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Abstract 
 
This paper aims to investigate whether there is any discrimination between 
women and men at their first contact with the ”business supporting system” 
(företagsfrämjande systemet) in Sweden. Discrimination between women and 
men in the business community is a frequently discussed topic, but often in 
terms of board positions, employment or salary. This paper takes a new 
perspective on this question and will investigate if there are differences when 
a man and a woman contact the Swedish business supporting system. The 
question for this paper is as follows. Do women and men get treated 
differently in the first contact with the Swedish business supporting system?  
 
A field experiment was conducted in which fictitious application were sent 
out asking for help to different players in the business supporting system. The 
answers were collected and analysed by variables (e.g answering time, or 
numbers of positive words per response email, etc.), but also through a 
subjective interpretation. The conclusion of this paper shows that there are 
most likely no discrimination against women in this first contact. This is 
thought to be due mainly to the absence of a selective process at first contact.  
 
 
 
 
Nyckelord 
Lika bemötande, jämställdhet, diskriminering, företagsfrämjande, offentlig 
finansiering, män, kvinnor  
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Tack 
 
Att skriva detta examensarbete har varit lärorikt, intressant och utmanande. 
Under skrivandet har jag fått hjälp av flera personer och jag skulle vilja 
nämna några av dessa som varit ovärderliga.  
 
Först vill jag tacka Jonas Månson för all din hjälp under skrivandet. Jag vill 
också tacka Håkan Locking för den input jag fått. Tack även till 
Tillväxtanalys för att jag under mitt skrivande fått göra praktik hos er. På 
Tillväxtanalys har jag fått chansen att lära mig från högst kompetenta 
personer. Men främst vill jag tacka Barbro Widerstedt för allt det stöd och 
hjälp jag fått under skrivandet. Du har hjälpt och inspirerat mig under hela 
processen.  
 
 
Tack så mycket! 
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1 Inledning 
 
”Soon we saw that money going to women brought much more benefit to the 
family than money going to men. So we changed our policy and gave high 
priority to women. As a result, now 96 % of our four million borrowers in 
Grameen Bank are women.” 

-Muhammad Yunus 
 
Diskriminering mellan män och kvinnor är ett högst aktuellt ämne i dagens 
samhällsdebatt. Det kommer också mer och mer forskning på detta ämne som 
visar på att vi har kommit långt i jämställdhetsfrågor men också att det finns 
mycket kvar att göra. Diskriminering har studerats från en mängd olika håll, 
allt från föräldraledighet till husköp. Även i näringslivet diskuteras 
jämställdhet, men här gäller diskussionerna ofta anställning, styrelseplatser 
eller löneskillnader. Denna studie tar ett nytt perspektiv på frågan om 
jämställhet i näringslivet och studerar om det finns någon skillnad i 
bemötandet av män och kvinnor i det företagsfrämjande systemet. Det 
företagsfrämjande systemet i Sverige består av en rad aktörer. Exempelvis det 
statliga bolaget ALMI, Business Sweden, Companion etc. Syftet för de 
organisationer och företag som utgör detta system är att främja företagande, 
både vad gäller nystart såväl som tillväxt.1 De olika typerna av stöd kan grovt 
delas in i rådgivning samt finansiering. Undersökningen om jämställdhet 
inom ramen för systemet genomförs med en fältstudie vilken testar de 
företagsfrämjande aktörernas bemötande mot män och kvinnor.  
 
Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka förekomst av könsrelaterade 
skillnader inom det statliga företagsfrämjande systemet. Arbetet har 
genomförts som en del i Tillväxtanalys övergripande utvärdering av 
regeringens satsning ”Främja kvinnors företagande”. Studien vill ta reda på 
om män och kvinnor som vänder sig till det företagsfrämjande systemet blir 
bemötta olika. Uppsatsarbetet har genomförts inom ramen för 
praktikanställning vid Tillväxtanalys. Den officiella rapporten inom ramen 
för vilken jag gjort min praktik är ”Med varm eller kall hand? Bemötandet av 
män och kvinnor i det företagsfrämjandesystemet”, Tillväxtanalys (2015). 
 

                                                
1 För en fördjupad beskrivning av företagsfrämjande systemet se exempelvis Tillväxtverket 
(2015b) 
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Avgränsningar 
Att få hjälp av det företagsfrämjande systemet innebär att den sökande går 
igenom flera olika steg i processen. Första steget innebär att den sökande tar 
kontakt med någon av de aktörer som finns. Därefter följer möte, 
beslutsprocesser, beslut om stöd och slutligen en uppföljning av det arbete 
som är gjort. De olika stegen och processen illustreras av Figur 1: Från 
kontakt till uppföljning.  
 

 
Figur 1: Från kontakt till uppföljning - Mäns och kvinnors väg genom de olika stegen i 
processen för att få hjälp av det företagsfrämjande systemet. Från första kontakt till 
uppföljning. 

Initialt tar en företagare kontakt med någon av aktörerna inom systemet. 
Denna kontakt kan i vissa fall ge utfallet att ett initialt möte bokas. I andra 
fall leder denna första kontakt inte till något möte. Efter det första mötet, 
vilket många gånger handlar om att ge information om vilket underlag som 
behövs för att gå vidare kan det leda till att någon form av ansökan görs. 
Denna diskuteras vid uppföljande möte/en. I vissa fall leder möte 1 till ett 
beslut om att inte gå vidare. Efter att en formell förfrågan/ansökan om 
rådgivning gjorts sker en utvärdering och ett beslut om rådgivning eller 
finansiering. Slutligen sker, i de flesta fall även en uppföljning. 
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Genom hela denna process försvinner sökande företag i varje steg. Detta kan 
bero på att företaget själv väljer att hoppa av eller att den företagsfrämjande 
aktören man vänt sig till beslutar att företaget inte kan gå vidare i processen. 
Denna uteslutning kan bero på många saker, som att företaget inte uppfyller 
specifika krav för att få hjälp eller att den företagsfrämjande aktören faktiskt 
inte kan hjälpa företaget med det som behövs. Men denna uteslutning kan 
också bero på diskriminering.  
 
Denna studie begränsas till att studera endast det första steget i process, den 
första kontakten med det företagsfrämjande systemet. Med första kontakten 
menas att en förfrågan riktas från en potentiell företagare eller en företagare 
som söker tillväxtrådgivning till en aktör inom systemet. Någon tidigare 
kontakt har inte tagits, varesig muntligt eller skriftligt. Därför kommer bara 
det första svaret på denna förfrågan att användas för bedömning, med 
undantag för automatiska svar.  
 
Att sätta upp fiktiva telefonnummer och ha personer som kan svara i dessa 
telefoner på identiskt sett bedömdes vara för administrativt krävande för 
denna studie. Kommunikationen har därför begränsats helt till mail. 
 
Frågeställning 
Om kvinnor och män skulle utnyttja det företagsfrämjande systemet olika så 
kan detta bero på två saker. För det första kan kvinnor välja att söka hjälp i 
mindre utsträckning än män. Detta kan bero på att kvinnor i större 
utsträckning inte tror sig kunna få hjälp inom ramen för det statligt 
finansierade systemet och därmed söker andra strategier för vilka de uppfattar 
sig ha större chans att få hjälp.2. Även om det inte sker någon direkt 
diskriminering så kan det ändå vara så att de företagsfrämjande aktörerna 
kommunicerar och vänder sig till kunder på ett sätt där man når fler män än 
kvinnor, vilket leder till indirekt diskriminering. För det andra kan 
könsskillnader uppstå i den urvalsprocess som sker när de företagsfrämjande 
aktörerna väljer vilka företag som får hjälp och vilka som inte får det. Det 
kan dels skilja sig hur män och kvinnor bemöts, men det kan även skilja i den 
insats som män respektive kvinnor får. Denna studie studerar om det sker 
någon diskriminering i den allra första urvalsprocessen, dvs. bemötandet. På 
detta område finns det idag ingen motsvarande forskning. Studien har därför 
en tydlig betydelse för den jämnställhetspolitik som regeringen bedriver 
(Regeringen, 2014). Studiens frågeställning är formulerad som följer:  
 
Blir kvinnor och män bemötta olika i den första kontakten med det 
företagsfrämjande systemet? 
 
                                                
2 Se Ahmed (2005) för en teoretisk diskussion om denna typ av själv valda strategier. 
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2 Bakgrund 
Bakgrunden till denna studie är den satsning Tillväxtverket gjort mellan 
2007-2014 under namnet ”Främja kvinnors företagande” (Tillväxtverket , 
2015a). Satsningen syftade till att stärka kvinnors företagande och göra det 
mer tillgängligt för kvinnor att starta och driva företag. En del i satsningen 
var att göra det företagsfrämjande systemet lika tillgängligt för kvinnor som 
för män. Det visar sig att män är överrepresenterade användare av det 
företagsfrämjande systemet i den meningen att det är proportionellt sett större 
andel män som söker stöd (Johansson & Malmström, 2012). Anledningen till 
detta kan dels bero på att män och kvinnor har olika preferenser och 
förväntningar gällande det företagsfrämjande systemet. Men det kan också 
bero på diskriminering, dels i urvalsprocessen och dels att de 
företagsfrämjande aktörerna kommunicerar på ett sätt som är mer 
välkomnande för män än kvinnor. Det företagsfrämjande systemet i Sverige 
består av företag och organisationer som syftar till att hjälpa befintliga och 
nya företag. De företagsfrämjande aktörerna är t.ex. Business Sweden, Almi, 
Nyföretagarcentrum och Näringslivsenheter på kommuner. Dessa aktörer 
hjälper till med en mängd olika tjänster. Aktörerna erbjuder allt från 
rådgivning och legal hjälp till finansiering och assistans vid expansion. De 
organisationer och företag som är verksamma i det företagsfrämjande 
systemet är helt eller delvis statligt finansierade.  
 
3 Tidigare forskning 
Forskning om kvinnors företagande är betydligt mer sällsynt än allmän 
forskning om företagande. Endast 10 % av forskningen på detta område 
utgörs av kvinnlig entreprenörskapsforskning trots att det i Sverige idag är 32 
% av företag som startas av kvinnor (Tillväxtverket, 2012; Brush, Bruin, 
Gatewood, & Henry, 2010; Manolova, Brush, & Elderman, 2008). Den 
forskning som finns som kan användas till att förstå eventuella skillnader i 
bemötande kan grovt delas in i två underkategorier; skillnader i mäns och 
kvinnors företagande samt förklaringar som har sin grund i finansiering av 
företagandet. I följande avsnitt redovisas forskningen som kan relateras till 
dessa övergripande skillnader.  
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3.1. Skillnader i mäns och kvinnors företagande 
Det finns ett antal olika underfrågor till varför det skiljer sig åt mellan män 
och kvinnor vad gäller företagande och valet av företag. I följande avsnitt ges 
en översikt över ett antal grundfrågor. 
 
Drivs kvinnor och män av olika saker och driver de olika typer av företag? 
I Allen och Curington (2014) studeras kvinnor och mäns olika motivation till 
att driva företag i USA. För att studera detta analyseras dels traditionella data 
som demografi men även data som fångar individers uppfattning och åsikt 
om monetära/finansiella- och sociala värden av företagande. Forskarna 
kommer fram till att manliga entreprenörer främst drivs av finansiella 
framgångar. Medan kvinnliga entreprenörer främst drivs av ”family 
concerns” och åsikter från vänner, familj och kamrater, så kallade sociala 
värden.  
 
Manolova et al. (2008) försöker definiera vad som driver kvinnor respektive 
män att starta företag. Studien bygger på ”expectancy theory” där personer 
som är i det absoluta första steget av att starta ett företag får svara på en del 
frågor. Frågorna gäller vad man tror att olika mängd ansträngning kan leda 
till och vad man förväntar sig för utfall av en viss mängd ansträngning. Men 
även vad deras önskade resultat är av att driva ett företag. Studien fann fyra 
naturligt förekommande faktorer som gjorde att individer valde att starta 
företag. Dessa var; självförverkligande, status, finansiell framgång och 
självständighet. Självförverkligande beskrivs som strävan efter att nå de olika 
mål man har som entreprenör. Status syftar till en individs position i relation 
till andra individer i samhället givet social situation. Finansiell framgång ses 
kort och gott som inkomst och självständighet beskrivs som individens frihet, 
kontroll och flexibilitet i vardagen.  
 
Resultatet i studien visar på att självförverkligande, finansiell framgång och 
självständighet är anledningar som driver män att starta egna företag. Dessa 
argument gäller även för kvinnor som vill starta företag. Men för kvinnor 
visar det sig att även status är en viktig anledning.  
 
I Hughes (2006) utgår författaren från ett bredare perspektiv av vad som 
driver folk till egenföretagande. Man börjar med att definiera tre breda 
grupper, klassisk motivation, arbete-familj och tvingad. Klassisk motivation 
syftar på den motivation som man kanske främst tänker på, även kallad 
”pulled”, t.ex. utmaningar, större självständighet och finansiella utmaningar. 
Tvingade entreprenörer är de som väljer att bli entreprenörer för att de är 
arbetslösa och de inte lyckas hitta något jobb. Dessa kallas ”push”. Arbete-
familj är de som väljer att bli entreprenör av skäl som rör familjen som t.ex. 
att enklare kunna ta mer ansvar för barn och hem. 
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När forskarna testade vad som var anledningen till egenföretagande bland 
män och kvinnor i Kanada var resultatet tydligt. Andelen som blivit tvingade 
till egenföretagande var 22 % för kvinnor och 22 % för män. Men om man 
ser till de båda andra ”pull” motivationerna så ser man betydande skillnader. 
Andelen kvinnor som blev egenföretagare på grund av arbete-familj var 25 % 
medan motsvarande siffra för män endast var 7 %. Denna skillnad syns även 
för hur många som valt egenföretagande på grund av klassisk motivation 
vilket var 53 % kvinnor och 72 % män. Forskarna tittade sedan närmare på 
vad som motiverar kvinnor och män som startar företag. Nu uteslöts de som 
blev tvingade till företagande. Tittar man på vilka anledningar som driver 
kvinnor och män att driva företag så ser man att en del anledningar är lika 
medan det är stora skillnader i en del andra faktorer. ”Challange, creativity, 
succes” är en lika stor drivkraft för kvinnor som män (10,0 % kvinnor och 9,7 
% män). Exempel där det är stora skillnader mellan kvinnor och män är 
”work-family balance” där endas 2 % av männen säger att detta motiverar 
dem medan 13 % av kvinnorna säger sig motiveras av detta. För 
motivationen ”independence, freedom, own boss” är skillnaden stor, 42 % av 
männen motiveras av dessa faktorer medan endast 24 % av kvinnorna gör 
det.  
 
Även en svensk studie har tagit sig an frågan om vilka faktorer som motiverar 
män och kvinnor att starta företag. Via en enkät studerar Mångs (2012) 1 133 
individer som startat egna företag och vad som motiverar dem till detta. Varje 
individ fick elva påståenden som de ”inte alls håller med”, ”håller delvis 
med” eller ”håller helt med”. Påståendena är följande: 
Jag blev egenföretagare för att… 
 
… Jag inte fick tillräckligt med uppskattning på mitt förra jobb 
… Jag ville ha ett stimulerande jobb 
… Jag kunde använda mina kunskaper 
… Jag kom på en affärsidé 
… Jag ville ha flexibla arbetstider 
… Jag ville kunna balansera arbets- och familjeliv 
… Jag ville kunna arbeta hemifrån 
… Jag ville vara självständig 
… Jag annars skulle vara arbetslös 
… Det är vanligt i mitt yrke 
… Jag ville nå en högre inkomst 
 
Studien kom, likt tidigare studier utanför Sverige, fram till att kvinnor oftare 
än män väljer att bli egenföretagare på grund av anledningar som rör 
familjeliv. Kvinnor väljer till exempel oftare att bli företagare för att 1) kunna 
ha flexibla arbetstider, 2) kunna balansera familje- och arbetsliv och 3) kunna 
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arbeta från hemmet, medan män oftare har som anledning att uppnå en högre 
inkomst.  
 
Presterar män och kvinnor olika? 
Enligt en rad olika undersökningar så startar kvinnor andra företag än vad 
män gör och det får också konsekvenser för utfallet av företagandet. Enligt 
dessa studier så presterar kvinnors företag sämre i allt från försäljningstillväxt 
och överlevnad till inkomst och antal anställda. Enligt Fischer et al. (1993) 
anställer kvinnoägda företag i genomsnitt 7,79 personer medan manligt ägda 
företag anställer i genomsnitt 12,04. I samma studie visar man att kvinnligt 
ägda företag har en genomsnittlig försäljning på $87 585 i förhållande till 
manligt ägda företag som har en genomsnittlig försäljning på $1 862 159. I 
en studie av Srinivasan et al, (1994) är även överlevnadsgraden för kvinnliga 
företag lägre. Chansen att företaget överlever längre än 4 år är 8,6 % lägre för 
företag som drivs av kvinnor än företag som drivs av män. Även storleken på 
de företag som kvinnor startar och mängden kapital de använder skiljer sig åt. 
Enligt Kalleberg & Leicht (1991) startar kvinnor företag som är 
storleksmässigt mindre än de som startas av män och enligt Brush (1992) 
använder kvinnor mindre kapital när de startar företag än vad män gör. 
 
Kepler et al, (2007) sammanfattar väl de strukturella skillnaderna mellan män 
och kvinnor som driver företag. Studien använder ett nytt dataunderlag och 
tar ett betydligt bredare perspektiv där de försöker analysera alla de variabler 
som kan påverka företagsamhet. Till slut försöker de se om det faktiskt är 
någon skillnad mellan män och kvinnor som driver företag efter man 
kontrollerat för alla dessa variabler. Variablerna som man studerar är bland 
annat; företagsprestation, motivation för att starta företag, företagsstorlek, typ 
av företag som startas, förväntningar på företagets prestation, risk, 
preferenser mm. Studiens resultat visar på att när man kontrollerar för andra 
faktorer så spelar företagarens kön ingen roll för företagets prestation. 
Däremot fann man, likt föregående nämnda studier, skillnader mellan 
manliga och kvinnliga företagare. 
 

• Manliga företagare hade mer erfarenhet innan de startade ett företag 
• Kvinnor hade i genomsnitt större familjer än män som startar företag 
• Sannolikheten för män att köpa sitt företag var större än för kvinnor 
• Sannolikheten för kvinnor att ha positiv avkastning var högre än för 

män, men sannolikheten för att ha anställda var högre för män 
• Kvinnor föredrog lägre risk/avkastning 
• Män spenderade lite mer tid på sitt företag än kvinnor 
• Män startade oftare företag för att tjäna pengar 
• Män startade mer teknikintensiva företag än kvinnor 
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Många gånger beskrivs anledningen till att kvinnor inte använder det 
företagsfrämjande systemet lika mycket som män som att de driver ”fel” typ 
av företag eller att de ”inte söker hjälp i samma utsträckning”. Johansson och 
Malmström (2012) studerar dessa frågor och ifrågasätter en del myter 
angående kvinnors företagande. Studien visar på att kvinnor är aktiva i en 
mängd branscher och utspridda över hela Norrbottens län. Därmed utmanas 
uppgifterna om att kvinnligt företagande skulle ske i branscher och 
geografiska områden där offentlig finansiering inte sker. Vidare visar 
resultatet även på att kvinnors vilja att växa inte skiljer sig mot mäns. Även 
detta visar på att kvinnors företagande inte skiljer sig avsevärt mot mäns. 
Men fortfarande utnyttjas det företagsfrämjande systemet mindre av kvinnor, 
vilket tyder på att kön har en betydelse för offentlig finansiering för 
företagare i Norrbottens län. 
 
Är kvinnor och män olika när det kommer till företagande? 
När man går igenom tidigare forskning gällande de strukturella skillnaderna 
mellan män och kvinnors företagande ser man att det finns många skillnader. 
Allt från varför man startar företag, till målet med sitt företagande och hur 
man praktiskt går till väga med sitt företagande. De flesta studier kommer 
också fram till att om man kontrollerar för dessa faktorer så spelar det ingen 
roll för företagandets framgång om man är man eller kvinna. För att nå ut och 
stärka det kvinnliga företagandet är det därför viktigt att man ser att kvinnor 
och män driver företag på olika sätt men fortfarande måste få samma tillgång 
till det företagsfrämjande systemet för att kunna expandera, bli framgångsrika 
och fortsätta utvecklas.  
 
3.2. Könsskillnader i tillgång till kapital för 
företagande 
I Johansson & Malmström (2015) studeras vem som får företagsstöd i form 
av finansiering. Studien genomfördes genom bland annat intervjuer med 
offentliga finansiärer, observationer av finansiärers bedömning och 
beslutsmöten och textanalys av vad som sades.  
 
Studien kom fram till sju strukturskillnader mellan män och kvinnor.  
 

1. Män beskrivs som företagare och entreprenörer, medan kvinnor endas 
benämns som ”hon”. Kvinnor beskrivs sällan som entreprenörer.  

2. Kvinnor beskrivs mer sällan med positiva ord utan oftare med 
negativa ord. Kvinnor beskrivs till 54 % med positiva attribut och  
46 % med negativa attribut. Detta i relation till män som beskrivs till 
86 % med positiva attribut och 14 % negativa attribut.  

3. Män och kvinnor beskrivs med samma ord som får olika betydelse. 
Båda kan exempelvis beskrivas som ung men för en kvinna betyder 
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det ”ung och oerfaren” medan det för en man kan betyda ”ung och 
hungrig”. 

4. När kvinnor beskrivs positivt är det med mer allmängiltiga attribut än 
män som beskrivs mer detaljerat i positiva ord. Det omvända gäller 
med negativa attribut där kvinnor beskrivs mer detaljerat och män 
mer allmängiltiga. 

5. Män beskrivs med fler superlativ än kvinnor. 
6. När man pratar om kvinnliga företagare beskrivs de i mer passiv form 

som ”är och har” medan män beskrivs i mer aktiv form som ”gör och 
kan”.  

7. Män framställs oftare som unika eller ”idékläckare”, vilket sällan är 
fallet för en kvinna.  

När de beslutsfattare som deltagit i processen sedan intervjuades så hävdar de 
flesta att de inte diskriminerar, vilket indikerar på att den eventuella 
diskrimineringen som sker är helt omedveten.  
 
Alsos et al, (2006) tar ett väldigt tidigt perspektiv och tittar om kvinnors och 
mäns företag påverkas av finansiering i det absolut första skedet efter att ett 
företag startats. Studien genomfördes i Norge genom en enkät som skickades 
ut till företagare och som sedan, 19 månader senare, följdes upp med en 
telefonintervju. Studien visar på stora skillnader i tillgång till kapital för män 
och kvinnor som precis startat företag. Effekten kvarstår även efter att man 
kontrollerat för saker som förväntningar och beteende. Studien tar även steget 
längre och tittar på hur detta påverkar företagens tillväxt under de första 19 
månaderna. Man ser då att kvinnliga företag växer mindre än manliga under 
denna period. Men när forskarna även kontrollerar för mängden kapital 
investerat i företaget så försvinner skillnaden mellan manliga och kvinnliga 
företag. Detta tyder på att om kvinnor hade haft lika stor tillgång till kapital 
som män så skulle deras företag vara minst lika framgångsrika.  
 
Enligt Holmquist och Wennberg (2010) finns det i Sverige en rad hinder för 
kvinnor att få tillgång till kapital när de startat företag. De menar att dessa 
hinder måste undanröjas för att göra kapital mer tillgängligt för kvinnor. De 
främsta svårigheterna för kvinnor i Sverige för att få tillgång till kapital är 
sammanfattat i fyra punkter.  
 

• Kvinnors nätverk består i högre grad av familj och vänner. 
• Kvinnor har i allmänhet en mindre förmögenhet att ställa som 

säkerhet till lån, bland annat för att kvinnor har lägre lön. 
• Kvinnor ser mer omfattande på risk om de känner ansvar för sin 

familj. 
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• Kvinnor som företagsledare möter ofta fördomsfulla attityder bland 
investerare och andra.  

Här visas problem som tidigare nämnts, exempelvis att kvinnor möter 
fördomar, som gör det svårt för dem att få tillgång till kapital. Men även mer 
indirekta problem redovisas, som att kvinnors nätverk i mindre utsträckning 
än mäns består av finansiärer och långivare. Detta visar att för att nå ett 
jämställt företagsfrämjande så gäller det inte bara att ge kvinnor hälften av 
lånen, man måste även jobba med exempelvis kommunikationen, så att 
kvinnor på lika villkor får tillgång till den information som går ut från de 
företagsfrämjande aktörerna.  
 
Genomgången av tidigare forskning visar således på att det kan finnas många 
olika förklaringar till varför det företagandet skiljer sig åt mellan män och 
kvinnor. Att dessa könskillnader finns kan även vara en förklaring till att fler 
män än kvinnor använder sig av det företagsfrämjande systemet. Men det kan 
även finnas skillnader inom systemet som skulle kunna kopplas till 
diskriminering. Syftet med denna uppsats är att undersöka detta, eller 
åtminstone kunna finna indikationer på om diskriminering förekommer eller 
ej. 
 
4 Diskriminering – teoretiska utgångspunkter 
Enligt Ahmed och Hammarstedt (2010) definieras diskriminering som att det 
görs skillnad på två människor trots att de har likvärdiga egenskaper. Med 
fokus på genus kan detta exempelvis vara att en kvinna får mindre betalt för 
likvärdigt arbete än en man eller att en man får ett jobb där en likvärdig, eller 
bättre, kvinna också sökt samma tjänst. Det kan finnas många olika 
anledningar till diskriminering. I nationalekonomisk teori delas dessa 
anledningar vanligtvis upp i två olika sorters diskriminering, 
preferensdiskriminering och statistisk diskriminering. Denna kan vara 
medveten eller omedveten. 
 
4.1. Preferensdiskriminering  
De första ekonomiska teorierna om diskriminering skapades av Gary Becker 
redan 1957. Beckers teorier bygger på preferensdiskriminering. Becker 
(1957) definierar diskriminering som att någon är beredd att acceptera lägre 
inkomst, sämre prestationer eller liknande endast för att undvika en viss typ 
av person eller grupp. Ett exempel på preferensdiskriminering är om en 
arbetsgivare har preferenser mot homosexuella och står inför valet mellan två 
kandidater för en tjänst. Om en homosexuell kandidat är bättre än en 
heterosexuell kandidat så kommer arbetsgivaren ändå att välja den 
heterosexuella kandidaten trots att denna kommer generera mindre intäkter 
till företaget. Arbetsgivaren är alltså beredd att betala priset av lägre intäkter 
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för att slippa anställa en homosexuell person. Många forskare har 
argumenterat att Beckers teori om preferensdiskriminering endast gäller på 
kort sikt. Detta eftersom de företag som inte har några preferenser alltid 
kommer kunna anställa och jobba med de objektivt bästa kandidaterna. Dessa 
företag kommer därför ha konkurrensfördelar mot andra företag som väljer 
att betala ett pris för att kunna diskriminera. Därför kommer företag som 
diskriminerar till slut konkurreras ut och gå i konkurs (Ahmed & 
Hammarstedt, 2010).  
 
4.2. Statistisk diskriminering 
De första teorierna om statistisk diskriminering utvecklades av Edmund 
Phelps 1972. Vid statistisk diskriminering bortser man helt från sina 
preferenser och försöker istället förutse hur individer i olika grupper kommer 
agera, prestera osv. utifrån hur gruppen som helhet beter sig. Man försöker 
alltså uppskatta saker man inte vet genom att titta på ett genomsnitt för olika 
grupper i samhället. Detta kan leda till att två individer med exakt samma 
egenskaper behandlas olika då de exempelvis tillhör två olika etniska 
grupper. Enligt Ahmed och Hammarstedt (2010) är den tydligaste formen av 
statistisk diskriminering den vi hittar hos försäkringsbolagen när de sätter 
priser. Försäkringsbolagen använder sig då av statistik för att bestämma hur 
mycket en person ska betala för exempelvis sin bilförsäkring. Det är tydligt 
att unga män har betydligt större risk för att vara inblandade i en trafikolycka 
än kvinnor i samma ålder. Då kommer dessa män bli diskriminerade och få 
betala en högre premie för sin försäkring. Detta betyder inte att varje ung 
man har större risk att var inblandad än varje ung kvinna och därför kan en 
man med lägre risk än motsvarande kvinna fortfarande få betala en högre 
premie. På arbetsmarknaden kan det inträffa då två likvärdiga kandidater 
söker samma tjänst men den ena individen är rökare. Den aggregerade 
gruppen rökare arbetar i genomsnitt något mindre då de tar fler pauser. 
Därför kan rökaren i detta fall bli bortvald i anställningsprocessen. Detta 
trotts att just denna rökare kanske faktiskt jobbar hårdare än övriga 
kandidater för tjänsten.  
 
4.3. Medveten och omedveten diskriminering 
Diskriminering kan vara omedveten eller medveten.3 Omedveten 
diskriminering kan t.ex. vara om en handläggare i det företagsfrämjande 
systemet kommunicerar olika med olika personer. Handläggaren tror att hen 
bara kan diskriminera genom att ge en grupp människor mer eller minder 
hjälp men kan omedvetet kommunicera på ett missunnande sätt till en viss 
grupp av personer. Medveten diskriminering kan ta sig utryck i t.ex. rasism. 
Om någon medvetet väljer att inte anställa en person med utländsk bakgrund 

                                                
3 Se exempelvis Bertrand et al. (2005) 
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så är det medveten diskriminering. Det kan framstå som enkelt att skilja på 
medveten och omedveten diskriminering, men så är inte alltid fallet. 
Nedärvda rasistiska fördomar kan vara ett exempel då det kan vara svårt. Det 
kan vara enkelt att säga att all rasism är medveten. Men om man är uppväxt 
med falska fördomar om en etnisk grupp så kan man vara omedveten om sin 
rasism och diskriminering. När en studie som denna utförs är diskussionen 
om omedveten och medveten diskriminering viktig. Om man vill minska 
diskrimineringen i samhället så är en studie som denna viktig för att 
identifiera diskriminering. Men när eventuell diskriminering är identifierad så 
måste man jobba för att minska och förebygga denna. Då är det väldigt 
viktigt att förstå skillnaden mellan omedveten och medveten diskriminering 
och hur man kan jobba för att motverka de båda. 
 
4.4. Individuell och systematisk diskriminering    
Det är skillnad på om diskriminering sker individuellt (slumpvis) eller 
systematiskt (strukturellt). Individuell diskriminering innebär att en individ, 
eller en mindre grupp individer, tillhörande en viss grupp diskriminerar mot 
en individ av en annan grupp. Ett exempel är om en fastighetsägare inte hyr 
ut en lägenhet till en person med annan sexuell läggning eller om en ensam 
företagare inte anställer någon med annan etnisk bakgrund. Systematisk 
diskriminering innebär att diskrimineringen sker genom stora institutioner så 
som stora företag eller statliga myndigheter. Om arbetsförmedlingen hade 
hjälpt betydligt fler män än kvinnor till jobb kan detta vara systematisk 
diskriminering (Pincus, 2000).  
 
Slutsatsen av genomgången av teorin ger vid handen att det kan finnas många 
förklaringar till att det finns skillnader i hur män och kvinnor behandlas i 
exempelvis det företagsfrämjande systemet. Syftet med denna undersökning 
kommer inte att vara att undersöka vilken förklaring det kan finnas till 
diskriminering utan snarare att undersöka den grundläggande frågan; finns 
det skillnader i hur det företagsfrämjande systemet bemöter män och kvinnor. 
Genom att använda metoden fältexperiment, vilken presenteras nedan, kan 
studien även närma sig den mer precisa frågan, dvs. om det finns skillnader 
beror de på någon form av diskriminering? 
 
5 Metod och data 
Denna studie genomfördes genom ett fältexperiment. Syftet med att använda 
ett fältexperiment är att det ger möjlighet att undersöka ett verkligt handlande 
i en situation som uppfattas som verkligt och realistiskt hos de som svarar. 
Motivet är att avslöja om det finns systematiska skillnader som skulle kunna 
tolkas som tecken på diskriminering. Styrkan med experimentella ansatser 
överlag är att de ger en hög intern validitet, dvs. att det med hög precision går 
att uttala sig om i detta fall förekomst av diskriminering. Den väsentliga 
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nackdelen med experimentella ansatser är att de ofta är begränsade till sitt 
omfång och till sin generaliserbarhet. Det vill säga att de ofta är förknippade 
med en låg extern validitet. Ytterligare en nackdel är att om något brister i 
upplägget. Exempelvis om individer inom det företagsfrämjande systemet får 
kännedom om experimentet på förhand, så riskerar det att helt underminera 
den interna validiteten. De svar som fås är i detta fall givna under vetskapen 
att diskriminering ska studeras. Slutligen kan det finnas etiska övervägande. 
När ett fält experiment genomförs tas tid i anspråk från de som ska vara 
svara. Denna tid är alltid förknippad med en kostnad som en arbetsgivare får 
stå för. Denna studie är emellertid förankrad med den myndighet som har det 
övergripande ansvaret för aktörer inom det företagsfrämjande systemet, 
Tillväxtverket, varför dessa kostnader redan är beaktade. 4 
 
Metoden har tidigare använts för att studera liknande situationer så som 
diskriminering på arbetsmarknad och bostadsmarknad i Sverige, se Ahmed, 
et al. (2010) och Rooth & Carlsson (2007). 
 

                                                
4 Ansökan om etikprövning av Etikprövningsnämnden i Linköping. Slutsatsen av 
etikprövningen blev att det var organisationer man testade och inte specifika människor och 
var därför etiskt godkänt. Det beräknades även att tiden som gick till spillo skulle vara 
minimal i förhållande till den betydelse forskningens resultat skulle innebära. 
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5.1. Utförande 
Det fanns ingen komplett information om samtliga aktörer. Därför fick en 
manuell sammanställning göras. Först användes redan sammanställda listor 
av relevanta aktörer, exempelvis via Verksamt.se. Dessa listor 
kompletterades sedan med manuella sökningar via Google. Risken att någon 
aktör skulle ha missats bedöms som väldigt låg. Detta eftersom sökningen av 
aktörer som gjorts inför denna studie varit betydligt mer omfattande än den 
sökning som kan antas göras av en entreprenör som behöver företagsstöd. 
510 aktörer identifierades.  
 
Populationen av företagsfrämjande aktörer som är helt eller delvis offentligt 
finansierade uppgår till 510 stycken. Att hela populationen är definierad ger 
en styrka för studien. Eftersom det kan finnas rådgivare som arbetar på mer 
än ett kontor och därför skulle kunna nås av fler än en identisk förfrågan 
valde vi att rikta undersökningen till ett urval av aktörer. Urvalsgruppens 
storlek genom att fastställa en statistisk styrka på 80%, dvs. att det genom 
urvalsstorleken skulle vara möjligt att finna skillnader mellan grupperna som 
var större än 20 % samt risken för typ I fel ska vara mindre än 10 %. Urvalet 
kom därför att uppgå till till 240.5 Dessa värden rekommenderas i exempelvis 
Israel (1992). 
 
Hälften av förfrågningarna kom från en man och hälften från en kvinna. För 
att även försöka se om det finns någon skillnad om man jobbar i det som kan 
uppfattas som kvinnliga/manlig bransch så uppgav hälften att de är i 
redovisningsbranschen och hälften i städbranschen. Redovisningsbranschen 
används som manlig och städbranschen som kvinnlig. 
 
Två förnamn valdes slumpmässigt ut av de 100 vanligaste tilltalsnamnen i 
Sverige6. Dessa var Julia och Axel. Därefter valdes ett gemensamt efternamn 
slumpmässigt ut från de 100 vanligaste efternamnen, Holmberg. Syftet med 
att använda slumpmässigt val var att ta bort subjektivitet i så stor utsträckning 
som möjligt. Att subjektivt välja namn skulle kunna innebära att det 
introduceras viss typ av selektion i undersökningen. Exempelvis så finns 
regionala skillnader i vanligaste namn. 
 

5.1.1 Intervjuer 
Två intervjuer genomfördes under denna studie. Intervjuerna syftade till att 
öka förståelsen för hur den första kontakten med det näringslivsfrämjande 

                                                
5 Inom medicinsk forskning är denna typ av power beräkningar alltid presenterade. 
Beräkningarna för urvalsstorlek gjordes med programmet G*power med följande parametrar; 
Effekt storlek =  0,2, Typ 1 fel (alpha error) = 0,1, Statistisk styrka (power) = 0,8 
6 http://www.scb.se/namnstatistik/#c_li_31180 
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systemet brukar se ut från en företagare7. De kontor som kontaktades 
inkluderades inte i den grupp som sedan blev kontaktad via fiktivt mail. 
Intervjuerna erbjöd inblick i hur kontakten från de som sökte stöd vanligtvis 
såg ut och vem som söker detta stöd. Denna information var av stor vikt vid 
skapandet av de fiktiva ansökningarna i denna studie. Nedan redogörs för de 
viktigaste delarna av intervjuerna. 
 
Almi 
Under intervjun framkom att de som kontaktar Almi oftast gör detta via mail 
eller telefon. Första kontakten är oftast väldigt generell och kortfattad för att 
sedan boka in ett möte. Om företagaren har butik eller liknande kommer 
Almi gärna ut, annars hålls första mötet på Almis kontor. Det som vanligtvis 
framkommer av den första kontakten, enligt intervjun, är vem personen är, 
vad det är för företag och vad de behöver hjälp med. Efter den första 
kontakten bedömer Almi om de är rätt aktör att hjälpa till eller om de ska 
hänvisa till någon annan. Almi försöker oftast att svara på den första 
kontakten via telefon. Almi hjälper bara redan startade företag och inte 
personer som vill starta nya företag. De flesta som söker hjälp av Almi 
beskriver att de är i en expansiv fas där de behöver rådgivning, alternativt 
investeringar.  
 
Näringslivsenheten Östersunds Kommun 
Vid intervjun med näringslivsenheten i Östersund beskriver de att de har tre 
kategorier av företagare som tar kontakt med dem; befintliga företagare i 
Östersund, företag från andra regioner som vill etablera sig i Östersund och 
nystartade företag i regionen. Även här är den absolut största delen företag 
som söker hjälp vid någon form av expansion. Näringslivsenheten beskriver 
också ett liknande scenario som Almi, att den första kontakten är väldigt kort 
och enkel för att få till ett möte. Även på näringslivsenheten försöker man 
sedan att fortsätta kontakten via telefon för att boka in ett möte. Vid närmare 
beskrivning av metoden framhöll Näringslivsenheten att det är relativt vanligt 
att olika undersökningsföretag skickar fiktiva mail av olika slag. Ett problem 
är att det enligt intervjun med näringslivsenheten går att urskilja dessa från 
”riktiga mail” eftersom de oftast är betydligt mindre specifika och lämnar få 
detaljer. De mail som han tror är fiktiva har oftast bara en enkel men väldigt 
bred fråga och väldigt få kontaktuppgifter, aldrig ett telefonnummer. Vid 
frågan om han tror att detta påverkar hans svar så svarar respondenten att 
eftersom detta bara är misstankar så måste han fortfarande behandla alla mail 
lika och han tvivlar på att det påverkar hans svar.  
 

                                                
7 Den första med Lars-Göran Lundberg, företagsrådgivare på Almi Mitt, och den andra med 
Magnus Lindgren, näringslivs chef på Näringslivskontoret i Östersund 
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5.1.2 Förfrågan om hjälp 
Att skapa det fiktiva mail som skickades ut var den viktigaste delen av denna 
metod. Det är hela tiden en balansgång mellan att ge tillräckligt mycket 
information för att verka trovärdig och att inte ge för mycket fiktiv 
information som går att genomskåda. Några kontaktuppgifter utöver den 
mailadress som undersökningen skickades ifrån uppgavs inte. Detta av två 
skäl. Dels så är det ett enorm administrativt jobb att sätta upp adresser och 
telefonnummer där man ska kunna ta emot svar. Men det skulle också ha 
blivit svårt att i efterhand jämföra olika svar, exempelvis ett telefonsvar med 
ett mail. Något företagsnamn uppgavs inte heller. Detta eftersom det är stor 
sannolikhet att den man hade skickat till skulle kunna gjort en Google 
sökning på namnet och då inte fått något resultat.  
 
Mailen som skickades ut var identiska förutom på tre punkter. För det första 
skickades hälften av mailen från en manlig sökande och hälften från en 
kvinnlig sökande, båda med samma efternamn. För det andra gällde 
ansökningarna två olika branscher. Hälften gällde städbranschen och hälften 
redovisningsbranschen. Detta för att sedan kunna se om det var någon 
skillnad om män/kvinnor var i manliga/kvinnliga branscher. För det tredje så 
gällde hälften av mailen företagare som skulle vilja utveckla sitt företag och 
hälften var anställda som skulle vilja starta eget företag. Anledningen till 
denna delning var inte för att försöka se någon skillnad i dessa grupper, utan 
delningen berodde på att de flesta aktörer som jobbar med företagsfrämjande 
endast hjälper en av dessa grupper.  
 
Förfrågan skickades ut via epost den 20e maj 2015 mellan 17.00 och 20.00.8 
Samtliga mail skickades manuellt via en mailklient. Mailen skickades från 
”julia.holmberg45@gmail.com” och ”axel.holmberg71@gmail.com”. Alla 
som svarade fick inom 24 timmar ett mail till som tackade för att de 
återkommit och redogjorde för vårt projekt, kontaktpersoner vid frågor och 
ett erbjudande om att få ta del av resultaten.  
 
Efter utskick skickades ett mail skyndsamt till de som svarat och förklarade 
att det var en fiktiv ansökan och projektets innebörd. Detta svar gick ut max 
24 timmar efter återkoppling, men oftast bara efter någon timme. Vid en 
initial kontakt av denna form finns risken att svaren man får är helt eller 
delvis genererade av ett CRM system. Ett CRM (Customer Relationship 
Manager) System är en programvara som hjälper företag att förenkla kontakt 
och service till sina kunder. Då kan man få ett svar som oftast är delvis 
skrivet på förhand där personen som svarar endast anpassar vissa delar/fraser 
i mailet. Om CRM system används så kommer resultatet i en studie som 
denna att påverkas eftersom delar, eller hela mail, kommer vara identiska. 

                                                
8 Mailet som skickades ut finns i sin helhet, Bilaga 2 
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Dock visade det sig att CRM system inte används i någon betydande 
utsträckning hos aktörerna i det företagsfrämjande systemet. 
 

5.1.3 Val av branscher  
Två olika branscher användes vid förfrågningarna om hjälp. Detta för att 
kunna mäta om det är någon skillnad i den hjälp man får som kvinna/man i 
branscher som uppfattas som typiskt kvinnliga/manliga. Därför användes två 
branscher som uppfattas som manlig respektive kvinnlig. Branscherna var 
inte extrema i någon riktning (exempelvis stensättare eller frisör) även om de 
skulle uppfattas som kvinnliga och manliga. Valen av branscher utgick därför 
från de 10 mest jämställda branscherna på SNI 3 nivå, sett till fördelningen 
av operativa arbetsledare9. Anledningen till att titta på könsfördelningen för 
operativa företagsledare och inte för alla anställda var att det är den operativa 
företagsledaren som står för kontakten med det företagsfrämjande systemet.  
 
De tio branscher som var mest jämställda var följande: 
 

• Vuxenutbildning och övrig utbildning 
• Turist- och bokningsservice 
• Cateringverksamhet 
• Rengöring och lokalvård 
• Semesterbostäder och annan korttidsinkvartering 
• Specialiserad designverksamhet 
• Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre och 

funktionshindrade personer 
• Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning 
• Veterinärverksamhet 
• Övrig specialiserad butikshandel med hushållsvaror 

 
Alla dessa branscher har en könsfördelning på 60/40 eller jämnare. För att 
komma fram till om dessa branscher uppfattades som manliga eller kvinnliga 
gjordes en enkät. I enkäten fick individer svara på om de tyckte att varje 
bransch var typiskt manlig, kvinnlig eller könsneutral (enkäten återfinns i 
Bilaga 1). Enkäten besvarades av slumpvis utvalda personer från bland annat 
Linneuniversitetet och Mittuniversitetet. Resultatet av enkäten visade på att 
ca hälften av branscherna uppfattades som kvinnliga och hälften som 
neutrala. En bransch, redovisning, uppfattades något mer som manlig.  
 
Vid val av branscher måste även sannolikheten att ett sådant företag finns 
räknas med. Att maila till ett näringslivskontor på en mindre ort och uppge att 
man driver ett vårdboende som de inte känner till är osannolikt. Därför 

                                                
9 Entreprenörskapsdatabasen, SCB, egna bearbetningar 
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eliminerades de branscherna som är osannolika att driva utan allmän 
kännedom. Med ovan nämnda utgångspunkt valdes tillslut ”812 Rengöring 
och lokalvård” som en typisk kvinnlig bransch och ”692 Redovisning och 
bokföring, revision, skatterådgivning” som en manlig bransch. 
 
5.2. Utfall 
Sju olika utfall och en helhetsbedömning studerades med utgångspunkt ifrån 
de svar som erhölls.  
 
Svarstid definieras som den tid det tog från att ett mail skickades till att ett 
svar mottagits. Svar som inkommit mer än 6 dagar efter utskick bortsågs 
ifrån. Mailen från Julia skickades ut först och därefter de från Axel. Mailen 
började skickas efter arbetstid. Skälet till att skicka efter arbetstid var att få de 
första svaren morgonen efter. Detta visade sig inte vara fallet och en hel del 
svar kom redan samma kväll. Då Julias mail skickades först och sedan Axels 
så blir sannolikheten att Julia fick svar samma kväll större. För att inte detta 
skulle påverka studien räknades alla, både Axel och Julias, svar som inkom 
samma kväll som svarstid=0. Detta innebär att Julias svarstid är något mindre 
än Axels initialt varför eventuella skillnader mellan Axel och Julias svar ska 
tolkas som en underskattning i det fallet att svar till Axel är kortare. Svar med 
kortare svarstid bedöms som mer hjälpsamt än ett med längre svarstid.  
 
Antal ord visar hur många ord ett svar innehåller. Alla ord i ett mail räknades 
utom signaturer som uppenbart inte är skrivna för hand. Signaturer 
exkluderades då dessa kunde variera väldigt och för att dessa oftast inte 
skrivs manuellt. Fler ord i ett svar ansågs som ett bättre svar. Detta säger inte 
att korta svar inte kunde vara bra och givande. Ett svar som ”oj vad kul, kom 
till mig vid 8 imorgon” är fortfarande ett bra svar trots få ord. Men när man 
studerade de svar som inkommit blev det väldigt tydligt att ett svar alltid blev 
mer informativt och givande ju fler ord det innehöll. Inga svar har alltså blivit 
mindre hjälpsamma för att de varit långt. 
 
Positiva ord: Denna variabel räknade antalet positiva ord och fraser som ett 
mail innehöll. De ord och fraser som räknades som positiva var: 
Kul, roligt, varmt/mycket välkommen, gärna, självklart/naturligtvis, grattis, 
trevligt, spännande, lycka till, strålande, absolut, tack. Ett genomsnittligt svar 
innehöll ett positivt ord. Svar tolkades som bättre desto fler positiva ord det 
innehöll. 
 
Chans föreslagen tid visade hur stor den procentuella chansen var att få en tid 
föreslagen i ett svar. För att det skulle räknas som en föreslagen tid måste en 
(eller flera) dag(ar) och någon form av tid ha angetts, exempelvis ”imorgon 
klockan 14” eller ”fredag eftermiddag”. Chans föreslagen tid räknade som 
positivt och en högre chans ökade hur hjälpsamt ett svar var.  
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Chans ringa om tid visade hur stor chansen var att man blev inbjuden att höra 
av sig för att boka in en tid. Exempel var ”ring så bokar vi in en tid” eller 
”återkom gärna med tider som passar dig” men även ”du kan boka in tid via 
vår hemsida”. Chans föreslagen tid och chans ringa om tid var ömsesidigt 
uteslutande. Även chans att ringa för att boka en tid räknades som positivt, 
men inte lika hjälpsamt som att få en föreslagen tid.  
 
Frågor var en dummy variabel som var lika med 1 om man i svaret fick 
någon form av motfråga. Motfrågor kunde vara t.ex. ”är du bosatt i 
kommunen?”, ”hur länge har du drivit ditt företag?” eller ”har du pratat med 
nyföretagarcentrum?”. De frågor som dök upp i svaren var uteslutande av en 
ifrågasättande karaktär, exempelvis ”har du pratat med xx?” eller ”är du 
bosatt i regionen?”. Därför tolkades en högre grad av frågor som negativt. En 
fråga utesluter inte att mailet var hjälpsamt eller informativt. Antal frågor 
visade snarare på vilken ton ett mail hade, och i alla svar där man fick en 
motfråga uppfattades tonen som mer negativ. 
 
Skickas vidare visade hur stor sannolikheten var för att man i det första svaret 
blev uppmanad att ta vidare kontakt med någon annan person. Att bli skickad 
vidare behövde inte utesluta att man ändå fick någon form av hjälp. 
Kontaktuppgifter bifogades i majoriteten av fallen men var inte nödvändigt 
för att det skulle räknas som skickas vidare. Att bli skickad vidare var en svår 
variabel att tolka. Till en början kunde ett svar även här hållas i en trevlig ton 
och varit hjälpsamt men avslutats med att fortsatt kontakt borde hållas med 
någon annan person. I ett sådant fall kunde det tolkas som neutralt att man 
skickats vidare. Sen fanns det svar där man skickats vidare med ett väldigt 
kort och otrevligt svar där känslan var att personen man mailat inte ville 
hjälpa till. Här tolkades det som negativt att ha skickats vidare. Sist i mailet 
kunde man även få tips om fler personer som man kunde söka hjälp hos 
utöver den personen man först mailat. I detta fall tolkas det som positivt att 
bli skickad vidare.  
 
Subjektiv bedömning: Slutligen gjordes även en subjektiv bedömning av 
svaren. Denna bedömning genomfördes av en utomstående person som 
endast var ytligt införstådd med studien. Personen gick igenom alla inkomna 
svar utan att veta vilket svar som tillhörde vilket kön eller bransch. Den som 
gjorde den subjektiva bedömningen skapade en egen skala från 1-10 som 
byggde på hur hjälpsamt och trevligt/välkomnande ett svar var. Ett medeltal 
sammanställdes för varje kön. Denna är inte redovisad i resultatavsnittet. 
 
5.3. Hypotes för diskriminering 
Kopplat till de teoretiska föreställningarna om diskriminering har jag valt att 
det på en tolkning av de svaren som kommit in från aktörer i det 
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företagsfrämjande systemet. Om de variabler som tolkas som positiva är 
mindre/färre för kvinnor än de är för män och de som tolkas som negativa är 
större för kvinnor än för män, bedöms det som indikationer på en negativ 
diskriminering mot kvinnor. Tabellen nedan sammanfattar tolkningarna som 
ger indikationer på en negativ diskriminering mot kvinnor. 
 
Förväntan vid diskriminering Kvinna Man 
Antal ord Färre Fler 
Antal positiva ord Färre Fler 
Svarstid Längre Kortare 
Chans föreslagen tid Mindre Större 
Chans ringa om tid Mindre Större 
Skickad vidare Större Mindre 
Fråga Större Mindre 

Tabell 1: Hypotes för diskriminering 

Vid eventuell diskriminering antas alltså kvinnor få ett svar som är kortare, 
innehåller färre ord och kommer senare än det för en man. Chansen att hon 
får en föreslagen tid eller att hon får ringa om en tid antas vara lägre och 
risken att bli ifrågasatt eller skickad vidare antas högre. 
 
  



 

 

  27 (40) 

6 Resultat 
 
I resultatavsnittet redovisas först resultaten av undersökningen. Därefter 
följer en diskussion om hur resultaten kan tolkas. 
 
6.1. Undersökningsresultat 
Av de 240 mail som skickades ut bedömdes 217 kunna användas i denna 
studie. Resterande mail har antingen inte blivit besvarade eller fått svar som 
inte kunnat användas. Svar som inte kan användas beror på exempelvis att 
svaret inte kan kopplas till ett ursprungsmail eller att samma person fått mer 
än ett mail (via olika adresser) och därför genomskådat undersökningen.  I 
tabell 2 redovisas svarsfrekvensen och svarstid för svaren till Axel respektive 
Julia. 
 
  Axel Julia 
Svarsfrekvens(%) 85 % 96 % 
Svarstid(tim:min) 41:17 42:27 

Tabell 2: Svarsfrekvens och svarstid 

Det är en allmänt hög svarsfrekvens. Julia fick svar på 115 av 120 email 
vilket är 96 % av fallen medan Axel fick svar på 102 av 120 email vilket är 
85 % av fallen. Jämför man denna svarsfrekvens ser man att Julia relativt sett 
mottog 13 % fler svar än Axel. Både Julia och Alex fick även snabb respons. 
Den genomsnittliga svarstiden för Julia var 42 timmar och 27 minuter samma 
resultat för Axel var 41 timmar och 17 minuter. Den relativa skillnaden 
mellan dessa två responstider är endast 2,8 % långsammare för Julia. I denna 
jämförelse ska det beaktas att mailen till Julia gick ut tidigare än de med 
avsändare Axel, varför det skulle kunna förväntas att svaren till Julia borde 
vara kortare. Skillnaden som finns är troligen en underskattning. 
 
I mailen räknades även antal ord som svaret innehöll samt antalet positiva 
ord. Resultatet redovisas i tabell 3. 
 
  Axel Julia t-värde 
Antal ord 49 54 1,024 
Antal positiva ord 0,66 1,18 4,649** 

Tabell 3: Antal ord och antal positiva ord (** = Signifikant på 5 %) 

Av tabell 3 framgår att Julias 115 email svar innehöll 6 210 ord vilket i 
genomsnitt är 54 ord per svar medan Axel fick 4 998 ord totalt i sina svar 
vilket i genomsnitt är 49 ord per svar. Relativt fick Julia 10 % fler ord i sina 
svar jämfört med Axel. Skillnaderna är dock inte signifikanta.  
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Antal positiva ord skiljer sig mera markant mellan könen. Julias svar innehöll 
136 positiva ord (i genomsnitt 1,18 stycken positiva ord per svar) medan 
Axels svar endast innehöll 67 positiva ord (0,66 stycken positiva ord i 
genomsnitt per svar). Relativt sett innehöll därmed Julias svar 79 % fler 
positiva ord jämfört med Axels svar. Denna skillnad är signifikant skild från 
noll på 5 procents nivån. 
 
  Man  Kvinna t-värde 
Föreslagen tid 37,25 % 27,83 % 1,477 
Ringa om tid 40,20 % 47,83 % 1,129 
Skickas vidare 26,47 % 33,91 % 1,193 
Antal frågor 9,80% 12,17% 0,534 

Tabell 4: Konkret respons (** = Signifikant på 5 %) 

Den huvudsakliga delen i mailet var en förfrågan om att få komma på ett 
möte. För att tolka detta svar användes tre mätvariabler, att få en tid 
föreslagen direkt, att få ringa och boka en tid eller att bli hänvisad vidare till 
någon annan. Som nämnt ovan så är dessa tre variabler inte ömsesidigt 
uteslutande och summan i resultatet kommer därför överstiga 100 %. 
 
Axel fick oftare en tid föreslagen i det första svaret. I 38 av sina svar  
(37,25 %) fick Axel en tid direkt. Julia fick endast en tid föreslagen i 32 av 
sina svar (27,83 %). Relativt sett fick Julia därmed 25,3 % färre förslag om 
tid jämfört med Axel. Skillnaden är inte signifikant skild från noll. 
 
Axel blev ombedd att höra av sig för att boka in en tid i 41 av sina svar 
(40,20 %) medan Julia blev ombett att göra detsamma i 55 av sina svar 
(47,83 %). Därmed fick Julia relativt sett 19,0 % fler förslag om att ringa om 
en tid jämfört med Axel. Skillnaden är inte signifikant skild från noll.  
 
Julia blev hänvisad att höra av sig till någon annan i fler fall än Axel. Julia 
blev hänvisad till någon annan i 39 av sina svar (33,91 %). Axel blev 
hänvisad vidare i 27 av sina svar (26,47 %). Relativt sett blev Julia därmed 
skickad vidare i 28,8 % fler fall än Axel. Skillnaden är inte signifikant skild 
från noll. 
 
Sist mättes också antalet frågor per svar. Julias svar hade större sannolikhet 
att innehålla en fråga. I 14 av fallen (12,17 %) innehöll svaren som Julia fick 
en fråga. För Axel innehöll 10 av svaren (9,80 %) frågor. Relativt sett 
innehöll Julias svar 24,2 % fler frågor jämfört med Axel. Värdet på t-testet 
för antal frågor är 0,534 och således inte signifikant skild från noll. 
 
Resultaten antyder att det kan finnas skillnader i hur män och kvinnor bemöts 
när de kontaktar det företagsfrämjande systemet. Det första är att inte alla 
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resultat följer hypotesen om att kvinnor blir negativt diskriminerade. Några 
resultat visar på en positiv diskriminering av kvinnor och några på en negativ.  
 
6.2. Resultat diskussion 
Det finns totalt 3 variabler som står i motsats till hypotesen om (negativ) 
diskriminering av kvinnor och därför tyder på positiv diskriminering. Dessa 
är antal ord, positiva ord och ringa om tid. Den variabel som tydligast skiljer 
sig mellan kvinnor och män är antal positiva ord, där kvinnor nästan har 
dubbelt så många (79 %) i genomsnitt som män.  
 
Vidare kan det ses att även kvinnors chans att få ringa om tid är 19 % större 
än för män vilket också går emot vår tidigare hypotes. För antal ord ligger 
kvinnor 10 % över män, också i motsatts till vår hypotes.  
 
Den enda variabeln som kan sägas vara nästan lika för kvinnor och män är 
svarstiden som bara skiljer sig med 2,3 % längre tid för kvinnor. Övriga 
variabler ligger i linje med hypotesen för diskriminering och visar mindre 
skillnader mellan män och kvinnor.  
 
Ett förenklat sätt att analysera och jämföra de 7 variablerna är att sätta dessa i 
relation till varandra, se tabellen nedan, där en siffra över 1 indikerar positiv 
diskriminering av kvinnor och en siffra under 1 indikerar negativ 
diskriminering av kvinnor. Siffran fås som en relation mellan resultaten för 
kvinnor och män för varje delresultat (variabel). Se Bilaga 4 för procentuell 
skillnad. 
 
Delresultat Axel Julia Skillnad Relativ 

skillnad 
Antal ord 49 54 5 1,102 
Positiva ord 0,657 1,183 0,526 1,801 
Svarstid (min) 2477 2547 70 0,973 
Föreslagen tid 37,25 % 27,83 % 9,43 %-enheter 0,747 
Ringa om tid 40,20 % 47,83 % 7,63 %-enheter 1,190 
Skickas vidare 26,47 % 33,91 % 7,44 %-enheter 0,781 
Frågor 9,80 % 12,17 % 2,37 %-enheter 0,805 
Tabell 5: Relativ skillnad 

Om det antas att alla sju variabler har samma vikt så kan man multiplicera 
dessa med varandra och se om det samlade resultatet blir över 1 (positiv 
diskriminering av kvinnor) eller under 1 (negativ diskriminering av kvinnor). 
Multipliceringen ger 1,079. Även här ser vi att skillnaden mellan män och 
kvinnor är för försumbar. Dock finns det vissa saker att beakta vid tolkning 
av resultaten. Positiva ord räknas i grunden som en positiv variabel i denna 
studie. Men genom att väga samman alla resultat kan denna variabel 
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uppfattas som negativ i och med den inte är uppriktig menad. Det som då ses 
är att kvinnor får mer positiva ord än män. Detta leder inte nödvändigtvis till 
att de får hjälp i större utsträckning än män, och kvinnor blir fortfarande mer 
ifrågasatta och oftare skickade vidare. I detta fall skulle därför fler positiva 
ord kunna uppfattas som att kvinnor behandlas med överdriven vänlighet. 
Detta kan ske exempelvis om den som svarar på mailet omedvetet 
diskriminerar kvinnor negativt men ofta får höra att det är viktigt att behandla 
kvinnor jämlikt män. Om så är fallet kan det innebära att den som svarar 
anstränger sig att framstå som vänligare mot kvinnor men i slutändan 
diskriminerar kvinnor negativt omedvetet i och med att de vänliga orden i 
praktiken inte har någon betydelse. Även chans att få ringa om tid räknas i 
sig själv som en positiv variabel. Men denna, precis som antalet positiva ord, 
skulle också kunna ses som negativ.  
 
Vid genomgång av svaren framgår det också att det är väldigt få mail som 
direkt nekar möte. Det skulle kunna antas att den som svarar, i de flesta fall, 
mer eller mindre måste acceptera någon form av möte och att det då endast 
finns två alternativ. Antingen måste det direkt föreslås en tid för mötet, eller 
måste den som skriver ombeds att ringa för att boka en tid. Att kvinnor då 
oftare blir ombedda att ringa istället för att direkt få en tid kan därför 
uppfattas som negativt och diskriminerande.  
 
Slutligen ska nämnas att när det gäller de statistiska testerna så kan det finns 
problem med den statistiska styrkan. Om en skillnad mellan två grupper är 
signifikant eller inte avgörs av två parametrar; antalet observationer och hur 
stor skillnad det är i den mätta variabeln. I denna studie valdes ett antagande 
om att kunna identifiera effekter om det skilde mer än 20 procent mellan 
grupperna, samtidigt har vi få observationer. Det finns därför en risk att den 
valda statistiska styrkan inte medger att små skillnader identifieras. 
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7 Sammanfattning och förslag på vidare 
forskning  

Syfte med denna uppsats har varit att se om det finns systematiska skillnader 
i bemötande med avseende på kundens kön. Bemötandet i det 
företagsfrämjande systemet har studerats genom fältexperiment. Detta har 
genomförts genom att sända ut identiskt formulerade förfrågningar om 
rådgivning från en man och en kvinna.10  
 
Resultaten visar att det inte är stora skillnader beroende på frågeställarens 
kön avseende svarsfrekvens eller svarstid. Mer än hälften av förfrågningarna 
får svar inom ett dygn. Det finns även bara små skillnader som kan kopplas 
till innehållet i svaren. Överlag får den manliga frågeställaren mer konkreta 
svar medan den kvinnliga frågeställaren får mer bekräftande svar, både 
avseende att de nått rätt mottagare, men också i form av fler positiva, 
bekräftande ord i svaret. Resultaten tyder på att det finns subtila skillnader i 
hur en företagande kvinna och en företagande man uppfattas av aktörer i det 
företagsfrämjande systemet, men det kan knappast tas som vare sig bevis för 
eller indikationer på någon systematisk diskriminering.  
En viktig lärdom är dock att de skillnader som ändå finns förmedlas till de 
som jobbar inom systemet. Detta kan exempelvis göras inom ramen för olika 
internutbildningar. De program som syftar till professionell utveckling av 
företagsrådgivare bör därför innehålla den typen av information och träning, i 
den mån det inte redan inkluderas 
 
I denna studie har enbart det första bemötandet studerats, men det finns alla 
anledning att även andra stegsteg i processen som illustreras i Figur 3. Dessa 
steg kan studeras med olika infallsvinklar och på olika sätt. 
 

                                                
10 Första delen av sammanfattning bygger på Tillväxtanalys 2015/18. 
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Figur 2: Ramverk för vidare forskning 

 
Ett sätt att göra detta är att ha riktiga personer med fiktiva företag som söker 
hjälp via det företagsfrämjande systemet. Dessa personer skulle då, efter den 
första kontakten, gå på möten och skriva ansökningar m.m.. Personerna i 
fråga bör vara skådespelare som blivit tränade att agera på samma sätt i 
samma situationer. Ovan nämnda förslag bygger på att gå igenom och studera 
mer eller mindre hela processen. Om man istället väljer att studera någon av 
de enskilda stegen i processen (Figur 1) kan man göra en studie tillsammans 
med de företagsfrämjande aktörerna. Detta hade kunnat ske genom att delta i 
någon del av processen hos de företagsfrämjande aktörerna, exempelvis 
under första mötet, utan att aktören varit medveten om syftet med studien. 
Exempelvis kan det då studeras hur aktörer pratar med män och kvinnor 
under dessa möten. Utfallet skulle kunna utgöras av samma variabler som 
används i denna studie, positiva ord, antal frågor mm. Styrkan i detta 
angreppssätt ligger i att det går att observera verkliga möte. Det går därmed 
att få en klar bild av hur det vanligtvis går till i denna del av processen.   
 
Ytterligare ett alternativ är att studera de beslut som redan är tagna av det 
företagsfrämjande systemet. Där studeras då hur det har gått för ett urval av 
kvinnor som sökt hjälp genom det företagsfrämjande systemet. Exempelvis 
kan det studeras hur många som fick hjälp, hur stora insatser de fick 
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(definierat antingen som storlek av belopp eller antal timmars hjälp), var i 
processen som flest föll bort osv. Detta kan därefter jämföras med ett 
identiskt urval av män. Styrkan i en sådan undersökning är att man studerar 
hur de företagsfrämjande aktörerna faktiskt arbetar och vem de hjälper.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1 
 
Enligt din mening, är följande branscher typiskt kvinnliga, manliga eller 
neutrala? Ringa in det alternativ som du tycker passar bäst på varje bransch. 
Endast ett svar per fråga. 
 

1. ”Vuxenutbildning och övrig utbildning” 

Kvinnlig  Neutral  Manlig 

2. ”Turist- och bokningsservice” 

Kvinnlig  Neutral  Manlig 

3. ”Cateringverksamhet”  

Kvinnlig  Neutral  Manlig 

4. ”Rengöring och lokalvård”  

Kvinnlig  Neutral  Manlig 

5. ”Semesterbostäder och annan korttidsinkvartering”  

Kvinnlig  Neutral  Manlig 

6. ”Specialiserad designverksamhet”  

Kvinnlig  Neutral  Manlig 

7. ”Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre och 

funktionshindrade personer”  

Kvinnlig  Neutral  Manlig 

8. ”Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning”  

Kvinnlig  Neutral  Manlig 

9. ”Veterinärverksamhet”  

Kvinnlig  Neutral  Manlig 

10. ”Övrig specialiserad butikshandel med hushållsvaror”  

Kvinnlig  Neutral  Manlig 
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Bilaga 2 
Mailen skickades ut den 20e maj 2015 mellan 17.00 och 20.00 
 
 
Nystartade företag: 
Hej 
Jag heter Axel/Julia och jobbar idag som lokalvårdare/revisor. Efter en tids 
övervägande har jag nu bestämt mig för att starta mitt egna företag istället för att 
stanna som anställd. Jag sökte runt en del online och det verkade som det är er jag 
kan vända mig till för hjälp. Jag har arbetat fram en affärsplan och någon form av 
strategi, som jag skulle vilja få lite utomstående synpunkter på. Jag har även lite 
praktiska funderingar kring hur det fungerar med anställningar och att hyra lokal 
Jag hade uppskattat att få komma till er för att diskutera igenom mina planer och se 
om, och så fall hur, ni skulle kunna hjälpa mig. 
Tack på förhand! 
 
Axel/Julia Holmberg 
 
 
Etablerade företag: 
Hej 
Jag heter Axel/Julia och driver idag en mindre redovisningsbyrå/städfirma. Under 
2014 har jag sett en ökning i antalet kunder och jobb. Därför skulle jag behöva 
hjälp från er. Jag sökte runt en del online och det verkade som det är er jag ska 
vända mig till. Jag behöver främst hjälp med hur jag tar mig an de nya kunderna 
och expandera mitt företag. Men eventuellt en del praktiska saker också, då jag 
funderar på om vi ska byta lokal och anställa ytterligare en medarbetare. 
Jag hade uppskattat att få komma till er för att diskutera igenom mina planer och se 
om, och så fall hur, ni skulle kunna hjälpa mig. 
Tack på förhand! 
 
Axel/Julia Holmberg 
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Bilaga 3 
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Bilaga 4 
 
Procentuell skillnad mellan Julia och Axel 
 
 
  Julia jmf Axel Axel jmf Julia 
Antal ord 10,204% 9,259% 
Positiva ord 80,682% 44,817% 
Svarstid (min) 2,826% 2,748% 
Förslagen tid 25,315% 33,884% 
Ringa om tid 18,980% 15,952% 
Skickas vidare 28,107% 21,940% 
Frågor 24,184% 19,474% 

 


