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Abstract  

Previous research shows that small workplaces more often discriminate immigrants during the 

process of hiring new employees than larger workplaces, and usually explains this result by 

referring to structural factors. At the same time, previous research also shows that self-

employees tend to have different personality traits than other people. Could it be the case that 

the higher discrimination among small workplaces can be explained at an individual level? I 

examined the hypothesis through OLS- regressions using a survey called Employment, 

Material Resources, and Political Preferences. The results showed that people working at 

small workplaces tend to have more negative attitudes towards immigrants than people 

working at larger workplaces. In addition, by using a Big-Five model combined with 

background factors at an individual level, I found that people employed by small 

organizations tend to have other personality traits than those employed by larger 

organizations. But the Big-Five model cannot explain why small workplaces are more 

inclined to discriminate immigrants.  In contrast, background factors such as education and 

gender have strong correlative effects on why people employed by small organizations have 

more negative attitudes towards immigrants. That is, small workplaces are more likely to 

employ men and people with relatively low education compared to larger workplaces, which 

is interesting in this context because men are on average found to be more negative towards 

immigrants than women, and lower educated people are more negative than those with higher 

education. 
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Inledning  

Inträde på arbetsmarknaden är ett viktigt steg mot både social och ekonomisk integration för 

invandrare och etniska minoriteter (Drydakis, 2012). Samtidigt är det just dessa grupper som 

ofta möter större svårigheter än andra på arbetsmarknaden. Ett sådant exempel är sämre 

arbetsmarknadsutfall för personer av utländsk härkomst; till exempel i termer av högre 

arbetslöshet eller icke-erkännande av kvalifikationer hen skaffat i det tidigare landet (Arai och 

Vilhelmsson, 2004; Barrett och Duffy, 2008). Tidigare forskning visar också att detta till viss 

del kan förklaras av diskriminering i rekryteringssituationer där personer med 

svenskklingande namn har större chans att kallas till intervju än personer med likvärdiga 

meriter men ett utländskt klingande namn (Bursell, 2007).  

Arbetsplatsens storlek har också visat sig spela roll för invandrares chanser till anställning, 

där små arbetsplatser är mer benägna att diskriminera vid rekrytering än medelstora och stora 

arbetsplatser (Bursell, 2007; Carlsson och Rooth, 2007). En viktig fråga är därför vad dessa 

skillnader mellan små och större arbetsplatser beror på. Är det så att diskriminering främst 

kan hänföras till strukturella förklaringar, såsom mer informella rekryteringsprocesser på 

mindre arbetsplatser (Heath och Cheung, 2006), eller att önskan om en homogen grupp är 

starkare på mindre arbetsplatser där alla arbetar nära varandra (Nelson, 2006)? Eller skulle 

förklaringarna kunna återfinnas på ett mer individuellt plan, det vill säga genom att de som 

väljer att arbeta på små arbetsplatser har egenskaper som skiljer sig från anställda inom större 

organisationer? Detta kommer att diskuteras mer utförligt nedan. 

Diskriminerande handlingar påverkas av enskilda personers attityder, värderingar och avsikter 

(De los Reyes och Wingborg, 2002). En aspekt som kan spela en central roll för enskilda 

individers attityder till invandrare och minoritetsgrupper är känslan av social distans, det vill 

säga hur stort det kulturella gapet är mellan människor (Buchan et al, 2006). In- grupps 

favorisering och ut- grupps distansering kan komma att ha betydelse i rekryteringssituationer, 

speciellt i de mer informella anställningsprocesserna där utrymmet för att låta social smak 

styra är relativt sett stort (Bursell, 2007). Negativa attityder mot och stereotyper av etniska 

minoriteter kan föda etnisk diskriminering, och ju mer det legitimeras desto mer övergår 

beteendet till att vara en del av normen - vilket i sin tur kan leda till utestängning av 

minoriteter i samhället (Cummings och Lambert, 1998; Gotsbachner, 2001). Samtidigt 

behöver naturligtvis inte implicita negativa attityder generera diskriminering (Derous et al, 

2009), men det är möjligt att tänka sig att ju starkare negativa attityder gentemot invandrare 
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en person har, desto större är risken att hen kommer diskriminera. Eftersom det är de mindre 

arbetsplatserna som tenderar att diskriminera invandrare vid rekrytering i större utsträckning 

finns det anledning att undersöka om det finns något samband mellan arbetsplatsstorlek och 

attityder till invandrare. Om det skulle visa sig att de som arbetar på små arbetsplatser har mer 

negativa attityder till invandrare kvarstår frågan vad det beror på. Givetvis finns inte enbart en 

förklaring till ett sådant utfall; deras attityder kanske indirekt formeras av erfarenheter 

kopplade exempelvis till anställningsprocesser, samtidigt som det också kan finnas mer 

individbetonade förklaringar som medfödda personlighetsdrag och påverkan av 

bakgrundskaraktäristika i form av till exempel ålder, kön och utbildning.  

Sambandet mellan personlighet och typ av arbete har studerats många gånger inom 

organisationspsykologin (Barrick et al, 2001).  Egenföretagare är en grupp som studerats 

mycket, det vill säga om det är en viss typ av personlighet som dras till egenföretagaryrket (se 

till exempel Nicolaou och Shane, 2008) och det finns forskning som pekar på ett samband 

mellan individers personlighet och valet att bli egenföretagare (Shane och Nicolaou, 2013). 

Om det är så att det framför allt är en viss personlighetstyp som blir egenföretagare, är det 

naturligtvis möjligt att deras åsikter kring olika samhällsfenomen inte helt skiljer sig åt, dels 

på grund av att de har liknande positioner på arbetsmarknaden, dels också om det är så att de 

har gemensamma personlighetsdrag. Flertalet egenföretagare har färre antal anställda på 

arbetsplatsen och är därmed en liten arbetsplats
1
, och eftersom den tidigare forskningen visar 

att egenföretagare tenderar att ha vissa gemensamma personlighetsdrag, och att små 

arbetsplatser diskriminerar i anställningssituationer i större utsträckning än större 

arbetsplatser, finns anledning att undersöka sambandet där emellan. Har den starkare 

tendensen till diskrimineringen inom små organisationer att göra med strukturella faktorer, 

eller är de som arbetar på små arbetsplatser generellt mer negativt inställda till invandrare på 

grund av individuella faktorer? Det som i huvudsak skall undersökas här är (i) om det finns 

samband mellan bakgrundskaraktäristika och attityder, och (ii) om attityderna har en koppling 

till personlighet. Det vill säga skulle den starkare tendensen till etnisk diskriminering i 

rekryteringssituationer bland små arbetsplatser kunna beror på mer negativa attityder till 

invandrare, och går dessa i så fall att härledas till personlighet? 

 

                                                             
1 Egenföretagare är en person som driver enskild firma, där flertalet har få antal anställda. 
Se tabell 1 under metodavsnittet. 
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Preciserat syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka attityder till invandrare beroende på arbetsplatsstorlek.   

 Är personer som arbetar på små arbetsplatser mer främlingsfientliga än de som arbetar 

på större arbetsplatser? 

 Om svaret är ja, vad är det då som förklarar skillnaden? Och kan det förklaras utifrån 

ett individuellt perspektiv? 

Disposition 

Resten av studien kommer se ut på följande sätt: Först presenteras en genomgång av vad den 

tidigare forskningen har visat vad gäller de olika komponenterna i studien. Avsnittet börjar 

med hur etnisk diskriminering är kopplat till främlingsfientliga attityder, och därefter 

diskuteras strukturella förklaringar till varför mindre arbetsplatser diskriminerar i större 

utsträckning än större arbetsplatser. Sedan kommer bakgrunden till vad som nu skall göras, 

och inleds med en övergripande del kring individuella förklaringar kopplat till attityder 

gentemot invandrare, som följs av två mer djupgående avsnitt om bakgrundsfaktorer och 

personlighet. Detta vävs ihop (främlingsfientlighet, personlighet och bakgrundsfaktorer med 

arbetsplatsstorlek) och mynnar ut i två hypoteser. Sedan introduceras metod och data som 

följs av resultat och slutdiskussion. 

Tidigare forskning  

Etnisk diskriminering och främlingsfientliga attityder   

Att det förekommer etnisk diskriminering i rekryteringssituationer är forskare i stor 

utsträckning eniga om (se t.ex. McGinnity och Lunn, 2011; Åslund och Nordström Skans, 

2013; och Bertrand och Mullainathan, 2004). Det vanligaste sättet att studera detta är genom 

så kallade korrespondenstest, som innebär att fiktiva arbetsansökningar skickas till 

arbetsplatser. De fiktiva sökandena har likvärdiga meriter men skiljer sig åt genom att vissa 

har ett inföddklingande och andra ett utlandsklingande namn. Tanken är att kunna koppla just 

namnet till huruvida den sökande blir återuppringd av arbetsstället. Sådana typer av studier 

har visat att det förekommer diskriminering av etniska minoriteter (Firth, 1981; Andriessen et 

al., 2012 m.fl.).  Något som kan komma att påverka etnisk diskriminering är 

främlingsfientliga attityder. Det är möjligt att den negativa påverkan av diskriminering och 

fördomar som invandrare upplever kan relateras till både de rasistiska och främlingsfientliga 

miljöer invandrare utsätts för i sitt nya hemland (Yakushko, 2009). Fientliga och skeva 
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uppfattningar om invandrargrupper går ofta hand i hand med just diskriminering och dålig 

behandling (Crush och Ramachandran, 2010), men det är viktigt att komma ihåg att negativa 

stereotyper inte är lika med ett diskriminerande beteende (Derous et al, 2009). 

Främlingsfientliga attityder har alltså en effekt på tendensen till diskriminering och mindre 

arbetsplatser har visat sig vara mer benägna att diskriminera invandrare än större arbetsplatser 

(Kaas och Manger, 2011).  Tidigare forskningen har främst riktat in sig på att förklara 

skillnaden i diskriminering beroende på arbetsplatsstorlek utifrån ett strukturellt perspektiv, 

men missat att undersöka det med fokus utifrån ett individuellt perspektiv. Kan det vara så att 

den ökade diskrimineringen till viss del går att härledas till individuella attityder? Givet den 

kopplingen är det motiverat att undersöka om de som valt att arbeta på en liten arbetsplats har 

andra personlighetsdrag och bakgrundskaraktäristika än de som valt att arbeta på stora 

arbetsplatser samt om det har en koppling till attityder gentemot invandrare. 

Strukturella förklaringar 

Mindre arbetsplatser är, som ovan nämns mer benägna att i rekryteringssituationer 

diskriminera de med annat etniskt ursprung än större arbetsplatser (Kaas och Manger, 2011). 

Dock kan det vara problematiskt att mäta grad av etnisk diskriminering baserat på 

arbetsplatsstorlek. Etniska minoriteter är något överrepresenterade bland egenföretagare (och 

har ofta få antal anställda), bland annat på grund av att de har sämre utsikter vad gäller 

anställning i det nya landet (Andersson och Wadensjö, 2004). Egenföretagare inom etniska 

minoriteter har även de visat tendenser att anställa personal som tillhör samma etniska grupp 

som de själva. Detta försvårar analysen eftersom de olika processerna kan komma att ta ut 

varandra (Heath och Cheung, 2006) när man undersöker små kontra större arbetsplatser, om 

man inte selekterar urvalet och undersöker olika etniska grupper av små arbetsplatser var för 

sig.  

Påverkan av individuella preferenser hos den som rekryterar är mindre framträdande på större 

arbetsplatser med formella rekryteringsprocesser som skall följa vissa fördefinierade och 

formaliserade regler och rutiner (Kaas och Manger, 2011; Bursell, 2007). Små arbetsplatser 

(som ofta saknar dessa procedurer) kan vara mer benägna att förlita sig på informella metoder, 

såsom att rekrytera individer som arbetsgivaren redan känner eller som någon annan på 

arbetsplatsen känner (Nelson, 2006). Att just mindre arbetsplatser använder den metoden vid 

rekrytering skulle kunna bero på kostnad, mindre arbetsplatser har inte samma resurser som 

större, eller på att i mindre arbetsplatser arbetar alla (både arbetsgivaren och arbetstagarna) 
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närmare varandra, och önskan om en homogen grupp kan därför vara större (Nelson, 2006; 

Carroll et al., 1999). Ett hjälpmedel i de fördefinierade rekryteringsprocesserna skulle kunna 

vara mångfalds- och jämställdhetspolicys, vilka troligtvis också i större utsträckning går att 

återfinna i just större organisationer. Enligt svensk lagstiftning är företag med minst 25 

anställda tvungna att ha en jämställdhetsplan enligt diskrimineringslagen. I planen skall det 

finnas en översikt över åtgärder där arbetsgivaren skall verka för att personer oavsett kön, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning ges möjlighet att söka lediga tjänster
2
 

(Fransson och Stüber, 2010). Även om organisationen inte kan eliminera individuella åsikter 

och uppfattningar, kan policy och praxis bidra till att skapa förutsättningar för större 

engagemang i jämställdhet- och mångfaldsfrågor, vilket i sin tur kan minska upplevd och 

faktisk diskriminering och därför kunna motverka strukturell diskriminering på 

arbetsmarknaden (Jones et al, 2008; Verbeek, 2011). 

Social distans är ett mått på närhet mellan individer, och inverkar på enskilda beslut (Buchan 

et al, 2006). Detta innebär, i ett rekryteringssammanhang, att eftersom arbetsgivaren på små 

arbetsplatser (som oftast är den som ansvarar över rekryteringen) interagerar med 

arbetstagaren dagligen, är hen därför benägen att låta den sociala preferensen styra. 

Arbetsgivaren känner sig kanske mer bekväm med människor som är kulturellt lika och följer 

samma sociala koder som sig själv. Människor har benägenhet att dras till de som liknar dem 

själva och det råder en generellt lägre tillit till och ovilja mot att interagera med personer som 

är etniskt olika det egna ursprunget (Cotton et al. 2008; Lennox, 2012). Majoritetsfavorisering 

och minoritetsdistansering kan ha flera olika förklaringar; minoritetstoleransen, den 

ömsesidiga förståelsen, liksom samarbete och pluralistiska värderingar ökar i takt med att 

utbildningsnivån ökar och ekonomin växer i samhället (Vedlitz och Zahran, 2007). Människor 

tenderar att bilda etniska hierarkier när de bedömer personer med olika etniska bakgrunder 

(Snellman och Ekehammar, 2005; Verkuyten och Zaremba, 2005). På den svenska 

arbetsmarknaden är rangordningen i termen av arbetslöshet följande: icke- européer är 

arbetslösa i störst utsträckning, sedan icke-nordiska européer, därefter medborgarna från 

andra nordiska länder och minst arbetslösa är de infödda med svenskt ursprung (Arai och 

Vilhelmsson, 2004). Utseendekaraktäristika har betydelse och det görs stereotyper av sådant 

som lätt kan konstateras genom att bara se en person, exempelvis hudfärg och anletsdrag 

(Rydgren, 2004). Ett stereotypifierande kan påverka ett beteende både medvetet och 

omedvetet: implicita och explicita attityder är skilda dimensioner, där implicita attityder 

                                                             
2 Diskrimineringslag (2008:567), 3 kap. 13§ med hänvisning till 3kap 7§ i samma lag. 
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handlar om ett mer omedvetet icke-verbalt beteende, medan explicita attityder är ett verbalt 

medvetet beteende. En individ kan tro att hen inte är fördomsfull, men ändå ha implicita 

attityder som oavsiktligt påverkar beteendet på ett fördomsfullt sätt (Sabin et al., 2009). Dessa 

stereotyper kring kultur och levnadssätt är inlärda (Cummings och Lambert, 1998), både 

andra generationens invandrare, vars föräldrar är födda i ett utomeuropeiskt land, och 

adopterade får det svårare på den svenska arbetsmarknaden, trots att de är födda alternativt 

uppvuxna i Sverige (Rydgren, 2004; Blommaert et al, 2012).   

Individuella förklaringar  

Som ovanstående avsnitt visar undersöker den tidigare forskningen varför etnisk 

diskriminering oftare sker på små arbetsställen, men de har missat att undersöka individuella 

förklaringsfaktorer – vilket är vad jag skall göra nu. Vad är det då som gör att människor har 

negativa attityder till de som är etnisk olika sig själva? För att förklara effekten av den 

kulturella distansen och främlingsfientliga attityders uppkomst används ofta en strategi med 

utgångspunkt i grupphot och som innebär att majoritetsgruppen känner ett hot mot sina 

intressen från minoritetsgruppen. Individer identifierar sig med en eller flera grupper där 

grupperna har intressen som de vill ha för sig själva. Om det då kommer en annan grupp som 

vill dela dessa intressen skapas ett hot som i sin tur genererar negativa attityder (Blumer, 

1958). Dessa intressen kan exempelvis handla om resurskonkurrens såsom arbetstillfällen 

eller bostäder. Om majoritetsgruppen känner ett hot från minoritetsgruppen om landets 

resurser drivs den subjektiva rädslan av hot igång, vilket kan resultera i att majoritetgruppens 

främlingsfientliga attityder ökar (Schlueter och Scheepers, 2010). Grupphot som genererar 

främlingsfientlighet är en förklaring till diskriminering, en annan skulle kunna vara graden av 

kontakt med de som har ett annat etniskt ursprung. Teorin om att kontakt reducerar 

främlingsfientliga attityder definieras som en ”ansikte mot ansikte interaktion” med någon 

som har ett annat etniskt ursprung än en själv (Schlueter och Scheepers, 2010) Men för att 

kontakten skall minska främlingsfientlighet krävs det att det sker under optimala förhållanden. 

Dessa förhållanden innefattar fyra förutsättningar som sammafattningsvis innebär (i) 

gemensamma förväntningar och upplevelser av samma status i samma/likadana situationer, 

(ii) gemensamma mål mot att reducera fördommar, (iii) samarbete och (iv) officiella 

sanktioner såsom stöd från myndigheter, lagar och normer etc. (Pettigrew, 1998). 

Sammanfattningsvis påverkas diskriminering (delvis) av främlingsfientliga attityder som 

bland annat förklaras av känslan av hot och frekvensen av kontakt under ovan nämnda 

förutsättningar. Men vad är det då som gör att vissa människor inte gillar invandrare och 
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därmed känner ett större hot och motvilja att ta kontakt? Det är möjligt att tänka sig att det 

finns en koppling mellan ökade negativa attityder till invandrare och små arbetsställen i och 

med den ökade diskrimineringen som sker på de mindre arbetsplatserna. Teorierna om 

grupphot och kontakt är två typer av förklaringar till främlingsfientliga attityder. Trots att de 

är två skilda teorier hänger de samman. På en liten homogen arbetsplats minskar troligtvis 

möjligheten till frekvent kontakt med människor som är etniskt olik sig själv. Det skulle även 

kunna vara så att överrepresentationen av etniska minoriteter bland egenföretagare (som i stor 

utsträckning har små arbetsplatser) har betydelse för de inföddas hotbild (Andersson och 

Wadensjö, 2004). Konkurrens på arbetsmarknaden kan generera grupphot, vilket även skulle 

kunna påverka frekvensen av kontakt. De som redan är fördomsfulla är mer benägna att 

undvika kontakt (McLaren, 2003), och eftersom små arbetsplatser tenderar att ”undvika” 

kontakt genom att inte anställa de som är etnisk olik sig själv i samma utsträckning som större 

arbetsställen är det kanske möjligt att det råder en generellt högre främlingsfientlig attityd 

där?  Nedan redogörs för de två områden som skall vara huvudfokus här, det vill säga 

bakgrundsfaktorer och personlighet.   

Individuella bakgrundsfaktorer 

Främlingsfientlighet hänger samman med ungefär samma faktorer oavsett vilket land det är 

man undersöker, och de individuella faktorer som har visat sig spela stor roll för att förklara 

främlingsfientliga attityder är utbildning, ålder, kön, personliga erfarenheter samt andra 

attityder som individen har (Hjerm, 2007). Högre utbildade yngre människor har visat sig 

uttrycka mindre fördomar gentemot etniska minoriteter än de lågutbildade och äldre. 

Betydelsen av formell utbildning för har visat sig vara mycket stor (González-Castro et al, 

2009) och högutbildade är också mer benägna att tycka att invandring genererar fördelar för 

den nationella ekonomin och dessutom värdera kulturell mångfald i samhället högt 

(Hainmuller och Hiscox, 2007). I genomsnitt motsätter sig äldre människor invandring i större 

utsträckning än yngre. Det skulle kunna bero på rädsla för minskade pensionsförmåner 

(ekonomiska aspekter) eller att äldre bryr sig mer om traditionella sociala normer och har en 

starkare vilja att bevara den nationella kulturen än vad yngre har (O´Rourke och Sinnott, 

2006). Kön har tidigare visat sig ha en relativt liten betydelse, skillnaden mellan män och 

kvinnors attityder inte har visat sig vara speciellt stor. Vissa studier pekar på att det finns en 

skillnad, där män tenderar att vara något mer främlingsfientliga än kvinnor (Quillian, 1995), 

medan andra studier inte finner någon större attitydskillnad könen emellan (Chandler och 

Tsai, 2001).  
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Det finns givetvis fler individuella faktorer som påverkar individers attityder gentemot 

invandrare, exempelvis politisk ideologi och bostadsort (Burns och Gimple, 2000). Jag väljer 

dock att inte gå djupare in på dessa aspekter här, därför jag inte haft tillgång till dessa faktorer 

i den del av det data jag använt. Individuella faktorer har en inverkan på attityder till 

invandrare, vilket gör att detta är en relevant aspekt att undersöka i kombination med små 

kontra större arbetsplatser. 

Big Five  

En annan individuell förklaring till varför mindre arbetsplatser diskriminerar i större 

utsträckning i rekryteringssituationer skulle kunna återfinnas på ett personligt plan. Fokus här 

kommer ligga på om personlighet hos de som väljer att arbeta på små arbetsplatser kan 

förklara varför de diskriminerar i större utsträckning än större arbetsplatser. Som nämnts i 

inledningen visar tidigare forskning att det funnits samband mellan egenföretagare och 

personlighet, det vill säga att det kan finnas en genetisk förklaringsfaktor till varför vissa 

väljer att bli egenföretagare (Shane och Nicolaou, 2013). Vilket därför ger anledning att 

undersöka sambandet mellan de som arbetar på små arbetsplatser och personlighet. En vanlig 

teori som använts för att studera personlighet är personlighetstaxonomin Femfaktorteorin eller 

”Big Five”. Teorin innefattar en femfaktormodell som beskriver personlighet i fem olika 

dimensioner, vilka är tämligen oberoende av varandra men tillsammans ger de en meningsfull 

taxonomi för att studera individuella skillnader och likheter (Barrick och Mount, 1991). Man 

föds med vissa drag som tycks följa ett visst mönster över tid, och femfaktorteorin har blivit 

en av de mer accepterade taxonomierna för att undersöka och beskriva personlighetdrag 

(Piedmont och Aycock, 2007; Judge et al, 1999). En anledning till att femfaktormodellen har 

kommit att bli en så populär modell skulle kunna vara att den syftar till att karaktärisera 

gemene man och representerar därmed de grundläggande dimensionerna när det kommer till 

personlighet (Jackson och Poulsen, 2005; Boyette, 2013). Femfaktorteorin innehåller som 

väntat fem faktorer, vilka är Neuroticism, Extraversion, Öppenhet, Samvetsgrannhet och 

Behag (Durand et al 2013; Barrick och Mount, 1991; McCrae och Costa, 1987. m.fl.), där 

varje faktor innefattar en sjugradig skala.  

Neuroticism handlar om en individs psykiska välbefinnande. I ena änden finns emotionell 

instabilitet och negativa känslor (Chong et al, 2014), och i andra änden känslomässig 

balansering. Extraversion beskrivs som en utåtriktad personlighet (Gallego och Pardos Prado, 

2014; Barrick och Mount , 1991), medan en person med låg grad av extraversion har en 
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introvert och tillbakadragen personlighet. Öppenhet innefattar en hunger att upptäcka nya 

saker. Å ena sidan en nyfiken och konstnärlig person (Barrick och Mount , 1991; Chong et al, 

2014) och å andra en okreativ person som vill att ”allt skall vara som det alltid har varit”. 

Samvetsgrannhet betyder att individen är mycket prestationsorienterad och arbetar hårt för att 

nå sina mål (Barrick och Mount , 1991). Personer som inte är samvetsgranna tenderar att vara 

slarviga och lata. Behag innefattar egenskaper som innebär att vara varm och mjuk, tillitsfull 

och stödjande (Barrick och Mount , 1991; Chong et al, 2014). I den andra änden finns sådant 

som självcentrering, illvilja och svartsjuka (Digman, 1990).  

Kopplingar och möjliga utfall 

Kön har i den tidigare forskningen visat sig spela en viss roll när det kommer till 

främlingsfientliga attityder där kvinnor har visat sig ha litet mer positiva attityder till andra 

etniska minoriteter än vad män har (Quillian, 1995). I mitt datamaterial är andelen kvinnor 

större på stora arbetsplatser jämfört med mindre arbetsplatser och andelen män fler på små 

arbetsplatser.
3
 Utbildning spelar generellt en stor roll för individers attityder gentemot 

invandrare. Ju högre utbildad någon är, desto större är chansen att hen har mer positiva 

attityder (González-Castro et al, 2009). Samtidigt finns också en tydlig skillnad 

utbildningsmässigt mellan stora och små arbetsplatser. Precis som för kvinnor är andelen 

högutbildade större på stora arbetsplatser i jämförelse med små arbetsplatser och andelen 

lågutbildade större på mindre arbetsplatser i jämförelse med stora.
4
 För ålder är andelen yngre 

större på stora arbetsplatser och andelen äldre är större på små arbetsplatser.
 5
  Ålder har visat 

sig ha betydelse för hur attityderna gentemot invandrare ser ut. Sambandet här tycks inte vara 

helt linjärt, men yngre människor tenderar att vara mindre främlingsfientliga än äldre 

människor (O´Rourke och Sinnott, 2006).  Mot bakgrunden av att kvinnor, högre utbildade 

och yngre tenderar att både ha mindre negativa attityder till invandrare och dessutom arbeta 

på större arbetsplatser är det intressant att studera om det finns något samband mellan dessa 

bakgrundsfaktorer, arbetsplatsstorlek och attityder till invandrare.  

Hypotes 1: Människor som arbetar på större arbetsplatser har i allmänhet mer positiva 

attityder till invandrare. Detta kan i sin tur kopplas till att kvinnor, högutbildade och yngre 

arbetar där.  

                                                             
3 Se tabell 2 i metodavsnittet under deskriptiv statistik.  
4 Se ovan.  
5 Se ovan.  



14 
 

Extraversion är ett positivt personlighetsdrag att ha om man vill lyckas som egenföretagare. 

Företagare måste lägga ned tid på att interagera med investerare och kunder, vilket ger en 

individ med en extrovert personlighet ett försprång (Shane och Nicolaou, 2013). Extraversion 

associeras även med ökade negativa attityder till invandrare, dock var detta samband ganska 

svagt (Gallego och Pardos Prados 2014). Öppenhet har också en positiv påverkan eftersom en 

egenföretagare behöver vara öppna för idéer och innovativ för att kunna lyckas inom sin 

bransch. (Shane och Nicolaou, 2013; Zhao et al., 2010). Öppenhet har tidigare både visat en 

svag relation till främlingsfientliga attityder (Gallego och Pardos Prados, 2014) och en stor 

effekt där låg grad av öppenhet är förknippat med mer främlingsfientlighet (Flynn, 2005; 

Jackson och Poulsen, 2005). Liknande studier har funnit samma resultat, men där rörde det 

sig dock om fördomsfulla attityder och inte specifikt främlingsfientliga attityder. (Sibley och 

Duckitt, 2008; Ekehammar och Akrami, 2003). Öppenhet påverkar även frekvensen och 

kvaliteten av kontakt med individer av annat etniskt ursprung. (Jackson och Poulsen, 2005). 

Behag i samband med att vara egenföretagare har enligt Shane och Nicolaou (2013) visat sig 

vara direkt negativt. Draget som präglas av karaktäristika som exempelvis att vara tillitsfull 

och mjuk är inte egenskapsbundet till hur en företagare lyckas bäst. Människor med lågt 

behag är alltså bättre företagare i genomsnitt. Behag är en viktig komponent när det gäller 

främlingsfientliga attityder, ju mer behag man har desto mindre främlingsfientlig är man, allt 

annat lika (Gallego och Pardos Prados 2014; Flynn, 2005). Behag har också visat sig ha en 

stor betydelse när det gäller fördomsfulla attityder i allmänhet samt kvaliteten på kontakten 

med invandrare (Sibley och Duckitt, 2008; Ekehammar och Akrami, 2003; Jackson och 

Poulsen, 2005). Struktur och målmedvetenhet utgör också väsentliga komponenter bakom ett 

framgångsrikt företagande, vilket är egenskapsbundet med personlighetsdraget 

Samvetsgrannhet (Owens et al, 2013). Företagare behöver kunna arbeta självständigt eftersom 

de på egen hand skall driva igenom sin idé, vilket gör kontroll viktigt (Rauch och Frese, 

2007). Samvetsgrannhet korrelerar också med främlingsfientlighet: Samvetsgranna personer 

tenderar att ha något mer negativa attityder gentemot invandrare (Gallego och Pardos Prados 

2014). Det är svårt att besitta personlighetsdraget Neuroticism i samband med att vara 

företagare (Shane och Nicolaou, 2013). Företagare behöver en hög emotionell stabilitet i och 

med det hårda arbetet och klara av situationer som innebär en osäkerhet för framtiden som 

kan uppstå när ett företag skall etableras (Owens et al. 2013).  Det finns en korrelation mellan 

neuroticism (emotionell instabilitet) och främlingsfientlighet, mer neurotiska människor 

tenderar att vara mer främlingsfientliga (Gallego och Pardos Prados 2014).  
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Den tidigare forskningen pekar alltså ut tre av fem personlighetsdrag som korrelerar olika 

med å ena sidan möjligheten att lyckas som egenföretagare och å andra sidan 

främlingsfientlighet. Mot den bakgrunden och de facto att små arbetsplatser till ganska stor 

del utgörs av egenföretagare i det här materialet är det intressant att studera huruvida små 

arbetsplatser kännetecknas av en högre grad av främlingsfientlighet än de som arbetar på 

större arbetsplatser, och om detta är kopplat till personlighetsdraget behag i första hand, men 

även extraversion och samvetsgrannhet.  

Hypotes 2: Människor som arbetar på större arbetsplatser har i allmänhet mer positiva 

attityder till invandrare. Detta kan i sin tur kopplas till högre grad av behag, extraversion och 

samvetsgrannhet hos de som arbetar där.  

Metod  

Sampel. Studien grundas på datamaterialet EMRAPP 2012 (Employment, Material, 

Resources, and Political Preferences), vilket är ett kvantitativt datamaterial som samlats in av 

Statistiska centralbyrån (SCB). Urvalet av respondenter har slumpvis dragits ur SCB:s register 

bland åldrarna 25- 64, och sammalagt är det 5125 individer som deltagit i studien. Insamling 

av data har genomförts genom postenkäter som skickats ut till deltagarna, och svaren 

respondenterna lämnat är skyddade, så att ingen enskild persons svar kan utläsas här. 

Materialet innehåller även viss information från LISA 1990- 2007 (Longitudinell 

Integrationsdatabas för Sjukförsäkrings- och Arbetsmarknadsstudier) som också är insamlad 

av SCB. Anledningen till utökningen av datamaterialet är behovet av tillgång till information 

om antal anställda på olika arbetsplatser för att kunna göra en uppdelning utifrån 

arbetsplatsstorlek. De svarande 5125 stycken utgör 42,8% av alla som blivit tillfrågade att 

delta i undersökningen, vilket innebär att det finns ett bortfall på 57,2% (6851 individer). 

Båda materialen (EMRAPP 2012 och LISA 1990-2007) är baserade på Sveriges befolkning, 

vilket innebär att studien skrivs i en svensk kontext. Att vara landspecifik kan både vara till 

fördel och nackdel när det kommer till personlighetsforskning. För det första är urvalet 

troligtvis mindre om endast ett specifikt land studeras. För det andra går det naturligtvis inte i 

det här fallet att göra några jämförelser mellan länder. Dock kan nationalitet ha påverkan på 

personlighet. Även om personlighetsskillnaderna mellan människor i olika länder inte tycks 

vara särskilt stor kan de ändå ha viss betydelse – exempelvis i form av kulturella influenser 
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(Allik och McCrae, 2004; Schmitt et al., 2007).  Samtidigt undviks problemet med att 

variabler kan vara definierade på olika sätt i olika länder.  

Variabelkonstruktioner. Den beroende variabeln är ett främlingsfientlighetsindex baserat på 

variablerna ”Invandrare är bra/dåligt för ekonomin” och ”Invandrare är bra/dåligt för 

kulturen”. Genom att addera dessa två variabler fås ett mått på hur respondenterna känner för 

invandrare, både ekonomiskt och kulturellt i samma modell, där den mest positiva attityden 

ges värdet 0, och ju mer negativa attityderna är desto högre värde på skalan – där max är 10. 

Varför jag valt att använda och komponera ihop både den kulturella och ekonomiska 

variabeln är därför att båda delarna lyfts som påverkande faktorer för attityder till hur infödda 

känner för invandrare. Oro för kulturella och nationella identitetsfrågor har en betydande 

påverkan på individers attityder till invandrare och invandring. Likaså ekonomiska faktorer 

har visat sig spela en viktig roll för individuell preferensbildning, vilket många gånger har 

samband med arbetsmarknadsproblem (Mayda, 2004). Medborgare som känner sig säker vad 

gällande sin personliga ekonomiska framtid och landets ekonomiska framtid kommer mer 

sannolikt att betrakta integration i ett positivt ljus.  

Anledningen till att det går att dra paralleller mellan egenföretagare och få antal anställda på 

arbetsplatsen är, som tidigare nämnts, att egenföretagare oftast har få eller inga anställda (se 

tabell 1). Att konstruera en variabel som mäter antalet anställda på respektive intervjupersons 

arbetsplats ser därför ut att bli relevant. Variabeln som visar hur många anställda det finns på 

arbetsplatserna logaritmeras, vilket innebär att istället för att få en skala som går från 0 till 

47371 anställda pressas skalan ihop och går istället från 0 till 10,77, vilket är den variabel som 

använts i nedanstående modell. Varför den logaritmeras är för att förenkla både analyserna 

och beskrivningen av de regressioner som inkluderar variabeln. Figuren nedan bygger på en 

medelvärdesanalys gjord utifrån det datamaterial som används här. Antal anställda på 

egenföretagares arbetsplatser ligger i genomsnitt på 0,6360 på en skala som går från 0 till 

10,77, och antalet anställda på andra arbetsplatser (som inte drivs av egenföretagare) har ett 

medelvärde på 5,1396 
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Tabell 1.  

Antal sysselsatta på arbetsplatsen för egenföretagare jämfört med andra arbetsplatser. 
 Medelvärde N Std. Avvikelse 

    

Egenföretagare ,6350 2807 3,43966 

Övriga 5,1396 1836 1,12895 

Total 3,3583 4643 3,53663 

 

    

 

I motsats till tidigare studier som delat in arbetsplatsstorlek i kategorierna små medel och 

stora arbetsplatser, kommer jag att använda mig av skalan 0-10,77 anställda där lägre värden 

är mindre arbetsplatser och ju högre värdet är desto större är arbetsplatsen. Jag valt att 

konstruera den här variabeln därför att gränsen för vad som räknas som en liten respektive 

stor arbetsplats är svår att dra. Var gränserna går råder det delade meningar om, men små 

arbetsplatser innebär ofta färre än 50 anställda, i alla fall om man följer 

Årsredovisningslagens definition av mindre och större företag
6
. Carlsson och Rooth (2007) 

satte gränsen för vad som definierar små arbetsplatser vid 20 anställda och fann att 

organisationer med mindre än 20 anställda diskriminerar 18 % mer än de arbetsplatserna med 

fler än 20 anställda.  

Efter detta behövs det utifrån datamaterialet göras en femfaktormodell (som bygger på Big 

Five). Den görs med hjälp av variabler som bygger på respektive respondents uppfattning om 

den egna personligheten. Faktorerna kommer vara konstruerat på följande sätt:  

 Neuroticism: ”Ängslig, lätt upprörd”, ”Lugn, emotionellt stabil”. 

 Extraversion: ”Reserverad, tyst”, ”Utåtriktad, entusiastisk”, ”Fri och oberoende”.  

 Öppenhet: ”Konventionell, okreativ”, ”Öppen för nya erfarenheter”. 

 Samvetsgrannhet: ”Rörig, slarvig”, ”Pålitlig, självdiciplinerad”.  

 Behag: ”Kritisk, grälsjuk”, ”Rebellisk”, ”Sympatisk, varm”.  

Varje faktor definieras på en skala 1-7, där 1 står för lägsta nivån av personlighetsdraget och 7 

står för den högsta nivån, och utifrån skalan går det därmed att kvantifiera dessa 

personlighetsdrag. För att ta Neuroticism som exempel: i skalans lägsta nivå finns emotionell 

instabilitet, ängslighet och benägenhet att bli lätt upprörd, medan högsta nivån innebär 

                                                             
6 Årsredovisningslagen (1995:1554) 1 kap 3§ 4 punkten (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19951554.htm). 
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emotionell stabilitet, det vill säga att individen är samlad, säker och lugn. De andra 

variablerna är konstruerade på basis av samma logik. Med hjälp av faktorerna kan 

personlighet mätas bland respondenterna och vi kan observera skillnader och likheter dem 

emellan. 

För att på bästa sätt identifiera de samband jag är intresserad av kommer bakgrundsfaktorerna 

kön, ålder och utbildning att undersökas. Det finns ett samband mellan både utbildning och 

främlingsfientlighet, och utbildning och position på arbetsmarknaden, vilket innebär att det är 

troligt att utbildning skulle kunna påverka det estimerade sambandet mellan de som arbetar på 

små arbetsplatser och attityder till invandrare. Dessutom pekar tidigare studier, som sagt, på 

att den äldre befolkningen tenderar att vara mer främlingsfientlig än den yngre. (Park et al, 

2011; Bilodeau och Fadol, 2011). Jag kommer även att kontrollera för arbetstid därför att det 

ur en ekonomisk aspekt är möjligt att tänka sig att ju färre timmar man arbetar desto mer 

negativ är man till invandrare - förutsatt att det handlar om ofrivilligt färre timmar, vilket 

skulle kunna leda till att infödda ser invandrare som ett arbetsmarknadshot.   

Ytterligare bakgrundfaktorer som skulle kunna påverka främlingsfientliga attityder är 

bostadsort och etniskt ursprung. Exempelvis kan attityder skilja sig åt beroende på var man 

bor. I samhällen med mer lågkvalificerade yrken finns en tendens till mer negativa attityder 

gentemot de med annat etniskt ursprung (Carlsson och Rooth, 2012). Sedan är det givetvis så 

att individer med ett annat etniskt ursprung tenderar att vara mer positiva till invandring, 

eftersom att de själv är invandrare. Det finns dock ingen information om etniskt ursprung eller 

bostadsort i det material jag har haft tillgång till – vilket gör att detta inte kommer att 

kontrolleras för. Däremot finns information om huruvida respektive respondents föräldrar var 

svenska medborgare eller inte när hen föddes. För att komma närmare idealet att fokusera på 

attityder hos en enda etnisk grupp, filtrerar jag bort de observationer där någon av föräldrarna 

(eller båda) inte var svensk medborgare när respondenten föddes.  

Deskriptiv statistik. För att få en tydligare bild av urvalet i materialet har deskriptiv statistik 

för de bakgrundsvariabler som använts utförts. Minimumåldern är 25 år och maximum är 64 

år, veckoarbetstiden varierar mellan 5 och 98 timmar/vecka (bortsett från de som är 

arbetslösa), antal män i materialet är 3066 och antalet kvinnor är 2059. Utbildningsvariabeln 

är kodad på så sätt att 1=grundskola/folkskola, 2=yrkesinriktad gymnasieutbildning, 

3=teoretiskt inriktad gymnasieutbildning, 4=universitet/högskola utan examen, 

5=universitet/högskola <3 år, med examen, och 6=universitet/högskola >3, med examen.  
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Medelvärdena för de olika bakgrundsvariablerna på variabeln över storleken på arbetsplatsen 

skiljer sig en aning beroende på om man är man eller kvinna, ens ålder, utbildningsgrad och 

hur många timmar i veckan man arbetar. Män i genomsnitt arbetar på arbetsplatser med 2,65 

anställda, medan kvinnor i genomsnitt arbetar på arbetsplatser med 4,64 anställda. Personer 

som är 25 år (lägsta åldern i materialet) arbetar i genomsnitt på arbetsplatser med 4,50 

anställda, medan personer som är 64 år (högsta åldern i materialet) i genomsnitt arbetar på 

arbetsplatser med 1,72 anställda. Anställda på större arbetsplatser tenderar att arbeta färre 

timmar i veckan än de som arbetar på små arbetsplatser och för utbildningsnivåerna kan man 

se en gradvis ökning med ett medelvärde för lägst utbildade på 2,30 och för högst utbildade på 

4,80. För att förtydliga hur den deskriptiva statistiken ser ut, har antalet sysselsatta delats in i 

fyra kategorier, vilket har gjorts genom att dela 10,77 med fyra; minst (2602 st.), näst minst 

(607 st.), näst störst (670 st.) och störst (764 st.). Därefter har frekvenstabeller utförts där tre 

av fyra kategorier selekteras bort, det vill säga att frekvenstabellerna görs efter en 

sampelfiltrering utifrån kategorierna. Detta görs därför att läsaren skall få en tydligare bild av 

respondenterna i materialet, och enkelt kunna gå tillbaka och överblicka. 

Tabell 2.  

Medelrespondenten för olika arbetsplatsstorlekar. 
 Minst Näst minst Näst störst Störst  

Frekvens     

Kön        Kvinna 752 st. 217 st.  348 st. 500 st. 

                   Man 1850 st.  390 st.  322 st.  264 st.  

Medelvärde     

Ålder 50,18 år 46,13 år 46,64 år 47,07 år 

Utbildning 3,21 av 6 3,48 av 6 3,94 av 6 4,41 av 6 

Veckoarbetstid 45,2 h/v 42,15 h/v 40,50 h/v 39,62 h/v 

     

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att de som arbetar på små arbetsplatser i större 

utsträckning är äldre män med lägre utbildning som arbetar fler timmar i veckan, och att de 

som i större utsträckning arbetar på stora arbetsplatser är yngre kvinnor med högre utbildning 

som arbetar färre timmar i veckan.  
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Tillvägagångssätt. Eftersom företagare är överrepresenterade i mitt sampel kommer jag att i 

varje regression lägga in en dummyvariabel som tar värdet 1 om respondenten är företagare 

och 0 annars. Till att börja med undersöks hur korrelationen mellan små arbetsplatser och 

främlingsfientliga attityder ser ut; finns inga skillnader mellan små och större arbetsplatser är 

det ingen mening med att gå vidare med analysen. Detta studeras genom linjär regression av 

främlingsfientlighetsindexet med avseende på variabeln som mäter antal sysselsatta på 

responspersonens arbetsplats.  

Därefter undersöks, som den tidigare forskningen visar, om det finns ett samband mellan 

personlighetsdragen, bakgrundskaraktäristika och främlingsfientlighet. Det kommer både 

redovisas för hur attityderna och de individuella faktorerna ser ut beroende på hur storleken 

på arbetsplatsen förändras, samt om det finns skillnader mellan de arbetsplatserna helt utan 

anställda och de med en eller fler. Sedan undersöks hur resultatet för personlighetsdragen och 

bakgrundsfaktorerna ser ut för främlingsfientlighetsindexet i jämförelse med hur det ser ut för 

antal anställda på arbetsplatsen. Det har även utförts interaktionsregressioner för att närmare 

undersöka interaktionseffekter mellan individuella faktorer, arbetsplatsstorlek och attityder till 

invandrare. Dessa kommer inte redovisas för i tabellform men resultatet kommer fungera som 

komplement till analyserna, vilket kommer diskuteras.  

Etiska överväganden  

Urvalet av personer är från SCB:s register, men deltagarnas delaktighet har varit frivillig, det 

vill säga att datamaterialet har tillkommit under respondenternas samtycke. Personuppgifterna 

är skyddade enligt offentlighets- och sekretesslagen 24 kap. 8§, och personuppgiftslagen 

(1998:204). Det innebär att det dels råder tystnadsplikt för de som arbetat med 

undersökningen, dels också att alla svar är avidentifierade och redovisas i aggregerad form. 

Enkäten har även etikprövats hos etikprövningsnämnden.  

Resultat  

Attitydskillnader och arbetsplatsstorlek 

Till att börja med det undersökts huruvida det finns någon skillnad i attityder emot invandrare 

mellan små och större arbetsplatser, ju högre tal på skalan desto högre grad av 

främlingsfientlighet. Analysen har genomförts genom linjär regression där 

bakgrundskaraktäristika inkluderas och de respondenter vars föräldrar inte hade svenskt 

medborgarskap vid hens födsel filtreras bort. Detta innebär att 1375 respondenter har plockats 
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ur analysen. All analys förutom t-testen i tabell 4 där, selektering är utförd över om man har 

anställda eller inte, bygger sedan på denna selektion. 

Den tidigare forskningen pekar på att små arbetsplatser är mer benägna att diskriminera i 

rekryteringssituationer än större arbetsplatser, vilket i sin tur stämmer överens med resultatet 

här som relaterar graden av främlingsfientlighet till arbetsplatsens storlek. Ju mindre 

arbetsplatsen är, i desto större utsträckning anser de som arbetar där att invandrare är dåliga 

för både kulturen och ekonomin. Som tabell 3 visar minskar de negativa attityderna gentemot 

invandrare med 0,089 skalsteg på främlingsfientlighetsindexet för varje ytterligare steg på 

sysselsättningsskalan. Det finns alltså ett direkt negativt samband mellan respondentens 

attityd till invandrare och antalet anställda på respondentens arbetsplats.  

  

Tabell 3. 

Främlingsfientlighet beroende på arbetsplatsstorlek. 

        B                           Std. fel  

Konstant 4,296** ,065 

Antal sysselsatta -, 089** 

 

 

,013 

 

 

Företagsdummy ,094 ,143 

 

R2 ,016  

* = signifikant på 5 % nivå ** = signifikant på 1 % nivå 

 

Med eller utan anställda  

Eftersom tidigare forskning funnit en större benägenhet till diskriminering i 

rekryteringssituationer bland små arbetsplatser, samtidigt som resultaten ovan pekar på att 

personer som arbetar på arbetsplatser med få anställda är mer negativa till invandrare än 

personer som arbetar på större arbetsplatser, är det möjligt att tänka sig att det finns en 

skillnad mellan de arbetsplatser som enbart drivs av en person, det vill säga helt utan 

anställda, och de med anställda (en och fler). 

Analysen visar att det finns en skillnad i främlingsfientliga attityder. De utan anställda alls är i 

genomsnitt mer främlingsfientliga än de arbetsplatser som har en eller fler anställda. Med 95 

% sannolikhet ligger medelvärdet på främlingsfientlighetsindexet för hela samplet mellan 

3,76 och 3,92 på främlingsfientlighetsindexet. Om man sedan tittar på kategorierna var för 
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sig, det vill säga arbetsplatser som har anställda respektive de som inte har anställda, kan vi se 

att skillnaderna dem emellan inte är enorma. De med anställda ligger med 95 % sannolikhet 

på ett medelvärde mellan 3,67 och 3,86 med ett medelfel på 0,048 i jämförelse med de utan 

anställda (”ensamföretagarna”) som med samma procentuella sannolikhet har ett medelvärde 

mellan 3,87 och 4,18 och ett medelfel på 0,081. Konfidensintervallet för med anställda och 

utan anställda överlappar inte vilket innebär att det är en signifikant skillnad mellan 

grupperna, alltså visar konfidensintervallet en signifikant effekt på 1 % nivån. 

Tabell 4.  

Mäter främlingsfientlighet för a) hela samplet b) de med anställda och c) de utan anställda. 
Främlingsfientlighet Medelvärde Std. fel Konfidensintervall 

Lägsta 

Konfidensintervall 

Högsta 

Sig. 

Hela samplet 3,8438 ,04159 3,7623 3,9253 ,000 

 

 

Med anställda  3,7680 ,04826 3,6734 3,8626 ,000 

Utan anställda 4,0296 ,08106 3,8705 4,1886 ,000 

 
 

Personlighet och främlingsfientlighet 

Vi kan se att personer som arbetar på mindre arbetsplatser i genomsnitt har mer negativa 

attityder gentemot invandrare än personer som arbetar på större arbetsplatser, och att det finns 

en skillnad mellan de arbetsplatser som inte har anställda (alltså där endast en arbetar) och de 

som har anställda vad gällande attityderna. Vi skall nu gå vidare och undersöka om denna 

funna skillnad i någon utsträckning kan förklaras med hjälp av individuella faktorer, och 

börjar med att klargöra relationen mellan personlighet och attityder till invandrare. 

Som nämnts pekar tidigare forskning på behag som den starkaste faktorn bakom mindre 

främlingsfientliga attityder, men även öppenhet och emotionell stabilitet nämns som viktiga 

faktorer bakom mindre främlingsfientliga attityder.  Extraversion och samvetsgrannhet 

däremot har tidigare visat motsatt effekt. Resultaten i tabell 5 visar dock en ickesignifikant 

effekt för behag, vilket var oväntat i och med att tidigare forskning funnit den faktorn vara 

den som korrelerar starkast med positivare attityder. Den faktor som har störst effekt var 

istället öppenhet: öppenhet minskar främlingsfientlighetsindex 0,254 skalsteg. Emotionell 

stabilitet och extraversion har också negativa effekter på främlingsfientlighetsindexet, men 
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resultatet för extraversion står i motsats till vad den tidigare forskningen visat – vilket därför 

också var ett oväntat resultat här. Samvetsgrannhet är i detta fall det enda personlighetsdraget 

som bidrar till att öka index, det vill säga är förknippat med mer negativa attityder till 

invandrare. Resultatet för samvetsgrannhet stämmer dessutom överens med vad den tidigare 

forskningen har funnit om personlighetsdraget, som är att ju mer samvetsgranna personer är 

desto negativare attityder till invandrare till invandrare tenderar de att ha. Vi kan dock se att 

vid konstanthållning för de fem faktorerna ökar ändå de negativa attityderna till invandrare ju 

mindre företaget blir med 0,086 skalsteg. Det vill säga att resultatet i stort sätt är oförändrat 

för arbetsplatsstorleken vid inkluderande av de fem faktorerna.  

Tabell 5. 
Främlingsfientliga attityders relation till personlighet och bakgrundsfaktorer. 

Modell 1.   Modell 2.  

 B Std. fel B Std. fel 

     

Konstant 6,722** ,436 6,903** ,383 

Neuroticism -, 156** ,045   

Behag -, 105 ,059   

Extraversion -, 216** ,054   

Samvetsgrannhet ,227** ,049   

Öppenhet -, 254** ,055   

Kön (ref. kvinna)   -, 342** ,100 

Ålder   -, 016** ,004 

Veckoarbetstid   ,004 ,004 

Utbildning    -, 528** ,026 

Antal sysselsatta -, 086** ,014 -, 015 ,014 

Företagsdummy ,132 ,145 ,116 ,140 

R2 ,045  ,144  

* = signifikant på 5 % nivå ** = signifikant på 1 % nivå 
 

Bakgrundsfaktorer och främlingsfientlighet 

Personer som arbetar på arbetsplatser med få anställda har mer negativa attityder till 

invandrare än de som arbetar på större arbetsplatser, där de negativa attityderna mot 

invandrare minskar i takt med att arbetsplatsen växer. Trots konstanthållning för de fem 

personlighetsdragen finns fortfarande en skalstegsminskning som innebär att ju mindre 

arbetsplatsen blir desto mer negativa attityder gentemot invandrare finns det. Detta verkar 

alltså inte ha något större samband med personlighet, så varför finns attitydskillnaden? Jag har 
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undersökt sambandet mellan främlingsfientlighet och bakgrundsvariablerna (se tabell 5 ovan), 

eftersom dessa skiljer sig ganska mycket mellan arbetsplatser av olika storlek.  

Resultatet visade icke signifikant effekt för veckoarbetstid.  Ålder har en signifikant effekt där 

resultatet visar att ju äldre man blir desto positivare blir attityderna. Även om effekten var 

liten var det ett oväntat resultat eftersom den tidigare forskningen visar på motsatsen. Ålder 

har dock inget samband med varför det råder fler negativa attityder på mindre arbetsplatser.
7
 

Däremot visade både kön och utbildning på stor effekt vad gäller främlingsfientliga attityder: 

kvinnor är betydligt mindre främlingsfientliga än män och ju högre utbildad man är desto 

mindre främlingsfientliga attityder har man – vilket även det hade en stor signifikant effekt. I 

jämförelse med antalet anställda på arbetsplatser är fler kvinnor och fler högutbildade 

anställda på större arbetsplatser
8
. Att utbildning skulle ha en stor betydelse för attityder 

gentemot invandrare var inte överraskande i och med att den tidigare forskningen har lyft det 

som en mycket viktig faktor. Däremot att kön skulle ha en sådan pass stor påverkan var inte 

helt väntat. Trots att vissa studier har funnit män något mer främlingsfientliga än kvinnor har 

detta samband ofta visat på en liten alternativt obefintlig skillnad. Här däremot visar kön på 

en stor effekt för attityder gentemot invandrare där män har betydligt mer negativa attityder 

än kvinnor. Här kan vi även se att vid konstanthållning för bakgrundsfaktorerna har skalsteget 

minskat från 0,086 till ett skalsteg på 0,015 och tappat sin signifikanta effekt.  

Arbetsplatsstorlek och främlingsfientlighet, hur hänger de egentligen ihop? 

Behag som tidigare forskning lyft som den viktigaste faktorn för främlingsfientliga attityder 

visade här på ett icke- signifikant samband. Det går alltså inte att säga något om hur behag 

påverkar attityder till invandrare. Behag visar heller inget signifikant samband vad gäller 

antalet anställda på arbetsplatsen, vilket kan utläsas i jämförande tabell (tabell 6) nedan. 

Korrelationen mellan neuroticism och främlingsfientlighet visade på att ju mer neurotisk man 

är desto mer främlingsfientlig är man generellt, däremot visade korrelationen mellan 

neuroticism och antalet anställda på responspersonens arbetsplats ett icke- signifikant resultat. 

Det personlighetsdrag som mest bidrar till att reducera främlingsfientlighetsindexet var 

öppenhet, vilket var något som karakteriserade stora arbetsplatser i större utsträckning också. 

Samvetsgrannhet var det enda draget som bidrog till att öka främlingsfientlighetsindexet, men 

                                                             
7 Jag har också estimerat andra varianter av modellen där jag inte funnit något interaktionssamband mellan 
ålder för främlingsfientliga attityder.  
8 Jag har också estimerat andra varianter av modellen där jag funnit interaktionssamband mellan kön och 

utbildning för främlingsfientliga attityder.  
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detta gav heller inget signifikant utfall i korrelation med antal sysselsatta på arbetsplatsen. 

Extraversion hade ingen signifikant effekt vad gällande storleken på arbetsplatsen, däremot 

påverkar extraversion attityder positivt, ju högre extraversion desto mindre främlingsfientliga 

attityder (Se tabell 6 för jämförande resultat).  

Tabell 6.  

Ju lägre på främlingsfientlighetsindexet desto positivare attityder och ju lägre på 

sysselsättningsskalan desto mindre är arbetsplatsen. 
 Främlingsfientlighetsindex Antal sysselsatta 

Neuroticism -, 156** ,032 

Behag -, 105 ,091 

Extraversion -, 216** -, 060 

Samvetsgrannhet ,227** - ,024 

Öppenhet -, 254** ,101* 

Kön -, 342** ,602** 

Ålder -, 016* ,004 

Veckoarbetstid ,004 -, 001 

Utbildning  -, 528** ,210** 

* = signifikant på 5 % nivå ** = signifikant på 1 % nivå 

• Företagardummyn är också inkluderad, men dess effekter redovisas inte här.  

Måtten på arbetsplatsstorlek och främlingsfientliga attityder korrelerar alltså olika med 

indikatorn öppenhet. Korrelationen mellan personlighetsdrag och främlingsfientlighetsindexet 

i jämförelse med korrelationen mellan personlighetsdrag och responspersonens arbetsplats är 

alltså bara kvalitativt annorlunda vid det personlighetsdraget. De andra personlighetsdragen 

går inte att uttala sig om på grund av icke- signifikanta effekter i korrelation med 

arbetsplatsstorlek. Det är med andra ord svårt att utifrån detta resultat säga något om huruvida 

personlighet har någon verkan på varför de som arbetar på små arbetsplatser är mer negativt 

inställda till invandrare. Det tycks alltså inte finnas något större samband mellan 

personlighetsdragen och varför etnisk diskriminering oftare sker på små arbetsplatser.  

Utifrån den deskriptiva statistiken för antal anställda på arbetsplatsen kan vi, som nämnts, se 

skillnader mellan de som arbetar på små arbetsplatser respektive de som arbetar på större 

arbetsplatser. Personer som arbetar på små arbetsplatser är i genomsnitt äldre, deras 

veckoarbetstid är i snitt längre, deras utbildningsnivå är i snitt lägre, och det är procentuellt 
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sett en stor skillnad i antal kvinnor och män – betydligt fler män än kvinnor arbetar på små 

arbetsplatser. Som resultaten och den tidigare forskningen visar är män mer främlingsfientliga 

än kvinnor i genomsnitt och lägre utbildade är mer främlingsfientliga än högre utbildade. Det 

finns även ett interaktionssamband mellan antal sysselsatta och kön och antal sysselsatta och 

utbildning, vilket innebär att det är fler män och lågutbildade som arbetar på små arbetsplatser 

och detta har ett samband med varför de som arbetar på små arbetsplatser är mer 

främlingsfientliga än de som arbetar på större där fler kvinnor och högutbildade arbetar. Det 

går att tänka sig att rekryteringsspecialister på större arbetsplatser är utbildad inom Human 

Resources och är därmed kanske högre utbildad än den som har hand om rekryteringen på 

små arbetsplatser – vilket som sagt troligtvis är arbetsgivaren.  

 

Det tycks alltså vara så att de som arbetar på små arbetsplatser följer mönstret för resten av 

befolkningen, det vill säga att högre utbildade och kvinnor har positivare attityder till 

invandrare än lägre utbildade och män. Men i och med att många som arbetar på små 

arbetsplatser är egenföretagare och är i en anställningsposition kan detta få större 

konsekvenser. Att kön och utbildning har betydelse för attityder gentemot invandrare visste vi 

redan, men att personer på små arbetsplatser i stor utsträckning just kännetecknas av de 

bakgrundfaktorer som generellt korrelerar med negativa attityder gentemot invandrare var 

intressant. Alltså, ju mindre arbetsplatsen är desto större andel av de anställda är män och 

desto lägre är den genomsnittliga utbildningsnivån hos de anställda, allt annat lika, och minst 

på skalan är ”ensamföretagarna” och där efter de arbetsplatser där det är få antal anställda. 

Konsekvenserna här blir dels att eftersom egenföretagare ofta sitter i en position som innebär 

rekryteringsansvar kan det bidra till det högre diskrimineringsantalet bland de små 

arbetsplatserna. Dels även att på små arbetsplatser, där alla arbetar nära varandra, är det 

möjligt att tänka sig att de anställda också är involverade i rekryteringen. När små 

arbetsplatser där arbetsgivaren (i samråd med de få antal anställda) skall rekrytera ytterligare 

arbetskraft spelar kontakt en stor roll. Rekrytering som sker inom nätverket ”arbetsplatsens 

bekanta” leder ofta enbart till ett vardagligt ansikte mot ansikte interagerande med de som har 

samma etniska ursprung som en själv. Arbetet är en stor del av människans liv, och en 

utebliven kontakt där kan resultera i att individer inte upplever gemensam status i samma 

situation i och med att möjligheter för anställning inte är på lika villkor. Förutsättningen 

gemensamma mål dyker aldrig ens upp, och det leder definitivt inte till ett ökat samarbete. 

Kontakten är kärnan som försvinner i många informella rekryteringar, vilket istället genererar 

en segregerad arbetsmarknad och ett ökat grupphot.  
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Den tidigare forskningen har pekat på strukturella förklaringar till den ökade diskrimineringen 

i rekryteringssituationer på små arbetsplatser i jämförelse med medelstora och stora 

arbetsplatser. Däremot finns ingen information om enskilda strukturella förklaringarna (såsom 

exempelvis kostnadseffektivitet, informella rekryteringsprocesser eller den sociala distansen) 

som tidigare diskuterats, utan enbart att det råder en mer främlingsfientlig attityd på de mindre 

arbetsplatserna, som minskar i takt med att storleken ökar. Större organisationer har troligtvis 

mer fördefinierade krav av olika slag än vad små organisationer har inom sina verksamheter, 

vilket gör att diskriminering på grund av kontaktnät lättare undviks. Mångfalds- och 

jämställdhetspolicys är en typ av fördefinierade krav, som kan härledas till väl fördefinierade 

rekryteringsförfaranden. Dessa typer av policys finns till viss del för att undvika 

diskriminering vid anställning, och finns inte sådant tydligt specificerat är det troligtvis lättare 

att dels kringgå diskrimineringsproblemen, och dels även ”glömma bort” att arbeta mot 

problemet. Gör man på arbetsplatsen ett aktivt val att jobba för mångfald och jämställdhet, 

definierar riktlinjer och mål bidrar man till skapandet av förutsättningar för att minska 

diskriminering. Ju mer ett beteende legitimiseras övergår det till att vara en del av normen, 

vilket innebär att ju mer och ju fler som arbetar för lika rättigheter och förutsättningar på 

arbetsmarknaden desto fortare förändras mönstret.   

Främlingsfientlighet är ett svårt fenomen att förklara därför att implicita attityder spelar en 

betydelsefull roll här. Att mäta implicita attityder är tillsynes svårare än att mäta direkt 

diskriminering. Diskriminering inom rekrytering sker ofta utifrån stereotypa fördomsfulla 

föreställningar med brist på kritisk medvetenhet, vilket medför att aktörer i 

rekryteringspositioner ofta diskriminerar utan att själv inse det (Rydgren, 2004).  

Är det så att arbetsgivaren för de små arbetsställena gör en medveten handling och utifrån den 

sociala distansteorin låter den sociala smaken styra valet av kollega, där den sociala smaken är 

baserad på stereotypa föreställningar om hur individer från en viss etnicitet är som personer? 

Eller är det bekvämast att anställa någon i ens omgivning för att slippa kostnader såsom 

annonser och intervjutid, det är en bra fråga. Men har man en liten arbetsplats, med mindre 

resurser, där det troligtvis är arbetsgivaren själv som hanterar rekryteringen samtidigt som det 

inte finns några fördefinierade regler gällande hur rekryteringsprocessen skall gå till är det 

möjligt att tänka sig att risken är stor att den som får jobbet är någon som arbetsgivaren tycker 

är lik sig själv, förmodligen även någon som hen känner eller som någon annan på arbetet 

känner. 
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Diskussion  

Sammantaget har studien klargjort att personer som arbetar på arbetsplatser med få anställda i 

Sverige har mer negativa attityder till invandrare än de som arbetar på större arbetsplatser, och 

ju fler anställda det finns på arbetsplatsen desto mer positiva tenderar respondenternas 

attityder att vara. Det finns även en skillnad mellan så kallade ”ensamföretagare” (de helt utan 

anställda) och de organisationer med anställda, där de helt utan anställda har litet högre grad 

av negativa attityder gentemot invandrare än de arbetsplatserna med en eller fler anställda. 

Individuella faktorer kan hjälpa till att förklara de mer negativa attityderna bland de små 

arbetsplatserna. Det är dock svårt att se något större samband med personlighetsvariablerna, 

det vill säga personligheten hos de som väljer att arbeta små arbetsplatser med få antal 

anställda tycks inte vara orsaken till de ökade negativa attityderna.  Däremot visar både kön 

och utbildning på samband: det faktum att det är större andel av de anställda som är män och 

lägre utbildade på små arbetsplatser har betydelse för de ökade negativa attityderna. Syftet 

med studien var alltså att undersöka om personer som arbetar på små arbetsplatser är mer 

främlingsfientliga än de som arbetar på större arbetsplatser och varför. Resultatet visar på ett 

samband mellan små arbetsplatser och högre grad av främlingsfientlighet, och att detta 

samband till viss del beror på den gruppsammansättning som de små arbetsplatserna utgörs 

av. De ökade främlingsfientliga attityderna återfinns hos lägre utbildade och män, vilket råkar 

vara den sammansättning som är övervägande bland de små organisationerna.  

Små arbetsplatser är mer benägna än andra att diskriminera på arbetsmarknaden, dock har 

detta inte en tydlig koppling till personlighetsfaktorerna som studeras i den här 

undersökningen. Något av en begränsning för studien är det faktum att en stor blandning av 

egenskaper klumpas ihop till fem personlighetsdrag. Att kategorisera handlar om att förenkla 

ett komplext underlag (Rydgren, 2004).  Det finns en problematik med att placera in 

människor i kategorier eftersom det blir en oerhörd förenkling av verkligheten. Men att 

undersöka ett samhällsfenomen utifrån alla dess ingångar är näst intill omöjligt. Världen är för 

komplex för att inte kategorisera, det vill säga genom att utföra kategoriska indelningar 

reducerar vi komplexiteten i inflödet av informationen och skapar därmed ett material som är 

mer hanterbart att arbeta med. Det ligger troligtvis en sanning i att olika typer av 

personligheter kan välja samma yrke, men vi kan genom kategorisering (som t.ex. Big Five) 

också peka på skillnader. I en ideal värld skulle personlighetsforskare ha betydligt mer tid och 

resurser för att i högre grad mäta det hen avser att mäta och därefter uppnå tillförlitliga 

resultat. Men omständigheterna är inte perfekta, och forskare tvingas använda korta 
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instrument för att mäta personlighet (Gosling et al, 2003). Precis som att det är omöjligt att 

undersöka ett samhällsfenomen från alla dess ingångar är det omöjligt att undersöka 

personlighet från alla ingångar – det finns helt enkelt otaliga. Men Big- Five har visat sig 

kunna stå som en rimlig proxy (Gosling et al, 2003). 

Informella rekryteringsprocesser kan leda till diskriminering, där risken ökar för att 

invandrare utestängs från arbetsmarknaden. Informella rekryteringsprocesser har troligtvis 

även en påverkan på andra utsatta grupper på arbetsmarknaden, exempelvis kvinnor och 

funktionsnedsatta, vilket gör detta - inte enbart ur ett etniskt perspektiv utan även i en större 

kontext – till en mycket viktig fråga för fortsatt forskning. Trots att Sverige har 

Diskrimineringslag (2008:567) som skyddar mot direkt och indirekt diskriminering kvarstår 

ändå problemen. Direkt diskriminering som innebär att någon skall ha missgynnats på så sätt 

att hen har behandlats sämre än vad någon annan har/ skulle ha behandlats i en situation som 

är jämförbar. Diskrimineringen skall också ha ett samband med någon av 

diskrimineringsgrunderna (i detta fall, individens etniska tillhörighet) för att det skall klassas 

som direkt diskriminering. Om någon anses ha blivit indirekt etniskt diskriminerad däremot 

skall detta ha berott på att personen missgynnats på grund av att ett kriterium eller 

förfaringssätt tillämpats som framstår som neutralt men som är missgynnande. Men vad krävs 

då egentligen för att ett fall skall ses som diskriminerande? Diskrimineringslagen är en 

tvingande lag, där det inte får ske några som helst inskränkningar, och avtal som strider mot 

lagen har ingen rättslig verkan. Det skall därför inte gå att komma runt lagen, samtidigt som 

det är svårt att faktiskt komma underfund med om den följts. (Fransson och Stüber, 2011).  

Att det är svårt att döma till den diskriminerandes fördel innebär ett större utrymme för just 

informella rekryteringsprocesser, och där brister systemet. Framtida forskning skulle behöva 

utreda detta närmare – hur kan ett land, som anses ha kommit långt i arbetet för jämlika 

förutsättningar i samhället, ha så svårt att identifiera diskriminerande handlingar? Det är 

givetvis på många sätt bra att det inte är en helt enkel process, en arbetsgivare/rekryteraren 

måste få kunna välja den hen anser är bäst lämpad och kvalificerad för arbetet. Men 

nackdelen är att det är svårt att fastställa om det egentligen skett en diskriminerande handling. 

Det finns kryphål: om två personer, en infödd och en invandrare, söker samma arbete med 

likvärdiga kvalifikationer, men rekryteraren anser med utgångspunkt i sina personliga 

preferenser att den infödda har större sociala kvalifikationer för arbetet - då går det inte att 

påvisa diskriminering. Kanske hade den infödde högre sociala kvalifikationer för just det 

arbetet, kanske inte. 
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Hur skall man då göra för att förändra problemet? Lagstiftningen är tydlig och relevant, och 

det skall dessutom inte vara för lätt att kunna döma i en sådan situation. En lagstiftning med 

lägre beviskrav för den som anser sig blivit diskriminerad skulle kunna leda till negativa utfall 

åt det andra hållet, det vill säga att organisationer som inte egentligen har diskriminerat vid en 

rekrytering ändå blir dömda för det. Människor tenderar som sagt att vara mindre tillitsfulla 

gentemot individer med en annan etnisk bakgrund än de själva och dessutom föredra att 

interagera med människor som tillhör den etniska grupp de själva tillhör.  Detta kan i en 

rekryteringssituation medföra risk för att individer som inte tillhör samma etniska grupp som 

rekryteraren blir diskriminerade på grund av detta. Kanske skulle en positiv särbehandling för 

personer med utomnordiskt ursprung hjälpa vid rekryteringspositioner, eller en 

lagstiftningsändring som säger att alla arbetsplatser oavsett antal anställda skall utforma en 

jämställdhets- och mångfaldsplan? 

Sammanfattningsvis skulle jag vilja att framtida forskning fortsätter undersöka dels varför de 

som arbetar på små arbetsplatser har ökade negativa attityder till invandrare än de som arbetar 

på större arbetsplatser, och dels varför de diskriminerar etniska minoriteter i större 

utsträckning än större arbetsplatser. Vad gäller de mer negativa attityderna skulle personlighet 

kunna studeras ytterligare med hjälp av exempelvis utökade personlighetsdragsbeståndsdelar 

till de fem faktorerna (det vill säga ett större antal frågor som definierar varje faktor i Big- 

Five). Vad gäller den etniska diskrimineringen skulle jag vilja att framtida forskning utreder 

sambandet mellan informella rekryteringsprocedurer och diskrimineringslagen, trots en 

tvingande lagstiftning som inte skall gå att komma runt kan diskriminering ske i informella 

rekryteringssituationer.  
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