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Sammanfattning

Särbehandling i anställningsprocessen av specifika grupper, såsom personer
med en bakgrund i Mellanöstern och överviktiga, har traditionellt ansetts bero
på ett medvetet val från arbetsgivarens sida. Forskning inom social kognition
tyder dock på att denna särbehandling skulle kunna ske omedvetet, påverkat av
arbetsgivarens omedvetna (implicita) fördomar.
I den här studien har studenter och arbetsgivare genomfört tre olika implicita associationstester i syfte att mäta deras implicita attityder och prestationsstereotyper gentemot arabmuslimska män relativt infödda svenska män och
deras implicita prestationsstereotyper gentemot överviktiga relativt normalviktiga. Resultaten visar att studenter och arbetsgivare på implicit nivå
associerar arabmuslimska män och överviktiga med lägre prestation jämfört
med infödda svenska män och normalviktiga män, samt har en mer negativ
implicit attityd gentemot arabmuslimska män jämfört med infödda svenska
män.
*
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Inledning1

Lika rättigheter vid anställning innebär att arbetssökande och arbetstagare ska
kunna konkurrera på lika villkor, baserat på sina meriter och att de inte ska bli
särbehandlade på grund av personliga egenskaper som inte är relaterade till
deras arbetsprestation, såsom etnisk tillhörighet eller kön. Diskriminering av
demografiska grupper, såsom invandrade och kvinnor, är föremål för mycket
stor uppmärksamhet, både inom forskning och i media.
Det övergripande syftet med den här studien är att kartlägga förekomsten av
omedvetna (implicita) fördomar gentemot arabmuslimer och överviktiga hos
arbetsgivare. Mer specifikt innebär det att studien undersöker arbetsgivares,
men även studenters, implicita attityder och implicita prestationsstereotyper
gentemot arabmuslimska män relativt infödda svenska män samt implicita
prestationsstereotyper gentemot överviktiga relativt normalviktiga.
Två fältexperiment av Carlsson och Rooth (2007) respektive Rooth (2007a)
har nyligen påvisat att svenska arbetsgivare 2 i mindre utsträckning kallar
arbetssökande med ett arabiskt klingande namn respektive överviktiga personer
till intervju, jämfört med ansökningar med svenskklingande namn respektive
normalviktiga personer. Carlsson och Rooth (2007) skickade ut två fiktiva
jobbansökningar, där det enda som skiljde ansökningarna åt var namnen på
ansökningarna. Ansökningarna med ett svenskklingande namn blev kallade till
intervju femtio procent oftare än de med ett arabiskt klingande namn. Rooth
(2007a) använde sig av samma metod, men i det här fältexperimentet skiljde
sig ansökningarna i stället åt genom bifogade fotografier, som antingen signalerade att den arbetssökande var normalviktig eller att han/hon var överviktig.
Studien visade att normalviktiga personer kallades tjugo procent oftare till
intervju jämfört med överviktiga personer. Dessa två studier pekar på att såväl
män med ett ursprung i Mellanöstern som överviktiga inte alltid behandlas
likvärdigt som infödda svenska män respektive normalviktiga när de söker
arbete.
En möjlig förklaring till den påvisade särbehandlingen är att arbetsgivarna
har negativa attityder och/eller stereotyper mot dessa grupper och därför
1
Rapporten bygger i sin helhet på Agerström m fl (2007). Vi hänvisar till den studien för ytterligare detaljer kring teori och empiri.
2
Med arbetsgivare åsyftar vi även rekryterare. Av läsbarhetsskäl används fortsättningsvis enbart
arbetsgivare.
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undviker att anställa dem. Inom nationalekonomi poängteras framförallt två
typer av diskrimineringsteorier: preferensdiskriminering och statistisk diskriminering. 3 Något förenklat innebär preferensdiskriminering att arbetsgivare,
anställda eller kunder har en negativ attityd gentemot att anställa, jobba,
respektive handla av individer som tillhör en viss grupp. Statistisk diskriminering kan antingen uppkomma på grund av att arbetsgivaren observerar
produktiva egenskaper hos minoritetsgruppen med lägre precision eller att
arbetsgivaren, i brist på fullständig information, använder individens grupptillhörighet som en proxy för icke-observerade egenskaper.
Gemensamt för de här ekonomiska teorierna om diskriminering är att den
antas ske på ett medvetet plan. Aktuell forskning inom social kognition tyder
dock på att fördomar och diskriminering kan förekomma och verka på en
implicit (omedveten) nivå. Det är enligt denna teori fullt möjligt att arbetsgivare har fördomar gentemot en grupp människor, men att de själva inte är
medvetna om dessa fördomar. Dessa implicita fördomar kan sedan utan arbetsgivarens kännedom påverka deras beslut i anställningsprocessen (Greenwald
och Banaji, 1995). Bertrand m fl (2005) poängterar att förekomsten av denna
implicita diskriminering bör undersökas på arbetsmarknaden. De föreslår att
man med hjälp av implicita associationstester (Greenwald m fl, 1998) ska
undersöka sambandet mellan implicita attityder hos arbetsgivare och faktisk
diskriminering.
Att det är enbart attityder som ligger till grund för implicit diskriminering är
dock ingen självklarhet. Rooth och Åslund (2005) visar att den attitydförändring som enligt flera studier följde efter terrorattackerna i USA den 11
september 2001 inte påverkade situationen på arbetsmarknaden i större
utsträckning för de potentiellt sett mest utsatta grupperna, jämfört med grupper
som inte förväntas ha påverkats. Resultaten i fältstudierna av Carlsson och
Rooth (2007) och Rooth (2007a) visar dessutom på att graden av särbehandling
varierar mellan olika yrkeskategorier. Sammantaget indikerar resultaten från
dessa tre studier att arbetsgivare inte enbart särbehandlar jobbsökande på grund
av negativa attityder, utan kanske också på stereotyper kring individernas
grupptillhörighet. En sådan stereotypisering av vissa gruppers arbetsförmåga
kan mycket väl ske på såväl explicit som implicit nivå. Det är därför även
viktigt att studera hur vanligt förekommande implicita arbetsrelaterade stereotyper är.
3

4

Se Altonji och Blank (1999) för en genomgång av dessa teorier.
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Inom internationell forskning har Nosek m fl (2007) påvisat att många har
implicita negativa attityder gentemot arabmuslimer 4 samt överviktiga/feta.
Vidare har Schwartz m fl (2006) funnit både implicita negativa attityder och
implicita lathetsstereotyper gentemot överviktiga/feta individer. I en svensk
kontext har Ekehammar m fl (2003) visat att studenter har både implicita och
explicita fördomar mot invandrade personer.
Ovanstående resultat kan dock inte utan vidare generaliseras till att gälla
även för svenska arbetsgivare. Så vitt vi vet finns det ingen studie som har
undersökt om just arbetsgivare har implicita negativa attityder gentemot dessa
grupper. Vidare finns det inga studier som undersökt implicita prestationsstereotyper.
Resultaten från de implicita testerna visar att en överväldigande majoritet
uppvisar negativa attityder, samt associerar arabmuslimska män och överviktiga med lägre prestation jämfört med infödda svenska män respektive
normalviktiga. Detta gäller för såväl studenter som för arbetsgivare.
Rapporten är upplagd enligt följande. I avsnitt två presenterar vi teorier
kring fördomar, stereotyper och attityder, samt hur dessa kan mätas empiriskt. I
avsnitt tre presenteras hur experimenten genomfördes. Avsnitt fyra består av en
resultatredovisning från experimenten medan avsnitt fem är en avslutande och
sammanfattande diskussion av resultaten.

2

Fördomar – attityder och stereotyper

I vardagligt tal används oftast fördomar om negativa tankar och känslor mot
olika sociala grupper i samhället. Ibland används det även om neutrala eller
positiva föreställningar om grupper. Inom forskning används termen fördom
om negativa känslor, bedömningar och föreställningar om olika sociala grupper
i samhället (Akrami, 2005). Denna definition inkluderar såväl negativa attityder som negativa stereotyper, och är den definition som används i den här
framställningen.

4

Det amerikanska uttrycket ”Arab-muslim” har ingen direkt svensk motsvarighet. Eftersom vi
specifikt är intresserade av attityder/stereotyper mot personer med en bakgrund i Mellanöstern
och som är muslimer har vi valt att skapa en svensk motsvarighet, ”arabmuslimska män”. Se
avsnitt 3 och Agerström m fl (2007) för en mer detaljerad motivering.
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Med attityd avses en positiv eller negativ inställning till ett socialt objekt.
Stereotyp syftar däremot till den generaliserade uppsättningen av uppfattningar
individer har om olika sociala grupper i samhället. Oftast består stereotyperna
av särskilda egenskaper som de tillfrågade tror beskriver individer som tillhör
en viss annan grupp. Dessa egenskaper behöver till skillnad från attityden inte
ha någon värdering, utan kan vara neutrala. Ett exempel på en neutral stereotyp
är att ”italienare tycker om fotboll” (Greenwald och Banaji, 1995).
Samma stereotyper kan vara positiva och negativa beroende på sammanhanget. En vanlig stereotyp om män är att de är aggressiva, vilket många upplever som positivt i vissa sporter som till exempel boxning, men negativt i
andra sammanhang såsom barnavård. Inte sällan anger individer från en grupp
flera olika stereotyper om en annan grupp, vilka kan vara både negativa, positiva och/eller neutrala. Till exempel kan traditionella stereotyper om kvinnor
innebära att de uppfattas som duktiga på hushållsarbete, är empatiska och
varmhjärtade, samtidigt som de uppfattas ha bristande kunskaper i matematik
och att de är svaga rent fysiskt. I och med att positiva och negativa stereotyper
kan blandas, är det fullt möjligt att individer uppvisar vissa negativa stereotyper
om en viss grupp, samtidigt som de har en generell positiv attityd till den
gruppen. Med andra ord kan attityden berätta om i vilken utsträckning vi tycker
om en annan grupp individer, medan stereotyperna innehåller specifik
information om våra förutfattade meningar om samma grupp.

2.1

Att mäta fördomar

Det traditionella sättet att undersöka individers fördomar gentemot olika grupper, är att helt enkelt fråga dem vad de har för inställning (attityder) till och för
uppfattningar om (stereotyper) den aktuella gruppen. Detta görs vanligtvis
genom enkäter, och kallas för explicita mått på fördomar. Denna undersökningsmetod kan ge en del information om individernas fördomar, men om
man är intresserad av att undersöka fördomar som kan vara relaterade till
faktiskt diskriminerande beteende, så finns det flera nackdelar (Greenwald och
Banaji, 1995). Den mest uppenbara nackdelen är att vissa deltagare inte vill
uppge att de är fördomsfulla. Det är därför vanligt att deltagarna uppger en mer
socialt önskvärd bild av sina fördomar (Akrami och Ekehammar, 2005).
Forskare inom fältet implicit social kognition (till exempel Greenwald och
Banaji, 1995) har uppmärksammat ytterligare en nackdel med den explicita
mätmetoden, nämligen den att fördomarna kan befinna sig enbart på en implicit
nivå. Deltagarna är enligt denna teori inte medvetna om att de har implicita

6
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fördomar, och kan därför inte uttrycka dessa om de blir tillfrågade. Greenwald
och Banaji (1995) menar att dessa implicita fördomar kan påverka vårt
beteende lika mycket som de explicita och medvetna fördomarna. Till exempel
skulle en arbetsgivare kunna undertrycka sina medvetna fördomar eftersom
han/hon vill följa svensk lag och vara professionell i sin yrkesutövning, medan
det är svårt att kontrollera något som han/hon inte har kännedom om. Med
anledning av detta är det möjligt att arbetsgivares diskriminerande beteende i
anställningsprocessen beror på implicita negativa attityder mot och/eller
stereotyper om de utsatta grupperna på arbetsmarknaden.
På senare tid har mycket forskning bedrivits inom området implicit social
kognition, men det råder ännu ingen konsensus kring hur implicita och explicita fördomar förhåller sig till varandra. Vissa forskare betraktar implicita och
explicita fördomar som helt skiljda underliggande konstruktioner, och som
teoretiskt sett inte har något samband alls. Andra forskare menar att de förvisso
är två olika konstruktioner, men att de har ett tydligt samband med varandra.
Återigen andra forskare hävdar att implicita och explicita fördomar egentligen
är samma sak, och att skillnaden ligger i hur man mäter dem (se Fazio och
Olson, 2003, och Nosek, 2005).
Poehlmann m fl (2005) har visat att inom områden som är socialt känsliga
är de implicita måtten att föredra då de kan förutsäga beteende i högre grad än
de explicita måtten. Därför är det nödvändigt att undersöka i vilken utsträckning implicita negativa attityder till och implicita stereotyper om arabmuslimer
och överviktiga existerar hos arbetsgivare. Om dessa är vanligt förekommande
skulle de kunna förklara en del av den särbehandling som observerats i experimenten av Carlsson och Rooth (2007) och Rooth (2007a).

2.2

Att mäta implicita attityder och stereotyper – Implicit
Association Test

I en genomgång av olika metoder för att mäta implicita fördomar, visar Fazio
och Olson (2003) att det endast är ett fåtal metoder som är så pass väl
validerade och robusta att de lämpar sig för tillämpad forskning. Den i särklass
mest välanvända implicita mätmetoden är The Implicit Association Test (IAT)
skapad av Greenwald m fl (1998).
IAT är ett datoriserat test som syftar till att mäta individers automatiska
associationer. Detta görs genom att deltagarna får stimuli (bilder och ord)
visade på en datorskärm och dessa ska sorteras på ett förutbestämt sätt. Bilderna och orden varieras sedan på olika sätt för att kunna analysera hur olika
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koncept (till exempel lågpresterande och överviktig) är associerade med
varandra. Nedan följer en redogörelse för en av de IAT som används i den här
studien, nämligen den IAT som är avsedd att mäta implicita prestationsstereotyper gentemot kategorin ”överviktiga” i förhållande till ”normalviktiga”. 5
Testet börjar med att deltagarna med hjälp av två tangenter, sorterar bilder
av överviktiga och normalviktiga personer 6 till de två kategorierna ”överviktiga” och ”normalviktiga”, som visas som rubriker högst upp på vänster
respektive höger sida om skärmen. Deltagarna uppmanas att göra detta så fort
som möjligt. De trycker ”d” för att sortera en bild till kategorin ”överviktiga”
och ”k” för att sortera en bild till ”normalviktiga”. Alla övningar har endast ett
rätt svar, och trycker testdeltagaren fel så visas ett felmeddelande på skärmen
och han/hon uppmanas att snabbt trycka rätt svar. Övningarna upprepas ett
flertal omgångar där bilderna visas i slumpmässig ordning på skärmen. För
varje sorteringsövning registrerar datorn hur lång tid det tog att svara rätt.
I nästa steg har rubrikerna och stimuli som ska sorteras ändrats. Nu sorterar
man istället ord såsom ”flitig”, ”ambitiös”, ”trög” och ”initiativlös” till de två
attributkategorierna ”högpresterande” och ”lågpresterande”, som visas som två
rubriker på vardera sidan om skärmen. 7
I den tredje delen av testet återfinns samtliga fyra kategorirubriker och såväl
bilder som ord ska sorteras, men fortfarande med bara två tangenter. Det
innebär att två kategorier kommer att dela tangent. Man trycker nu ”d” för att
sortera en bild eller ett ord som antingen ”överviktiga” eller som ”högpresterande”, och sålunda trycker man ”k” för att sortera en bild eller ett ord som
antingen ”normalviktig” eller ”lågpresterande”.
I den fjärde delen av testet ska återigen endast bilder sorteras till två
kategorier. Skillnaden mot tidigare är att kategorierna ”överviktiga” och
”normalviktiga” nu har bytt plats med varandra på skärmen. Nu ska tangenten
”d” användas för att sortera bilder till ”normalviktiga” och ”k” för att sortera
bilder till ”överviktiga”. Detta upprepas ett antal övningar för att man ska
kunna hinna lära om den nya placeringen av kategorierna.
5

Kategorierna som används i den arabmuslim-IAT:n är ”muslimska män” och ”svenska män”
och där stimuli utgörs av namn.
6
Bilderna finns bifogade i Agerström m fl (2007).
7
Kategorierna i attityd IAT:n är ”positiv” och ”negativ” och där stimuli utgörs av positiva och
negativa ord. För utförliga beskrivningar av de olika IAT-experimenten som användes i studien,
se Agerström m fl (2007).

8
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I den femte delen ska precis som i del tre bilder och ord sorteras till fyra
kategorier, men med skillnaden att ”överviktiga” och ”normalviktiga” numera
har den nya placeringen som lärdes in i del fyra. Alltså kommer kategorierna
”normalviktiga” och ”högpresterande” att dela ”d” tangenten, och kategorierna
”överviktiga” och ”lågpresterande” att dela ”k” tangenten.
Del 3 och 5 utgör själva testet i experimentet, medan övriga delar är till för
inlärning av procedurerna. I och med att del 3 och del 5 görs med två olika
kombinationer av kategorierna, ”överviktiga” + ”högpresterande”/ ”normalviktiga” + ”lågpresterande” i del 3, och ”normalviktiga” + ”högpresterande”/”överviktiga” + ”lågpresterande” i del 5, kan svarstiderna jämföras för
de två olika kombinationerna. Om deltagarna har kortare svarstider för vissa
kombinationer, tyder det på att de lättare associerar de två kategorierna i den
kombinationen med varandra. Om till exempel deltagarna finner det lättare att
associera ”överviktiga” med lågpresterande ord och ”normalviktiga” med högpresterande ord, än de finner det att associera ”normalviktiga” och
lågpresterande ord och ”överviktiga” och högpresterande ord innebär det att de
har den implicita stereotypen att överviktiga presterar lägre än normalviktiga.
Vid konstruktionen av IAT är det viktigt att kategorierna är tydligt avskiljda
från varandra, och att stimuli (ord, namn eller bilder) tydligt passar in på endast
en av kategorierna. Vilka associationer testet mäter bestäms i huvudsak av
kategoriernas rubriker, så länge som stimuli passar in i kategorin. IAT mäter
således inte den omedelbara reaktionen på ett visst namn, eller en viss bild,
utan associationen mellan kategorin det namnet/bilden tillhör och en annan
kategori. 8 De kategorirubriker och tillhörande stimuli in den aktuella studien
valdes därför ut efter mycket noggrant övervägande. För en utförlig beskrivning se Agerström m fl (2007).
De implicita associationstesterna genomfördes enligt de rekommendationer
som Nosek m fl (2005) har föreslagit. Datorprogrammet som användes var en
webbversion av Inquisit som är avsett att mycket noggrant mäta svarstider.
Studenterna genomförde testerna i datorlabb, medan arbetsgivarna genomförde
dem på arbetsdatorn. En funktion i programmet säkerställde dock att samtliga
datorer mätte upp till prestandakraven.
8

Studien av Mitchell m fl (2003) visar att test med exakt samma stimuli av afro-amerikanska
idrottsmän mäter helt olika implicita attityder beroende på vilken kategori de ska sorteras in
under. Även om de flestas testresultat visar på en implicit negativ attityd till kategorin svarta, så
har de flesta en implicit positiv attityd till kategorin idrottsmän, trots att stimuli består av samma
afro-amerikanska idrottsmän.
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Databearbetningen bestod av att skillnaden i svarstider räknades ut och
kodades om med hjälp av en statistisk formel där slutprodukten är en effektstorlek på associationsstyrka i form av ett D-mått. D-måttet är kodat så att ett
positivt värde betyder att man har implicita negativa stereotyper eller implicita
negativa attityder gentemot arabmuslimska män respektive överviktiga, relativt
sett till vad man har gentemot infödda svenska män och normalviktiga. Ett
nollvärde innebär att man inte har någon skillnad i association mellan grupperna. När man tolkar effekterna bör ett D-värde tolkas som ungefär dubbelt så
starkt som motsvarande Cohens d (Greenwald m fl, 2003). Enligt denna
måttstock anses ett D-värde över 0,15 innebära att individen besitter en svag
partiskhet/bias i implicit attityd/stereotyp gentemot den ena gruppen jämfört
med den andra, medan ett värde över 0,35 innebär att effekten är måttlig och
över 0,65 att den är stark.

3

Implicita och explicita mått i studien

Den här studien syftar primärt till att undersöka om arbetsgivare och studenter
har implicita fördomar mot arabmuslimer och överviktiga. Tre olika IAT har
därmed skapats. Den första IAT:n mäter implicita attityder gentemot arabmuslimska män relativt infödda svenska män. Den andra IAT:n mäter implicita
prestationsrelaterade stereotyper gentemot arabmuslimska män relativt infödda
svenska män. Den syftar till att undersöka om arbetsgivare/studenter har lättare
för att associera arabmuslimska män med låg prestation och infödda svenska
män med hög prestation.
Båda dessa IAT använder som stimuli samma svenska och arabiskt klingande manliga namn som användes i de fiktiva jobbansökningarna i Carlsson
och Rooth (2007). Som nämnts tidigare är det väldigt viktigt att skapa en
kategorirubrik som är så pass tydlig och enkel att deltagarna snabbt kan sortera
utan att tänka, vilket är en förutsättning för ett implicit test. Samtidigt måste
kategorin till vilka namnen ska sorteras vara en som arbetsgivare/studenter
själva kan tänkas använda mentalt. Vi har därför valt att inne i själva IAT:n,
d v s på skärmen, använda de enkla kategorierna ”muslimska män” 9 respektive
”svenska män”. Därmed finns ingen risk att deltagarna sorterade utifrån
9

Det var nödvändigt att betona att det gällde ”män” i och med att alla stimuli utgjordes av
manliga namn. Se Agerström m fl (2007) för detaljer kring detta.
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religion snarare än etnicitet, eftersom kontrasten var ”svenska män” och inte
”kristna män”. Det tydliggjordes dessutom för deltagarna redan innan testet att
det var de arabiskt klingande namnen som tillhörde kategorin ”muslimska
män”, medan de svenskklingande namnen tillhörde kategorin ”svenska män”.
Givet denna information anser vi att kontrasten mellan de två kategorierna vara
tydlig, och att testet mäter implicita attityder respektive prestationsstereotyper
gentemot arabmuslimska män relativt infödda svenska män. 10
Den tredje IAT:n mäter implicita prestationsstereotyper gentemot överviktiga och är den som beskrevs i avsnitt 2.2. Stimuli till kategorierna
”normalviktig” respektive ”överviktig” utgjordes av fotopar där en av två utseendemässigt identiska individer genom manipulation tilldelats en kraftig
övervikt. Detta säkerställer att deltagarna sorterar bilderna utifrån hur överviktiga de är, och inte utifrån t ex ansiktsdrag eller bara utseende. Bilderna är
desamma som användes av Rooth (2007a).
För att mäta deltagarnas explicita attityder och stereotyper lät vi dem också
svara på explicita frågor som rör attityder och prestationsstereotyper gentemot
de olika grupperna. Dessa frågor bestod av en känslotermometer (mäter attityd), ett anställningspreferensmått (mäter attityd) och ett prestationsstereotypmått (mäter stereotyp). Dessa mått konstruerades med utgångspunkt i de
explicita mått som vanligtvis används i samband med IAT (se Greenwald m fl,
1998 och Nosek m fl, 2005). Känslotermometern är en direkt svensk översättning av motsvarande mått, medan anställningspreferensmåttet och prestationsstereotypmåttet är något omarbetade för att vara relevanta i svenskt
arbetslivssammanhang.
I Känslotermometern får deltagarna ange sin inställning till de olika grupperna på en tiogradig skala. För respektive deltagare beräknar vi sedan
differensen mellan inställningen till de två grupperna. I Anställningspreferensmåttet får deltagarna istället besvara en direkt fråga om vilka grupper de
föredrar vid anställning med hjälp av fem alternativ; föredrar starkt grupp A
framför grupp B, föredrar måttligt grupp A framför grupp B, ett neutralt
10
Att använda en mer korrekt kategorisering på skärmen, till exempel ”muslimska män från
Mellanöstern som numera är bosatta i Sverige” skulle med största sannolikhet inte fungera
eftersom vissa deltagare skulle sortera namnen på basis av ”Mellanöstern”, och några andra på
basis av ”bosatta i Sverige”. Att ”Muslimska män” användes istället för ”män från Mellanöstern”
var för att undvika någon slags geografisk lokalisering av kategorierna, eftersom vi främst är
intresserade av attityder/stereotyper gentemot den minoritet som är bosatt i Sverige. För mer
detaljer se Agerström m fl (2007).
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alternativ och sedan det omvända mellan grupp A och B. Slutligen använde vi
oss ett Prestationsstereotypmått där deltagarna återigen får uppge på en femgradig skala, med ett neutralt alternativ i mitten, vilken av de två grupperna de
ansåg prestera bäst på arbetet.
För att testa våra IAT lät vi först studenter genomföra testerna. Detta gav
oss också en möjlighet att undersöka huruvida ett urval av studenter uppvisar
liknande implicita fördomar som ett urval av arbetsgivare gör, och på så vis
påvisa generaliserbarheten för våra resultat.
I Tabell 1 visas en sammanfattning över vilka grupper som har gjort vilka
test. I studie 1A genomförde studenter vid Växjö universitet först det implicita
prestationsstereotyptestet gentemot arabmuslimska män, följt av det implicita
attitydtestet gentemot arabmuslimska män. Detta möjliggjorde en undersökning
av sambandet mellan attityd och stereotyp-IAT.
Tabell 1. Experiment 1A–2B
Experiment
1A
(87 studenter)

IAT
Attityd mot arabmuslimska män
Prestationsstereotyp gentemot
arabmuslimska män

Explicita mått
Känslotermometern
Prestationstereotypsmått

1B
(193 arbetsgivare)

Prestationsstereotyp gentemot
arabmuslimska män

Känslotermometern
Prestationstereotypsmått
Anställningspreferensmått

1C
(158 arbetsgivare)

Attityd mot arabmuslimska män

Känslotermometern
Anställningspreferensmått

2A
(88 studenter)

Prestationsstereotyp gentemot överviktiga

Prestationstereotypsmått

2B
(166 arbetsgivare)

Prestationsstereotyp gentemot överviktiga

Prestationstereotypsmått
Anställningspreferensmått

På grund av arbetsgivarnas tidsbrist var det inte möjligt att motivera dem till
att genomföra två IAT. Av denna anledning lät vi först en grupp arbetsgivare i
experiment 1B genomföra det implicita prestationsstereotyptestet mot arabmuslimska män och en annan grupp arbetsgivare i experiment 1C genomföra
implicita attitydtestet mot arabmuslimska män. Urvalet av arbetsgivare bestod
av 193 respektive 158 arbetsgivare som var ansvariga för rekrytering av
personal på olika företag i Stockholms- och Göteborgsområdet. De valdes
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slumpmässigt ut från platsannonser från tolv olika yrkeskategorier 11 , som
förekom på Ams hemsida under perioden maj 2005 till februari 2007.
I Experiment 2A genomförde återigen studenter det implicita prestationsstereotyptestet gentemot överviktiga. Experiment 2B genomfördes på samma
sätt, fast istället av arbetsgivare. Dessa valdes slumpmässigt ut från platsannonser, som omfattade sju yrkeskategorier 12 , och fanns utannonserade på
Ams hemsida, under perioden januari till augusti 2006, inom Stockholms- och
Göteborgsområdet.
Medan experimenten med studenter genomfördes under endast en dag tog
experimenten för arbetsgivare närmare ett år att genomföra. Detta eftersom de
ansvariga rekryterarna fick lokaliseras en och en utifrån Ams jobbannonser.
Experimenten genomfördes från sensommaren 2006 fram till juni 2007.

4

Resultat

Tabell 2 visar resultaten från de fem experimenten. Det är tydligt att såväl
studenter som arbetsgivare uppvisar såväl implicita som explicita fördomar
gentemot överviktiga och arabmuslimer, relativt normalviktiga respektive
infödda svenska män. I alla fem experimenten uppvisade åtminstone tre fjärdedelar av deltagarna en IAT-effekt som gick i denna riktning.

4.1

Resultat från de implicita måtten

I mer detalj visar resultaten att studenter och arbetsgivare har den implicita
stereotypen att arabmuslimska män presterar sämre på arbetet jämfört med
infödda svenska män. Dessutom finns det en implicit negativ attityd gentemot
gruppen, återigen relativt till infödda svenska män. En överväldigande
majoritet associerar också överviktiga med lägre prestation än normalviktiga,
och även om vi inte har data över implicita attityder gentemot överviktiga,
tyder resultat från internationell forskning (se Schwartz m fl, 2006; Nosek m fl,
2007) på att dessa kan vara snarlika dem vi funnit gentemot arabmuslimer.
Det är intressant att notera att de implicita stereotypeffekterna mot
överviktiga är än starkare än mot arabmuslimer, både för studenter och
arbetsgivare. Man bör dock vara något försiktig med en sådan direkt jämförelse
11
12

se Carlsson & Rooth (2007) för detaljer.
Se Rooth (2007a) för detaljer.
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eftersom det dels är två olika urval av studenter och arbetsgivare, men också
eftersom IAT-testen skiljer sig något åt, då övervikts-IAT:n använder sig av
bilder istället för ord.
Tabell 2. Resultaten från experimenten. Alla resultat ska ses relativt
kontrastgruppen med infödda svenska män eller normalviktiga personer.
Experiment 1A-C
(arabmuslimsk)
Studenter
Arbetsgivare
Implicita mått:
Attityds-IAT (D-måttet)
Andel med minst en svag Attityds-IAT
effekt
Stereotyp-IAT (D-måttet)
Andel med minst en svag StereotypIAT effekt
Explicita mått:
Känslotermometer: andel med negativa
känslor
Anställningspreferensmåttet: andel med
preferens för motsatt grupp
Prestationstereotypsmåttet: andel med
låg prestationsstereotyp

Experiment 2A-B
(övervikt)
Studenter
Arbetsgivare

0,50
0,83

0,64
0,94

-

-

0,40
0,76

0,38
0,78

0,61
0,86

0,72
0,90

0,78

0,49

-

-

-

0,53

-

0,58

0,23

0,12

0,39

0,25

Not: Arbetsgivarna som genomfört den arabmuslimska IAT:n består av två olika urval, en för
attityds IAT:n och en för stereotyp IAT:n. Här redovisas enbart det explicita måttet för de
arbetsgivare från det senare urvalet. Se Agerström m fl (2007) för fullständiga detaljer.

En granskning av deltagarnas svarstider tyder på att de tagit testet på allvar.
Ingen deltagare har blivit utesluten på grund av att han/hon hade extremt korta
svarstider (om 10 procent av svarstiderna är kortare än 0,3 sekunder), vilket
skulle förekomma om de bara trycker ned tangenterna slumpmässigt, eller på
grund av extremt långa svarstider (svarstider längre än 10 sekunder), vilket
skulle förekomma om de försökte ”tänka” fram rätt svar.

4.2

Resultat från de explicita måtten

Resultaten för de explicita måtten ger en betydligt ”spretigare” bild jämfört
med resultaten för de implicita måtten. Andelen studenter som uttrycker en
negativ attityd (Känslotermometern) gentemot arabmuslimer är nästan densamma (78 %) som andelen studenter som lägst uppvisar en svag effekt på
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motsvarande implicita mått (83 %). För arbetsgivarna ser det annorlunda ut.
Nästan alla (94 %) uppvisar minst en svag effekt på det implicita måttet, medan
knappt hälften (49 %) uttrycker detta explicit. Att resultaten för den explicita
känslotermometern skiljer sig åt mellan studenter och arbetsgivare är inte
förvånande eftersom arbetsgivarna sannolikt är mer motiverade att uppträda
professionellt i och med att de deltog i sin roll som arbetsgivare och inte som
privatpersoner. Trots garanterad anonymitet är det tänkbart att vissa arbetsgivare anger en mer socialt önskvärd bild av sina attityder.
Det explicita stereotypmåttet (Prestationsstereotypmåttet) ger ett än
otydligare resultat, men följer i övrigt mönstret mellan grupperna för de explicita attityderna. Bland arbetsgivarna är det få, strax över tio procent, som
uttrycker att arabmuslimska män har lägre arbetsprestation än infödda svenska
män. För studenter är denna siffra något högre, 23 procent. För jämförelsen av
överviktiga/normalviktiga anger 39 procent av studenterna och 25 procent av
arbetsgivarna att de anser att normalviktiga presterar bättre. En möjlig förklaring till skillnaden i resultat mellan de två grupperna är att det inte upplevs lika
kontroversiellt att uttrycka att överviktiga presterar sämre på arbetet än vad
normalviktiga gör.
Med tanke på att det är sannolikt att arbetsgivarna var motiverade att framstå som socialt önskvärda, är det anmärkningsvärt att notera att en majoritet
likväl uttrycker (anställningspreferensmåttet) att de föredrar normalviktiga
respektive infödda svenskar framför överviktiga och arabmuslimer, när de
anställer personal.

4.3

Korrelationen mellan implicita och explicita attityder
och stereotyper

Både för arbetsgivare och studenter fann vi signifikanta korrelationer mellan de
implicita och explicita attitydmåtten mot arabmuslimer. För studenter var
korrelationen måttlig, medan den var svag i arbetsgivarurvalet.
Sambanden mellan de implicita och explicita stereotyperna visar på ett
liknande resultat. Medan studenter uppvisade en svag men signifikant korrelation mellan implicita och explicita prestationsstereotyper, kunde ingen signifikant korrelation påvisas hos arbetsgivarna. Inte heller för överviktsexperimentet kunde några signifikanta korrelationer mellan implicita och
explicita prestationsstereotyper påvisas, vare sig för studenter eller för arbetsgivare. Dessa resultat är inte så förvånande, med tanke på att korrelationer
mellan implicita och explicita stereotyper i internationell forskning visat sig
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vara svaga, medan de är måttliga för attityder (se Nosek m fl, 2007). Detta tros
bero på att medvetenheten kring stereotyper är lägre än medvetenheten kring
attityder. Även om många känner till att de tycker sämre om en viss grupp, är
det inte säkert att de är medvetna om att de upplever gruppen som lägre
presterande.
Förutom ovan angivna explicita mått fick arbetsgivarna besvara ett
anställningspreferensmått. För arabmuslimsexperimentet fann vi ingen signifikant korrelation mellan explicit anställningspreferens och implicita attityder.
Däremot fanns det en svag, men signifikant, korrelation med implicita prestationsstereotyper. Detta resultat är särskilt viktigt, eftersom det är en indikation
på att implicita prestationsstereotyper kan vara relevanta vid beslutsfattande i
anställningsprocessen. Motsvarande korrelation mellan implicita prestationsstereotyper och anställningspreferenser gentemot överviktiga var dock inte
signifikant.

5

Sammanfattning

Trots att allt mer uppmärksamhet har riktats mot ojämlik behandling av olika
demografiska grupper i samhället, är fortfarande mycket litet känt om vad som
faktiskt orsakar denna särbehandling. Eftersom en hel del socialkognitiv
forskning visar att automatiska/implicita mentala processer har stor betydelse
för människors beteenden, t ex aggression, kunskap/intelligent beteende,
moralbedömningar (Bargh m fl, 1996; Dijkssterhuis och van Knippenberg,
1998; Haidt, 2001), som sträcker sig över många olika domäner, finns det
anledning att tro att de kan spela roll för diskriminering på arbetsmarknaden.
Således undersöker den här studien förekomsten av implicita fördomar hos
arbetsgivare (men även studenter) gentemot arabmuslimer och överviktiga.
Såvitt vi vet, är detta den första studien av svenska arbetsgivares implicita
fördomar mot arabmuslimer och överviktiga. Det är även den första studien
som undersöker implicita prestationsstereotyper, vilka kan utgöra en kompletterande orsak till faktisk diskriminering tillsammans med generellt negativa
implicita attityder. Tanken är att denna studie ska utgöra ett första steg genom
att dels utveckla ett användbart test som mäter implicita stereotyper samt
attityder gentemot ovanstående grupper, dels belysa förekomsten av dessa hos
arbetsgivare (och en mer generell studentpopulation). Vidare är vi intresserade
av hur implicita attityder och stereotyper är relaterade till explicita utsagor
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rörande anställningspreferens och tankar kring prestation på arbetsplatsen. Att
undersöka i vilken utsträckning arbetsgivares faktiska diskriminerande beteende i anställningsprocessen kan förutsägas på basis av resultat från IAT är ett
nästa steg och ett viktigt syfte med denna typ av forskning.
Resultaten visar att både arbetsgivare och studenter uppvisar implicita fördomar gentemot såväl överviktiga som arabmuslimer. Med andra ord så
associeras automatiskt arabmuslimska män samt överviktiga personer i större
grad med negativa attribut (attityder) och lågpresterande arbetsrelaterade
egenskaper (stereotyper) jämfört med infödda svenska män och normalviktiga
personer. En stor andel, 76–94 procent, i de båda urvalsgrupperna uppvisar
åtminstone svaga implicita fördomar av dessa slag gentemot arabmuslimer och
överviktiga.
Våra explicita frågeformulär ger däremot en betydligt modestare bild av
arbetsgivares och studenters negativa attityder/stereotyper gentemot arabmuslimer och överviktiga. Detta förefaller inte så konstigt eftersom det i
allmänhet inte är socialt accepterat att uttrycka negativa känslor gentemot dessa
två grupper eller tillskriva dem egenskaper som är direkt ofördelaktiga.
Det är viktigt att nämna att resultaten från den IAT som mäter prestationsstereotyper gentemot arabmuslimer visade sig vara relaterade till arbetsgivarnas
anställningspreferenser. Denna koppling är intressant eftersom explicita
anställningspreferenser i sin tur kan antas vara relaterade till arbetsgivares
beslutsfattande i den verkliga anställningsprocessen. I samband med detta är
det intressant att nämna att alldeles ny forskning (se Rooth 2007b) har visat att
arbetsgivares resultat på IAT predicerar deras beslut gällande de kandidater
som de väljer ut till anställningsintervju bättre än deras svar på explicita frågeformulär.
I sådana här sammanhang är användningen av IAT extra fördelaktig eftersom den dels fångar upp föreställningar som personer inte är medvetna om att
de besitter, dels undviker att social önskvärdhet färgar resultaten. Det finns
emellertid en annan fördel med metoden som är relevant när man ska predicera
beslutsfattande i en mer tillämpad kontext som anställningsprocessen. Denna
fördel har direkt med beslutsfattandets karaktär att göra. Eftersom beslut som
fattas i samband med anställningsprocessen förmodligen många gånger tas per
automatik – de baseras på magkänsla, de tas under tidspress etc – finns det
anledning att tro att resultatet från IAT, som specifikt fångar upp automatiska
associationer, i viss grad kan spegla de mentala processer som är aktiva vid
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rekrytering av personal. De automatiska kognitiva processer som kan ha stor
betydelse vid rekrytering kan alltså potentiellt fångas av IAT.
Även om det finns en koppling mellan implicita attityder/stereotyper och
faktisk diskriminering är det fortfarande möjligt att vissa arbetsgivare inte
diskriminerar trots att de besitter explicita/explicita fördomar om den aktuella
gruppen. Att det endast är en minoritet av arbetsgivarna som i själva verket
särbehandlar personer med arabiskt klingande namn och överviktiga (Carlsson
och Rooth, 2007; Rooth, 2007a) förefaller underligt mot bakgrund av att
majoriteten av de undersökta arbetsgivarna i denna studie har implicita
negativa attityder och stereotyper gentemot dessa två grupper. Att så är fallet är
förstås uppmuntrande, men det väcker nya frågor angående diskriminering på
arbetsmarknaden. Medan det är av stort intresse att undersöka om arbetsgivare
som har implicita negativa attityder samt stereotyper gentemot vissa grupper
diskriminerar mer, så är det även viktigt att förstå varför vissa arbetsgivare inte
diskriminerar trots att de besitter såväl implicita som explicita negativa
föreställningar om dessa.
Avslutningsvis, resultaten från den föreliggande studien kan ha viktiga
implikationer för ojämlik behandling av arabmuslimer och överviktiga jämfört
med infödda svenskar och normalviktiga individer på den svenska arbetsmarknaden. Som nämns ovan så har ny forskning visat att vår prestationsstereotyp-IAT kan predicera arbetsgivares faktiska diskriminerande beteende
gentemot arabmuslimer i samband med rekrytering av personal. Trots att en del
av arbetsgivarna säkerligen döljer sina attityder och uppfattningar om arabmuslimer och överviktiga finns det anledning att tro att en del inte är medvetna
om hur de ser på dessa två grupper. Således kan IAT vara ett användbart
verktyg för att göra fördomsfulla arbetsgivare medvetna om detta beteende. I
slutändan tror vi att detta är ett viktigt steg för att kunna skapa en mer rättvis
arbetsmarknad.
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