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Sammandrag 

Dagens arbetskraft präglas allt mer av en ökad mångfald, vilket ställer krav på företags hantering 

av heterogena grupper. Tidigare forskning tyder på att inställningen till mångfald får en större 

betydelse för att attrahera talanger. Syftet blir således att undersöka hur de mest attraktiva 

arbetsplatserna för ekonomistudenter förmedlar sitt arbete med mångfald, samt hur 

ekonomistudenter upplever och värderar arbetsgivarnas arbete med mångfald. En kvalitativ 

granskning av årsredovisningar och hemsidor har genomförts. Delar av datan kvantifierades 

enligt ett förutbestämt index. Vidare genomfördes en enkätstudie som besvarades av 

ekonomistudenter vid Uppsala Universitet. Analysverktygen är teorier gällande mångfald på en 

arbetsplats, Ambitionsnivåer vid personalredovisning, Employer Branding och Person-

Organization fit. Studiens slutsats är att ekonomistudenternas kännedom om företagens 

mångfaldsarbete generellt är låg. Både studenter och företag tycks värdera mångfald. Mångfald 

tycks dock av studenter främst värdesättas på arbetsplatsen och inte som en anledning till varför 

ett företag är mer attraktivt än ett annat. 
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Branding, Person-Organization Fit, Attraktiva arbetsgivare 
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1. Inledning 

Den svenska arbetskraften präglas av en allt större mångfald. År 2030 förväntas den svenska 

befolkningen bestå av nära en tredjedel utrikesfödda i arbetsför ålder (25-64 år) och av samtliga i 

dessa åldrar förväntas kvinnor utgöra 49 % (Statistiska centralbyrån, 2015). Vad innebär detta 

för företagen? Hur kan näringslivet dra nytta av mångfalden och vilken anpassning krävs till 

denna förändring? Hur reagerar den framtida arbetskraften på denna förändring? Frågorna är 

många men då den ökade mångfalden inom näringslivet är ett faktum måste dessa frågetecken 

rätas ut. 

  

Historiskt sett menar Cox och Blake (1991) att hanteringen av demografiskt spridda bakgrunder 

har varit utmanande och inte alltid lyckad, men genom rätt hantering finns det 

konkurrensfördelar att hämta. Genom att omfamna mångfald, menar Basset-Jones (2005), att 

chanserna för företagen att hitta talanger som kan bidra till konkurrensfördelar ökar. Cox och 

Blake (1991) beskriver att genom att bygga ett gott rykte gällande mångfaldsarbete, ökar 

chanserna för att attrahera ett större antal potentiella medarbetare, däribland även 

minoritetsgrupper. Med en ökad repertoar av arbetssökande ökar även chanserna att hitta 

talanger. Detta påverkar i sin tur ett företags lönsamhet och framgång då detta, enligt Mandhanya 

och Shah (2010), delvis beror av i vilken utsträckning företag lyckas attrahera och behålla 

talanger. För att fånga dessa talanger krävs att företagen utgör attraktiva arbetsplatser och det blir 

med andra ord allt viktigare att inte bara skapa en medvetenhet och preferens hos kunder, utan 

även hos potentiella anställda. 

  

Några av de organisationer som kan antas ha lyckats med att skapa en medvetenhet hos 

potentiella anställda är de som återfinns på FöretagsBarometerns lista över de mest attraktiva 

arbetsgivarna (Universum Global, 2015). I Sverige sammanställer de årligen en lista över de 

hundra mest attraktiva organisationerna för svenska ekonomistudenter. Dessa organisationer kan 

antas ha ett försprång vad gäller att attrahera talanger inom just denna målgrupp. 

Undersökningen omfattar dessutom en kartläggning av vad studenterna tycker är viktigast i sin 
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framtida karriär
1
, samt vilka kvaliteter de helst ser hos en framtida arbetsgivare

2
. Dessa kriterier 

utgör riktlinjer för vad som attraherar svenska ekonomistudenter. Trots att mångfald inte 

ordagrant återfinns på denna lista kan en ökad mångfald på arbetsplatsen påverka den dynamiska 

och kreativa arbetsmiljö ekonomistudenterna efterfrågar. Exempelvis menar Schneider och 

Northcrafts (1999) att mångfald på arbetsplatsen gynnar möjligheterna för innovativ 

problemlösning samt innovativ utveckling. De menar att anställda med olika bakgrund och 

egenskaper tillför olika perspektiv vilket ökar kreativiteten. Vidare visar Cox och Blake’s (1991) 

forskning på mångfaldens ökade betydelse vid attraktion och rekrytering av talanger och utifrån 

detta blir det svenska perspektivet av intresse att undersöka. Detta leder oss in på studiens 

forskningsfrågor: 

 

● Om och hur förmedlar attraktiva arbetsgivare sitt arbete med mångfald? 

● Hur upplever och värderar studenterna arbetsgivarnas arbete med mångfald? 

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats att är undersöka hur de attraktivaste arbetsplatserna för 

ekonomistudenter i sin årsredovisning och på sin hemsida kommunicerar sitt arbete med 

mångfald. Undersökningen har även granskat hur mångfald tycks värderas av företagen, baserat 

på vad som presenteras i granskat material. Vidare ämnar studien undersöka ekonomistudenters 

syn på mångfald. Detta med avsikt att fånga hur ekonomistudenter uppfattar mångfaldsarbetet 

hos de granskade företagen samt hur målgruppen värderar mångfald hos potentiella framtida 

arbetsgivare i stort. 

 

Denna uppsats önskar bidra till forskningen genom en ökad vetskap kring vikten av 

mångfaldsarbete vid val av arbetsplats. Vidare användningsområde finns för de undersökta 

företagen då de får en bild av hur ekonomistudenter uppfattar deras verksamhet samt om internt 

arbete med mångfald är viktigt att kommunicera. Om granskningen av en årsredovisning samt 

hemsida inte ger ett överensstämmande resultat med studenternas uppfattning av ett företag kan 

en korrigering av kommunikationen vara nödvändig. 

                                                        
1 Att uppnå balans mellan arbete och privatliv, Att vara trygg eller säker i sitt arbete, Att vara hängiven en god sak eller känna att man 

tjänar ett högre syfte, Att utmanas intellektuellt eller genom en konkurrenspräglad miljö, Att vara entreprenör eller kreativ/innovativ. 
2 Goda referenser för framtida karriär, Hög framtida inkomst, Kreativ och dynamisk arbetsmiljö, Ledare som stöttar deras utveckling, 

Attraktiva/Spännande produkter och tjänster. 
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2. Litteraturgenomgång 

I detta avsnitt presenteras det litterära ramverk som används för denna studie. Avsnittet inleds 

med en definition samt en teoretisk diskussion av begreppet Mångfald på en arbetsplats. Följer 

gör en kort presentation av årsredovisningen som kommunikationsmedel samt hur 

mångfaldsredovisningens ambitionsnivå kan utläsas. Vidare presenteras teorier gällande hur 

företag attraherar potentiella anställda samt hur anställda söker sig till sin framtida 

arbetsgivare. Avslutningsvis presenteras en sammanfattning av de väsentligaste delarna i 

behandlad litteratur samt hur de förhåller sig till varandra. 

2.1 Mångfald på en arbetsplats 

Enligt Carrell och Mann (1993) finns det ingen entydig definition av begreppet mångfald och 

just mångfald på en arbetsplats är ett mycket brett begrepp. En definition av mångfald på en 

arbetsplats beskrivet av Roy (2008:605) är; kollektiva skillnader och likheter inom olika 

dimensioner hos individer. En dimension är anställdas demografi. Etnisk bakgrund, ålder, kön, 

utbildning, civilstånd, religion, sexuell läggning och eventuella funktionshinder är alla exempel, 

som DiTomaso och Post nämner (2008:397), på demografiska variabler som varierar för varje 

enskild människa. Dessa demografiska variabler anses inom begreppet mångfald utgöra en 

distinkt och meningsfull skillnad mellan grupper om de har en inverkan på tillgång till arbete 

samt karriärmöjligheter. Vilken variabel som anses utgöra den största distinktionen och därmed 

också vara mest aktuell i samhällsdebatten varierar från samhälle till samhälle. Detta diskuteras 

även av Moore (1999) som menar på att begreppet är kontextbaserat och selektivt. I vilket 

sammanhang begreppet diskuteras samt av vem det diskuteras avgör dess betydelse. Då 

mångfald dessutom kan vara både synliga och osynliga karaktäristika är det ett begrepp som kan 

upplevas svårdefinierat. Moore (1999) diskuterar vidare hur tidigare forskning visat på att 

individer som i en kontext går mot normen, och därför upplevs hålla särskiljande egenskaper, 

kräver någon typ av extra stöd. Ett exempel som diskuteras är män som söker sig till 

kvinnodominerande yrken samt kvinnor som söker sig till mansdominerande yrken. Om 

organisationen präglas av en stöttande anda sker integrationen i större utsträckning med ett 

positivt resultat. Det faktum att mångfald anses selektivt (Moore 1999) innebär att vissa 

egenskaper i större utsträckning anses vara starka indikatorer på mångfald. Med starka 

indikatorer menas de egenskaper som flest förknippar med mångfald. Som tidigare nämnt kan 
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dessa indikatorer dock variera mellan samhällen, organisationer och individer. Starkare 

indikatorer på mångfald brukar generellt begränsas till kön, ålder, kulturell bakgrund, hudfärg, 

dialekt och nivåer av fysisk kapacitet. I det svenska samhället idag är, enligt en rapport skriven 

av Svenskt Näringsliv (Rennéus Guthrie, 2015), variablerna kön, ålder och etnisk bakgrund 

starka indikatorer på mångfald. 

2.2 Årsredovisningar 

Enligt Årsredovisningslagen ska företag årligen sammanställa en årsredovisning innehållandes; 

balansräkning, årsredovisning, noter och en förvaltningsberättelse (SFS 1995:1554). Dokumentet 

brukar även fyllas med frivillig information som, enligt Catasús et al. (2011:7), finns för att öka 

förståelsen för verksamheten. Gällande personalinformation är detta till viss del obligatoriskt att 

redovisa och de främsta reglerna för detta behandlas i Årsredovisningslagen och i normer 

utgivna av Bokföringsnämnden (Catasús et al., 2011:13). I årsredovisningslagens femte kapitel 

behandlas vad som är tilläggsinformation samt hur denna information ska redovisas. I §18 

behandlas exempelvis att medelantalet anställda med uppdelning mellan kvinnor och män ska 

redovisas i noter (SFS 1995:1554). 

 

Guthrie och Petty (2004) menar att tillförlitligheten i årsredovisningar är hög trots att dessa 

sällan granskas av tredje part. De menar att ledningen i företag använder just årsredovisningen 

som ett verktyg för att kommunicera vad som är viktigt för företaget. Enligt Catasús et al. 

(2011:30-31) är årsredovisningen ett av de viktigaste kommunikationsmedlen ut mot den 

kvalificerade framtida arbetskraften. De menar att detta dokument används som 

undervisningsmaterial och därmed skapas ett första intryck hos målgruppen studenter. Dock 

nämner de att företagen ofta har ett flertal aktiviteter för att nå denna målgrupp, aktiviteter som 

troligtvis har större genomslagskraft. Ur ett samhällsperspektiv nämner Catasús et al. (2011:32) 

att årsredovisningen, och personalredovisningen i synnerhet, visar på att ett företag tar sitt 

samhällsansvar. Att redovisa samhällsfrågor som exempelvis jämställdhet blir ur detta perspektiv 

av stor vikt. Vidare argumenterar de för att företagen behöver ta ställning till vilken 

ambitionsnivå de vill lägga sin rapporteringsstrategi på. Då presentationen av frivillig 

information i årsredovisningar kan se mycket olika ut bör framställningen av denna information 

vara ett aktivt ställningstagande. Här presenterar författarna tre olika ambitionsnivåer; 

synliggörande, sambandsbeskrivande och mobiliserande. Catasús et al. (2011:35) menar att 
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synliggörande är den vanligaste ambitionsnivån, vilken innebär att företaget enbart visar för sina 

intressenter att de behandlar personalfrågor. Personalen omnämns och siffror från den 

lagstadgade personalredovisningen visas i grafer och tabeller. På denna nivå krävs inga 

omfattande resurser och ingen intressent prioriteras specifikt. Synliggörande handlar således om 

att på ett mycket generellt plan redovisa personalens betydelse. Sambandsbeskrivande 

ambitionsnivå menar Catasús et al. (2011:37-38) innebär att personalredovisningen sker genom 

redogörelser för samband med exempelvis kunder eller produktionstider. Huvudpoängen med 

denna nivå menar de är att företagen vågar göra sambandsbeskrivningar. Dessa samband 

förmedlar även till intressenterna vad företaget tror på. Den sista ambitionsnivån, mobiliserande 

ambitionsnivå, menar Catasús et al. (2011:37-38) istället innebär att företaget medvetet önskar 

berätta något om dess personalsituation. Genom dramatiska beskrivningar, förslagsvis baserade 

på samhällsaktuella frågor, kan de profilera sig som exempelvis ett företag som värnar om 

jämställdhet. 

2.3 Employer Branding 

Enligt Mandhanya & Shah (2010) kommer ett företags tillgångar i form av talanger och dess 

tillväxt alltid att korrelera. Talent Management är den pågående process i varje företag som berör 

hur anställda integreras, utvecklas och behålls samt hur högpresterande talanger lockas till 

företaget. Employer Branding är ett verktyg av allt större betydelse inom denna process. 

Processen med fokus på att behålla talanger samt på framställningen av företaget som en 

attraktiv arbetsgivare hos potentiella anställda. 

 

Att arbeta med Employer Branding beskriver Mandhanya & Shah (2010) som en process som 

kan ske både internt och externt. För att uppfattas som attraktiv hos potentiella anställda kan den 

externa delen innefatta marknadsföring av företaget som arbetsgivare. För att skapa en tydlig och 

framgångsrik bild av företaget som arbetsgivare krävs dock åtgärder på djupare plan än bara 

kommunikation utåt, menar författarna. Den interna processen av Employer Branding handlar 

således om att även skapa en positiv inställning hos de nuvarande anställda på företaget. För att 

locka talanger som söker sig till företaget krävs därför mer än bara tomma ord. 

Kommunikationen måste återspeglas i faktiska processer inom företaget för att nå ett 

framgångsrikt resultat. Det värde ett företag har att erbjuda sina anställda och potentiella 
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anställda reflekteras således i ledningens agerande, vilket blir synligt genom företagets policyer 

och ställningstaganden i olika frågor. 

2.4 Person-Organization fit 

Under tvåtusentalet har det skett en förändring i vad arbetssökande individer värderar. Enligt 

Rynes och Cable (2003) är det allt fler som väljer den mest attraktiva arbetsplatsen och 

organisationen för just dem och inte enbart de mest givande arbetsuppgifterna. Morley (2007) 

beskriver i sin artikel Person-Organization fit att organisationer har skiftat från att tidigare 

främst utvärdera arbetssökandes kvalifikationer för arbetsuppgiften till att se till helhetsbilden. 

Den person som anställs idag utvärderas utifrån hur denne skulle passa in i organisationen utifrån 

värderingar, normer och personlighet. Detta tankesätt har mynnat ut i teorin Person-organization 

fit (P-O fit) vilket definieras som värderingskongruens mellan anställda/arbetssökande och en 

organisation. Vidare menar Morley (2007) att organisationer genom P-O fit genererar ökade 

positiva utfall både relaterade till utfört arbete och till en ytterligare stärkt företagskultur. Han 

menar, med avstamp i tidigare forskning, att P-O fit är starkt korrelerat med anställdas 

tillfredsställelse på sin arbetsplats samt deras engagemang till organisationen. 

 

Morley (2007) beskriver att personliga värderingar och övertygelser ofta är sprungna ur 

gruppidentiteter som kön och etnisk bakgrund. När en arbetssökande sedan utvecklar en 

uppfattning av P-O fit grundas denna på dessa personliga värderingar. Om de personliga 

värderingarna hos den arbetssökande inte upplevs överensstämma med en specifik organisations 

värderingar diskvalificerar denne oftast sig själv från ansökningsprocessen. Avery (2003) 

exemplifierar detta genom att diskutera hur bilder i en arbetsannons kan användas av företag för 

att kommunicera värderingar. En arbetssökande person är mer trolig att söka en tjänst om bilden 

innehåller individer med samma attribut som denne erhåller, exempelvis samma hudfärg och 

etnisk bakgrund. Detta speglar individens gruppidentitet vilket ökar känslan av en 

värderingskongruens. Tajfel (1974) diskuterar detta fenomen och menar att individer är mer 

benägna att känna samhörighet med andra individer eller institutioner som liknar oss. Individer 

identifierar sig med andra individer som delar deras värderingar och attribut. Homogenitet anses 

således viktigt för att grupper ska känna samhörighet. 
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2.5 Litteratursammanfattning 

Det som är centralt att ta med sig från litteraturgenomgången är att mångfald är selektivt (Moore, 

1999) och begreppets innebörd beror på vem det är som diskuterar det. Vad som innefattar 

mångfald är subjektivt och kan således variera mellan individer så väl som organisationer. Starka 

indikatorer på mångfald är egenskaper som av många uppfattas som definitionen på mångfald 

(Moore, 1999). Resterande del av det litterära ramverk som studien grundar sig på, är 

sammankopplat med starka indikatorer på mångfald. Med detta menas att från Ambitionsnivåer 

vid personalredovisningen, Employer Branding och P-O fit går det att utläsa vilka egenskaper 

som företagen och studenterna anser är starka indikatorer på mångfald. Detta illustreras i figur 1 

nedan. Ambitionsnivåer vid personalredovisningen blir ett analysverktyg för att mäta på vilket 

sätt mångfald kommuniceras i årsredovisningarna. Då detta analysverktyg berör frivillig 

personalredovisning i årsredovisningar, applicerades detta på mångfald vilket de facto är en del 

av frivillig redovisning. Detta kan sedan kopplas samman med Employer Branding för att, 

genom ambitionsnivåerna i årsredovisningen, kartlägga om mångfald kommuniceras som en del i 

det värde företagen kan erbjuda potentiella anställda. Från P-O fit tar vi främst med oss att 

värderingskongruens mellan en individ och en organisation blir allt viktigare vid dagens 

rekryteringsprocesser (Morley, 2007). Om mångfald anses viktigt för studenter såväl som för 

arbetsgivare borde således en värderingkongruens föreligga. Detta kopplas i analysen samman 

med Employer Branding genom att undersöka om den värdering företagen lägger i mångfald 

också har kommunicerats ut på ett effektivt sätt. De resultat som framkommer gällande en möjlig 

värderingskongruens mellan studenter och företag, kommer sedan ge framtida praktiska 

implikationer för företagens Employer Branding. 

 

 

 

 

 

Figur 1. Litteratursammankoppling 

Mångfald 
Indikatorer 

P-O fit 

Employer Branding 

Ambitionsnivåer 
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3. Metod 

I det här avsnittet presenteras det tillvägagångssätt som tillämpades i undersökningen. Först 

behandlas valet av undersökningsmetoder som motiveras teoretiskt. Vidare motiveras urvalet av 

företag som deltog i studien och sedan behandlas den kvalitativa delen av denna studie. Hur 

årsredovisningarna samt hemsidorna granskades presenteras ingående. Efterföljande stycke 

behandlar metoden för den kvantitativa delen av studien, det vill säga enkätstudien. Detta avsnitt 

avslutas sedan med operationalisering av teorin samt diskussion av studiens trovärdighet och 

metodkritik. 

3.1 Undersökningens övergripande karaktär 

Mångfald enligt Roy (2008:605) utgörs delvis av demografiska variabler och i denna studie har 

vi valt att definiera mångfald till variablerna kön, ålder och etnisk bakgrund. Detta val motiveras 

främst grundat på en rapport skriven av Svenskt Näringsliv (Rennéus Guthrie, 2015). Denna 

rapport betonar företagens värde av att uppnå en balanserad representation inom just dessa 

variabler. Vidare genomfördes en pilotstudie där fem slumpmässigt utvalda årsredovisningar från 

de aktuella företagen granskades. I samtliga av dessa omnämndes de tre utvalda variablerna.  

 

Då denna undersökning ämnar kartlägga verksamheten hos utvalda företag samt undersöka 

ekonomistudenters uppfattning av mångfald hos arbetsgivare, är studien av deskriptiv karaktär. 

Målet med en studie formad av en deskriptiv karaktär är, enligt Sekaran och Bougie (2010:106), 

att skapa en profil över eller visa olika aspekter av ett fenomen. Då målet med denna studie är att 

skapa en profil över mångfald hos attraktiva arbetsgivare samt uppfattningen hos studenter, 

erfordras ett deskriptivt förhållningssätt. 

 

För att uppnå studiens syfte användes en mixad metod bestående av både ett kvalitativt och 

kvantitativt förhållningssätt. Den kvalitativa delen av undersökningen utgörs primärt av en 

granskning av de utvalda årsredovisningarna men även av företagens hemsidor. Datainsamling 

skedde således genom sekundärdata, vilket möjliggjorde att fler företag kunde granskas under 

denna studie. Möjligheten till ett större urval är en av fördelarna med sekundärdata som Saunders 

et al. (2012:317-318) diskuterar. 
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Enkätstudien som genomfördes utgör den kvantitativa delen av denna studie. Saunders et al. 

(2012:419) påpekar det faktum att enkäter oftast används vid deskriptiva undersökningar som 

syftar till att undersöka attityder och åsikter. Då den aktuella studien är av deskriptiv karaktär 

och syftar till att undersöka ekonomistudenters attityder och åsikter kring mångfald på 

arbetsplatsen, ansågs en enkätstudie vara ett lämpligt val. Det som önskades undersökas via 

enkäten kunde fångas genom lättförståeliga samt standardiserade frågor. Darmer et al. (1995) 

påpekar att detta är ett kriterium för att möjliggöra en jämförelse av de insamlade svaren. De 

nämner även att det i regel inte är ett problem att jämföra svaren om urvalet är relativt homogent, 

vilket är fallet i denna studie. Saunders et al. (2012: 419) menar att det kan vara fördelaktigt att 

kombinera enkäter med mer djupgående intervjuer när syftet är att förstå de attityder 

enkätstudien fångar. Då detta inte är studiens syfte ansågs enbart en enkätstudie aktuell. 

3.2 Urval av företag 

Som tidigare diskuterats i inledningen, grundar sig denna undersökning på FöretagsBarometerns 

lista över de 100 mest attraktiva arbetsgivarna för ekonomistudenter i Sverige år 2015 

(Universum Global, 2015). Anledningen till att just dessa företag granskades är att det är av 

intresse att undersöka i vilken utsträckning attraktiva arbetsgivare arbetar med mångfald. Urvalet 

av företag begränsades stegvis och presenteras nedan. 

  

Av de hundra organisationer som rankats i FöretagsBarometerns undersökning, begränsades först 

denna undersökning till de svenska organisationerna som återfanns på listan. Anledningen till 

detta var för att minska komplexiteten av inverkande lagar. Då årsredovisningar till viss del 

regleras av lag begränsades urvalet till organisationer som regleras av samma nationella lag. 

Definitionen av svenska organisationer i denna undersökning begränsas till de som är grundade i 

Sverige. För de organisationer som grundades gemensamt av två eller fler organisationer med 

olika nationell bakgrund definieras organisationen som svensk om huvudkontoret är beläget i 

Sverige.  

 

Vidare plockades organisationer inom offentlig sektor samt intresseorganisationer bort. 

Anledningen till denna begränsning var för att skapa ett mer homogent urval. Genom en 

avgränsning till enbart företag inom den privata sektorn eliminerades en faktor som riskerade att 
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ge ett snedvridet resultat. Anledningen till detta ligger i att privata och offentliga företag, enligt 

Groeneveld och Van de Walle (2010), kan antas ha olika syften med att arbeta med mångfald.   

  

Då flera företag under samma varumärke återfanns på listan, exempelvis Volvo Group och 

Volvo Cars, granskades enbart årsredovisningen för hela koncernen. Eftersom uppsatsen berör 

Employer Branding, handlar det om varumärket och dess attraktionskraft som arbetsgivare 

snarare än specifika dotterbolag inom en koncern. Varumärke definieras enligt Patent och 

Registreringsverket som “..ett kännetecken för ett företag, en produkt eller en tjänst. Det kan 

bestå av exempelvis ord, figurer, siffror, personnamn, slogans, ljud eller en kombination av 

dessa.” (Patent och Registreringsverket, 2015). 

 

Vidare begränsades undersökningen ytterligare genom att enbart företag noterade på Nasdaq 

OMX Stockholm granskades. Anledningen till detta var att vikten av verksamhetens redovisning 

i årsredovisningar kan antas variera hos börsnoterade och icke-börsnoterade företag till följd av 

olika typer av intressenter. 

 

Vidare bestämdes att årsredovisningar från år 2013/2014 eller enbart år 2014 var aktuella för 

undersökningen. Denna avgränsning gjordes för att öka aktualiteten i undersökningen samt för 

att göra granskningen kompatibel med FöretagsBarometerns undersökning från 2015. 

Insamlingen av årsredovisningar gjordes 2015-04-23 och de årsredovisningar från 2014 som inte 

var publicerade vid denna tidpunkt föll bort. Se fullständig lista av utvalda företag för denna 

undersökning i bilaga 1. 

3.3 Mångfald i årsredovisningar 

Granskningen av årsredovisningarna har både kvantifierats och återgetts i kvalitativ form. Enligt 

Beattie et al. (2004) kan det vara problematiskt att direkt återge kvaliteten i en årsredovisnings 

innehåll. Författarna diskuterar hur utformning av index är en vanlig metod för att kunna 

kvantifiera innehållet. Vidare menar Beattie et al. (2004) att kvantifiering kan vara ett sätt att öka 

reliabiliteten i en undersökning. Det problematiska med detta är att i den omfattning ett ämne 

behandlas, inte nödvändigtvis säger något om kvaliteten av innehållet. Därför kommer även 

årsredovisningarna återges i kvalitativ form, det vill säga en återberättelse av vad som faktiskt 

sägs om mångfald i årsredovisningarna. 
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3.3.1. Kvantifiering av mångfald i årsredovisningar 

Kvantifieringen ämnar undersöka i vilken utsträckning de granskade årsredovisningarna 

behandlar ämnet mångfald. Beattie et al. (2004) nämner att en enhet i vilken innehållet ska 

registreras och räknas först väljs vid kvantifiering av kvalitativt material. Enheten i fråga kan 

vara ord, meningar eller teman. För denna uppsats är enheten antal meningar, det vill säga hur 

ofta meningar som berör mångfald hos personal förekommer i årsredovisningarna. Nästa steg i 

kvantifiering är enligt Beattie et al. (2004) att definiera vilka kategorier som ska räknas. En 

kartläggning av ord med liknande mening krävs, där dessa ord grupperas till en specifik kategori. 

Begreppet kön kan exempelvis innefatta man, kvinna och jämställdhet. Samtliga meningar som 

berör något av dessa begrepp räknas alltså som en mening inom kategorin kön. Se bilaga 2 för 

fullständig kategorisering. Samtliga meningar som i årsredovisningarna behandlar ämnet 

mångfald registreras för kategorin mångfald. De tre specifika variablerna som denna studie 

fördjupar sig inom (kön, ålder och etnisk bakgrund) registreras även separat. Detta innebär att 

kategorin mångfald kartlägger det totala antalet mångfaldsrelaterade meningar medan de övriga 

studerar mer specifika arbetsområden. För att ytterligare förtydliga kan en mening räknas in i 

både kategorin mångfald och en eller flera av de övriga kategorierna. 

 

Om årsredovisningarna innehöll en tabell eller ett diagram som visar på mångfalden inom ett 

företag räknades denna som en mening. En tabell som exempelvis visar hur åldersfördelningen 

ser ut i ett företag räknades alltså som en mening i denna undersökningsvariabel. Om 

årsredovisningarna innehöll en rubrik som berörde mångfald räknades även denna som en 

mening. Vad gäller diskriminering räknas även detta ämnesområde in i frekvens såvida det 

framgår tydligt att det rör mångfald eller de specifika variabler som ligger till grund för 

undersökningen. 

3.3.2. Kvalitativ granskning av årsredovisningar 

Den kvalitativa granskningen av årsredovisningarna syftade till att tolka innebörden i det som 

skrevs om mångfald. Då företagens årsredovisningar är mycket omfattande granskades 

innehållsförteckningen för att se om personal eller mångfald behandlades separat i rapporten. 

Om detta återfanns lästes avsnittet/avsnitten ingående. Vid denna granskning undersöktes mer 

specifikt vad som skrevs om mångfald samt hur mångfald presenterades. Vidare granskades om 

företagen redovisade faktiska åtgärder gällande mångfald. Med faktiska åtgärder menas policyer, 
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uttalade strategier, mål, mätinstrument etc. som syftar till att värna om mångfald eller potentiellt 

öka mångfald. Detta kan innefatta exempelvis en policy kring jämställdhet som säger att 

individer inom organisationen ska ha samma möjligheter oavsett kön. 

3.4 Mångfald på hemsidor 

Utöver det primära materialet, årsredovisningar, granskades även företagens hemsidor. 

Granskningen av hemsidor genomfördes för att förstärka bilden av om företagen arbetar med 

mångfald, samt i vilken utsträckning detta kommuniceras ut till intressenter. Detta undersöktes 

genom att granska företagens svenska hemsidor för att se om de innehöll en sida som berörde 

mångfald hos anställda. Om den svenska hemsidan hänvisade till en internationell motsvarighet 

undersöktes även denna. Vidare granskades även om hemsidorna redovisade en policy, strategi 

eller tydliga mål för hur de ska främja en ökad mångfald inom organisationen. Resultatet återges 

i kvalitativ form och någon kvantifiering av hemsidornas innehåll har inte genomförts. 

Anledningen till detta ligger i det faktum att årsredovisningarna utgjorde det primära underlaget i 

undersökningen. Dessa granskades därför mer extensivt. 

3.5 Enkätstudien och urval av respondenter 

En enkätundersökning har genomförts där ekonomistudenter vid Uppsala Universitet besvarade 

frågor angående deras uppfattning av de granskade företagens mångfaldsarbete. 

Enkätundersökningen ämnade även fånga studenternas inställning till och värdering av 

mångfald. Undersökningens urval utgjordes av de ekonomistudenter vid Uppsala Universitet 

som nåddes av vår enkät. Antalet respondenter uppgick till 102 och enkäten var tillgänglig för 

urvalet från den 12 maj (2015) och åtta dygn framåt. Urvalet motiveras av det faktum att 

ekonomiutbildningen vid Uppsala Universitet rankas som nummer ett i Sverige (Urank, 2015). 

Därav kan antagandet göras att talanger som kan anses attraktiva för arbetsgivare återfinns bland 

studenter vid detta lärosäte. Då enkäten inte nådde samtliga ekonomistudenter i Sverige kan 

denna studie dock inte generaliseras till den totala populationen av svenska ekonomistudenter. 

Enkäten skickades inte heller ut till samtliga ekonomistudenter vid Uppsala Universitet och 

därav kan inte någon statistiskt säkerställd generalisering ske till ekonomistudenter vid Uppsala 

Universitet.  
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Enkäten spreds elektroniskt via sociala medier vilket gör att urvalet präglas av ett icke-

sannolikhetsurval, som enligt Christensen (2010:110) innebär att urvalet inte sker slumpmässigt. 

Enkäten spreds via diverse Facebook-grupper med Uppsalas ekonomistudenter som målgrupp 

samt genom att direkt skickas till personer aktuella för studien. Att respondenterna väljs ut 

genom att de blir tillfrågade, definieras som ett bekvämlighetsurval (Christensen 2010:132). 

Vilka som ingår i urvalet motiveras av graden av tillgänglighet. Dock menar Christensen 

(2010:132) vidare att representativiteten i urvalet inte påverkas i lika stor utsträckning om 

populationen kan antas vara relativt homogen. Då populationen kan anses vara homogen främst i 

termer av ålder och utbildningsnivå minskar snedvridningen i urvalets representativitet. 

3.5.1 Statistisk analys av data 

Vid analysen av enkätsvaren har samband testats med hjälp av korrelationsanalyser. Dessa har 

utförts i statistikprogrammet SPSS. En korrelationsanalys visar, enligt Saunders et al. 

(2012:521), det linjära samband som återfinns mellan två variabler. Dessa samband kan anta ett 

värde mellan +1 och -1, där +1 visar på ett perfekt positivt linjärt samband medan -1 visar på ett 

perfekt negativt linjärt samband. Ett resultat på 0 visar istället att de båda variablerna är helt 

oberoende av varandra. Vidare beskriver Saunders et al. (2012:521) att denna analys ska 

genomföras på 5 % signifikansnivå. De beskriver även att analysen ska utföras enligt Spearman’s 

rangkorrelation om de båda variablerna är rankade enligt en ordinalskala, vilket är fallet i 

studiens enkät. Hur olika värden ska tolkas redovisas i figur 2 nedan. 

 

 

 

Figur 2. Värden av korrelationskoefficienten (Hair, 2006). 
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3.6 Operationalisering av teori 

Det första steget i studien var, som nämnt tidigare, att kartlägga hur ämnet mångfald behandlas i 

företagens årsredovisningar samt på deras hemsidor. En kvantifiering av hur många meningar 

som behandlade ämnet mångfald genomfördes samt en kvalitativ granskning av materialet. De 

variabler som, av företagen, kan anses vara starka indikatorer på mångfald mättes dels genom 

frekvensindexet som tidigare behandlats och dels genom de interna processerna i Employer 

Branding (policyer, strategier, mål etc.). Hur frekvent mångfaldsvariablerna behandlades samt 

hur många interna processer som var kopplade till specifika mångfaldsvariabler, avgjorde vad 

som hos företagen är starka indikatorer på mångfald. Det index som skapades för att kunna mäta 

frekvensen av de olika mångfaldsvariablerna, grundades främst på rapporten från Svenskt 

Näringsliv (Rennéus Guthrie, 2015) där mångfaldsvariablerna kön, ålder och etnisk bakgrund 

benämndes som de mest omtalade i svenskt näringsliv idag. I den pilotstudie som genomfördes 

kartlade vi dessutom vilka ord som av företagen användes i synonym eller kompletterande 

funktion till kön, ålder och etnisk bakgrund. Detta index presenteras i bilaga 2.  

 

Det ramverk som Catasús et al. (2011) presenterar gällande ambitionsnivåer vid 

personalredovisning, användes genom att granska hur företagen i sina årsredovisningar 

behandlade ämnet mångfald. Detta undersöks genom den kvalitativa granskningen av 

årsredovisningen. Redovisning på en synliggörande nivå handlar främst om att företaget vill visa 

för sina intressenter att de behandlar ämnet mångfald. Sambandsbeskrivande ambitionsnivå 

innebär att företaget sätter mångfald i ett samband, som exempelvis kundnöjdhet. Mobiliserande 

ambitionsnivå är när företaget berättar något om sin personalsituation på ett dramatiserande sätt. 

Exempel på hur formuleringar på de olika ambitionsnivåerna kan se ut presenteras i tabell 1 

nedan. 

Ambitionsnivåer Mångfaldsredovisning 

Synliggörande Sambandsbeskrivande Mobiliserande 

”Mångfald är viktigt” ”Mångfald leder till innovation” ”Vi har vunnit priser för vårt 

mångfaldsarbete” 

”Vi vill motverka 

diskriminering” 

”Mångfald förbättrar vårt 

varumärke gentemot kunder och 

anställda” 

”Hos oss är alla lika mycket 

värda” 

Tabell 1. Ambitionsnivåer vid mångfaldsredovisning 
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Employer Branding består, som tidigare presenterat, av interna och externa processer 

(Mandhanya & Shah, 2010). I denna studie undersöks mångfald ur ett Employer Branding 

perspektiv där interna processer undersöks genom att se om mångfaldsrelaterade policyer, 

strategier eller mål presenteras av företagen. Den externa processen som utgör själva 

kommunikationsmedlet, undersöks genom att se hur mångfald presenteras i årsredovisningar och 

på hemsidor. På vilket sätt mångfald diskuteras av företagen kan således vittna om huruvida det 

används som en strategi för att framstå som en attraktiv arbetsgivare. Dock bör tilläggas att den 

externa processen av Employer Branding kan innefatta mer än bara årsredovisningar och 

hemsidor. Den här undersökningen mäter således bara en del av den totala marknadsföringen 

gentemot potentiella anställda.  

 

P-O fit mäts genom en helhetsbild hämtad från starka mångfaldsindikatorer, policyer, den 

externa processen av Employer Branding samt Ambitionsnivåer vid personalredovisningen. 

Sammantaget säger dessa delar något om hur mångfald värderas av företagen och om det 

föreligger en grund för potentiell värderingskongruens gentemot individer.  

 

Det andra steget i undersökningen var att granska studenternas uppfattning och värdering av 

mångfald. Detta gjordes genom en enkätundersökning där enkätfrågorna utformades utifrån det 

litterära ramverket. Enkäten återfinns i bilaga 3. Vad som anses vara starka mångfaldsindikatorer 

hos studenterna ämnades fångas genom fråga 6 som löd: Vilka tre variabler förknippar du främst 

med mångfald på en arbetsplats? Svarsalternativen i denna fråga utformades i enlighet med de 

variabler som enligt DiTomaso och Post (2008:397) är vanliga exempel på mångfaldsindikatorer. 

Starka mångfaldsindikatorer ämnades dessutom undersökas via fråga 12 som löd: Vilken 

mångfaldsvariabel uppfattar du att företagen arbetar mest med? Här fick studenterna, för vart 

och ett av de 16 företagen, välja vilken av de tre variablerna kön, ålder och etnisk bakgrund som 

de ansåg att företagen arbetar mest med. Detta fångade således vad studenterna ansåg var starka 

indikatorer på mångfald hos de aktuella företagen.  

 

Employer Branding undersöktes genom att försöka fånga hur medvetna studenterna var om 

företagen samt, mer specifikt, om företagens mångfaldsarbete. Den externa processen av 

Employer Branding, det vill säga marknadsföring och kommunikation från företagens sida, 

undersöktes således. Fråga 9 löd: Vilket/Vilka av följande företag känner du till? och fungerade 
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som en grundläggande fråga för att se om företagen var kända bland studenterna. Kännedomen 

om företagens mångfaldsarbete ämnades fångas genom fråga 11 som löd: I vilken utsträckning 

uppfattar du att dessa företag arbetar med mångfald på arbetsplatsen? Här fick studenterna 

ranka vart och ett av de 16 företagen på en skala från 1 till 5, där 1 symboliserade “inte alls” och 

5 symboliserade “väldigt mycket”. Den externa processen av Employer Branding undersöktes 

dessutom genom fråga 12 som redogjordes i föregående stycke. Fråga 10 som löd: Vilket/Vilka 

av följande företag skulle du kunna tänka dig att arbeta på efter dina studier?, ämnade 

undersöka hur attraktiva företagen var.  

 

P-O fit samt huruvida mångfald är något som värderas hos studenterna, undersöktes genom fråga 

7 och 8 som löd: Hur viktigt anser du det vara att din framtida arbetsgivare arbetar för att 

främja mångfald på arbetsplatsen? respektive: Hur viktigt är kriteriet mångfaldsarbete hos 

arbetsgivaren när du söker jobb? Vidare ställdes fråga 10 och 11 för att mäta om studenterna vill 

arbeta på företag som de dessutom rankar högt gällande i vilken utsträckning de upplevs arbeta 

med mångfald. Detta undersöktes för att fånga indikationer på om det föreligger grund för en 

värderingskongruens gällande mångfald från studenternas håll.  

 

Fråga 1-5 kartlade om respondenterna studerade vid Uppsala Universitet, hur många terminer de 

hade studerat ekonomi, deras kön, deras ålder samt om respondenterna hade utländsk bakgrund 

eller inte. Då Morley (2007) beskriver att personliga värderingar ofta är sprungna ur 

gruppidentiteter ämnade dessa frågor ge bakgrundsinformation om vilka respondenterna var för 

att skapa ett underlag för hur olika demografiska grupper resonerar. 

 

De frågor där studenterna uppmanades att i någon mening rangordna sitt svar gjordes på en skala 

från ett till fem. I fråga 7 och 8 uppmanades studenterna att rangordna från 1, inte alls viktigt, till 

5, mycket viktigt. I fråga 11 uppmanades studenterna rangordna sitt svar från 1, inte alls, till 5, 

väldigt mycket. Vid resultatåtergivelsen kommer 4 och 5 att grupperas för att fånga de studenter 

som svarar att mångfald är viktigt eller mycket viktigt att företagen arbetar mycket med 

mångfald. Vi gör således ingen distinktion mellan om något anses vara mycket viktigt eller 

viktigt.  
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3.7 Trovärdighet och metodkritik 

En studies trovärdighet beror av dess validitet och reliabilitet. Validiteten bestäms av, enligt 

Saunders et al. (2012:192), i vilken utsträckning de mätinstrument som studien använder faktiskt 

mäter det som avses mätas. Vidare menar de att reliabilitet istället avgörs av i vilken utsträckning 

insamlingen av data är konsekvent. Med konsekvent menas att samma resultat skulle återfinnas 

om undersökningen utfördes med samma metod av någon annan.  

  

Kritik kan riktas mot den kvalitativa granskningen av årsredovisningar då den faktiska 

verksamheten hos företagen inte behöver överensstämma med hur den framställs. Då 

personalredovisning till stor del inte är reglerad och en stor frihet gällande framställning 

föreligger, är det stor sannolikhet att företagen väljer att presentera en allt för positiv bild av 

verksamheten. Samma problematik återfinns vid granskningen av hemsidor. Vidare kan insamlat 

material från denna metod inte generaliseras till andra företag till följd av det begränsade urvalet, 

vilket är något som försämrar validiteten. Dock lämpar sig resultatet för denna studie att istället 

generaliseras till teori. Vid granskning och återgivelse av studiens material finns risk att 

subjektiva bedömningar och tolkningar påverkar resultatet. Detta kan i sin tur försämra 

reliabiliteten. Denna risk motverkades genom att tydliga granskningsmallar skapades för att 

undvika subjektiva bedömningar. Dessutom granskades varje årsredovisning flera gånger och av 

två personer för att fastställa de resultat som slutligen redovisats i studien. Även i enkätstudien 

fanns risk för subjektiva bedömningar, då frågorna möjligtvis kan tolkas olika av olika 

respondenter. Tolkningsfrågan påverkar validiteten som i sin tur kan påverka reliabiliteten. En 

viss subjektiv bedömning är oundviklig när frågor ställs till olika individer. Denna risk försökte 

minimeras genom att inkludera definitioner av begrepp som återfanns i frågorna. 

 

Avslutningsvis bör redogöras att urvalet av använda källor i studien har utvärderats utifrån 

trovärdighet samt relevans. Studiens litterära ramverk baseras på källor som i stor utsträckning är 

frekvent citerade inom ämnet samt vetenskapligt granskade. Hänsyn har tagits till att 

upphovsmännen bakom vissa källor kan påverka tillförlitligheten, vilket diskuterats tidigare 

gällande årsredovisningarna. 
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4. Mångfaldsarbete hos attraktiva arbetsgivare 

I detta avsnitt presenteras studiens resultat. Först presenteras resultatet av de granskade 

företagen. Detta inleds med en kvantifiering av årsredovisningarna och avslutas med en 

sammanställning av den kvalitativa granskningen. Vidare följer en redogörelse för resultatet av 

enkätstudien. Här redogörs för respondenternas värdering av mångfald i stort samt deras 

uppfattning om de aktuella företagen. 

4.1 Mångfald 

Vid granskningen av de 16 årsredovisningarna genomfördes en kvantifiering där 

mångfaldsrelaterade meningar räknades. Nedan presenteras diagram där antal meningar 

redogörs. Här presenteras dels antal mångfaldsrelaterade meningar, dels antal meningar för var 

och en av de undersökta variablerna (kön, ålder, etnisk bakgrund).  

 

Figur 3 nedan illustrerar hur många mångfaldsrelaterade meningar som har registrerats i 

företagens respektive årsredovisningar. Majoriteten av företagen (75 %) har mellan 0 och 10 

mångfaldsrelaterade meningar. Resterande företag hade; 12, 17, 26 och 46 mångfaldsrelaterade 

meningar. Av de undersökta årsredovisningarna var det Swedbanks årsredovisning som 

behandlade mångfald mest frekvent. Swedish Match var det företag som i minst utsträckning 

behandlade ämnet. 

 

 

Figur 3. Sammanställning mångfaldsrelaterade meningar 
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4.1.1 Kön 

Mångfaldsvariabeln kön behandlades relativt jämnt mellan företagen (se figur 4). 75 % av 

företagen hade 0 till 5 könsrelaterade meningar och resterande företag nämnde kön i; 6, 11, 14 

och 35 meningar. Swedbank var det företag som mest frekvent omnämnde variabeln kön, medan 

Qliro Group var det företag som i minst utsträckning nämnde variabeln kön.  

 

 

Figur 4. Sammanställning könsrelaterade meningar 
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Figur 5. Könsfördelning i % över medelantalet anställda 

 

4.1.2 Ålder 

Variabeln ålder omnämndes i begränsad utsträckning (se figur 6). Inget av företagen hade fem 

eller fler åldersrelaterade meningar. Flest åldersrelaterade meningar av de undersökta företagen 

hade Handelsbanken. 

 

   

Figur 6. Sammanställning antal åldersrelaterade meningar 
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4.1.3 Etnisk bakgrund 

Variabeln etnisk bakgrund omnämndes i låg utsträckning och 6 av 16 företag nämnde den inte 

alls (se figur 7). När den nämndes gjordes så ofta tillsammans med andra mångfaldsvariabler i 

samma mening. Med andra ord lades lite eller inget fokus på etnisk bakgrund som en enskild 

variabel. 

 

Figur 7. Sammanställning antal meningar relaterade till etnisk bakgrund 
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företag i undersökningen som enbart presenterade mångfald i generella termer. Ingen av de 

undersökta variablerna utvecklades mer än någon annan. 

 

Ett färre antal företag beskriver hur mångfald påverkar företagets prestation eller verksamhet. 

Exempelvis skriver ICA Gruppen att mångfald inom företaget stärker deras varumärke gentemot 

kunder och anställda. Volvo Group är ytterligare ett företag som i studien poängterar 

mångfaldens inverkan på företagets prestation. I sin årsredovisning (2013/2014) skriver Volvo 

Group att mångfald förstärker innovationsförmågan inom organisationen.  

 

Handelsbanken är ytterligare ett företag som skiljer sig från mängden genom att tydligt 

poängtera att de idag arbetar mycket med mångfald, men att de inte nöjer sig där. De menar att 

de vill fortsätta utvecklas inom området, trots att de tidigare mottagit priser för sina utmärkande 

resultat. Till skillnad från många andra företag målar de dessutom upp en bild av det föränderliga 

samhället och hur företagets mångfaldsarbete är ett sätt att möta dessa prövningar.  

4.3 Uttalat arbete med mångfald 

Uttalat arbete med mångfald uppdelat på variabler 

  Mångfald Kön Ålder Etnisk bakgrund Summering 

H&M X       1/4 

Handelsbanken   X X   2/4 

Swedbank X X X X 4/4 

SEB X X     2/4 

Nordea X X     2/4 

SAS X       1/4 

ICA Gruppen X   X   2/4 

Volvo Group X       1/4 

Avanza X       1/4 

MQ   X     1/4 

Ericsson X X     2/4 

MTG X X     2/4 

SAAB X X X   3/4 

Nordnet X X     2/4 

Swedish Match   X     1/4 

Qliro Group AB X X     2/4 

SUMMERING 13/16 11/16 4/16  1/16   

 

Tabell 2. Uttalat arbete med mångfald uppdelat på variabler 
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Tabellen ovan visar på de faktiska åtgärder som företagen presenterar i sina årsredovisningar 

samt på sina hemsidor. Dessa åtgärder utgörs av policyer, mål och nyckeltal eller dylikt som 

syftar till att öka eller värna om mångfalden inom organisationen. Det vanligast förekommande 

är policyer kopplade till mångfald där flera företag berör det faktum att anställda, eller 

potentiella anställda vid rekryteringsprocessen, inte får diskrimineras till följd av demografiska 

variabler. Tabell 2 visar dessutom en kategorisering av de olika åtgärderna. Om ett företag har 

presenterat en policy angående jämställdhet exempelvis, har denna kategoriserats som en 

könsrelaterad åtgärd. Som kan utläsas av tabellen är flest åtgärder relaterade till en generell 

behandling av mångfald, där flera variabler ingår och inte särskiljs. Ett exempel på detta kan vara 

en policy som säger att alla anställda ska ha samma möjligheter att avancera inom organisationen 

oavsett kön, etnisk bakgrund, ålder, sexuell läggning, funktionshinder och så vidare. En åtgärd 

som skiljer sig från mängden är den mångfaldsstrateg som ICA Gruppen anställde år 2010 (ICA 

Gruppens Årsredovisning, 2014). Företaget skriver i sin årsredovisning (2014) att 

mångfaldsstrategens primära syfte är att hantera organisationens aktiva mångfaldsarbete. Bortsett 

från de åtgärder som behandlar mångfald i stort, var könsrelaterade åtgärder vanligast 

förekommande hos de undersökta företagen. 11 av 16 företag presenterade i årsredovisningen 

och/eller på hemsidan åtgärder för att skapa jämställdhet mellan könen inom organisationen. Ett 

fåtal företag (4 av 16) hade dessutom åtgärder kopplade till mångfald gällande ålder. Exempel på 

detta är Handelsbankens Studentprogram där syftet, enligt Handelsbankens årsredovisning 

(2014), är att skapa en mer heterogen åldersfördelning inom organisationen genom att locka unga 

talanger. Ett annat exempel på en åldersrelaterad åtgärd är ICA Gruppens initiativ ICA 2020 som 

syftar till att erbjuda praktikplatser till ungdomar som står långt utanför arbetsmarknaden (ICA 

Gruppens Årsredovisning, 2014). 

 

Enligt tabell 2 går det att utläsa att samtliga företag i sin årsredovisning och/eller på sin hemsida 

har presenterat någon typ av mångfaldsrelaterad åtgärd. Swedbank är dock det enda företaget i 

denna undersökning som har presenterat åtgärder gällande alla undersökta mångfaldsvariabler. 

På företagets hemsida återfinns en sida gällande deras mångfalds- och jämställdhetspolicyer 

(Swedbank, Jämställdhet och mångfald, 2015). De nämner på denna sida att de anser att 

mångfald och jämställdhet ökar konkurrensfördelarna, stödjer företagets strävan mot att vara en 

god samhällsmedborgare samt att det förstärker bilden av dem som en attraktiv arbetsgivare. 

Vidare behandlas både på hemsidan (Swedbank, Unga Jobb och Äntligen jobb, 2015) och i 
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Swedbanks årsredovisning (2014) två mångfaldsrelaterade initiativ: Unga jobb och Äntligen 

jobb. Unga jobb syftar till att främja arbetstillfällen för unga på deras hemort efter avslutad 

skolgång medan Äntligen jobb syftar till att ge utlandsfödda akademiker en väg in i arbetslivet. I 

företagets årsredovisning (2014) nämns även specifika mål gällande att bredda den etniska 

representationen inom organisationen. Antalet medarbetare med utländsk bakgrund inom 

Swedbank Sverige uppgår idag till 12 %. Målet som presenteras i årsredovisningen (2014) är att 

nå 20 %, vilket skulle återspegla hur det svenska samhället ser ut idag.  

 

Den generella trend som går att utläsa från de medverkande företagen är att policyer och faktiska 

mångfaldsrelaterade åtgärder främst presenteras på företagens hemsidor. Många företag nämner 

kort sina policyer och dylikt i årsredovisningen, varpå dessa utvecklas mer extensivt på 

hemsidan. Ett exempel på detta är Ericsson som i sin årsredovisning (2014) inte presenterar 

några mångfaldsrelaterade åtgärder. På sin hemsida (Ericsson, Diversity and Inclusion, 2015) 

presenteras dock ett antal olika initiativ och projekt kopplade till mångfald. De initiativ som 

presenteras handlar främst om att främja kvinnligt ledarskap. Exempelvis presenterar deras 

hemsida att Ericsson under 2013 medverkade i projektet “Battle of the Numbers” som syftade till 

att öka andelen kvinnor i ledande befattningar. SAAB behandlar även de en strävan om att öka 

den kvinnliga representationen i organisationen. Företaget skriver i sin årsredovisning (2014) att 

flera åtgärder genomförs för att öka representationen av kvinnor på högre positioner. De har ett 

regelverk som säger att minst en kvinna ska kallas till intervju vid tillsättning av chefspositioner. 

De har dessutom ett mentorprogram som syftar till att satsa på kvinnliga talanger inom 

organisationen. Företaget arbetar således för en jämnare könsfördelning både internt samt vid 

rekrytering. På sin hemsida nämner SAAB att de arbetar i stor utsträckning med Talent 

Management i syfte att gynna specifika minoriteter inom företaget (SAAB, Development & 

Learning, 2015). Här presenteras program som berör både jämställdhet och åldersfördelning. De 

initiativ som presenteras är Young Talent, Female Leaders och Senior Management. SAAB har 

dessutom en hel sida som presenterar hur de arbetar med mångfald (SAAB, Gender Equality and 

Diversity, 2015). Här diskuteras åter igen deras strävan och strategier för att få en högre 

representation av kvinnor. 
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4.4 Studenternas uppfattning och värdering gällande mångfald hos 

arbetsgivare 

I enkätundersökningen gjordes först en generell kartläggning av vilka variabler de tillfrågade 

ekonomistudenterna främst förknippar med begreppet mångfald på en arbetsplats. 

Undersökningen visade att de tre variabler som flest förknippade med mångfald var etnisk 

bakgrund, kön och religion. Två av de tre variabler denna undersökning studerar är således de 

variabler som flest förknippar med mångfald. Ålder, som denna studie granskar, hamnade på 

fjärde plats i detta avseende. 

 

 

Figur 8. Variabler förknippade med mångfald 
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Figur 9. Genomsnittlig uppfattning av arbete med mångfald 

 

Den andra frågan ekonomistudenterna ombads besvara angående företagens mångfaldsarbete 
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fullständiga sammanställningen för varje enskilt företag återfinns i bilaga 4. 
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Figur 10. Genomsnittlig uppfattning av mångfaldsvariabler 

4.4.2 Studenternas värdering gällande mångfald 

Enkätstudien syftade även till att undersöka studenternas attityder kring hur viktigt mångfald är 

hos en framtida arbetsgivare. Först ställdes frågan i relativt generell bemärkelse där studenterna 

fick ranka hur viktigt de anser det vara att deras framtida arbetsgivare arbetar för att främja 

mångfald på arbetsplatsen. Resultatet går att utläsa i figur 11 nedan. Sammanlagt svarade 75 % 

att de anser det vara viktigt. De kvinnliga respondenterna ansåg i större utsträckning att 

mångfaldsarbete på arbetsplatsen är viktigt i jämförelse med männen. Detta gick att utläsa då 83 

% av kvinnorna ansåg mångfald viktigt i jämförelse med 69 % av männen som hade samma 

åsikt. Vidare svarade 85 % av respondenterna med annan etnisk bakgrund
3 

att de ansåg det 

viktigt med främjande av mångfald. Motsvarande siffra för respondenterna som inte hade annan 

etnisk bakgrund uppgick till 73 %. 

 

Figur 11. Mångfald på arbetsplatsen 
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Nästa fråga gällande studenters attityd till mångfald hos arbetsgivare riktade in sig på hur viktigt 

respondenterna anser det vara med mångfaldsarbete hos arbetsgivaren som kriterium när de 

söker arbete. På denna fråga svarade 44 % en trea på den femgradiga skalan (se figur 12). Nästan 

hälften lade med andra ord ingen större vikt vid mångfald. Av de som ansåg att mångfaldsarbete 

är viktigt när de söker arbete utgjorde kvinnor 56 %. Av det totala antalet respondenter med 

utländsk bakgrund svarade 54 % att det är viktigt när de söker arbete. 

 

 

Figur 12. Mångfald som kriterium när studenter söker jobb 
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5. Analys 

Nedan följer en sammankoppling av studiens litterära ramverk samt presenterat resultat. 

Strukturen för detta avsnitt följer samma struktur som uppsatsens litteraturgenomgång. 

Efterföljande avsnitt utgörs av en diskussion av uppmärksammade delar av studiens resultat 

samt analys. 

5.1 Starka indikatorer på mångfald på en arbetsplats 

Från granskningen av årsredovisningarna kan utläsas att samtliga företag behandlade mångfald 

och då främst genom att omnämna den demografiska variabeln kön. Könsfördelning, 

jämställdhet och icke-diskriminering baserat på̊ kön var de ämnen som behandlades i störst 

utsträckning hos majoriteten av företagen. Vidare behandlade majoriteten av de studerade 

företagen även de demografiska variablerna ålder samt etnisk bakgrund. Dock var det 41 % av 

företagen som inte redovisade någonting specifikt angående ålder och/eller etnisk bakgrund. 

Samtliga företag hade även redovisat, i årsredovisningen och/eller på̊ hemsidan, att de har någon 

form av uttalad strategi, policy, mål eller mätinstrument relaterade till mångfald. Generellt kunde 

utläsas att företagen i stor utsträckning hade policyer relaterade enbart till kön. Flera företag, som 

exempelvis Handelsbanken och Swedbank, hade både en mångfaldspolicy och en 

jämställdhetsplan. Som Moore (1999) nämner kan de variabler flest förknippar med mångfald 

anses vara starka indikatorer på̊ mångfald. Variabeln kön kan därför anses vara den starkaste 

indikatorn på mångfald hos de attraktiva arbetsgivare som granskats i denna undersökning. En 

förklaring till detta kan vara att kön är den mångfaldsvariabel som inom personalredovisning är 

reglerad, då viss redovisning gällande kön enligt lag är tvingande (SFS 1995:1554). Vidare kan 

denna reglering i sig tyda på̊ att kön är en stark mångfaldsindikator inom svenskt näringsliv.  

 

Enkätstudien visade att mångfald till viss del uppfattas annorlunda av studenter i jämförelse med 

hur företagen behandlar ämnet. När studenterna angav vilka variabler de främst förknippar med 

mångfald på̊ arbetsplatsen var etnisk bakgrund den vanligast förekommande. Detta tyder på att 

denna variabel är den främsta indikatorn på mångfald hos ekonomistudenterna som deltog i 

undersökningen. Vidare förknippade 47 % av studenterna variabeln religion till begreppet 

mångfald. 
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Från studiens resultat kan även vissa bransch-baserade trender utläsas. Dessa trender visar hur 

representationen av mångfaldsvariabler ser olika ut i olika branscher. Utifrån resultaten om 

företagens könsfördelning av medelantalet anställda kan vi utläsa att två av de mest 

kvinnodominerande företagen i undersökningen återfinns inom detaljhandeln. Samtidigt 

återfinns de två mest mansdominerande företagen inom teknikbranschen. Inom finansbranschen 

kan ytterligare två trender utläsas. Storbankerna i denna undersökning har en relativt jämn 

könsfördelning medan mindre banker som Avanza och Nordnet istället är mansdominerade.  

5.2 Attraktiva arbetsgivares ambitionsnivå gällande mångfaldsredovisning 

Efter granskningen av årsredovisningarna kan även utläsas på̊ vilken ambitionsnivå, baserat på 

resonemanget av Catasús et al. (2011), respektive företag diskuterar mångfald. Från den 

kvalitativa granskningen kan utläsas att samtliga företag som behandlar mångfald i sina 

årsredovisningar gör detta på en synliggörande ambitionsnivå. Fem av de granskade företagen 

presenterade även samband på hur mångfald gynnar deras verksamhet. Dessa fem företag var 

Swedbank, ICA Gruppen, Volvo Group, SAAB och Nordnet. Sambandsbeskrivande återfanns 

exempelvis när Volvo Group nämnde att “mångfald förstärker innovationsförmågan” och i det 

faktum att ICA Gruppen nämner att mångfald stärker deras varumärke mot kunder och anställda. 

Vidare återfanns tendenser till mobiliserande ambitionsnivå för två företag; Ericsson och 

Handelsbanken. Handelsbanken dramatiserar exempelvis genom att berätta att de har vunnit 

många priser för sitt mångfaldsarbete, men att de trots detta inte är nöjda utan vill förbättras 

ytterligare. De formulerar sig även med en dramatiserande ton kring det föränderliga samhället 

och hur personal med olika bakgrunder kan hjälpa företaget att möta dessa utmaningar.  

5.3 Extern kommunikation av mångfald 

Oavsett hur och på vilken ambitionsnivå företagen redovisar sitt mångfaldsarbete antydde 

enkätsvaren att vetskapen kring deras mångfaldsarbete var relativt begränsad. Både gällande i 

vilken utsträckning arbete med mångfald sker och angående vilken mångfaldsvariabel företagen 

arbetade mest med. Majoriteten svarade, på båda frågorna, att de inte kände till företagens arbete 

med mångfald. H&M utgör dock ett undantag. För detta företag angav majoriteten av 

studenterna att de anser att de arbetar mest med etnisk bakgrund. Bortsett från de som inte visste, 

var studenternas uppfattning om vilken variabel företagen arbetar mest med relativt 

överensstämmande med det som gick att utläsa från årsredovisningarna. Dock nämnde tre av 
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företagen ingen variabel i större utsträckning än de andra och därmed kunde inga antaganden 

göras om vilken variabel de arbetade mest med. Det enda företaget där studenternas uppfattning 

inte överensstämde med frekvensen i årsredovisningen var ICA Gruppen. Studenterna hade en 

spridd uppfattning av vilken mångfaldsvariabel de arbetade mest med, men majoriteten ansåg 

dem arbeta med etnisk bakgrund. I företagets årsredovisning registrerades dock fler meningar 

gällande kön. Trots att studenternas uppfattning gällande mångfaldsvariablerna stämde väl 

överens med registrerad frekvens, var kännedomen inom ämnet låg. Ur ett Employer Branding-

perspektiv kan detta tolkas som att den externa processen hos företagen inte tycks innefatta ett 

fokus på mångfald. Detta blir tydligt i exemplet med Swedbank, som i denna undersökning stack 

ut genom högst frekvens gällande omnämnandet av mångfald i årsredovisningen. Samtliga 

mångfaldsvariabler behandlades inte bara frekvent utan även utförligt. Deras årsredovisning hade 

dessutom en sambandsbeskrivande ambitionsnivå vilket enbart ett fåtal andra företag hade. Trots 

den utförliga redogörelsen svarade majoriteten av studenterna att de uppfattar att företaget 

arbetar relativt lite med mångfald. Företagets kommunicering av sitt mångfaldsarbete har således 

inte nått denna målgrupp i stor utsträckning.  

 

Utifrån granskningen av årsredovisningar och hemsidor, den externa delen av Employer 

Branding, vittnar resultatet om att samtliga företag arbetar med mångfald internt. Fokus tycks 

således ligga på interna processer gällande mångfald i större utsträckning än att kommunicera 

detta externt till ekonomistudenter. Detta antagande görs då samtliga företag presenterade någon 

typ av faktiska åtgärder gällande mångfald, exempelvis policyer eller strategier. 

5.4 Värderingskongruens 

Enligt Person-Organization fit söker sig individer till organisationer som delar individens 

värderingar och vise versa (Morley 2007 & Avery 2003). Som Moore (1999) påvisar lägger 

individer personliga värderingar i begreppet mångfald. Om mångfald är något som värderas högt 

borde det, enligt teorin om P-O fit, inverka på̊ valet av arbetsplats. Resultatet från studien visar 

att 75 % av de medverkande studenterna ansåg att det är viktigt att en framtida arbetsgivare 

arbetar för att främja mångfald på arbetsplatsen. Den korrelationsanalys som genomfördes visade 

på ett starkt positivt samband (0,649) mellan hur de tillfrågade ekonomistudenterna värderar 

mångfald på arbetsplatsen och hur de värderade mångfald som ett kriterium när de söker jobb. I 

enlighet med P-O fit tycks således värderingen mångfald på en arbetsplats även vara viktigt när 
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studenterna väljer arbetsplats. Dock visar studien även att enbart 32 % ansåg mångfald vara ett 

viktigt kriterium när de söker jobb. Detta tyder generellt på att mångfaldskriteriet trots allt inte 

anses vara viktigt när de tillfrågade studenterna söker jobb.  

 

Vidare visade undersökningen även att det var något fler kvinnor än män som ansåg 

mångfaldskriteriet viktigt när de söker jobb. Respondenter med annan etnisk bakgrund tycks 

även de värdera mångfald när de söker jobb högre än respondenter som inte har annan etnisk 

bakgrund. Detta kan förklaras av Moorley’s (2007) resonemang om att personliga värderingar 

ofta är sprungna ur gruppidentiteter. Studien antyder således att de kvinnor och individer med 

annan etnisk bakgrund som deltog i undersökningen värderar mångfald högre än män och 

individer som inte har annan etnisk bakgrund. 

      

I studien framkom att 41 % av de som angett att mångfald är viktigt var konsekventa när de 

sedan angav vilka företag de vill arbeta på. Med konsekventa menas de studenter som angav att 

de värderar mångfald högt när de söker jobb och som även angav att de vill arbeta på̊ företag de 

själva anser arbetar mycket med mångfald. Vidare var det 31 % av de som ansåg 

mångfaldsarbete viktigt när de söker jobb som sedan angav att de kunde tänka sig att arbeta på 

företag vars mångfaldsarbete de inte kände till. Huruvida dessa respondenter är konsekventa eller 

inte kan vi inte uttala oss om. Anledningen till detta ligger i att studenterna svarade i hypotetisk 

och framtida mening och det finns därför en chans att dessa studenter tar reda på informationen 

innan de söker en tjänst hos företagen. Utifrån detta kan vi inte säga något om konsekvensen hos 

majoriteten av respondenterna. Då enbart 41 % i denna studie besvarade frågorna konsekvent 

tyder resultatet på att mångfaldskriteriet inte är avgörande när respondenterna söker jobb. 

 

Från studiens kvalitativa granskning av de aktuella företagen tyder resultatet på att samtliga 

företag lägger en positiv värdering i mångfald på arbetsplatsen. En eller flera policyer 

redogjordes för samtliga företag och mångfald omnämndes i samtliga granskade 

årsredovisningar. Enligt P-O fit och Moorley’s (2007) resonemang bör således en 

värderingskongruens återfinnas mellan majoriteten av individerna och organisationerna.  
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6. Diskussion 

Delar av studiens ovan presenterade resultat samt analys förtjänar en vidare diskussion. 

Inledningsvis bör könsfördelningen hos de undersökta företagen belysas då bransch-relaterade 

tendenser uppmärksammades. Företagen inom detaljhandeln var mer kvinnodominerande medan 

teknikbranschen var mer mansdominerande. Som Moore (1999) diskuterar kan individer som i 

en kontext går mot normen kräva någon form av extra stöd för tillfredsställande integrering. 

SAAB utgör i denna studie ett intressant exempel. Anledningen till detta är att företaget var ett 

av de mest mansdominerade företagen i undersökningen. De var dessutom ett av de företag som i 

sin årsredovisning och på sin hemsida presenterade mångfaldsrelaterade åtgärder gällande 

variabeln kön i störst utsträckning. Detta agerande från företagets sida stödjer således Moores 

resonemang. SAAB tycks arbeta med att öka andelen kvinnor samt förbättra integrationen av 

dessa genom sina könsrelaterade initiativ och projekt.  

 

Vidare visar resultatet att en stark indikator för mångfald på arbetsplatsen enligt studenterna är 

etnisk bakgrund. Trots detta visar resultatet från den kvalitativa granskningen att denna 

mångfaldsvariabel behandlas i relativt liten utsträckning av de aktuella företagen. En anledning 

till detta kan vara att just etnisk bakgrund kan anses vara ett känsligt ämne. Det kan i vissa 

sammanhang inte anses vara socialt försvarbart att exempelvis redovisa vilken etnisk bakgrund 

företagets personal har. Då det i Sverige idag pågår en politisk debatt gällande invandring kan en 

anledning till företagens ovilja att diskutera ämnet bero på̊ att de inte vill ta politisk ställning. 

Undantaget här var Swedbank som öppet redovisade andelen personal med annan etnisk 

bakgrund. 

 

Avslutningsvis bör vi diskutera hur viktigt mångfaldsvärderingen kopplat till arbetsplats 

egentligen är för studenterna och företagen. Enbart 41 % av de tillfrågade ekonomistudenterna 

besvarade enkäten konsekvent gällande deras värdering av mångfald samt hur de upplever 

arbetsplatserna de önskar arbeta på. Att inte fler besvarade enkäten konsekvent kan förslagsvis 

förklaras av att det finns andra kriterier som väger tyngre än mångfald när de tillfrågade 

studenterna söker jobb. Trots att majoriteten håller med om att det är viktigt att främja mångfald 

på̊ en arbetsplats, tycks det ändå vara få som faktiskt låter detta inverka på deras uppfattning om 

en arbetsgivare är attraktiv eller inte. 
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7. Slutsats 

Från granskningen av företagen framkom att samtliga företag i någon utsträckning nämner 

mångfald hos personalen. Hur det förmedlas varierade dock mellan företagen. De allra flesta 

företagen redovisade mångfald på̊ en synliggörande ambitionsnivå. Fem av de undersökta 

företagen gjorde sambandsbeskrivningar och enbart två hade en mobiliserande ambitionsnivå. 

Den mångfaldsvariabel som behandlades i störst utsträckning hos de undersökta företagen var 

kön. Hos de undersökta företagen kan kön därför antas vara en stark mångfaldsindikator. Etnisk 

bakgrund och ålder behandlas av företagen främst i generella termer. Angående faktiska åtgärder 

relaterade till mångfald redovisade samtliga företag i sin årsredovisning eller på sin hemsida sitt 

arbete med detta. 

 

Majoriteten av studenterna hade ingen uppfattning om i vilken utsträckning företagen arbetar 

med mångfald eller vilken variabel dessa arbetar mest med. Den variabel som, utöver de som 

inte visste, flest angav att företagen arbetar med var kön. Detta trots det faktum att etnisk 

bakgrund är den variabel majoriteten av studenterna förknippar med mångfald på en arbetsplats. 

Majoriteten av studenterna ansåg att det är viktigt att deras framtida arbetsgivare arbetar med att 

främja mångfald på arbetsplatsen. Mångfaldsarbete hos arbetsgivaren som kriterium när 

studenterna söker arbete var dock inte lika viktigt. Utifrån resultatet i denna studie tycks 

mångfald inom Employer Branding handla mer om att behålla kompetent personal, snarare än att 

rekrytera. Detta resonemang stöds av det faktum att få studenter som hade angett att mångfald är 

ett viktigt kriterium, även vill arbeta hos företag som de upplever arbetar mycket med mångfald. 

Dock visade resultatet på̊ att kvinnor samt individer med annan etnisk bakgrund i denna studie 

tenderar att värdera mångfaldsarbete högre vid val av framtida arbetsplats. 

 

En värderingskongruens gällande mångfald tycks föreligga mellan ekonomistudenter och 

attraktiva arbetsgivare i denna undersökning. Till vilken grad mångfald värderas hos de båda 

parterna är dock mer svårtolkat. Resultatet visar dock på tendenser av att mångfald inte är den 

viktigaste värderingskongruensen när matchningsprocessen mellan individ organisation sker.  
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7.1 Praktiska implikationer 

Ur ett Employer Branding- perspektiv kan slutsatsen dras att studenterna i dagsläget vet lite om 

företagens mångfaldsarbete. Trots det faktum att få studenters uppfattning om sin 

drömarbetsgivare tycktes påverkas av i vilken utsträckning företagen arbetar med mångfald, kan 

det ändå vara av relevans för dessa företag att kommunicera sitt mångfaldsarbete. SAAB som var 

ett av de mest mansdominerande företagen tycktes arbeta mycket med att jämna ut dessa 

skillnader. Hos studenterna fanns dock låg kännedom om detta. Då vissa branscher associeras 

med en snedfördelning gällande kön kan det vara av intresse, ur ett Employer Branding-

perspektiv, att positionera sig som ett företag som går mot normen. Detta borde således vara ett 

steg mot att underlätta utjämningen av den snedvridna könsfördelningen.  

7.2 Förslag till framtida forskning 

En stor begränsning för denna undersökning låg i att urvalet var för begränsat för att resultaten 

skulle kunna generaliseras till den totala populationen av ekonomistudenter i Sverige. Förslag till 

vidare forskning blir således att genomföra studien med ett obundet slumpmässigt urval för att 

statistiskt kunna säkerställa resultatet. Vidare återfanns i denna studie tendenser av att 

mångfaldens betydelse varierar mellan olika demografiska grupper som kvinnor och män och 

individer med annan etnisk bakgrund. Ett förslag på vidare forskning blir därav att undersöka 

dessa samband närmare. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Fullständig lista över granskade företag 

1. H&M  

2. Handelsbanken 

3. Swedbank 

4. SEB 

5. Nordea 

6. SAS  

7. ICA Gruppen 

8. Volvo Group 

9. Avanza 

10. MQ 

11. Ericsson 

12. Modern Times Group, MTG 

13. SAAB 

14. Nordnet 

15. Swedish Match 

16. Qliro Group AB (tidigare CDON Group AB) 
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Bilaga 2. Frekvensindex 

 

 

 

• Mångfald 
• Diskriminering 
• Samtliga nedanstående ord 

Mångfald 

• Kön 
• Kvinna 
• Man 
• Jämställdhet 
• Könsfördelning 

Kön 

• Ålder 
• Åldersfördelning Ålder 

• Etnisk bakgrund 
• Etnicitet 

Etnisk 
bakgrund 
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Bilaga 3. Enkät 

Förtext 

Denna studie ämnar undersöka ekonomistudenters uppfattning av mångfaldsarbete på 

eventuella framtida arbetsplatser. Mångfaldsarbete innebär att arbetsgivaren arbetar för 

att främja mångfald och förebygga diskriminering på arbetsplatsen. Vidare önskar studien 

ge en inblick i mångfaldsarbetets inverkan när studenter väljer arbetsplats. 

 

Enkäten tar cirka 3-4 minuter att besvara och består av 12 frågor! 

 

Frågor 

1. Studerar du ekonomi vid Uppsala universitet?  

Om Nej, är du inte aktuell för denna studie och du behöver inte slutföra enkäten (stäng 

ner sidan). Vi tackar ändå för din vilja att medverka! 

Ja 

Nej 

 

2. Hur många terminer har du studerat ekonomi? 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

 

3. Kön 

Kvinna 

Man 

Annan 

 

4. Ålder 

≤18 

19-22 

23-26 

27-30 

≥30 
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5. Utländsk bakgrund? (Ej obligatorisk) 

Definition: Utrikesfödd eller inrikesfödd med två utrikesfödda föräldrar. 

Ja 

Nej 

 

6. Vilka 3 variabler förknippar du främst med begreppet mångfald på en arbetsplats?  

Civilstånd 

Kön 

Utbildningnivå 

Ålder 

Religion 

Funktionshinder 

Etnisk bakgrund 

Sexuell läggning 

Annan:  

Om annan, var god ange: 

 

7. Hur viktigt anser du det vara att din framtida arbetsgivare arbetar för att främja mångfald 

på arbetsplatsen? 

1.Inte viktigt alls  

2. 

3. 

4. 

5. Mycket viktigt 

 

8. Hur viktigt är kriteriet mångfaldsarbete hos arbetsgivaren när du söker jobb?  

1.Inte viktigt alls  

2.  

3.  

4. 

5. Mycket viktigt 

 



 46 

9. Vilket/vilka företag känner du till? (En lista följer med samtliga företag som under denna 

uppsats granskas och alternativen ja och nej finns.)  

 

10. Vilket/vilka av följande företag skulle du kunna tänka dig att arbeta på efter dina studier? 

(En lista följer på samtliga företag som under denna uppsats granskas och respondenten 

klickade i om företaget var aktuellt)  

 

11. I vilken utsträckning uppfattar du att dessa företag arbetar med mångfald på 

arbetsplatsen? (Respondenten fick välja grad för varje enskilt företag, alternativet vet ej 

återfanns.) 

 1. Inte alls 

 2. 

 3.  

 4. 

 5. Väldigt mycket 

Vet ej 

 

12. Vilken mångfaldsvariabel uppfattar du att företagen arbetar mest med? (Respondenten 

fick välja en variabel för varje enskilt företag, alternativet ”vet ej” samt ”annan” 

återfanns. Om annan angavs fanns möjligheten att ange vad de syftade på.)  

 Kön 

 Ålder 

 Etnisk bakgrund 

Annan 

Vet ej 
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Bilaga 4. Studenternas uppfattning av respektive företag 
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Bilaga 5. Korrelationsanalys 

 

 

Correlations 

 3 3 

Spearman's rho 3 Correlation Coefficient 1,000 ,649** 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 101 101 

3 Correlation Coefficient ,649** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 101 101 

 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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