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Abstract 
 
Sedan 1990-talet har konceptet om mångfald blivit mer och mer omdiskuterat i både vetenskapliga 
och företagsmässiga sammanhang, något som i synnerhet riktat fokus mot de frågor som berör kvinnor 
och mäns horisontala och vertikala fördelning på arbetsmarknaden, samt utlandsföddas integrering på 
arbetsmarknaden. Med inriktning mot dessa komponenter samt två allmänna frågor om syn på 
jämlikhet och prioritering av lagstiftning kommer denna studie undersöka egenföretagares preferenser 
och inställningar gentemot mångfald med hänsyn till faktorer såsom kön, ålder, utbildning, yrkesklass 
samt förälders medborgarskap. Det underlag som ligger till grund för undersökningens analys är ett 
datamaterial som framtagits av SCBs enkätenhet på begäran av Umeå universitet mellan september 
2011 och februari 2012. Slutsatser från undersökningen visar att främst egenföretagare med anställda 
är mindre progressiva än allmänheten i sin inställning till mångfald. De har mer främlingsfientliga 
attityder mot personer av utländsk bakgrund samt en mer konservativ syn på könsroller. 
Egenföretagarna i denna studie är dessutom mer ojämlik i sin syn på människors lika värde samt 
prioriterar lagar och regler i mindre utsträckning än allmänheten. I likhet med tidigare forskning visar 
denna undersökning dessutom att i synnerhet lågutbildade män inom okvalificerade yrken såsom 
lantbruk och industriproduktion har de mest konservativa inställningarna.  
 
 
 
 
Nyckelord: Mångfald, främlingsfientlighet, könsroller, lagstiftning, attityd, jämlikhet och 
jämställdhet.  
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1.0 Introduktion 
Den svenska arbetsmarknaden står inför en rad olika utmaningar. Två av dessa berör 

integrering och segregering på arbetsmarknaden. Antalet utomlandsfödda i Sverige har ökat 

markant de senaste åren samtidigt som deras möjligheter att integreras i arbetslivet tycks vara 

begränsade och i vissa fall obefintliga (Statistikdatabasen.scb, 2016; Regeringen, 2016a). Vad 

gäller förhållandet mellan män och kvinnor i arbetslivet kan det ur ett horisontellt och 

vertikalt perspektiv konstateras att män har ett särskilt dominant inflytande på den privata 

sektorn samt i de ledande positionerna (Umeåregionen, 2016; SCB, 2014).  

Båda dessa frågor har i synnerhet efter 1990-talet blivit objekt för den samtida 

mångfaldsdebatten i både näringsliv och vetenskaplig forskning med det främsta syftet att 

motverka den etniska- och könsrelaterade diskriminering som förekommer i arbetslivet. På 

senare år har dock motiven till mångfaldsarbetet utvecklats och har ofta betraktats som en 

strategisk metod för att använda människors olikheter och likheter till att höja organisationers 

effektivitet, nå nya marknadssegment samt öka produktiviteten (Foot & Hook, 2011; Glans, 

2010). Vissa menar dock att det finns två sidor av myntet och att det istället förorsakar 

kostnader och segregeringar i arbetsstyrkan (Bentley, 2007 i Foot & Hook, 2011). Oavsett 

vilken ideologi som förespråkas har de en gemensam utgångspunkt, nämligen lagstiftning och 

regelverk. Det mest konkreta instrumentet som omfattar den svenska arbetsmarknaden är 

diskrimineringslagen (SFS 2008:567) som syftar till att motverka diskriminering och främja 

lika rättigheter och möjligheter för alla människor. Trots detta skyddande ändamål har mycket 

kritik riktats mot lagens funktion då dess implementering i allt större utsträckning fungerat 

som en moralisk kompass istället för en tvingande lagstiftning (Sydsvenskan, 2013). Eftersom 

egenföretagare tituleras som både arbetsgivare och potentiella arbetsgivare på 

arbetsmarknadens privata sektor, har de som nyckelaktörer ett stort ansvar att dessa juridiska 

instrument efterföljs. Mot bakgrunden att arbetsgivares preferenser och inställningar har en 

stor betydelse för implementeringen av mångfald i organisationer och de snedfördelningar 

som existerar bland kvinnor och män samt utlandsfödda på den svenska arbetsmarknaden, är 

det intressant att studera huruvida egenföretagare skiljer sig från allmänheten vad gäller 

främlingsfientliga attityder och syn på könsroller.   
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1.1 Syfte och frågeställningar  

Mot bakgrund av detta syftar denna studie till att undersöka hur egenföretagare förhåller sig 

till konceptet mångfald, mer specifikt till komponenterna kön och etnisk tillhörighet eftersom 

de är de mest omdebatterade grunderna inom fenomenet. För att studera detta ställs följande 

frågeställning: Är svenska egenföretagare mer eller mindre progressiva jämfört med 

allmänheten i sina inställningar till mångfald?   

1.2 Uppsatsens disposition 

Denna uppsats är indelad i följande delar: Inledningsvis presenteras den teoretiska 

huvuddelen som består av ett bakgrundsavsnitt som redogör för konceptet kring mångfald och 

dess juridiska utgångspunkt. Denna avdelning omfattas följaktligen av två delar som redogör 

för komponenterna kön och etnisk tillhörighet samt hur kvinnor och män och personer med 

utländsk bakgrund står i förhållande till arbetsmarknaden. Därefter redovisas tidigare 

forskning om arbetsgivare och chefers attityder och beteenden inom processer som omfattar 

mångfald i arbetslivet. I nästkommande delar av uppsatsen finner läsaren den metod, data och 

de variabler som använts för att analysera resultaten. Slutligen presenteras studiens upptäckter 

och dess slutsatser i form av en slutdiskussion som avslutningsvis följs av en metoddiskussion 

som omfattar några av undersökningens brister och förtjänster samt dess underlag för framtida 

studier.  
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2.0 Bakgrund/teori 
 
2.1 Mångfald – vad och varför? 

Mångfald som definition innefattar likheter och olikheter som främst berör de existerande 

diskrimineringsgrunderna (i.e., kön, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, religion, 

sexualitet etc.) men också förhållanden som avser egenskaper och karaktärer som exempelvis 

utbildning, hobbys, politisk ideologi, familjeförhållanden eller liknande (Mangfald, 2016). 

Inom arbetslivet är syftet med mångfaldsarbete att utveckla sammansättningen och kulturen 

på arbetsplatsen så att ovanstående kategorier av människor inkluderas, respekteras och 

värderas. Detta arbete berör både medarbetare och chefer och tar sig ofta i uttryck i praktiska 

processer vid exempelvis rekrytering, utveckling och befordran (Ibid, 2016).  

Mångfald har, som tidigare beskrivits, blivit ett allt mer strategiskt omdiskuterat fenomen 

inom organisationer och företag där debatten ofta riktat fokus på de positiva effekterna som 

det medför. Ett ofta förekommande argument är att mångfald på arbetsplatsen medför ökade 

och förbättrade möjligheter att rekrytera, utveckla och behålla rätt kompetens, något som i sin 

tur genererar lönsamhet och tillfredställelse både ur ett individuellt och organisatoriskt 

perspektiv (Glans, 2010). Nytänkande, tillgång till fler kundgrupper, ökad trivsel och 

motivation brukar också anges som centrala aspekter (Diversityindex, 2016). Oavsett om 

företag och organisationer väljer att aktivt arbeta med mångfaldsrelaterade frågor eller inte 

finns dock ett grundläggande och påtvingande krav, nämligen lagstiftning (CIPD, 2006).  

2.2 Lagstiftning, ett tillräckligt medel? 
 
”...mångfaldsarbetet i arbetslivet tar sin utgångspunkt i FN:s deklarationer om mänskliga rättigheter, 

liksom i svensk och EU-rättslig lagstiftning, till exempel diskrimineringslagstiftningen” (Mangfald, 

2016).  
 

Det finns flera internationella och nationella juridiska instrument som skyddar individen mot 

diskriminering, men den mest utförliga i svenskt sammanhang är diskrimineringslagen (SFS 

2008:567). Syftet med denna lag är att ”motverka diskriminering och på andra sätt främja 

lika rättigheter och möjligheter oavsett kön……etnisk tillhörighet…” (Ibid, 1:1). 

Diskrimineringslagen har ett brett tillämpningsområde och omfattar inte enbart den som är 

arbetstagare, utan även den som söker ett arbete, söker eller fullgör praktik samt inhyrd 

arbetskraft eller motsvarande (Ibid, 2:1). Diskriminering i arbetslivet omfattas av följande 
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typer: direkt-, indirekt diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier samt instruktioner 

att diskriminera (Ibid, 1:4). Direkt diskriminering innebär att någon missgynnas genom att 

behandlas sämre i en jämförbar situation. För att det ska utgöra direkt diskriminering måste 

vidare missgynnandet ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna som nämns 

i 1:5 (SFS 2008:567, 1:4). Ett exempel på detta kan vara att kvinnor inte tillåts utföra 

nattarbete (Glavå, 2011, s. 346). Indirekt diskriminering innebär att någon missgynnas genom 

tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt 

men som kan komma att särskilt missgynna personer. För att det ska utgöra indirekt 

diskriminering måste det, i likhet med direkt diskriminering, ha samband med någon av de sju 

diskrimineringsgrunderna som nämns i 1:5 Diskrimineringslagen (SFS 2008:567, 1:4). Att en 

arbetsgivare ställer som krav att de anställda måste ha goda svenska språkkunskaper kan 

framstå som neutralt, men eftersom gruppen svenskfödda har större sannolikhet att uppfylla 

detta jämfört med en som nyligen anlänt till Sverige kan det anses som indirekt 

diskriminering. Trakasserier och sexuella trakasserier är ”handlingar, beteenden eller 

bemötanden som kränker den utsattes värdighet på ett sådant sätt som har anknytning till de 

skyddande diskrimineringsgrunderna. Trakasserier kan avse fysiskt, verbalt eller annat 

uppträdande” (Proposition, 2002/03:65, s.95-96). Vad gäller sexuella trakasserier innefattas 

sådana trakasserier som har ett uppträdande av sexuell natur (Ibid, s.97-98). Instruktioner att 

diskriminera är när någon med auktoritet ger order eller instruerar exempelvis en anställd att 

enbart intervjua arbetssökande med svenska namn (DO, 2016). Att förebygga och förhindra 

att sådana missgynnanden sker ligger inom arbetsgivarens ansvarsområde. 

 
Trots att dessa bestämmelser syftar till att skydda individen mot diskriminering har lagens 

tillämpning kritiserats, ofta i situationer gällande personer med utländsk bakgrund. Av de 

drygt 40 fall som nått arbetsdomstolen har endast 2 arbetsgivare blivit fällda visar en 

granskning som Dagens Arbete gjort (Sydsvenskan, 2013). Ulrika Dietersson, forskare på 

Diskrimineringsombudsmannen (Ibid) menar att den främsta anledningen till att sådana 

domar ofta avslås är för att diskrimineringen ofta äger rum i rekryteringsprocessen, vilket gör 

det svårt att fastställa då arbetsgivaren har goda möjligheter att bevisa ett berättigat syfte. 

Huruvida personer med invandrarbakgrund eller ett visst kön kan möta sådana svårigheter i 

arbetslivet presenteras mer ingående i följande avsnitt. 
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2.3 Kön   
 
2.3.1 Begreppsändringar över tid 

Kön och genus är centrala begrepp inom genusforskningen som intresserat både svenska och 

anglosaxiska teoretiker (Hirdman, 1988, s. 49). Definitionerna av dessa begrepp har genom 

tiden varierat där debatten riktat sitt fokus huruvida kön och genus ska ses som biologiskt 

respektive socialt/kulturellt samt om de ska definieras som ett enskilt eller gemensamt 

ramverk. Gayle Rubins bok "The Traffic in Women: Notes on the 'Political Economy' of Sex" 

(1975) introducerade dialektiken kring begreppet ”gender/sex-system” som till en början 

etablerades som ett paraplybegrepp där både biologiskt och kulturellt kön sammanvävdes utan 

enskild problematisering (Hirdman, 1988, s. 49): 

“A” sex/gender system” is the set of arrangements by which a society transforms biological sexuality 

into products of human activity, and in which these transformed sexual needs are satisfied”. (Rubin, 

1975, s. 159) 

Några år senare förändrade hon sin teoretiska förståelse och menade att det är nödvändigt att 

separera kön (sex) som biologiskt kön, det vill säga man/kvinna och socialt/kulturellt kön i.e., 

genus (gender) för att på ett mer tydligt sätt redogöra för kvinnors underordning som en social 

konstruktion och inte en biologisk självklarhet (Genusfokus, 2016; Rubin, 1978 refererad i 

Hirdman, 1988, s.50). Denna åtskillnad har dock på senare år också kritiserats varpå flera 

forskare intagit två läger där vissa menar att begreppet genus inte är nödvändigt eftersom det 

svenska ordet kön innefattar både gender och sex, medan andra hävdar att detta fördunklar 

maktaspekten och den kritiska skärpan (Freidenvall, 2007, s. 14). Den samtida 

Queerfeministen och filosofen Judith Butler är av den förstnämnda uppfattningen och menar 

att kön är lika socialt och kulturellt konstruerat som genus och att kvinnlighet och manlighet 

inte per automatik kopplas samman med det biologiska könet, där hon menar att exempelvis 

en manlig dragshowartist kan framställa ett lika konstruerat genus som en ”biologisk 

determinerad kvinna” (Butler, 1999, s. 164-165, 174-176). Att en person på sådant sätt 

uttrycker sitt kön från normen i form av kläder, kroppsspråk, beteende eller annat liknande 

förhållande kallas också för könsöverskridande identitet eller uttryck (Mah, 2016).  

Utöver de begreppsliga föränderligheter som genusforskningen innefattat har dess syfte också 

blivit mer omfattande. Från 1960- till början av 1980-talet handlade genusforskningen främst 

om att uppmärksamma kvinnor inom de områden som de osynliggjordes genom en så kallad 



	
 

6	

tilläggsforskning och riktade sitt fokus mot att blottlägga patriarkatet och den 

mansdominerade samhällsordningen. Denna vetenskap drevs ofta i marxistiska tankegångar 

där majoriteten av studierna berörde kvinno- och fredsrörelser (Freidenvall, 2007, s. 13-14). 

Idag ser vi en genusforskning som i allt större utsträckning undersöker hur bägge relaterar till 

varandra och vilka maktaspekter som finns mellan dem, hur relationen konstrueras samt 

vilken effekt det åsamkar aktörer och strukturer i samhället (Freidenvall, 2007, s.14).  

I den kontext som denna uppsats avser kommer begreppet kön användas för att beskriva 

kategorierna man och kvinna, oavsett om det är fastställt biologiskt eller socialt/kulturellt. 

Dels på grund av att kön används i den svenska lagstiftningen men också för att den nutida 

forskningen inte tycks vara ense vilket begrepp som ska användas. Viktigt att notera är att det 

kritiska förhållningssättet inte ska negligeras, oavsett val.  

2.3.2 Jämställdhet  

Ordet jämställdhet fick tillträde inom den politiska sfären i början av 1970-talet när frågan om 

lagstiftning mot könsdiskriminering introducerades, vilket nio år senare resulterade i att 

Sveriges första jämställdhetslag antogs (Grinups & Forsberg, 2016). Denna lag kom dock att 

ersättas år 2008 av diskrimineringslagen (Jamstalldhet, 2016). Till skillnad från jämlikhet som 

symboliserar alla människors lika värde innefattar begreppet jämställdhet specifikt relationen 

mellan könen som säger att både män och kvinnor ska ha samma rättigheter (Jutterdal, 2008, 

s.12). Enligt den nationella jämställdhetspolitiken innebär detta att män och kvinnor ska ha 

ekonomisk jämställdhet, jämn fördelning av makt och inflytande, jämn fördelning av det 

obetalda hem- och omsorgsarbete och slutligen att mäns våld mot kvinnor ska upphöra (Ibid, 

s.12). Trots att Sverige är ett av de mest jämställda länderna i världen råder vissa utmaningar 

för att dessa mål ska uppfyllas. Jutterdal (2008) menar att detta kan bero på att människor i 

Sverige har en föreställning om att de är jämställda; ojämställdhet är något som existerar i 

andra länder. Ytterligare en försvårande faktor som nämns är relativistiska argument som 

menar att jämställdhet innebär olika saker för olika människor. En annan utmaning som dock 

inte fått tillräckligt mycket uppmärksamhet är jämställdhet och dess relation till makt. I denna 

kontext utgör ojämlik makt mellan män och kvinnor byggstenarna för ojämställdhet, vilket är 

något som ofta vilar på stereotypa normer och värderingar om manlighet och kvinnlighet 

(Ibid):”Generellt sett har män som grupp högre status och värde än kvinnor som grupp. De 

skillnader som finns mellan kvinnors och mäns livserfarenheter tar vi ofta för givna. Våra 
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levda erfarenheter säger oss att kvinnor ”är” på vissa sätt och att män ”är” på andra sätt.” 

(Jutterdal, 2008, s.38). 

2.3.3 Könsfördelning på arbetsmarknaden  
 
En klassisk jämställdhetsfråga som ofta debatteras är de könsskillnader som uttrycks i 

arbetslivet (Jamstalldskola, 2010). Även om sysselsättningen (personer som utför minst en 

timmes arbete under referensveckan) och sysselsättningsgraden (personer inom en viss 

åldersgrupp) i Sverige har ökat markant efter finanskrisen 2009 kan vi idag se en 

könssegregerad arbetsmarknad inom både det vertikala och horisontala planet (Nannesson, 

2016). Under den senaste mätningen (2013) utgjorde den horisontella fronten, det vill säga 

könsfördelningen av privat/offentligt anställda, en uppdelning som beskrivs i tabellen nedan 

(SCB, 2014, s.62 ). 

 
Tabell 1. Anställda i åldern 20-64 år efter sektor under åren 1987, 2000 och 2013. Fördelning i 1000-tal 
och i procent. 
 

 

  

 

  

 

 
 
 

Av denna tabell framgår det tydligt att den offentliga sektorn domineras av antalet kvinnor 

(med undantag för staten) och den privata sektorn främst av män. Trots att män och kvinnor 

idag förvärvsarbetar i nästan samma utsträckning kan vi se att könsfördelningen mellan olika 

yrken och branscher är oerhört segregerad. Under 2012 återfanns kvinnor främst inom yrken 

såsom vård och omsorg, socialt arbete, grundskolelärare och sjuksköterska medan majoriteten 

av männen arbetade med byggverksamheter, tillverkning, reparationer, transport eller annan 

produktion (SCB, 2014, s.64). När det kommer till kategorin egenföretagare kan liknande 

mönster urskiljas. Utöver det faktum att det är dubbelt så många män som kvinnor bland 

egenföretagare ser vi att det förstnämnda könet är, på samma sätt som anställda, starkt 

representerat inom byggverksamheter, transport, jordbruk eller annan produktion medan 
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kvinnor har en övervägande procent inom vård och omsorg, utbildning eller personliga och 

kulturella tjänster (Ibid, s.66). Se tabell 1.2.  
 

Tabell 1.2. Egna företagare 20-63 år efter näringsgren 2012. Fördelning i 1000-tal och i procent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vad som generellt kan sägas angående den horisontella fördelningen på arbetsmarknaden är 

att egenföretagare och den privata sektorn främst utgörs av män, medan kvinnor i en större 

utsträckning återfinns inom landsting eller kommunala arbeten. Fördelningen mellan män och 

kvinnor går inte bara att studera ur ett horisontellt plan utan också ur ett vertikalt plan. Med en 

vertikal könsfördelning menas den olikhet som män och kvinnor symboliserar med hänseende 

till möjligheter att göra karriär och avancera till högre positioner (Umeåregionen, 2016). Den 

manliga dominansen av ledande roller inom organisationer och företag har och är fortfarande 

påtaglig. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Tabell 1.3 Chefspositioner fördelade efter yrkeskategori och kön. 
	



	
 

9	

Av tabell 1.3 kan vi se att trots den ojämna fördelningen som existerar på både den privata 

och offentliga sektorn återfinns ändå majoriteten av chefspositionerna hos männen (SCB, 

2010 i Umeåregionen, 2016). 
 
2.3.4 Könsroller, traditioner och värderingars påverkan  

Varför är arbetsmarknaden så pass könssegregerad som den är idag? Det finns många sätt att 

se på den rådande situationen men en av dem är att det är män och kvinnors fria vilja som 

speglas. Med den utgångspunkten innebär således att exempelvis yrken inom 

byggverksamheter/transport och sjukvård/omsorg övervägande består av män respektive 

kvinnor på grund av att de vill arbeta inom just dessa områden. Ett annat mer kritiskt 

förhållningssätt som tillämpats inom jämställdhetspolitiken som ser bortom denna valfrihet är 

antagandet om att strukturer, normer och värderingar har en betydande roll (SOU, 2004, s. 21-

22). Arbetsgivares attityder eller samhällets vedertagna syn på kvinnor och män och dess 

relation till arbetslivet är en inkluderande faktor inom detta förhållningssätt. Vissa av dessa 

yrken blir enligt Robertsson (2003) könsmärkta, vilket innebär att vissa yrken eller branscher 

blir synonymt med ett visst kön. Val av yrke för respektive kön baseras således inte på grund 

av valfrihet, utan av normer och föreställningar om vilka yrken som symboliserar ”mansyrken 

” eller ”kvinnoyrken”. En annan faktor som är betydande för den hierarkiska uppfattningen 

om arbetsmarknadens fördelning mellan män och kvinnor är att chefsegenskaper ofta kopplas 

till män och maskulinitet (Keisu, 2009, s. 325-326).  

En annan betydande aspekt som också anses vara viktig att beakta i förklaringen av de 

skillnader i löner och karriärmöjligheter som existerar är synen på familj och arbete (Acker, 

2006, s.444). Den konservativa uppfattningen som hävdar att mannen ska försörja familjen 

medan kvinnan tar hand om hemmet och de barn som det eventuellt inkluderar har och 

fortfarande präglar föreställningar om könsroller i arbetslivet. Fram till mitten av 1900-talet 

tilläts inte kvinnor att tillträda arbetsmarknaden och delta på samma villkor som männen då 

ett flertal restriktioner bland annat begränsade kvinnor att utbilda sig samt gav arbetsgivare 

tillåtelse att avskeda gifta kvinnor (SOU, 2004, s.32). Även om kvinnors villkor blev bättre 

mot slutet av 1900-talet, präglas dagens arbetsmarknad av patriarkala normer och traditioner 

från förr. Utöver det faktum att kvinnor jobbar mindre övertid än män idag, tenderar de 

dessutom i allt större utsträckning att välja utbildning eller arbete som innebär större 

möjligheter att ägna tid åt familj och vänner. Detta konstruerade familjeansvar leder i sin tur 

till att kvinnor har svårare att nå högre befattningar, arbetstimmar och löner, vilket enligt 
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forskare tycks vara de främsta orsakerna till 2000-talets vertikala och horisontella 

könssegregering (SOU, 1998, s.75-76; SCB, 2015).  

2.4 Etnisk tillhörighet 
 
2.4.1 ”Vi och dem” 

På samma sätt som kön, innefattar etnisk tillhörighet också en grund för mångfaldsbegreppet 

vars definition också diskuterats. Enligt diskrimineringslagen (SFS 2008:567) innefattar 

etnisk tillhörighet ”en individs nationella och etniska ursprung, hudfärg eller annat liknande 

förhållande”. Inom denna definition innebär nationellt ursprung personer som har samma 

nationella tillhörighet, det vill säga personer som härstammar från samma geografiska område 

som exempelvis Sverige, England eller USA. När det kommer till etniskt ursprung menas folk 

som tillhör en specifik kultur, ursprung, historia, religion, språk eller tradition 

(Nationellaminoriteter, 2016; DO, 2015; Grinell, 2016). Vad gäller ”annat liknande 

förhållande” kan personers uppfattningar om personers egenskaper, bakgrund eller fysiska 

attribut innefattas. Idag misstolkas ofta begreppet etniskt tillhörande, dels för att det ofta 

likställs med det generaliserade och förenklade begreppet ras, vars användning främst syftat 

till att urskilja och dominera hierarkiskt underliggande kategorier av människor (Law, 2010, 

pp.15-24). Även i vetenskapliga och akademiska sammanhang råder oklarheter om vilket av 

dessa som bör användas, men oavsett val har de en gemensam nämnare, nämligen tanken om 

“vi och dem”. Detta grupperande förhållningssätt är centralt i människors identitetsskapande 

och kan uttrycka sig i både abstrakta och konkreta former. Ett klassiskt exempel på en sådan 

åtskillnad är den föreställning som har och fortfarande existerar gällande västländers 

dominans över Orienten (Said, 1978).1 Västs idé om att länder inom främst Afrika och Asien 

besitter irrationella och bakåtsträvande egenskaper präglar i stor utsträckning den 

meningsskapande processen som råder kring invandringsfrågan, där exempelvis ”svenskar” 

symboliserar ”vi” och ”invandrare” ”dem” (ARA, 2016). Att hänvisa invandrares arbetslöshet 

till bristande kompetens och språkkunskaper är ett vanligt sätt att upprätthålla detta 

förhållande. Ett fenomen som specifikt grundar sig i detta tankesätt är konceptet om 

främlingsfientlighet (Said, 1995). 

																																																								
1	Det existerar även andra uppdelningar som exempelvis västvärlden och tredje världen eller nord och syd 
dimensionen. I grunden handlar det om rika länders dominans över fattiga länder, såväl materiellt som kulturellt.	
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2.4.2 Främlingsfientlighet  

”Eftersom den rasbiologiska rasismen idag tar sitt uttryck i avstånd från kulturer som man 

antingen tycker är mindre värda, eller likvärdiga men oförenliga med den egna kulturen” har 

rasism och främlingsfientlighet ofta ansetts som liktydiga (Lansstyrelsen, 2014). Negativa 

inställningar gentemot andra etniska och kulturella minoriteter som florerar i dagens samhälle 

omfattas av begreppet främlingsfientlighet, vilket innefattar rädsla, misstro och fientlighet 

mot främlingar. Xenofobi, som det också kallas, inkluderar till stor del den rädsla som finns 

gentemot invandring och de ekonomiska och kulturella nackdelar den möjligtvis medför 

(Ibid; Eagly & Chaiken, 1993). Under 2000-talet har många främlingsfientliga partier i 

Europa fått allt större inflytande i politiken då förtroendet för vissa etablerade politiska 

institutioner minskat samtidigt som nya frågor kring invandring kommit upp på den politiska 

dagordningen. Oavsett konstellation eller namngivning har alla dessa ett gemensamt fokus på 

den egna nationaliteten och motståndet till invandringen (Lansstyrelsen, 2016b). På den 

svenska arenan har exempelvis Sverigedemokraterna sedan valet 2014 tagit platsen som det 

tredje största partiet i riksdagen (SCB, 2015).  

 
En studie som Demoskop genomförde för att undersöka allmänhetens uppfattning om 

invandringens omfattning under 2010-2015 visade att synen på invandring blivit mer negativ 

på senare år (Santesson, 2015). Äldre och lågutbildade män besitter den mest negativa 

inställningen, medan unga och högutbildade kvinnor är minst kritiska. Resultaten visar dock 

att antal utbildningsår fått mindre och mindre betydelse där även de högutbildade tenderar att 

besitta en ökad negativ uppfattning (Ibid, s.3). Ur studien framkom det också att denna 

negativa uppfattning om invandring har blivit mer utbredd i takt med det ökade 

invandrarantalet. Statistik från senare års migrationsmätningar i Sverige visar att invandringen 

har ökat med nästan 10% år 2014 jämfört med 2013 (migrationsinfo, 2016). Samma tendenser 

konstaterades under 2015 som visade en fördubbling från 81 301 till 162 877 asylsökande 

(migrationsverket, 2016a). Av dessa asylsökande är människor från Syrien, Somalia, Irak, 

Afghanistan mest förekommande (migrationsverket, 2016b). 

 
2.4.3 Personer med utländsk bakgrund på den svenska arbetsmarknaden 

Även om antalet kvinnor och män med utländsk bakgrund i arbete har ökat på senare år 

befinner sig majoriteten i underordnade arbeten eller utanför Sveriges arbetsmarknad 

(Statistikdatabasen.scb, 2016; Regeringen, 2016). På samma sätt som den horisontala och den 

vertikala könsfördelningen kan återföras till sociala skillnader beror utrikesföddas osäkra 
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tillstånd på arbetsmarknaden inte bara på integrationsproblem. Personer med utländsk 

bakgrund har inte bara sämre tillgång till kontakter och informella ingångar som kan påverka 

dennes ställning i arbetslivet, utan karaktäriseras även som sämre utbildade och mindre 

kompetenta. Detta gäller i synnerhet dem som kommer från fattiga länder utanför Europa 

(Regeringen, 2016). Dessa åtskillnader kan också ses vid jämförelser av inkomst bland 

svenskfödda och utlandsfödda. Enligt SCB hade exempelvis utlandsfödda män mellan 20-64 

år 4200 kronor mindre i medianlön per månad jämfört med svenskfödda män under 2011 

(SCB, 2013, s.63-64). Just innan år 1998 fanns ungefär 65 000 invandrarföretag inom alla 

branscher förutom jordbruk, vilket utgjorde 12 procent av alla småföretagare i landet under 

denna tid. Ungefär två tredjedelar av dessa siffror utgjordes av företag med 0-19 anställda, 

medan resterande företag inkluderade 20-199 anställda (SOU, 1999:49, s. 39).  
 

2.4.4 Jämlikhet 

Till skillnad från jämställdhet som enbart fokuserar på att människor inte ska diskrimineras på 

grund av kön, innefattar jämlikhet alla människors lika värde. Jämlikhet är således en mer 

omfattande rättighet som säger att alla ska ha en röst, fri religion eller välja vilken livspartner 

de vill spendera livet med. Jämlikhet belyser dessutom skillnader och likheter som kan uppstå 

mellan människor från exempelvis olika nationer/kulturer eller mellan funktionshindrade och 

icke funktionshindrade. Ordets ursprung härstammar från FN:s allmänna förklaring om de 

mänskliga rättigheterna från 1948 som i Sverige skyddas av regeringsformen, 

tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetslagen vars syfte är att skydda invånare från 

diskriminering och förtryck samt öppna möjligheter för arbete, bostad och utbildning 

(Informationsverige, 2016; Lansstyrelsen, 2016a).  

3.0 Tidigare forskning 
 
Trots det faktum att det tycks finnas något begränsade studier om just målgruppen 

egenföretagare i relation till detta syfte finns det ett antal undersökningar om arbetsgivare och 

chefer som grupp. Resultaten av dessa studier kan dock anses som likvärdigt relevanta 

eftersom en egenföretagare kan statueras som både en arbetsgivare, potentiell arbetsgivare 

och chef. 

 
Utöver den studie som Demoskop genomförde för att undersöka allmänhetens uppfattning om 

invandringen under 2010-2015 finns även andra etablerade undersökningar som specifikt 

studerat utländska människors integration på arbetsmarknaden. Ett klassiskt exempel är de 
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fältexperiment som gjorts för att undersöka de diskrimineringar som eventuellt kan 

förekomma vid ett anställningsförfarande av personer med ett utländskt klingande namn. En 

ofta nämnd studie är Bertrand och Mullainathans (2004) korrespondenstest som bestod av två 

matchande ansökningshandlingar till arbetsgivare i Chicago och Boston. Dessa fiktiva 

ansökningar bedömdes som likvärdiga utöver det faktum att de namngavs olika etniciteter. 

Resultaten i studien visade att namn med ”vit” karaktär (e.g., Brad och Emily) hade 50 

procent större sannolikhet att få positiv respons från arbetsgivare än namn som ”Lakisha” och 

”Jamal” (afroamerikansk karaktär). Liknande resultat har också funnits på den svenska 

arbetsmarknaden. På uppdrag av Integrationsverket gjorde ILO ett situationstest som 

undersökte olika testpersoners chanser att få inbjudan att skicka eller ringa om en ansökan, bli 

kallad på intervju och slutligen bli erbjuden ett jobb efter intervju. I exempelvis Göteborg 

visade det sig att inhemska kvinnor behövde söka jobb fyra gånger för att bli erbjuden arbete 

jämfört med minoritetsbefolkningen som behövde söka tjugosex gånger (Attström, 2007).  

 
En annan studie som undersöker arbetsgivares uppfattning om hur ras, härkomst och kön 

påverkar jobbansökningar är artikeln ” '...Yeah, I could hire this one, but I know it's gonna be 

a problem': how race, nativity and gender affect employers' perceptions of the manageability 

of job seekers” av Johanna Shih (2002). Genom kvalitativa intervjuer studerades arbetsgivares 

rekryteringsprocess i syftet att exponera deras attityder gentemot lågutbildade afro- och 

latinamerikanska arbetare inom tryckeri, hotell samt butiks- och möbeltillverkningsbranscher. 

En återkommande aspekt som framkom av resultatet var att arbetsgivarna ansåg att arbetarna 

skulle vara anpassningsbara och lätta att styra. Utöver detta framkom det också att 

arbetsgivarna hade en tydlig bild om att afro- och latinamerikanerna inte kunde klättra i 

företagets hierarki samt att dessa människors beteende och handlanden kontinuerligt utgick 

ifrån att de var diskriminerade, något som i huvudsak gav upphov till de negativa attityder 

som existerade bland arbetsgivarna.  

Chefers inställning till könsroller och dess koppling till ambitioner, arbete och familjeliv har 

studerats av ett flertal forskare. I Benschops et.al (2013) studie framgår det exempelvis att 

chefer värderade arbetarnas ambitioner högt, i synnerhet de personer som gör det där lilla 

extra för att förbättra verksamheten utan några klagomål. Många av de karaktärsdrag som 

beskrev detta ideal utgick ofta efter maskulina kvalitéer som betonar vikten av att exempelvis 

prioritera arbete och vara kontinuerligt tillgänglig. Allt sammantaget visar studien att männen 

inte var beredd att ge upp deras professionella ambitioner i samma utsträckning som 
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kvinnorna och att de ideal som eftersträvades av chefer var lättare uppnå för män än för 

kvinnor.  

4.0 Data och metod 
 
4.1 Datamaterial 
 
Det finns olika metoder för att mäta personers preferenser och inställningar mot mångfald, 

men för att på ett så representativt sätt kunna generalisera för målgruppen egenföretagare 

kommer denna studie utgå ifrån ett kvantitativt datamaterial som framtagits av SCBs 

enkätenhet på begäran av Umeå universitet (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2003). 

Datamaterialet insamlades med syftet att undersöka skillnader bland småföretagare och 

anställda kring materiella resurser, arbetsvillkor, politiska värderingar samt personlighetsdrag. 

Enkäten genomfördes mellan september och februari år 2012 med ett urval på 11 976 

personer varav 5125 svarade. Populationen utgjordes av personer som är folkbokförda i 

Sverige inom åldersintervallet 25-64 år. Genom ett stratifierat obundet slumpmässigt urval 

drogs 6000 personer från den svenska befolkningen (övriga) och 6000 från enbart företagare 

(SCB, 2012). 

 
4.2 Variabler  

Eftersom människors attityder till mångfald kan vara svåra att observera krävs en 

operationalisering i form av konkreta variabler och frågeställningar. Det finns många sätt att 

mäta egenföretagares attityder till mångfald, men i denna studie kommer två frågor om 

främlingsfientlighet, tre frågor om syn på arbete/hem och familj, en fråga om jämlikhet 

respektive lagstiftning användas. Frågorna har sitt ursprung i etablerade survey 

undersökningar och har använts i tidigare forskning för att belysa åsikter kring könsroller, 

främlingsfientlighet och jämlikhet. Mer information om dessa redovisas i tabellerna 1.4-1.7 på 

nästföljande sidor.  
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Tabell 1.4. Operationalisering av främlingsfientlighet            

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 1.5. Operationalisering av könsroller 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 1.6. Operationalisering av jämlikhet  
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Tabell 1.7. Operationalisering av syn på lagar och regler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samtliga av ovanstående frågor är svenskt översatta och ligger till grund det datamaterial som 

använts för denna studie. Frågorna härstammar ursprungligen från följande frågeformulär: 

 
• Främlingsfientlighet: ESS 2012/2013 (Europeansocialsurvey, 2012) 

•  Könsroller: ISSP 2012 - Family and Changing Gender Roles IV Basic Questionnaire 

(Gesis, 2016)  

• Jämlikhet: ESS 2010 (Europeansocialsurvey, 2010) 

• Lagar och regler: (ISSP, 2016) 

 
4.3 Faktoriell validitet och reliabilitet  

För att ur det valda datamaterialet empiriskt kunna säkerställa att frågor om komponenterna 

könsroller och främlingsfientlighet mäter det som de avser att göra kommer analysmetoderna 

faktoranalys och Cronbach’s Alpha användas. På så sätt kan inbördes relationer och 

underliggande mönster mellan dessa variabler undersökas och identifieras (Sorjonen, 2016) 

För att genomföra sådana analyser användes statistikprogrammet SPSS Statistics. 

Tabell 1.8. faktoranalys av främlingsfientlighet 
 Faktor 1 

 
Invandring bra/dåligt för ekonomin 

 
,938 

Invandring bra eller dåligt för 
kulturen 

,938 

Eigenvalue (total) 1,758 
Kumulativ % 87,902 

 
Relevanta värden i en faktoranalys är ” Eigenvalue (total)”, ”Kumulativ %” och de enskilda 

variablernas faktorladdningar. I analysen som illustreras av tabell 1.8 framkom det att de 
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manifesta variablerna d.v.s. de konkreta frågorna laddade mycket starkt på en enskild latent 

variabel (faktor 1). Denna faktor representerar det fenomen vi vill mäta, vilket i detta fall är 

främlingsfientlighet. Det finns inget fastställt krav om vilket värde de manifesta 

faktorladdningarna ska ha för att godtagbart förklara variationen i den latenta variabeln, men 

en riktlinje brukar vara ±	0,4 (Sorjonen, 2016). Av den anledningen kan 0,938 betraktas som 

ett högt förklaringsvärde. Gränsen för godkänt eigenvalue i en sådan analys är X>1 och 

eftersom värdet i detta fall är 1,758 förklarar variationen i datamaterialet denna faktor med 

god marginal. Kumulativ % beskriver hur mycket den totala variationen av de manifesta 

variablerna som kan återföras till den latenta variabeln, vilket de i detta fall gör till 87 %. Då 

gränsen för godtagbart förklaringsvärde är 60 % anses detta som godtagbart (Ibid). Ett annat 

verktyg eller mått som används för att undersöka variablernas homogenitet och reliabilitet är 

Cronbach’s Alpha (Ats.ucla, 2016). Alpha- koefficienten för de enskilda frågorna inom 

främlingsfientlighet blev 0,862 och eftersom kravet för tillräckligt högt värde är X>0,7 anses 

dessa variabler ha en relativ hög reliabilitet (Ats.ucla, 2016). 
Tabell 1.9. Faktoranalys av könsroller 

 Faktor 1 
Mannens uppgift är att tjäna 
pengar, kvinnans uppgift är att 
ta hand om hem och familj 
 

,789 

Familjelivet blir lidande om 
mannen arbetar heltid 

,860 

 
Familjelivet blir lidande om 
kvinnan arbetar heltid 

 
1,758 

 
Eigenvalue (total) 

 
2,222 

Kumulativ % 74,054 
 
Vad gäller värdena för komponenten kön kan även här godtagbara värden konstateras, vilket 

visas i tabell 1.9. Samma gäller testet för Cronbach’s Alpha som blev 0,824. Mot bakgrund av 

detta anser jag det fruktbart att skapa ett additivt index för att erhålla ett mer robust och 

reliabelt mått.  
 

4.4 Indexkonstruktion och modifiering av enskilda frågor 
	
På samma sätt som exempelvis värdet av ett lands producerade varor och tjänster fastställs 

genom indexet BNP kan även sociala fenomen sammanfattas till ett gemensamt mått. Genom 

att summera flera variablers värden till en total summa kan ett index skapas, något som i 
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denna undersökning uttrycks i faktorerna ”främlingsfientlighet” och ”könsroller”. 

Anledningen till detta statistiska ingrepp är att sådana sociala fenomen ofta är komplexa och 

omfattar många aspekter, vilket gör de svåra att besvara med endast en fråga. En annan orsak 

är att statistiska metoder ofta förutsätter att beroende variabler ska vara av kvantitativ karaktär 

och befinna sig på antingen en kvot- eller intervallskala (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 

2003). Nedan redovisas fyra aspekter som bör beaktas vid skapandet av dessa index (Ibid, s. 

473-480):  

(1) Uteslutande av irrelevanta svarsalternativ 

Denna insats är endast relevant för de frågor som berör kön eftersom svarsalternativen för 

denna fråga innehåller ”vet ej”. Då detta alternativ inte är rangordnat på ett meningsfullt sätt i 

frågan är det inte relevant att ta med. 

      (2)  Koda variablerna åt ”rätt” håll  

Även här blir enbart frågan om könsroller objekt för justering. För att få ett maximalt 

konservativt värde i syn på denna fråga kommer svarspersonen i fråga svara alternativ ”1” på 

de två första frågorna (Mannens huvuduppgift är att tjäna pengar... och familjelivet blir 

lidande om kvinnan arbetar heltid) och ”5” på den tredje frågan. Detta blir dock ett problem 

eftersom de sammanlagt ger ett svar på 1+1+5=7 poäng, vilket rent datamässigt inte ger en 

extrempunkt i form av siffran 3 (1+1+1) eller 15 (5+5+5). Av den anledningen kommer den 

tredje frågan vändas så att svarsalternativ 1=5, 2=4, 3=3, 4=2, 5=1. Således blir indexets 

maximala konservativa värde 3 och minst konservativa 15. För att de enskilda frågorna om 

jämlikhet och lagstiftning också ska tolkas i samma riktning som indexen kommer även dessa 

frågor vändas på liknande sätt.  

       (3) Har alla frågor under samma index samma antal svarsalternativ? 

Eftersom varje index och fråga har samma antal svarsalternativ är inget ingrepp nödvändigt. 
  
       (4) Summera variablerna  

För att på ett så lätthanterligt sätt kunna presentera resultatet samt göra analyser av de båda 

indexen kommer de enskilda extremutfallen av variablerna inom dem summeras och 

omvandlas till lämpliga intervall. För indexet ”främlingsfientlighet” skapas en skala på 

(10+10)/2 =10, vilket innebär att en respondent med värdet 0 är mest främlingsfientlig och en 

respondent med värdet 10 är minst främlingsfientlig. Samma metod används för indexet 

”könsroller” vars utfall blir ((5+5+5)-3)/12*10 = 10 där värdet 0 står för stark konservativ syn 

och 10 för svag konservativ syn. Vad gäller de enskilda frågorna om syn på jämlikhet och 

prioritering av lagar och regler har även en 0-10 skala skapats. I detta fall symboliserar värdet 
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10 att respondenten anser att lagar bör prioriteras av företag och att alla individer ska 

behandlas jämlikt och ha samma möjligheter i livet och värdet 0 vice versa. 

Sammanfattningsvis innebär denna summering att utfallet av de båda indexen och de enskilda 

frågorna varierar mellan 0-10 och att grad av ”positivitet, nytänkande, förtroende etc.” ökar 

med ökat värde.  

 
4.5 Analysmetod 
För att redogöra och analysera resultatet i denna undersökning kommer även här SPSS 

Statistics användas. Genom att tillämpa verktyget regressionsanalys som finns i detta program 

kan den linje som bäst representerar och beskriver relationen/sambandet mellan olika 

variabler hittas (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2003). Denna funktion kommer 

implementeras i samtliga analyser. De beroende variabler (y) som undersöks är: 

• Främlingsfientlighet (index) 
• könsroller (index) 
• Syn på jämlikhet (enskild fråga) 
• Syn på prioritering av lagar och regler (enskild fråga) 

Då regressionsanalys förutsätter en kvantitativ karaktär på den beroende variabeln kommer 

ovanstående variabler som är av ordinalnivå behandlas som kvot. För att se hur dessa 

variabler varierar och för att undvika skensamband kommer följande oberoende variabler (x) 

användas (Sundell, 2010): 

• Anställd/egenföretagare  
• Kön 
• Ålder 
• Utbildning 
• Yrkesklass 
• Förälder med svenskt medborgarskap 

 

4.6 Etikdiskussion 
Enligt personuppgiftslagen (1998:204) 13 § definieras känsliga personuppgifter sådana 

uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk 

övertygelse, fackmedlemskap samt frågor om hälsa och sexualliv (SCB, 2015). Även om den 

här undersökningen inte hanterar personuppgifter är det för den skull viktigt att 

undersökningspersonernas uppgifter behandlas på ett sådant sätt att anonymitet garanteras. 

Undersökningen har genomgått en etikprövning.  
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5.0 Resultat 
 
Analysen i denna studie har genomförts i tre steg. Inledningsvis presenteras hur de beroende 

variablerna främlingsfientlighet, könsroller, syn på jämlikhet och lagstiftning förhåller sig 

mellan anställda och egenföretagare. För att kolla om de eventuella sambanden fortfarande 

existerade vid kontroll för kön, ålder och utbildning gjordes sedan en multipel 

regressionsanalys. Avslutningsvis presenteras en tabell som undersöker hur effekten på de 

beroende variablerna ställs i relation till grupperna egenföretagare med och utan anställda 

inom olika yrkesklasser. 
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5.1 Anställda och egenföretagares grad av främlingsfientlighet och 
inställning till könsroller, jämlikhet och lagstiftning 
 
Tabell 2.0. linjär regression av främlingsfientlighet, könsroller, syn på jämlikhet och implementering av 
lagstiftning i förhållande till egenföretagare och anställda. Skalnivå (0-10) för alla beroende variabler. 

 Främlingsfie
ntlighet 
(index) 

Könsroller 
(index) 

Syn på 
jämlikhet 

Företags prioritering 
av lagar och regler 

Konstant     6,339      6,082 7,542 9,538 
     
Anställd/egenföretagare     
Egenföretagare utan anställda -, 270* -, 220** -, 278** -, 344** 

Egenföretagare med anställda -, 550** -, 361** -, 643** -, 363** 

Anställda (ref. Kat)         -          -           -              - 
     
Antal     
Giltiga 4321 4268 4336 4370 
Bortfall 804 857 789 755 
R' ,005 ,016 ,010 0,014 

 
De värden som presenteras i denna och följande tabeller är: 
 
Konstanten: Det predicerade värdet på (y) då x=0. I denna studie representeras detta värde av     
referenskategorin ”Anställda”.  
B-koefficienten: Värdet på den beroende variabeln (y) då (x) ökar med en enhet. 
𝐑𝟐: Den andel av den totala variationen i (y) som kan förklaras av den totala variationen i (x).  
Signifikansnivå: Indikeras genom antal asterisker (*)= 10 % nivå, *= 5 % nivå och **= 1 % 
nivå. 
Frekvens: Anges i antal (n) för varje index och fråga. 
 
Ovanstående tabell 2.0 visar relationen mellan anställda och egenföretagare och deras grad av 

främlingsfientlighet, syn på könsroller, jämlikhet och prioritering av lagstiftning. Vid närmare 

undersökning ser vi att även om alla grupper tenderar att vara mer inkluderande/nytänkande 

än konservativa/avståndstagande är både egenföretagare med och utan anställda mer 

främlingsfientliga samt har en mer konservativ syn på de roller som omger könen. Mest 

utmärkande är ”egenföretagare med anställda” som i genomsnitt är 0,550 enheter mer 

främlingsfientliga och 0,361 enheter mer konservativa än anställda. Med ett genomsnittligt 

värde på 7,542 kan det även konstateras att ”anställda” har den mest jämlika inställningen och 

att ”egenföretagare med anställda” har den mest ojämlika (7,542-0,643= 6,899). Vad gäller 

respondenternas anseende huruvida företag bör prioritera lagar och regler visar analysen att 

både egenföretagare med och utan anställda har lägst prioriterande syn på vikten av att följa 

lagar och regler. Som tabellen visar har alla samband antingen en eller två asterisker, vilket 

innebär att resultaten kan generaliseras på minst 5 %-nivån. 
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5.2 Anställda och egenföretagares grad av främlingsfientlighet och syn på 
könsroller, jämlikhet och implementering av lagstiftning med hänsyn till 
kontrollvariabler 
 
Mot bakgrund av den statistik och teori som redogjorts i de föregångna avsnitten som bland 

annat konstaterat att män, lågutbildade och äldre tenderar att vara mer konservativa, kan det i 

nästa steg vara intressant att se om dessa samband kvarstår vid kontroll av kön, ålder, 

utbildning och förälderns medborgarskap. Tabell 2.1 redogör en multipel regressionsanalys av 

dessa variabler. 
 
Tabell 2.1. Multipel regression av främlingsfientlighet, könsroller, syn på jämlikhet och prioritering av 
lagar och regler. Skalnivå beroende variabler: (0-10) 

 
5.2.1 Främlingsfientlighet (index) 
 
Vid införande av kontrollvariablerna ser vi att respondenternas grad av främlingsfientlighet 

också beror på andra aspekter. I detta fall symboliserar konstanten det genomsnittliga värdet 

 
 
 

Främlingsf
ientlighet 
(index) 

Könsroller 
(index) 

Syn på 
jämlikhet 

Företags prioritering av 
lagar och regler 

Konstant 7,963 6,032 8,299 9,446 
     
Anställd/egenföretagare     
Egenföretagare utan anställda  -, 021 -, 126* -, 136 -, 290** 
Egenföretagare med anställda  -, 214(*) -, 244** -, 428** -, 294** 

Anställda (ref.kat)         -          -          -                   - 
     
Kön     
Man  -, 375** -, 201** -, 489** -, 118* 
Kvinna (ref.kat)         -          -          -                   - 
     
Ålder     
25-37 (ref.kat)         -          -          -                    - 
38-50  -, 130 ,019 -, 053 -, 027 
51-64    ,240* -, 002 , 100 -, 014 
     
Utbildningsnivå     
Låg -2,455** -, 616** -, 939** -, 289** 
Medel -1,281** -, 253** -, 357** -, 157** 
Hög (ref.kat)        -          -          -                    - 
     
Förälder m. svenskt medborgarskap 
vid födsel av respondent 
 

    

Båda föräldrar -, 717** 0,359** -, 298* 0,307** 
En förälder -, 316 0,504** -, 384 0,207 
Ingen förälder (ref.kat) - - - - 
     
Antal (n)     
Giltiga 4321 4268 4336 4370 
Bortfall 804 857 789 755 
𝑅' 0,110 0,065 0,039 0,023 
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av den beroende variabeln (i detta fall främlingsfientlighet) hos en kvinnlig anställd i det 

yngsta åldersspannet vars föräldrar inte hade svenskt medborgarskap vid dennes födsel. 

Koefficienten för kategorin ”egenföretagare med anställda” tycks ha minskat med cirka 50 % 

samtidigt som främst kontrollvariablerna kön och utbildning verkar ha en mer påtaglig effekt 

på hur främlingsfientlig man är. Som tabellen visar är män i genomsnitt 0,375 enheter mer 

främlingsfientliga än kvinnor med konstanthållning för alla övriga variabler. När det gäller 

ålder visar tabellen att de äldsta personerna är mindre främlingsfientliga än de yngre, något 

som visar motsatsen till resultaten från Demoskops studie. Vad gäller utbildningsnivå kan en 

tydlig skillnad fastställas där lågutbildade har en relativt stark främlingsfientlighet jämfört 

med medel- och högutbildade. Att respondentens förälder hade svenskt medborgarskap vid 

dennes födsel tycks också ha en effekt vad denne anser om invandring. Personer vars båda 

föräldrar hade svenskt medborgarskap vid dennes födsel är mer negativt inställda till 

invandring jämfört med dem med en eller ingen, oavsett om denne besitter hög, medel eller 

låg utbildning och ålder, är egenföretagare/anställd eller är man eller kvinna.   

 
5.2.2 Könsroller (index) 
 
Som tabellen visar har konstanten för denna variabel inte ändrats särskilt mycket. Däremot 

kan vi se liknande tendenser om variablerna utbildning och kön där i synnerhet män och 

lågutbildade tenderar att ha den mest konservativa synen på män och kvinnors roller i arbete/ 

hem. Även här är egenföretagare med anställda mest konservativa, följt av egenföretagare 

utan anställda. Gällande frågan om föräldrar med svenskt medborgarskap vid födsel tycks 

motsatsen infalla jämfört med frågan om främlingsfientlighet, där de personer vars ingen 

förälder hade svenskt medborgarskap vid födsel har mest konservativ syn, givet allt annat 

lika. För detta index tycks inte ålder ha en signifikant effekt inom de generaliserbara nivåerna. 

 

5.2.3 Syn på jämlikhet och prioritering av lagar och regler (enskilda frågor) 

När det kommer till huruvida dessa respondenter ser på jämlikhet och lika förutsättningar för 

andra människor har ”egenföretagare med anställda” mest negativ inställning. Dock kan 

denna slutsats inte generaliseras för alla egenföretagare eftersom effekten av egenföretagare 

utan anställda inte är signifikant. Tabellen visar också att män tenderar att ha en mer kritisk 

syn till allas jämlika värde med cirka 0,5 enheter. Samma tendenser visas av lågutbildade som 

i genomsnitt har 0,939 enheter högre ojämlikhetstänk. Personer vars föräldrar inte hade 

svenskt medborgarskap vid dennes födsel är har mest jämlik syn. Detta samband är dock inte 
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signifikant för dem med en förälder jämfört med dem som inte hade en förälder med svenskt 

medborgarskap. Ålder tycks även här inte ha en signifikant effekt.  

 
Vad gäller frågan om lagar eller regler behöver prioriteras av företagare ser vi i tabellen att 

både egenföretagare och anställda anser i mycket stor utsträckning att dessa bör prioriteras. 

Trots detta faktum har egenföretagare som grupp en högre icke-prioriterande syn än anställda. 

Både män och lågutbildade tenderar också att besitta en mindre prioriterande syn. Ålder har 

ingen signifikant effekt på denna fråga samt att föräldrars svenska medborgarskap vid födsel 

tycks i likhet med jämlikhetsfrågan endast kunna generaliseras för dem respondenter vars 

båda föräldrar hade svenskt medborgarskap. Av dessa har de med två svenska föräldrar mest 

prioriterande syn.  

 
Efter införande av dessa kontrollvariabler kan det sammanfattningsvis konstateras att 

huvudsambanden fortfarande kvarstår, där särskilt egenföretagare med anställda tenderar att 

vara mindre progressiva än allmänheten i sin inställning till mångfald. Som ovanstående 

resultat visar har de en mer fientlig/konservativ attityd mot personer med utländsk bakgrund 

respektive könsroller, samtidigt som de prioriterar lagar och människors lika värde i minst 

utsträckning. För att se om dessa åsikter varierar inom och mellan olika typer av segment på 

arbetsmarknaden kommer nästa del undersöka närmare hur egenföretagares attityd till 

mångfald skiljer sig mellan olika yrkesklasser. 

 
5.3 Egenföretagares främlingsfientlighet och syn på könsroller, jämlikhet 
och prioritering av lagar och regler inom olika yrkesklasser 
 
Mot bakgrund av den segregering som existerar på arbetsmarknaden och att både 

kvalificerade och okvalificerade arbeten ökat på senare år för kategorin egenföretagare, finns 

det anledning att undersöka huruvida preferenser och inställningar mellan dessa kan skiljas åt 

både ur ett vertikalt och horisontellt plan (SCB, 2014; Oesch, 2006; Arum & Müller, 2004). 

Som tabell 2.1 och tidigare forskning visat, skiljer sig utfallet i de beroende variablerna 

beroende på vilket kön och grad av utbildning individer har. Då män och kvinnor samt hög 

respektive lågutbildade ofta tenderar att utgöra en majoritet inom vissa segment på 

arbetsmarknaden, kan det avslutningsvis vara intressant att undersöka hur egenföretagares 

grad av främlingsfientlighet, syn på könsroller, jämlikhet och lagar varierar bland olika 

yrkeskategorier. För att göra detta kommer Daniel Oeschs yrkesklass-schema användas 

(2006). Detta schema är en utökning av Goldthorpe- Erikssonschemat (EGP) som delar in 
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befolkningen i kvalificerade och okvalificerade arbetare, service- och tjänsteanställda samt 

företagare och jordbrukare i manuella och icke-manuella klasser. Då dessa klasser ansågs vara 

för homogena tillades även en horisontell uppdelning, något som Oesch kallas för 

arbetslogiker. Dessa logiker är indelade i sjutton olika grupper och omfattar både arbetare och 

egenföretagare (Sannerstedt, 2013). I materialet för denna studie har dessa grupper 

sammanställts i sju huvudklasser: tjänstemän inom tekniska-, administrativa- och 

sociokulturella yrken samt arbetare inom administrativa yrken, tjänsteproduktion, 

industriproduktion och lantbruk. Resultaten för denna analys presenteras i tabell 2.2. 

 
Tabell 2.2. Linjär regression av egenföretagares främlingsfientlighet och syn på könsroller, jämlikhet och 
prioritering av lagar och regler inom olika yrkesklasser. 

 
Konstantens värde i detta fall symboliserar värdet för egenföretagare med/utan anställda inom 

sociokulturella yrken. Koefficienterna som kunde urskiljas i de föregångna tabellerna har i 

denna illustrering blivit ersatt av det predicerade värdet för varje index och fråga med en 

decimals avrundning. Detta gjordes för att få en mer överskådlig blick av resultaten. 

Exempelvis har egenföretagare utan anställda som är tjänstemän i tekniska yrken 6,2 enheter 

på främlingsfientlighetsindexet. Ur tabellen framgår det tydligt att de individer som är mest 

avståndstagande, konservativa och minst lagprioriterande etc. är egenföretagare med och utan 

anställda inom lantbruk och industriproduktion. Dessa tendenser gäller för alla beroende 

variabler (med undantag för egenföretagare utan anställda och företags prioritering av lagar 

och regler där arbetare inom tjänsteproduktion har mest icke-prioriterad syn). Värt att nämna 

är att egenföretagare med anställda också var den enda gruppen som hade tillräcklig hög 

signifikansnivå för alla korrelationer, något som i synnerhet gäller frågan om 

 Främlingsfientlighet 
(index) Könsroller (index) Syn på jämlikhet Företags prioritering 

av lagar och regler 

 Ef. Utan 
anställda 

Ef. Med 
anställda 

Ef. Utan 
anställda 

Ef. Med 
anställda 

Ef. Utan 
anställda 

Ef. med 
anställda 

Ef. Utan 
anställda 

Ef. med 
anställda 

Tjänstemän i sociokulturella yrken 
(konstant)  7,839 7,059 6,338 5,991 7,843 7,400 9,333 9,500 

     
Yrkesklass     
Tjänstemän i tekniska yrken 6,2** 6,1(*) 6,0* 5,9 7,3(*) 7,2 9,3 9,0(*) 
Tjänstemän i administrativa yrken 6,8** 5,9* 6,1(*) 5,7 7,3* 6,9 9,3 9,3 
Arbetare i administrativa yrken 5,9* 5,0* 6,1 5,8 7,3 8,5 9,3 10 
Arbetare i tjänsteproduktion 5,8** 6,1* 5,7** 5,9 7,6 7,1 9,0* 9,4 
Arbetare inom industriproduktion 4,9** 5,2** 5,7** 5,5* 6,9* 6,8*) 9,2 9,0* 
Lantbrukare 5,2** 4,8** 5,4** 5,3* 6,8* 5,6** 9,1  8,9* 
     
Antal      
Giltiga 1165 713 1149 710 1166 712 1164 716 
Bortfall 28 10 44 13 27 11 29 7 
𝑅' ,119 ,037 ,058 ,012 0,019 0,025 0,002 0,012 
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främlingsfientlighet. Trots att alla samband i de två tidigare tabellerna visar samma tendenser 

som denna hade dock alla av dem en övervägande positiv attityd. I denna tabell ser vi att så är 

inte fallet då exempelvis egenföretagare med anställda inom lantbruk och egenföretagare utan 

anställda i industriproduktion är övervägande främlingsfientlig än ”inkluderande/mottagande” 

, något som konstateras genom värdena 4,8 respektive 4,9. De egenföretagare som är mest 

positiva, inkluderande, jämlika etc. är de inom sociokulturella, administrativa och tekniska 

yrkesklasser. Däremot verkar detta samband inte generaliserbart för alla index och enskilda 

frågor och kategorier av egenföretagare.  

6.0 Slutdiskussion 
	
6.1 Slutsatser  

Syftet med denna studie har varit att undersöka om egenföretagares attityder mot mångfald 

skiljer sig mot allmänheten. För att göra detta valdes frågor om deras grad av 

främlingsfientlighet och syn på könsroller, jämlikhet och prioritering av lagar och regler. Den 

mest centrala slutsatsen som genomsyrar hela studien är att attityderna hos egenföretagare, i 

synnerhet de med anställda, är i alla frågor mer negativa/avståndstagande/konservativa etc. än 

allmänheten. Även om både anställda och egenföretagare i genomsnitt är mer 

positiva/inkluderande än negativa kan vi konstatera att egenföretagare med anställda är mer 

främlingsfientliga och konservativa samt har en mer ojämlik och icke-prioriretande syn på 

och lagstiftning samt människors lika förutsättningar än anställda. Trots att denna studie 

konstanthållt för sådana faktorer som i tidigare forskning visat vara av betydelse (e.g. kön och 

utbildning) kvarstår fortfarande signifikanta samband där egenföretagare med anställda visar 

sig vara minst progressiva, jämliksinriktad, prioriterande av lagar etc. 

Jämfört med den studie som Demoskop genomförde angående befolkningens syn på 

invandring (Santesson, 2015) visade resultatet för denna undersökning både likheter och 

skillnader. Gällande förhållandet mellan ålder och främlingsfientlighet visade resultatet från 

denna studie att äldre är mindre främlingsfientliga än yngre, något som visar motsatsen till 

resultatet för deras studie. Det här kan dock dels bero på att pensionärer inte ingår i urvalet, 

samt att resultatet är efter kontroll för utbildning. Även om sambandet med ålder endast blev 

signifikant för den äldre ålderskategorin gällande frågan om främlingsfientlighet tycks dessa 

besitta minst avståndstagande attityder, något som bevisar motsatsen till deras studie. Med 

hänsyn till att den andra jämförande kategorin medelålders (38-50) inte blev signifikant som 
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dessutom visar en mer positiv inställning än referenskategorin (25-37) kan dock dessa 

slutsatser ifrågasättas. Vad som däremot uppkommer tydligt är att grad av utbildning spelar en 

viktig roll för vilken inställning dessa individer har till personer med utländsk bakgrund, 

förhållandet mellan kvinnor och mäns relation till arbete och hemmet, men också den 

allmänna synen på individers lika livsförutsättningar och prioritering av lagar och regler. Alla 

resultat för denna kontrollvariabel säger samma sak, nämligen att lågutbildade har lägst syn 

på prioritering av lagar och andras jämlika behandling. De är också mest konservativa och 

främlingsfientliga jämfört med både medelutbildade och högutbildade. När det kommer till 

frågan om respondentens föräldrar hade svenskt medborgarskap vid dennes födsel kunde två 

utfall konstateras. För frågorna gällande främlingsfientlighet och syn på jämlikhet är personer 

vars föräldrar hade utländskt medborgarskap mest jämlik i sin syn och minst negativ mot att 

utländska personer kommer för att bo i Sverige. För frågorna om företags prioritering av lagar 

och regler samt könsroller visade resultaten det motsatta. Dock gick dessa resultat enbart att 

generalisera för de individer som hade båda eller ingen förälder med svenskt medborgarskap 

(bortsett från könsroller). Gällande variationen mellan yrkesklasserna kunde vi se liknande 

tendenser där i synnerhet egenföretagare med anställda inom lantbruk och industriproduktion 

är mest konservativa och fientliga mot personer med utländsk bakgrund samt minst 

prioriterande av lagar och människor lika behandling. Individer inom sociokulturella, tekniska 

och administrativa yrken visade sig vara mest progressiv.  

Mot bakgrund av dessa resultat kan det i relation till studiens frågeställning konstateras att 

företagare är mindre progressiva jämfört med allmänheten i sina inställningar till mångfald. 

Eftersom syftet med mångfaldsarbetet är att utveckla sammansättningen och kulturen på 

arbetsplatsen så att bland annat människor av olika kön eller etnisk tillhörighet inkluderas, 

respekteras och värderas kan dessa upptäckter anses som problematiska ur flera perspektiv. 

För individer, i synnerhet kvinnor och utlandsfödda, innebär detta en större risk att bli utsatt 

för diskriminerade processer i arbetslivet som exempelvis rekryteringar och befordringar 

(Attström, 2007; Benschops et.al, 2013; Bertrand & Mullainathans, 2004; Shih, 2002). På 

grund av att dagens diskrimineringslagstiftning bevisligen tycks ha en bristfällig funktion i att 

motverka denna ojämlika särbehandling samt att den kan vara svår att kontrollera blir det 

således extra viktigt för centrala aktörer att ha en icke-diskriminerande och lagenlig attityd. 

För dessa aktörer (organisationer och företag) kan dessa avståndstagande och repressiva 

attityder leda till att rekryterings- och utvecklingsmöjligheter samt behållandet av rätt 

kompetens gå förlorad, vilket i sin tur missgynnar produktivitet och effektivitet i 
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verksamheten. I takt med den ökade invandringen som sker i Sverige blir det också ur ett 

marknadsperspektiv ännu viktigare för organisationer och företag att representera den 

befolkningsfördelning som faktiskt existerar i samhället, dels för att attrahera fler 

kundgrupper men också för att bidra till ett mer integrerande samhälle.  

För att ta sig an dessa ojämlika och ojämställda utmaningar som i synnerhet existerar inom de 

okvalificerade och mansdominerade sektionerna på arbetsmarknaden, samt för dra nytta av de 

fördelar som mångfald i organisationer ger krävs således inte bara en drivande lagstiftning 

utan även ett progressivt tankesätt, inte minst hos egenföretagare.  

6.2 Metoddiskussion och framtida forskning 

Även om den främsta styrkan med denna undersökning ligger i att den omfattar ett stort urval 

av respondenter och således kan ge en representativ bild av populationens tycke samt att den 

utfördes relativt nyligen (2012) finns vissa begränsningar och brister. Då exempelvis antalet 

asylsökande under 2015 ökade dubbelt så mycket samt att mer radikala högerpopulistiska 

partier fått en allt större inverkan i riksdagen finns det anledning att tro att personers 

inställningar till just frågan om främlingsfientlighet kan ha förändrats de senaste tre åren, 

något som bland annat tidigare forskning visat (Santesson, 2015).  

Eftersom både innebörden och utsträckningen av begreppet mångfald och dess komponenter 

kan vara svår att definiera är det dessutom viktigt att poängtera att trots frågorna om etnisk 

tillhörighet och kön varit mest omdebatterade i både arbetsliv och i akademiska kretsar finns 

även en rad andra intressanta frågor. Att i framtida forskning rikta fokus på egenföretagares 

inställningar (även arbetsgivare i allmänhet) till andra grupper som kan vara objekt för 

diskriminering, exempelvis personer med funktionsnedsättning, annan religion eller 

sexualitet, skulle således ge en kompletterande bild av de olikheter och likheter som ingår i 

mångfaldsbegreppet.  

Det viktigaste bidraget i den här studien torde vara att ha besvarat frågan om huruvida 

egenföretatage har mer eller mindre progressiva attityder jämfört med allmänheten. En 

relevant fråga för framtida studier vore därför att undersöka varför egenföretagare uppvisar 

mindre progressiva attityder jämfört med befolkningen i stort.  
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