

 

6.2 Egna tankar och reflektioner 

 

När vi tittar tillbaka på den här terminens kunskapsresa kan vi konstatera att det har varit en 

givande och intressant utveckling. När vi i uppsatsens initiala skede bestämde oss för att vi 

ville studera mångfald och vad det kan innebära i dagens samhälle och näringsliv, hade vi en 

aningen snäv och naiv bild. Under tidens gång har vi dock kommit till insikt om att studera 

mångfald innebar att vi studerade ett komplex fenomen. Första uppvaknandet under 

uppsatsens gång kom när vi insåg att begreppet mångfald inte har någon vedertagen definition 

i det svenska språket. Vad vi främst kan ta med oss i framtiden och som en lärdom till vad 

som komma skall är att uppsatsskrivande är en process och att i vissa fall tvingas man byta 

direktion under resans gång och att inte se det som ett misslyckande.  

 
Om vi får spåna om framtidsutsikter gällande mångfald anser vi det inte vara en modefluga 

utan är på frammarsch och kommer att växa sig allt starkare. Detta berör svenska företag i 

allra högsta grad vilket bottnar i att Sverige genomgår en förändringsprocess. Mångfald 

kommer antagligen att ta en allt större plats i såväl människors som företags medvetande. Vi 

tror även att detta kommer att vara en allt viktigare framtida konkurrenskraft, härav anser vi 

att det gäller att ligga i framkant och gärna befinna sig före sin tid. Avslutningsvis kan vi 

konstatera att mångfald inte är utmaning för svenska företag utan en möjlighet.  

        

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

 

Under studiens gång har vi dels läst om en rad olika infallsvinklar och dels har vi själva 

kommit till insikt om hur mångfald kan studeras. Nedan presenteras ett urval av de aspekter 

som vi anser vara de mest intressanta.   

 



 79 

Det hade varit intressant att vidareutveckla den studien som vi genomfört men med ett annat 

upplägg i ett avseende. Enkäten skulle besvaras av två anställda med olika roller på ett 

företag, beroende på vilken typ av fråga det gällde. De ekonomiskt relaterade frågorna skulle 

besvaras av en ekonomiansvarig och personalfrågorna skulle besvaras av en HR-ansvarig. 

Skulle det framkomma nya och förändrade resultat?  

 

En intressant studie att genomföra skulle vara att undersöka mångfaldens betydelse enbart 

utifrån två branscher och göra jämförelser dem sinsemellan. Går det att se några skillnader 

mellan hur en typiskt kvinnodominerande bransch (exempelvis konfektyr) jämfört en typisk 

mansdominerad bransch (exempelvis industrisektorn) bemöter mångfald? 

 

En annan infallsvinkel är att undersöka implementering av mångfald i ett företag. Det skulle 

vara intressant att studera två företag som implementerat mångfald och där resultatet har tagit 

sig två uttryck. Ett företag där de anser att mångfald har bidragit till ett förbättrat resultat och 

ett företag där de anser att mångfald har försämrat företagets resultat. Därefter intervjua 

personer som varit insatta i implementeringsfasen och se om det går att urskilja någon 

skillnad på deras tillvägagångssätt.  
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Bilaga 1 

 

Hej (Respondentens namn)! 

 

Vi är fyra studenter som skriver en kandidatuppsats på Ekonomihögskolan vid Lunds 

Universitet. I studien skall vi undersöka huruvida företag arbetar med mångfald som strategi, 

samt undersöka vilka effekter företag anser sig upplevt till följd av mångfaldsarbete. Vi skulle 

gärna vilja veta Ert företags syn på mångfald.   

 

För att genomföra studien behöver vi Er hjälp. Webbenkäten är uppdelad i tre delar och tar 

cirka 10 minuter att besvara. Er medverkan är mycket betydelsefull för studien och Era 

uppgifter/svar kommer att behandlas konfidentiellt. Er medverkan är frivillig.  

 

Enkäten nås genom att klicka på följande länk: 

 

Vi ber Er svara på enkäten så fort som möjligt, helst före den 14:e maj. 

Tack för Ert deltagande!  

 

 

 

Med vänlig hälsning, 

 

Emmeli, Karin, Matilda och Sofia  

Studenter på Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet 

 

Har Ni frågor kontakta Emmeli Jonsson, emmeli.jonsson.993@student.lu.se 
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Bilaga 2  

 

Enkätundersökning 
 
Syftet med studien är att utreda om företag använder sig av mångfaldsarbete som strategi 
samt undersöka de effekter som kan uppkomma till följd av att arbeta med mångfald. 

 
Frågeformuläret är uppdelat i tre delar.  

• Del 1 syftar till att skapa en övergripande bild av företagets arbete med mångfald.  
• Del 2 syftar till att kartlägga vilka variabler företaget arbetar med inom mångfald 

och på vilket sätt detta arbete tar sig uttryck.  
• Del 3 syftar till att undersöka vad som har hänt på företaget sedan man började 

arbeta med mångfald.  
 

Definition av mångfald: Mångfald handlar om olikheter och likheter mellan individer. I 
denna studie omfattar detta variablerna kön, ålder, etnisk tillhörighet och religion eller 
annan trosuppfattning.  
  
 
DEL 1 – Företagets övergripande bild av mångfald 
 
Denna del av studien syftar till att skapa en övergripande bild av Ert företags arbete med 
mångfald.  
  
Vi ber Er svara utifrån det aktiebolag där Ni som respondent är verksam. Detta är vad som 
i frågeformuläret avses med företag. Del 1 är utformad med påståenden och Ni som 
respondent kryssar i det alternativ som överensstämmer med Ert företag.  
 
1. I vårt företag arbetar vi med mångfald  JA (     ) 

NEJ (     ) 
 Om ”NEJ”, tackar vi vänligen för Er medverkan 
 

2. I vårt företag har vi arbetat med mångfald sedan före 1990 (     ) 
1990 - 1995 (     ) 

     1996 - 2000 (     ) 
     2001 - 2005 (     ) 
     2006 - 2010 (     ) 
     VET EJ (     ) 
 
3. Vårt företag började arbeta med mångfald till följd av lagstiftning mot diskriminering

     JA (     ) 
NEJ (     )  
VET EJ 
 

4. Vårt företag har en policy som uppmanar arbete med mångfald i varje del av 
verksamheten    JA (     ) 

NEJ (     ) 
VET EJ (     ) 
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5. Att sträva efter mångfald är en prioriterad aktivitet i vårt företag  
     JA (     ) 

NEJ (     ) 
VET EJ (     ) 
  

6. I vårt företag arbetar vi aktivt för att varje medarbetare ska förstå vikten av 
mångfaldsarbete (t.ex. genom personalmöten, utbildning) JA (     ) 

NEJ (     ) 
VEJ EJ (     ) 
 

7. I vårt företag har vi en personalpolicy att tillmötesgå våra anställdas önskemål (t.ex. 
erbjuda ledighet under religiösa högtider)  JA (     ) 

NEJ (     ) 
VET EJ (     ) 
 

8. I vårt företag tror vi att fokus på mångfald är en trend som kommer att ersättas av en 
ny trend inom de närmaste åren   JA (     ) 

NEJ (     ) 
VET EJ (     ) 
 

9. I vårt företag utvärderar vi och följer upp vårt arbete med mångfald 
  JA (     ) 

NEJ (     ) 
     VET EJ (     ) 
 

10. I vårt företag ser vi mångfald som en konkurrensfördel  JA (     ) 
NEJ (     ) 
VET EJ (     ) 
 

11. Att arbeta med mångfald är avgörande för att uppnå vårt företags övergripande 
strategiska mål    JA (     ) 

NEJ (     ) 
VET EJ (     ) 
 

12. Vårt företag är verksamt/strävar efter att bli verksamt på den globala marknaden 
JA (     ) 
NEJ (     ) 

     VET EJ (     ) 
 

13. I vårt företag är följande variabler viktiga i samband med expandering på den globala 
marknaden  KÖN (     ) 

ETNISK TILLHÖRIGHET (     ) 
   ÅLDER (     ) 

   RELIGION & ANNAN TROSUPPFATTNING (     ) 
 

 
DEL 2 – Hur mångfaldsarbetet tar sig uttryck 
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Denna del av studien syftar till att kartlägga vilka av följande variabler kön, etnisk 
tillhörighet, ålder och religion eller annan trosuppfattning som Ert företag arbetar med 
inom mångfald, och på vilket sätt detta arbete tar sig uttryck. 
 
Vi ber Er svara utifrån det aktiebolag där Ni som respondent är verksam. Detta är vad som 
i frågeformuläret avses med företag. Del 2 är utformad i fyra sektioner, en sektion för 
respektive variabel inom mångfald. Sektionerna är utformade med påståenden och Ni som 
respondent bedömer i vilken utsträckning påståendena överensstämmer med Ert företag. 
Påståendena är utformade på två olika sätt: 

• Slutna påståenden. Ni kryssar i ett alternativ.    
• Påståenden med gradering. Svarsalternativen är graderade på en skala från 1 till 7, 

där Ni som respondent kryssar i det alternativ som överensstämmer med Ert 
företags mångfaldsarbete.   

1 representerar instämmer inte alls.  
4 representerar instämmer delvis. 
7 representerar instämmer till fullo.   

 
 
 
SEKTION 1 - Kön 
 
14. I vårt företag ingår variabeln kön i vårt mångfaldsarbete JA (     ) 

NEJ (     ) 
 Om ”NEJ”, gå vidare till fråga 23 
 
15. I vårt företag arbetar vi med variabeln kön för att ta ett socialt ansvar 

1   2   3   4   5   6   7 
VET EJ (     ) 
 

16. Vårt företags arbete med variabeln kön har påverkats av lagstiftning mot 
diskriminering     1   2   3   4   5   6   7 

VET EJ (     ) 
 
17. Vårt företags arbete med variabeln kön har influerats av att andra organisationer 

arbetar med variabeln kön   1   2   3   4   5   6   7 
VET EJ (     ) 

 
18. I vårt företag kommunicerar vi till externa intressenter (t.ex. leverantörer och kunder) 

att vi arbetar med variabeln kön   1   2   3   4   5   6   7 
VET EJ (     ) 
 

19. I vår marknadsföring av våra tjänster och/eller produkter framhålls att vi arbetar med 
variabeln kön    1   2   3   4   5   6   7 

VET EJ (     ) 
 
20. Vårt företag har en heterogen kundbas med olika förväntningar och behov, därav vårt 

arbete med variabeln kön   1   2   3   4   5   6   7 
VET EJ (     ) 
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21. I vårt företag tas variabeln kön alltid i beaktning när vi nyrekryterar personal
     1   2   3   4   5   6   7 

VET EJ (     ) 
 

22. I vårt företag tas variabeln kön alltid i beaktning när vi befordrar personal 
     1   2   3   4   5   6   7 

VET EJ (     ) 
 
 

 
SEKTION 2 - Etnisk tillhörighet 
 
23. I vårt företag ingår variabeln etnisk tillhörighet i vårt mångfaldsarbete 

JA (     ) 
NEJ (     ) 

 Om ”NEJ”, gå vidare till fråga 32 
 

24. I vårt företag arbetar vi med variabeln etnisk tillhörighet för att ta ett socialt ansvar 
     1   2   3   4   5   6   7 

 VET EJ (     ) 
 

25. Vårt företags arbete med variabeln etnisk tillhörighet har påverkats av lagstiftning mot 
diskriminering     1   2   3   4   5   6   7 

VET EJ (     ) 
 

26. Vårt företags arbete med variabeln etnisk tillhörighet har influerats av att andra 
organisationer arbetar med variabeln etnisk tillhörighet 1   2   3   4   5   6   7  
     VET EJ  (     ) 

 
27. I vårt företag kommunicerar vi till externa intressenter (t.ex. leverantörer och kunder) 

att vi arbetar med variabeln etnisk tillhörighet  1   2   3   4   5   6   7 
VET EJ   (     ) 
 

28. I vår marknadsföring av våra tjänster och/eller produkter framhålls att vi arbetar med 
variabeln etnisk tillhörighet   1   2   3   4   5   6   7 

 VET EJ   (     ) 
 
29. Vårt företag har en heterogen kundbas med olika förväntningar och behov, därav vårt 

arbete med variabeln etnisk tillhörighet  1   2   3   4   5   6   7 
VET EJ  (     ) 
 

30. I vårt företag tas variabeln etnisk tillhörighet alltid i beaktning när vi nyrekryterar 
personal    1   2   3   4   5   6   7 

VET EJ (     ) 
 

31. I vårt företag tas variabeln etnisk tillhörighet alltid i beaktning när vi befordrar 
personal    1   2   3   4   5   6   7 

VET EJ  (     ) 
  
SEKTION 3 - Ålder 
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32. I vårt företag ingår variabeln ålder i vårt mångfaldsarbete JA (     ) 

NEJ (     ) 
 Om ”NEJ”, gå vidare till fråga 41 
 
33. I vårt företag arbetar vi med variabeln ålder för att ta ett socialt ansvar 

1   2   3   4   5   6   7 
VET EJ (      ) 
 

34. Vårt företags arbete med variabeln ålder har påverkats av lagstiftning mot 
diskriminering     1   2   3   4   5   6   7 

 VET EJ  (     ) 
 
35. Vårt företags arbete med variabeln ålder har influerats av att andra organisationer 

arbetar med variabeln ålder   1   2   3   4   5   6   7 
                                                                                                             VET EJ (     ) 
 

36. I vårt företag kommunicerar vi till externa intressenter (t.ex. leverantörer och kunder) 
att vi arbetar med variabeln ålder  1   2   3   4   5   6   7 

VET EJ  (     ) 
 

37. I vår marknadsföring av våra tjänster och/eller produkter framhålls att vi arbetar med 
variabeln ålder    1   2   3   4   5   6   7 

 VET EJ   (     ) 
 
38. Vårt företag har en heterogen kundbas med olika förväntningar och behov, därav vårt 

arbete med variabeln ålder   1   2   3   4   5   6   7 
                                                                                                             VET EJ  (     ) 
 

39. I vårt företag tas variabeln ålder alltid i beaktning när vi nyrekryterar personal
     1   2   3   4   5   6   7 

 VET EJ   (     ) 
 

40. I vårt företag tas variabeln ålder alltid i beaktning när vi befordrar personal
     1   2   3   4   5   6   7 

VET EJ (     ) 
 
 
 
SEKTION 4 - Religion eller annan trosuppfattning 
 
41. I vårt företag ingår variabeln religion eller annan trosuppfattning i vårt 

mångfaldsarbete    JA (     ) 
NEJ (     ) 

 Om ”NEJ”, gå vidare till fråga 50 
 
42. I vårt företag arbetar vi med variabeln religion eller annan trosuppfattning för att ta ett 

socialt ansvar    1   2   3   4   5   6   7 
 VET EJ  (     ) 
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43. Vårt företags arbete med variabeln religion eller annan trosuppfattning har påverkats 
av lagstiftning mot diskriminering   1   2   3   4   5   6   7 

 VET EJ  (     ) 
 

44. Vårt företags arbete med variabeln religion eller annan trosuppfattning har influerats 
av att andra organisationer arbetar med variabeln religion eller annan trosuppfattning 

1   2   3   4   5   6   7 
VET EJ  (     ) 
 

45. I vårt företag kommunicerar vi till externa intressenter (t.ex. leverantörer och kunder) 
att vi arbetar med variabeln religion eller annan trosuppfattning 
     1    2   3   4   5   6   7  

VET EJ  (     ) 
 

46. I vår marknadsföring av våra tjänster och/eller produkter framhålls att vi arbetar med 
variabeln religion eller annan trosuppfattning  1   2   3   4   5   6   7  

 VET EJ   (     ) 
 
47. Vårt företag har en heterogen kundbas med olika förväntningar och behov, därav vårt 

arbete med variabeln religion eller annan trosuppfattning 1   2   3   4   5   6   7 
 VET EJ  (     ) 
 

48. I vårt företag tas variabeln religion eller annan trosuppfattning alltid i beaktning när vi 
nyrekryterar personal   1   2   3   4   5   6   7 
 VET EJ   (     ) 
 

49. I vårt företag tas variabeln religion eller annan trosuppfattning alltid i beaktning när vi 
befordrar personal    1   2   3   4   5   6   7 

 VET EJ  (     ) 
 
 
 
DEL 3 – Effekter av mångfaldsarbete  
 
Denna del av studien syftar till att undersöka vad som har hänt på Ert företag sedan Ni 
började arbeta med mångfald. Syftet är även att undersöka Ert företags relativa position i 
förhållande till branschgenomsnittet. Del 3 är utformad i två sektioner med ett antal 
påståenden/frågor för varje sektion. Under respektive sektion följer vidare instruktion.   
 
 
 
SEKTION 1 - Denna sektion syftar till att undersöka vad som har hänt på Ert företag 
sedan Ni började arbeta med mångfald. 
 
Sektion 1 består av slutna påståenden. Ni som respondent kryssar i det alternativ som 
överensstämmer med Ert företag. Vi ber Er svara utifrån det aktiebolag där Ni som 
respondent är verksam. Detta är vad som i frågeformuläret avses med företag.     
 
50. I vårt företag har vi sett följande förändring av personalomsättning sedan vi började 

arbeta med mångfald   ÖKAD (     )     
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MINSKAD (     )    
OFÖRÄNDRAD (     )  

   
51. I vårt företag har vi sett följande förändring av antalet sjukskrivningar sedan vi började 

arbeta med mångfald   ÖKAD (     ) 
     MINSKAD (     ) 
     OFÖRÄNDRAD (     ) 

     
52. I vårt företag har vi sett följande förändring av antalet sökande per ledig plats sedan vi 

började arbeta med mångfald   ÖKAD (     ) 
MINSKAD (     ) 
OFÖRÄNDRAD (     ) 
 

53. I vårt företag har vi sett följande förändring av hur medarbetarna speglar våra kunder 
sedan vi började arbeta med mångfald    ÖKAD (   ) 

MINSKAD (   ) 
                                                                                                       OFÖRÄNDRAD (     ) 
 
54. I vårt företag har vi sett följande förändring av vår kundbas sedan vi började arbeta 

med mångfald    ÖKAD (     ) 
MINSKAD (     ) 
OFÖRÄNDRAD (     ) 
 

55. I vårt företag har vi sett följande förändring av personalens utveckling av nya 
produkter sedan vi började arbeta med mångfald  ÖKAD (     ) 

MINSKAD (     ) 
OFÖRÄNDRAD (     ) 
 

56. I vårt företag har vi sett följande förändring av personalens effektivitet sedan vi 
började arbeta med mångfald.                              ÖKAD (     ) 

MINSKAD (     ) 
OFÖRÄNDRAD (     ) 
 

57. I vårt företag har vi sett följande förändring av personalens kreativitet sedan vi började 
arbeta med mångfald   ÖKAD (     ) 

MINSKAD (     ) 
OFÖRÄNDRAD (     ) 
 

58. I vårt företag har vi fått följande förändring av publicitet (uttalanden/omnämnande) i 
media sedan vi började arbeta med mångfald  ÖKAD (     ) 

MINSKAD (     ) 
OFÖRÄNDRAD (     ) 
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SEKTION 2 – Denna sektions syfte är att undersöka Ert företags relativa position i 
förhållande till branschgenomsnittet.  
 
Ni skall göra en bedömning av hur framgångsrikt Ert företag är i förhållande till andra 
företag i branschen. Svarsalternativen är graderade från 1 till 7. Där 1 representerar sämre, 
4 representerar lika och 7 representerar bättre. Ni som respondent gör en bedömning och 
kryssar i det alternativ som överensstämmer med Ert företag. Vi ber Er svara utifrån det 
aktiebolag där Ni som respondent är verksam. Detta är vad som i frågeformuläret avses 
med företag.     

       
59. Jämfört med genomsnittet i branschen är personalomsättning i vårt företag 
     1   2   3   4   5  6   7   
       
60. Jämfört med genomsnittet i branschen är vårt företags marknadsandel 
     1   2   3   4   5  6   7  
                                                                                                        
61. Jämfört med genomsnittet i branschen är vårt företags utveckling av nya produkter 
     1   2   3   4   5  6   7 
      
62. Jämfört med genomsnittet i branschen är vårt företags relation till omgivningen 

(Public Relation)     1   2   3   4   5  6   7 
       
63. Jämfört med genomsnittet i branschen är vårt företags räntabilitet på sysselsatt kapital 
     1   2   3   4   5  6   7 
 
64. Jämfört med genomsnittet i branschen är vårt företags utveckling av nya marknader 

1   2   3   4   5   6   7 
  

65. Jämfört med genomsnittet i branschen är vårt företags försäljningstillväxt 
     1   2   3   4   5   6   7
  
66. Jämfört med genomsnittet i branschen är vårt företags rörelseresultat 

1   2   3   4   5   6   7 
 

67. Jämfört med genomsnittet i branschen är vårt företags vinstmarginal (vinst före 
räntekostnader/omsättning)    1   2   3   4   5  6   7 

  
 
Vi tackar vänligen för Er medverkan!    

 
Vid frågor, kontakta oss på följande e-postadress: emmeli.jonsson.993@student.lu.se   

 

 

 
 
 


