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Som sociala varelser är vi människor ständigt i rörelse och utsätts för 
nya intryck. Mentala föreställningar om omvärlden hjälper till att 
spara tid och energi istället för att processa samma information om 
igen. Detta leder till kategoriseringar, stereotyper och i 
förlängningen fördomar. Denna undersökning har sökt kartlägga en 
grupp bestående av 23 rekryterare och deras attityder gentemot 
kandidater av annan etnisk bakgrund. Attityderna har mätts dels 
genom att de fått genomföra Implicit Association Test (IAT) samt 
även fyllt i en enkät. IAT mäter omedvetna attityder och reaktionstid 
gentemot olika stimuli. Resultat har här redovisats på en skala från 
0-3 poäng och jämförts med en kontrollgrupp bestående av 25 
studenter. Studien har varit explorativ och utgått från möjligheten att 
rekryterarna skulle uppvisa ett genomsnittligt högre resultat på IAT 
än studenterna. Förutom testresultatet från IAT har även beräkningar 
gjorts på ålder, antal års erfarenhet av rekrytering och korrelationer 
mellan enkätsvaren och IAT-resultat. Resultatet visar att det inte 
förelåg någon signifikant skillnad mellan grupperna och en 
förklaring till detta kan vara det låga deltagarantalet.    

 
 

I n l e d n i n g  
 

Vi människor är sociala varelser och utsätts omedvetet ständigt för nya intryck och 
situationer. Utan att tänka på det, granskar vi människor i vår omgivning precis som de 
på samma sätt möter och granskar oss. Hur vi förväntar oss att personer ska vara blir 
ofta så vi uppfattar dom. Ett exempel kan vara att vi ska träffa en vän till en bekant och 
någon berättar för oss att denna person är blyg och otrevlig. Med denna information 
skapas en bild och vi kommer förmodligen att bemöta och behandla personen utifrån 
den förhandsinformation vi fått och ha en negativ bild av honom. Får vi dock 
informationen att personen är verkligt trevlig men även kan vara lite blyg så kommer vi 
med stor sannolikhet att ha överseende med blygheten och förmodligen bemöta honom 
på ett mer positivt sätt (Passer & Smith, 2001).  

 
Grunden till detta är våra mentala föreställningar om omvärlden, de gör att vi får en 
benägenhet att uppfatta den på ett specifikt sätt och formar hur vi bedömer det vi möter. 
Bakom dessa föreställningar finns vad vi kallar för scheman vilka fungerar som 
referensramar för att hjälp oss tolka och organisera information. När vi möter någon 
bildas snabbt en rad förväntningar och uppfattningar om denne vilka medför att vi 
agerar på ett speciellt sätt enligt det specifika schemat (Passer & Smith, 2001).  
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Omvärlden är i ständig förändring och vi verkar få ett allt större behov av att snabbt 
kunna kategorisera sin omgivning för att känna att vi har kontroll. När dessa omedvetna 
processer ibland blir förhastade kan det leda till att vi drar fel slutsatser (Passer & 
Smith, 2001).  
 
Vi använder oss av mentala scheman som gör att vi placerar in det vi upplever 
runtomkring oss i olika kategorier och fack. Dessa scheman är på en basal nivå och 
leder alltså lätt till generaliseringar. Har vi någon gång upplevt något eller någon så 
finns det stor sannolikhet att vi då bedömer något eller någon liknande på samma sätt.  
Detta fenomen kallas för stereotyper (Allport, 1954) och kan alltså ses som den 
kognitiva delen i våra fördomar. Det innebär att vi har kognitiva strukturer vilka 
innehåller kunskaper, övertygelser och förväntningar på vår omvärld och framförallt 
olika sociala grupper (Kunda, 1999).  

 
Våra omedvetna processer går mycket fort och vi behöver inte tänka speciellt länge 
innan vi placerar personer omkring oss i ett ”fack” och bemöter dessa utefter vår 
uppfattning. I förlängningen bildas grova generaliseringar som verkligen har förankrat 
sig i vårt medvetande och som slutligen kan kallas för våra fördomar om omvärlden 
(Passer & Smith, 2001). Alla människor bär på fördomar i olika former och i olika 
utsträckning (Allport, 1954). Termen fördom kommer från det latinska ordet prae och 
judicium vilket betyder att döma i förväg. Vanligtvis ses fördomar/fördomsfullhet som 
attityder där objektet för attityden är en social grupp, t.ex. kvinnor, invandrare och 
liknande (Allport, 1954). Allport (1954) beskriver fördomar mer som ett övergripande 
begrepp som bland annat innefattar attityder, begreppen fördom och negativ attityd 
behandlas ofta i litteraturen som närapå synonyma.  

 
Implicita associationer  
 
Scheman i form av implicita associationer är, till skillnad från explicita fördomar eller 
förutfattade meningar, som sagt omedvetna och hjälper oss att sortera och kategorisera 
det som vi ser omkring oss (Passer & Smith, 2001). Med implicit och explicit avses, 
enligt Greenwald och Banaji (1995), skillnader som också kan kallas direkt-indirekt, 
kontrollerad-automatisk och medveten-omedveten. Man kan också säga att de 
medvetna, explicita attityderna är långsamma och intentionella. Implicita attityder är i 
sin tur snabba och kommer automatiskt. De implicita attityderna är också ointentionella 
eftersom vi inte är medvetna om dom. Enligt forskning av Nosek, Banaji och 
Greenwald (2002) har det visat sig att mätningar av explicita och implicita attityder inte 
visar samma del av ett visst fenomen. Dock finns det ett samband mellan de olika 
principerna.  
 
Man kan alltså se scheman som fördomar i förenklingsprocesser vilka vi använder 
dagligen för att organisera och förenkla vår omvärld. Det kan även underlätta för oss 
genom att vi lättare kan förutse andra människors beteende (Smith & Zarate, 1992). Vi 
skulle bli överansträngda om vi var tvungna att kategorisera allt om igen varje gång vi 
såg det. Olika förenklingsprocesser hjälper oss i vårt dagliga liv. Det handlar också om 
beteenden, att vi vet hur man beter sig på jobbet, i mataffären eller på en föreläsning. Så 
dessa associationer och kategoriseringar hjälper oss alltså i vardagen (Passer & Smith, 
2001).   
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Att ständigt förenkla och kategorisera kan ju som bekant också leda till fördomar om 
andra människor (Dovidio et al., 1997). Det är vanligt att vi gärna kategoriserar 
människor efter grupperingar och en sådan gruppering är exempelvis in-grupp och ut-
grupp. Det är grupper vilka vi tillhör respektive inte tillhör. De personer som tillhör vår 
in-grupp tenderar vi att favorisera och tilldela positiva egenskaper, vi kan identifiera oss 
med dem och kan referera till dem som ”oss” eller ”vi”. Vad gäller ut-gruppen så 
tenderar vi att se på medlemmarna i denna grupp som mer lika varandra än 
medlemmarna i in-gruppen. Vi ”drar alla över en kam” och gör en bred generalisering 
beträffande medlemmarna i ut-gruppen (Linville & Jones, 1980).   
 
När vi kallar en grupp människor för asiater, svarta eller vita så är det ett exempel på en 
sådan kategorisering. Tilldelar vi sedan medlemmarna av denna grupp vissa egenskaper 
gör vi en generalisering. Vi pratar om en grupp men tänker inte på att gruppen består av 
flera undergrupper bestående av individer och alla individer är på något sätt olika även 
om man till hör en och samma grupp (Huddy & Virtanen, 1995).  
 
Det händer dock ibland att vi blir motbevisade och att våra fördomar inte visar sig 
stämma. Vi kan ju möta personer från ut-gruppen som inte stämmer in med vår bild av 
”dom”. Olika alternativ om hur vi agerar finns. Ett möjligt sätt är att vi faktiskt ändrar 
vår uppfattning, men tyvärr är vi ofta starkt övertygade i vår negativa tro och tenderar 
att bortförklara just denna individs beteende och hänvisa till speciella omständigheter. 
Denna individ kanske var ett undantag, men resten är fortfarande enligt vår övertygelse 
precis som vi trodde innan (Pettigrew, 1979). 
 
Unified Theory  
 
Greenwald, Banaji, Rudman, Farnham, Nosek och Mellot (2002) har utvecklat en teori 
som enar implicita attityder med stereotyper och självkänsla. Denna teori kallas Unified 
Theory och bygger på en princip om att vi söker en kognitiv konsistens när vi bildar 
attityder. Teorin utvecklades av tre anledningar: ett ökande intresse för implicit social 
kognition, utvecklingen av Implicit Association Test (förkortas här i fortsättningen med 
IAT) samt slutligen med anledning av den balanserade identitetsdesignen. Mycket av 
deras Unified Theory har sina rötter i Heiders balansteori från 1958.  
 
Det ansågs nödvändigt med teorin för att förstå resultaten som framkom under IATs 
introduktionsperiod och den kommer kortfattat redogöras för nedan.  
 
Unified Theory innefattar tre olika termer som inte har någon direkt definierad 
innebörd. Dessa termer är koncept, associations-styrka och aktivering av koncept. 
Koncept i detta användningsområde innebär personer, grupper eller attribut. Inom de 
koncept som är attribut är de som har en positiv eller negativ valens speciellt viktiga. 
Valensen innebär att attributet är laddad med en värdering, positiv eller negativ. Attribut 
som inte har någon värdering kallas för icke-valenta. Associationer innebär att det finns 
relationer mellan  något som vi känner till (ett koncept) och en länk (en association).  
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Styrkan av associationerna förklaras såsom möjligheten för ett koncept att kunna 
aktivera ett annat, aktivering av koncept. Ett koncept tros aktiveras av antingen ett yttre 
stimuli eller genom associationer med andra koncept som redan är aktiva.   
 
Vidare används, i Unified Theory, fyra uttryck inom ramarna för associationerna mellan 
olika koncept, dessa är vanligt förekommande inom socialpsykologin. Uttrycken är 
attityd, stereotyp, självkänsla och självkoncept och är, enligt teorin, implicita 
associationer.  
 
Attityd innebär associationer mellan ett koncept som kan bestå av ett socialt objekt eller 
en social grupp med ett valent, alltså en positiv eller negativ värdering. Stereotyp 
handlar om associationerna mellan ett koncept i form av en social grupp och en eller 
flera icke-valenta attribut. Associationen mellan ett självkoncept och en valens utgör 
självkänsla och slutligen definieras självkoncept som associationen mellan ett koncept 
av självet och en eller flera ickevalenta attribut.   

 
Ett ytterligare begrepp, implicit självförtroendeeffekt innebär, enligt Greenwald et al. 
(2002), att om ett koncept kopplas till det egna självet så kommer detta koncept att få en 
starkare relation till attribut som innebär en positiv valens. Alltså menar Greenwald et al 
(2002) att hela konceptet själv får en väldigt positiv laddning och det är alltså den 
implicita självförtroendeeffekten. Denna effekt är relevant då självet har en viktig del i 
strukturen. Man kan associera självet med en rad andra koncept som själva har en stark 
relation. Greenwald et al. (2002) har utgått från antagandet om att en större del av oss 
människor har en positiv självkänsla.  
 
Den implicita självförtroendeeffekten och även andra effekter som kan härledas med 
hjälp av Unified Theory har alltså mätts med IAT i kombination med mätningar av 
explicit art. Man har funnit att resultat från IAT har visat sig stämma väl överens med 
teorin (Greenwald et al. 2002). 
 
Rekrytering, intervjuer och första intrycket 
 
Idag anlitar fler och fler företag extern hjälp när de behöver rekrytera. Bara i Stockholm 
finns ett hundratal företag som arbetar enbart med rekrytering. Rekryterare tar ofta hand 
om hela processen ifrån annonsering, intervjuer till referenstagning (Hallén, 2005). 
Vanligtvis upprättas en kravprofil genom ett samarbete mellan kunden och rekryterare. I 
kravprofilen listas de formella krav som ställs på kandidaten gällande utbildning, 
erfarenhet och andra kvalifikationer. Att anlita extern hjälp är ett bra sätt att slippa ta 
hand om stora mängder ansökningar och förfrågningar. Rekryterare arbetar ofta utifrån 
en kravprofil vilken upprättats tillsammans med kundföretaget och söker lämpliga 
kandidater utifrån den (Hallén, 2005). Vilka stereotyper och eventuella fördomar 
rekryteraren besitter bör då, enligt ovanstående teorier, påverka vilka kandidater som 
rekryteraren anser lämpliga eller mindre lämpliga. Kandidater som presenteras för 
kunden kan ha speglats av rekryterarens personliga preferenser. Således, om 
rekryteraren har fördomar mot olika grupper av människor kan det leda till att dessa inte 
får komma fram och presenteras för kundföretaget. 
 



 5 

Att rekrytera fel sorts kompetens till företaget kostar mycket pengar, förmodligen 
mycket mer än vi inser (Ahrnborg Swenson, 1997). Det är alltså mycket viktigt att man 
vid en nyrekrytering verkligen analyserar företagets behov.  
 
Det finns, enligt Littorin (1994), två huvudorsaker till varför en rekrytering inte blir 
lyckad. En orsak är att företaget haft för bråttom vid rekryteringsförfarandet, det ges 
inte tillräckligt med tid och utrymme till om en ny medarbetare verkligen behövs och 
vilket behov företaget har. Den andra orsaken är att den som rekryterar inte innehar den 
rätta kompetensen att rekrytera. Man har alltså misslyckats med att identifiera företagets 
kultur och hur man som ny medarbetare kanske bör vara för att passa in och trivas.  
 
En personlig intervju är något som, enligt Fernström Winberg och Hildingsson (2005), 
många rekryterare anser vara en självklar del i rekryteringsprocessen. Enligt Hallén 
(2005) litar många rekryterare starkt på sin ”magkänsla” när de intervjuar och rekryterar 
kandidater. Han menar att den metoden är likvärdig med ett lotteri och inte är att 
rekommendera och vidare förespråkar den personliga strukturerade intervjun som ett bra 
instrument för att hitta kompetenta medarbetare. Ofta försöker man, med intervjun, 
förutsäga hur en kandidat och potentiell medarbetare kommer att prestera i framtiden 
och detta är enligt Hallén (2005) en omöjlig uppgift. Hallén skriver vidare att vi vid 
rekrytering ofta använder oss själva som förebild. Vi har lätt för att tycka om personer 
som liknar oss själva, både till utseende och egenskaper. Ett annat scenario kan också 
vara att om vi ska ersätta en person på en tjänst, söker en person med liknande 
egenskaper istället för att se hur man kan passa på att få in mer eller annan kunskap och 
personligheter. Är det verkligen en likadan version av den personen som innehade 
tjänsten innan som är rätt eller borde tillfället tas att utveckla rollen och passa på att få 
in annan sorts kompetens i företaget (Hallén, 2005).  
 
Resultatet av rekryteringar kan bli sämre om man ser enbart till den individs egenskaper 
man möter och inte dennes kompetens och kunskaper. När vi bedömer andra bär vi ju 
som tidigare sagt med oss egna erfarenheter och förutfattade meningar vilket gör att vår 
bedömning blir subjektiv utifrån oss själva (Hallén, 2005). Enligt Hallén (2005) har vi 
redan bedömt en person vid första handslaget och den bedömningen bär vi med oss 
under hela intervjun. Som bedömare arbetar man för att få det första intrycket bekräftat 
under den återstående delen av intervjun, oavsett om första intrycket var bra eller dåligt. 
Vanliga misstag som rekryterare gör är alltså, enligt Hallén (2005), man litar på sin 
magkänsla istället för att ”veta varför man gör sin bedömning” samt att olika kandidater 
bemöts olika som en följd av att man tidigt bestämmer sig för vad man har för åsikt om 
kandidaten.  

 
Kroppsspråk är något som ofta används som en indikator för någons personlighet. Det 
kan fungera som en vägvisare för vilka frågor som intervjuaren bör utforska närmare 
(Giles, 2004). Dock finns det en stark kulturell variation i kroppsspråk och man bör inte 
lägga för mycket vikt vid enstaka gester hos en intervjuperson. Det är helhetsintrycket 
av både gester och miner som bör beaktas (Giles, 2004).  
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Förändringar på arbetsmarknaden 
 
I Sverige har så kallade fasta anställningar (eller mer korrekt tillsvidareanställningar) 
varit den mest förekommande anställningsformen. Detta är också något som spås 
fortsätta ske även i framtiden (Dahlgren, 1998).  
 
Främst i industrisamhället var normen att ha ett stadigt jobb med bestämda tider och 
villkor och arbeta på samma företag i flera år. Detta kan tyckas bra och tryggt för både 
arbetsgivare och medarbetare men ledde i förlängningen till att man inte lyckades göra 
nödvändiga förnyelser och att man lätt stannade i utvecklingen. Idag tidsbegränsas fler 
och fler tjänster genom att man arbetar i projekt eller som konsult hos olika företag 
(Ahrnborg Swenson, 1997). Detta innebär ändrade villkor för både arbetstagare och 
anställande företag. Det har sina förklaringar i den häftiga förändringen av 
konjunkturläget i början av 1990-talet vilket ledde till en sorts turbulens på 
arbetsmarknaden. Flera företag, både offentliga och privata, har tvingats till 
nedskärningar. Det är först på senare år som marknaden börjar återhämta sig och vi ser 
att företagen börjar anställa och expandera igen (Ahrnborg Swenson, 1997).  
 
Fler och fler tjänster tidsbegränsas alltså genom att man arbetar i projekt eller som 
konsult hos olika företag. Det innebär ändrade villkor för både arbetstagare och 
anställande företag (Dahlgren, 1998). En konsekvens av förändrade arbetsvillkor i form 
av varierande anställningar är bland annat att invandrare verkar dra det kortaste stråna 
och en negativ trend verkar ha inletts (de los Reyes, 2000). Även Behtoui (1999) menar 
att bilden av invandrarnas arbetssituation inte är ljus och enligt de los Reyes (2000) kan 
den svenska arbetsmarknaden bli mycket bättre på att skapa en mångfald på 
arbetsmarknaden. Studier visar att det finns ett allt större gap mellan den infödda 
svenska befolkningen och den invandrade. Områdena där man har sett klyftor har 
utökats och omfattar nu: 
- hög andel anställningar som är begränsade i tid 
- att invandrare i högre grad än infödda är lågutbildade 
- att invandrare överlag har sämre löneutveckling än infödda. 
 
Om det fortsätter på samma sätt som det har sett ut hittills menar Broomé, Bäcklund, 
Lundh och Ohlsson (1996) att många invandrare riskerar att slås ut från samhället i 
förtid. De menar att omfattande arbetslöshet för med sig högre omfattning av 
förtidspensioneringar som i sin tur bidrar till minskade inkomster och en ytterligare 
social segregation för invandrare, 
 
Behtoui (1999) hävdar att det blir svårare för invandrarna att överhuvudtaget komma in 
i det svenska samhället om de inte är välkomna på arbetsmarknaden och får känna att de 
bidrar till landets framgångar. 
 
Även Dahlgren (1998) menar att sysselsättningen bland invandrare minskat stadigt 
senaste årtiondena. Vidare är diskriminering på grund av etnicitet är olagligt och 
innebär enligt Abrahamsson, Bjärvall och Fürth (1999) att ”vissa människor inkluderas 
medan andra exkluderas”.  
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De menar att det är en särskiljning som görs mellan individer, exempel på sådan 
särskiljning kan vara att någon får jobb och en annan får det inte, någon får komma på 
intervju och en annan får det inte.  
 
Alla länder över hela världen har sin kultur och kulturen lever också på 
arbetsmarknaden. Den utgörs av stämningar, traditioner och tillvägagångssätt 
(Dahlgren, 1998). Om man ser tillbaka några år så har vi, enligt Dahlgren, haft en 
väldigt likriktad kultur i Sverige. Detta på såväl sociala som ekonomiska och språkliga 
områden. Över större delar av vårt land har det mesta sett likadant ut beträffande 
tradition och kultur. Dock har detta, enligt Dahlgren (1998), ändrats under slutet av 
1900-talet men en sak som är bestående är det svenska språket. 1998 var ca 1,6 miljoner 
av totalt ca 9 miljoner invånare i Sverige av utländsk härkomst (Dahlgren, 1998). 
Eftersom svenskan är dominerande innebär det att våra utländska svenskar måste lära 
sig språket för att kunna komma in i arbetslivet. Det finns, menar Dahlgren (1998), flera 
exempel på invandrare som har akademiska examen men som inte når upp till 
arbetsgivarnas krav just beroende på språket. Idag har en stor mängd svenskar högre 
utbildningar och leder till att konkurrensen på arbetsmarknaden är mycket stor.  
 
Att använda sig av rekryteringsföretag och rekryterare har blivit allt mer vanligt för 
företag i Sverige. I hela Sverige finns enligt uppgifter ca 1300 företag som arbetar med 
rekrytering och en stor del av dessa med uthyrning av personal (Dahlgren, 1998). 

 
Syfte och frågeställning 
 
En kombination av scheman, kategoriseringar och magkänsla verkar alltså utgöra den 
bas för vilken vi gör bedömningar av andra människor. Hur ser det då ut bland 
rekryterare? Då denna yrkesgrupp är vana vid att träffa och bedöma många människor i 
sin yrkesroll tyckte jag att det vore intressant att göra en kartläggning av deras attityder 
gentemot kandidater med utländsk bakgrund mot bakgrund av ovanstående problematik 
på arbetsmarknaden. För att mäta implicita attityder har alltså IAT använts och för att 
kunna jämföra det implicita resultatet har IAT kompletteras med en enkät som avser att 
kartlägga de explicita. Att jämföra rekryterarnas resultat med studenternas borde ge 
något slags indikation på om rekryterarna är snabbare att bedöma än andra människor 
eller inte. Denna undersökning kommer att behandla attityder mot kandidater av annan 
etnisk bakgrund men också hur rekryterarna själva uppger att de ser på betydelsen av 
första intrycket, dels av kandidaten men även av rekryteraren.  
 
Eftersom rekryterare träffar många olika människor så torde de ha fått någon slags 
feedback om huruvida deras förmåga att bedöma människor stämmer eller inte. Att 
förutse beteende och prestation är mycket svårt. Dock träffar rekryterare många 
personer och många kan ha utvecklat och förstärkt en så kallad ”magkänsla” som också 
nämndes tidigare i denna rapport. Denna magkänsla är ett verktyg som tyvärr kan föra 
med sig fördomar. Här har alltså utgångspunkten varit att rekryterare skulle kunna vara 
snabbare än studenterna på att dra slutsatser om personer eftersom de har stor vana att 
göra bedömningar av kandidater. Det skulle kunna vara ett lätt sätt att spara både tid och 
energi, att snabbt kategorisera kandidater och, precis som Hallén (2005) menar, vid ett 
tidigt stadium bestämma sig för om kandidaterna är lämpliga att rekrytera eller inte.  
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Det övergripande syftet med denna undersökning är alltså att kartlägga och se huruvida 
rekryterares attityder skiljer sig från studenternas samt att titta på rekryterarnas svar på 
enkäten. Till detta har jag även ställt mig underfrågor: 
- finns det någon skillnad i resultat och svar bland rekryterare beroende av hur länge 
man arbetat med rekrytering, mellan olika kön och mellan olika åldrar? 
- finns det några signifikanta korrelationer mellan frågorna i enkäten och resultat på 
testet? 

 
 

M e t o d 
 
Undersökningsdeltagare 
 
Undersökningsdeltagarna bestod av sammanlagt 48 personer uppdelat två grupper. Den 
ena bestod 23 rekryterare och den andra av 25 psykologistudenter. I 
rekryteringsgruppen var deltagarna mellan åldrarna 24 och 63 med ett genomsnitt på 
39,5 år. 15 av dessa var kvinnor och 8 var män.  
 
Studenterna var mellan åldrarna 20 till 53 med ett genomsnitt på 30,7 år. Av dessa var 
22 kvinnor och 4 var män.  
 
Rekryteringsgruppen valdes ut genom ett bekvämlighetsurval. De kontaktades via mail 
och/eller telefon efter att jag hade sökt på internet efter rekryterare. Några fanns även i 
mitt privata kontaktnät. Studenterna valdes även dom genom bekvämlighetsurval och 
kontaktades på psykologiska institutionen genom ett anslag på en anslagstavla. Både 
rekryterarna och studenterna delgavs information om undersökningens syfte, frivilligt 
deltagande och konfidentialitet.  
 
Material 
 
Implicit Association Test gjordes online på https://implicit.harvard.edu/implicit/demo/. 
Från startsidan klickade jag som försöksledare mig vidare till det test som specifikt 
mäter implicita associationer beträffande ras. Samtliga deltagare erhöll en skriftlig 
svensk översättning av instruktionerna för testet samt en muntlig förklaring av den 
skriftliga informationen.  
 
Rekryterarna fick även fylla i en enkät med frågor om ålder, kön och etnisk bakgrund 
samt ett antal frågor som har med rekrytering att göra (se appendix 1). Svaren bestod 
dels av en svarsskala från 1 till 5 men även med skrivutrymme för vidare förklaringar 
till svaren. Studenterna fyllde i en enkät enbart med frågor om ålder, kön och etnisk 
bakgrund (se appendix 2). 
 
Implicit Association Test 
 
Scheman, associationer och kategoriseringar förekommer hela tiden. Så hur kan vi 
identifiera dessa för att förhoppningsvis bli mer öppna och accepterande? Det finns 
några olika metoder för att detektera våra fördomar (Hogg & Vaughan, 2005).  
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En av dessa och oftast den mest framstående är Implicit Association Test (förkortas från 
och med nu och i resten av uppsatsen med IAT) och är den metod som används i denna 
studie. Den mäter hur vi underförstått eller omedvetet associerar mellan olika kategorier 
såsom etnicitet och värdering såsom bra eller dåligt.  
 
IAT är utformat av Greenwald, McGhee & Schwarts (1998) och utvecklades för att 
kunna identifiera fördomar i sammanhang när människor vill dölja vad de egentligen 
tänker och tycker. Teamet har utvecklat en mängd olika underkategorier till IAT. Denna 
uppsats fokuserar dock på metoden som mäter associationer om etnicitet. IAT går ut på 
att lösa olika uppgifter genom att göra kategoriseringar. Det tenderar att vara lättare och 
går fortare att lösa uppgifterna när svarsalternativen kategori och värdering passar ihop 
än när det inte gör det. Ett exempel är ”European American” eller ”African American” 
och positiv eller negativ.  
 
Implicita associationer mäts i detta test genom att ord och bilder i ett par visas på en 
dataskärm. Bilderna och orden representerar olika kategorier. Varje kategori består i sin 
tur av ett antal items som då anses representera respektive kategori. I detta IAT finns 
fyra kategorier; ”African Americans”, ”European Americans”, ”Good” och ”Bad”. 
Items för ”African Americans” är bilder på ”African Americans” och items ”European 
Americans” är bilder på “European Americans”. Bilderna eller orden visas i en 
slumpvis ordning i varje fas.  
 
För kategorin Good hör items joy (glädje), love (kärlek), peace (fred), wonderful 
(underbar), pleasure (välbehag), glorious (strålande), laughter (skratt), happy (glad). 
Motsvarande items för kategorin Bad är agony (vånda), terrible (hemsk), horrible 
(fruktansvärd), nasty (elak), evil (ond), awful (ohygglig), failure (brist), hurt (skada).  
 
I instruktionerna uppmanas man att försöka trycka på de avsedda tangenterna på 
tangentbordet så snabbt som möjligt, helst skall testet genomföras på mindre än 10 
minuter. Tangent i motsvarar kategorin till höger på skärmen och tangent e motsvarar 
kategorin till vänster. 
 
IAT inleds med fas 1 där genom att ett item bestående av en bild på till exempel en 
”European American” visas och då ska man trycka på tangenten e. Nästa item kan vara 
en bild på en ”African American” och då ska man trycka på tangenten i som i sin tur 
motsvarar kategorin ”African American”. Skulle man trycka på fel tangent, e istället för 
i eller tvärtom, visas ett rött X och man kommer vidare genom att trycka på rätt tangent. 
Ett visst antal item motsvarande dessa två kategorier visas sedan. 
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Figur 1, fas 1 
Fas två inleds med instruktioner om att kategorierna ”European American” och 
”African American” har bytt plats med ”Good” och ”Bad”. Istället för en bild visas nu 
ett ord, till exempel ”laughter”. Då ska man trycka på tangenten e som motsvarar 
kategorin ”Good”. Nästa item kan vara ”Agony” och då ska man trycka på tangenten i 
som motsvarar kategorin ”Bad”. Ett antal item motsvarande dessa två kategorier visas 
sedan. 

 

 
 

Figur 2, instruktioner till fas 2 
 

 
 
Figur 3, fas 2 
 



 11 

Fas 3 inleds med instruktioner om att de fyra kategorierna (”African American, 
European American, Good och Bad”) man tidigare såg var för sig i ett varsitt övre hörn 
av skärmen nu visas tillsammans men ihopparade två och två. Det visas en bild 
motsvarande item för ”European American” och då ska man alltså trycka på tangenten i.  
IAT fortsätter att visa ett antal olika items på skärmen. Nästa fas, fas 4, går till på 
samma sätt. 
 

 
 
Figur 4, fas 3 
 
I fas 5 har kategorierna reducerats till endast två och även bytt plats. Items visas i form 
av bilder under denna fas. 
 

 
 
Figur 5, fas 5 
 
Inför nästa fas, nummer 6, har en förändring skett, nu visas återigen totalt fyra 
kategorier men två och två tillsammans. Items i form av både ord och bilder visas. 
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Figur 6, fas 6 
 
Efter denna fas avslutas testet och ett resultat visas. Resultatet av IAT beräknas på 
reaktionstid, hur lång tid det tar för den som gör testet att trycka på rätt tangent. 
Resultatet anges slutligen i ord och beskriver den testades automatiska preferens för 
”European americans” jämfört med ”African Americans”. Alltså har det tagit längre tid 
att associera ”bra” items med bilder på ”European Americans” än med ”African 
Americans”. Det finns fyra möjliga resultat och det är ”slight”, ”moderate”, ”strong” 
eller ”little to no automatic preference” (Greenwald et. al, 1998). 
 
 

 
 
Figur 7, resultat 
 
Hypotesen bakom detta test är att vi människor reagerar fortare när vi känner att två 
ordpar passar ihop och kan associeras meningsfullt med varandra än när de inte gör det. 
Utan att tänka efter länge så kommer då, enligt Greenwald et. al (1998), en person med 
fördomar mot ”black” personer att reagera långsammare på associationen ”black-
pleasant” än mot associationen ”white-pleasant”. Ju större skillnaden är avseende 
reaktionstider gentemot olika stimuli, desto starkare är personens underliggande 
negativa attityder. Greenwalds forskning (1998) har visat att dessa reaktionstider är 
stora, även hos personer där man i kompletterande test frågat rakt ut om fördomar och 
där personerna sagt sig inte ha fördomar.  
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Procedur 
 
Samtliga deltagare erhöll alltså instruktioner till testet som översatts från engelska till 
svenska. Som försöksledare gav jag också muntliga instruktioner som ett komplement.  
Under testet befann jag mig sittande antingen i samma rum eller strax utanför, beroende 
på lokalens utformning, så att deltagarna lätt skulle kunna fråga om det var något de inte 
förstod. Samtliga rekryterare utförde testet på sina respektive kontor och vid sina egna 
datorer. Samtliga studenter utförde testet på en dator i en sal på psykologiska 
institutionen. När IAT var genomfört och ett resultat kunde utläsas så antecknades 
resultatet och deltagarna erhöll en enkät som de ombads fylla i. Därefter gavs deltagarna 
chans att ställa frågor och fick även mer information om undersökningens syfte.  
 
Studenterna erbjöds att skriva upp sina mailadresser om de var intresserade av att ta del 
av undersökningen. Samtliga rekryterare erbjöds samma sak men de skrev inte upp sina 
mailadresser eftersom dessa redan fanns att tillgå. 
 

S y f t e 
 

Syftet med denna studie är alltså att jämföra gruppernas resultat på IAT samt att göra 
olika jämförande beräkningar på rekryterarnas resultat med svaren på enkäten. 
Utgångspunkten är att rekryterarna skulle ha ett högre resultat på IAT än studenterna 
med anledning av att de är vana vid att bedöma människor och skulle kunna använda 
sina fördomar i sitt arbete.  
 
 

R e s u l t a t 
 

Ett enkelt t-test visade att det inte förelåg någon signifikant skillnad i testresultatet på 
testet mellan studenterna och rekryterarna. Studenternas genomsnittliga resultat var 1,60 
med en standardavvikelse på 1,041 och rekryterarnas 1,39 med en standardavvikelse på 
0.988. För samtliga deltagande kvinnor, 36 st, var det genomsnittliga resultatet 1,61 och 
för männen, 12 st, 1,17 och detta var inte heller signifikant.  
 
Inget signifikant samband kunde heller ses mellan rekryternas resultat på testet och 
antingen ålder eller kön. 
 
En multipel regressionsanalys utfördes också och ett mål var att jämföra testresultatet 
som alltså mätte de implicita fördomarna och svaren på frågorna i enkäten. Här fann jag 
att det inte förelåg något samband mellan frågan som uttryckligen handlade om 
huruvida rekryteraren ansåg sig ansåg sig ha fördomar (alltså explicit attityd) och 
resultatet på IAT (implicit attityd). Den enda frågan som visade på en korrelation med 
resultatet på IAT var den som handlade om hur ofta de träffade utländska kandidater.  
 
Beträffande de svar i enkäten som skrevs ner som kompletteringar till svaren på skalan 
behandlas dessa i diskussionsdelen. 
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D i s k u s s i o n 
 

Resultaten från beräkningarna visar alltså att det inte förelåg några signifikanta 
skillnader mellan studenter och rekryterare avseende resultaten på IAT. Man kan alltså 
inte säga att rekryterare skulle ha implicita fördomar på detta IAT än studenterna. En 
anledning till att ingen signifikans har uppnåtts skulle kunna vara det lilla antalet 
försökspersoner. Beträffande de explicita fördomarna kan ingenting sägas, eftersom det 
endast undersöktes hos rekryterarna. Det skulle vara spännande att göra jämförelser 
mellan andra grupper av människor för att se om en grupp överhuvudtaget kan vara 
homogen i detta avseende eller om testet endast visar på de individuella skillnaderna. 
 
Beträffande rekryterarna så ombads ju dessa att, förutom att genomföra ett IAT, även 
fylla i en enkät. Beräkningar på korrelationer mellan olika frågor har gjorts och visade 
att det inte fanns något samband mellan varken rekryterarnas åldrar, år av erfarenhet 
eller kön och hur de hade svarat på frågorna. Dock kunde jag se signifikant samband 
mellan frågan som handlade om hur ofta de träffade kandidater med utländsk bakgrund 
och testpoängen på IAT.  
 
Det var alltså den frågan som hade störst förklaringsvärde i relation till IAT-resultatet 
detta sammanhang. Något som motsäger teorin är det att resultatet inte visade något 
samband mellan implicita och explicita fördomar. 
 
Min utgångspunkt, att rekryterare besitter negativa fördomar om personer med annan 
etnisk bakgrund i större utsträckning än studenter, visade sig alltså vara felaktig. Detta 
var alltså inte fallet, det går inte säga att en ena gruppen har mer eller fler implicita 
attityder än den andra gruppen.  
 
I diskussionerna som följde i de allra flesta möten med rekryterarna höll dessa med om 
min utgångspunkt i de flesta fallen. Några poängterade dock att de verkligen ville ha ett 
öppet sinne, behandlade alla utifrån deras personlighet och inte några andra attribut. 
Men många tyckte själva att det ofta fungerade så att de applicerade egenskaper på en 
person som de kände igen från tidigare kandidater. Som nämndes i inledningen är detta 
mänskligt, vi fungerar alla på samma sätt. Det som dock är viktigt för rekryterarna är att 
vara medvetna om detta fenomen och sedan separera fördomar från personliga 
egenskaper och försöka göra en så korrekt bedömning som möjligt av de individer de 
möter. 
 
I båda grupperna var spannet mellan olika åldrar stort vilket automatiskt för med sig 
olikheter och variationer i erfarenheter. Bland just rekryterare verkar det finnas en 
spridning vad gäller bakgrund. En del är renodlade beteendevetare med en examen från 
till exempel PA-linjen. Andra är ekonomer eller säljare och har halkat in på rekrytering i 
sina tidigare roller under karriären. Detta framkom under våra diskussioner men är inte 
något som jag valde att ställa frågor om i enkäten men det skulle kunna vara intressant 
att fördjupa sig i. 
 
Ett par frågor i enkäten handlade om första intrycket, båda rekryterarens av kandidaten 
och kandidatens av rekryterarens. Flera rekryterare menade att det första intrycket är 
viktigt och i många fall avgörande.  
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En del hävdade dock att en skicklig rekryterare lär sig se bakom det och få fram 
kandidatens ”rätta jag” med hjälp av rätt metoder. Beträffande frågan som handlade om 
kandidatens intryck, tyckte många att det var ungefär lika viktigt. Det verkade handla 
om kandidatens trygghet och intryck av företaget som rekryteraren representerade. De 
flesta uppgav att en viktig egenskap som rekryterare är att få kandidaterna att känna sig 
bekväma och avslappnade för att kunna ge en rättvis bild av sig själv under intervjun. 
Någon tyckte att det var viktigt med ett bra första intryck av rekryteraren eftersom 
kandidaterna oftast är i ett ”underläge” och att det därför var extra viktigt att visa sig 
ödmjuk och professionell som rekryterare. Några menade också att första intrycket var 
mycket viktigt, men endast som en del i den totala bedömningen av kandidater, inte 
något som ”raserade” en kandidat. 
 
Man gjorde också skillnader på vilken typ av tjänst som skulle tillsättas. Om rollen 
krävde en utåtriktad person verkade första intrycket vara viktigare än om rollen inte 
krävde det.  
 
En fråga i enkäten handlade just om hur ofta rekryterarna upplevde att de ändrade 
uppfattning om en kandidat från att ha haft ett första intryck till att ha genomfört en 
intervju. Här var de ganska överens och menade att det varken hände ofta eller sällan. 
Fråga 9 i enkäten handlade om rekryterarnas explicita fördomar mot kandidater med 
utländsk bakgrund. Svarsskalan låg ju mellan 1-5 där 1 innebar att rekryterarna inte 
gjorde någon skillnad i behandling av kandidater med utländsk bakgrund. Här varierade 
svaren men visade ändå ett genomsnitt på 2,43. Endast en person angav siffran 5 som 
svar. Några av rekryterarna menade att de gjorde en skillnad i bedömningen som mer 
handlade om hur utländsk utbildning skulle värderas och hur viktigt det var med den 
språkliga kompetensen var för den specifika tjänsten. Så de behandlade alltså olika, men 
menar att det inte hade att göra med personen ifråga. Detta kan också knytas an till 
inledningen, vi är ju vana att kategorisera det vi känner till, men ställs vi in för en helt 
ny situation så kan det vara svårt att avgöra hur vi ska bedöma det vi möter. En 
rekryterare tog upp specifikt problemet med utländska utbildningar. En examen från 
Handelshögskolan i Stockholm finns i våra referensramar här i Sverige och vi värderar 
en sådan ganska högt. Men en examen från ett universitet i Afrika kan vi oftast inte 
relatera till och vet kanske inte hur vi ska bedöma en kandidat med en sådan. 
 
Resultatet visar att det alltså görs skillnader, men inte på ett signifikant annorlunda sätt. 
Den initiala tanken med denna fråga var ju att komma åt de fall där kandidater 
eventuellt behandlades sämre på grund av sin utländska bakgrund än svenska 
kandidater. I diskussioner med rekryterarna nämndes också den positiva 
särbehandlingen, alltså att man kan behandla kandidater annorlunda men med en god 
avsikt. Någon rekryterare nämnde även att utländska kandidater kan vara ett hjälpmedel 
för att nå ut till nya segment bland kunder där det skulle vara positivt att ha medarbetare 
med andra kulturer. Det nämndes flera exempel där rekryterarna verkligen ville bjuda 
till lite extra för att förstå kandidaten och, om det till exempel uppstod 
språkförbistringar, hjälpa kandidaten på traven. Så svaret på denna fråga kan alltså 
tolkas på två olika sätt, positiv och negativ särbehandling. Beträffande ovanstående 
fråga menade många också att de kanske gjorde särbehandlingar på en omedveten nivå, 
men att de verkligen försökte att inte göra det.  
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Ingen korrelation mellan resultatpoängen på IAT och frågan som behandlade huruvida 
behandlade kandidater med utländsk bakgrund annorlunda kunde utläsas.  
 
De allra flesta av rekryterarna ansåg sig vara bra på att bedöma andra människor. Här 
låg snittpoängen på 4,2 (skala 1-5). Eftersom detta är självrapporterade data och att 
bedömning av människor faktiskt är den huvudsakliga uppgiften för rekryterarna är det 
inte förvånande att denna poäng blev så pass hög. Dock är det ju, enligt Littorin (2005) 
en mycket svår uppgift, att predicera hur en person kommer att prestera i framtiden. 
Ofta har ju rekryterarna endast den kandidaten som blev anställd att hänvisa till, de kan 
inte få svar på huruvida någon av de kandidaterna som blev bortvald skulle ha presterat 
i verkligheten.  
 
Flera diskussioner handlade också om hur diskussionerna med rekryterarnas 
”beställare” kunde se ut. Här handlar det om olika roller för rekryterarna. Om det 
handlar om att rekrytera till ett eget företag eller att rekrytera till en kund så har 
rekryterarna olika stor möjlighet att påverka kravprofilen. En del av rekryterarna, som 
rekryterar åt kunder, upplevde ibland att deras intressen krockade med kundens. Om 
rekryteraren träffade kandidater som inte var helt enligt kravprofilen uppgav vissa att de 
försökte påverka kunden att vara öppen för just olika kulturer och bakgrunder hos 
kandidaterna.  
 
Dock kände nästan samtliga sig ofta maktlösa eftersom de inte kunde ”bestämma över” 
kunden, bara komma med rekommendationer, och menade att de inte ville riskera att 
förlora affären. Endast två av de 23 rekryterarna angav att de arbetade efter en modell 
som inte tillät diskriminering på grund av etnisk bakgrund och hävdade att de faktiskt 
hellre sa nej till en kund än gick med på att välja bort kandidater med en viss bakgrund. 
Så för att knyta an till inledningen så kan man inte säg att rekryterarnas attityder 
gentemot kandidaterna enbart är till nackdel för kandidaterna utan kan också vara en 
fördel. 
 
Denna undersökning har verkligen lett till många intressanta diskussioner med både 
rekryterare och studenter. Samtliga deltagare verkar ha tyckt att ämnet är intressant och 
värt att undersökas. En stor del av rekryterarna har nämnt att de faktiskt arbetar aktivt 
med att försöka behandla alla kandidater så lika som möjligt. Vissa kanske till och med 
som sagt har velat särbehandla kandidater med utländsk bakgrund på ett positivt sätt och 
försökt hjälpa dem genom uppmuntran, förståelse och stöd. Just detta med magkänslan 
som ett verktyg för rekrytering kunde många av rekryterarna hålla med om, vissa 
använde sig flitigt av det och tyckte att det fungerade bra. Andra såg det som något 
negativt och försökte att aktivt se bortom det och försöka göra en större 
helhetsbedömning av kandidaten. 
 
Något som är värt att nämnas är även att inte alla rekryterare har någon större erfarenhet 
av att träffa utländska kandidater. De som uppgett att de inte ofta träffar sådana 
kandidater har då svarat utefter hur de tror att de skulle agera. Detta IAT visade alltså 
ansikten på African Americans och European Americans. Bland studenterna var det 
flera som påpekade detta och menade att denna problematik inte kunde appliceras i 
Sverige. Detta blev något som jag som författare funderade över och gjorde mig beredd 
att diskutera med rekryterarna.  
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Dock var det förvånande få av rekryterarna som anmärkte på detta. Syftet med att 
använda detta amerikanska test var att mot bakgrund mot teorier om 
främlingsfientlighet så kan man säga att vi människor är konsistenta i våra fördomar. 
Har vi negativa attityder gentemot, i detta fall, African Americans så skulle vi med stor 
sannolikhet ha det gentemot andra ”främmande” ansikten. Så de svarta och de vita 
ansiktena representerar alltså det som är främmande respektive känt för oss. 
 
IAT kan utföras i en kontrollerad miljö där varje knapptryckning registreras och 
forskarna kan gå tillbaka och se exakt hur försöksdeltagarna har tryckt under varje fas. 
Den version som är online och som använts här har inte samma exakthet och forskarna 
menar därför att man inte kan dra för långtgående slutsatser av dess resultat. 
 
Sammanfattningsvis kan alltså sägas att min utgångspunkt, att rekryterare skulle ha 
negativa attityder i större utsträckning än studenter, inte stämde med verkligheten. Dock 
visar det sig att rekryterare i vissa fall faktiskt särbehandlar utländska kandidater, både 
med god och mindre god avsikt. De allra flesta av rekryterarna anser sig vara bra eller 
mycket bra på lyckas med den svåra uppgiften att bedöma kandidater. Resultatet från 
denna undersökning hade kunnat visa att fördomar gentemot personer med utländsk 
bakgrund verkar vara vanligare förekommande bland rekryterare än bland studenter.  
 
Nu blev inte detta fallet, men jag hoppas jag ändå att genom att lyfta frågan, kunna 
frambringa en mer öppen inställning till människor av olika kulturer och med olika 
utseende. Detta kan i sin tur leda vidare till en större mångfald på de undersökta 
rekryterarenas arbetsplatser och i förlängningen ge en större bredd på arbetsmarknaden 
vilket denna rapport visat faktiskt behövs. 
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Enkät 
 
Vänligen kryssa i rätt alternativ. 
 
1. Kön:   kvinna   

 
 man 

 
2. Ålder:  ___ 
 
3. Bakgrund:   svensk (född i Sverige eller bägge föräldrarna är födda i Sverige)
   
 

 utländsk (född utanför Sverige eller bägge föräldrarna är födda 
utanför Sverige) 

 
 
 
4. Hur många års erfarenhet har du av att arbeta med rekrytering? 
 
______ antal år 
 
 
 
5. Försök tänka dig in i en situation där du möter en kandidat för första gången. Hur 
viktigt är ditt första intryck av kandidaten för dig? 
 
Svara utifrån en skala mellan 1 och 5 där 1 betyder att det inte är viktigt och 5 betyder 
att det är viktigt. 
 
 1   2   3   4           5 
 
 
Skriv en kort motivering varför eller varför du inte tycker att ditt första intryck av en 
kandidat är viktigt: 
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6. Försök tänka dig in i en situation där du möter en kandidat för första gången. Hur 
viktigt är kandidatens första intryck av dig, anser du? 
 
Svara utifrån en skala mellan 1 och 5 där 1 betyder att det inte är viktigt och 5 betyder 
att det är viktigt.  
 
 1  2  3  4           5 
 
Skriv en kort motivering varför eller varför du inte tycker att första intrycket av dig är 
viktigt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Som rekryterare har du förmodligen träffat och intervjuat en hel del människor under 
din yrkeskarriär. Försök uppskatta hur ofta ditt intryck av en kandidat förändrats från att 
du hälsat och bildat dig en första uppfattning till att intervjun är klar. Ett exempel kan 
vara att du först tycker att kandidaten verkar vara trevlig men efter intervjun tycker att 
kandidaten är otrevlig. 
  
Svara utifrån en skala mellan 1 och 5 där 1 betyder att det inte är ofta och 5 betyder att 
det är ofta.  
 
 1  2  3  4           5 
 
 
 
8. Försök uppskatta hur ofta du träffar kandidater som har utländsk bakgrund. Med 
utländsk bakgrund menas här att de antingen är födda utanför Sverige eller har båda 
föräldrarna födda utanför Sverige. 
 
Svara utifrån en skala mellan 1 och 5 där 1 betyder att det inte är ofta och 5 betyder att 
det är ofta. 
 
 1  2  3  4    5 
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9. Tror du att du behandlar kandidater med utländsk bakgrund annorlunda än kandidater 
med svensk bakgrund? 
 
Svara utifrån en skala mellan 1 och 5 där 1 betyder att du inte gör det och 5 betyder att 
du gör det. 
 
 1  2  3  4  5  
 
Skriv en kort motivering till ditt svar på frågan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Hur ofta brukar din uppfattning om kandidater stämma överens med verkligheten, så 
vitt du kan avgöra? 
 
1 betyder att det sällan stämmer och 5 betyder att det ofta stämmer. 
 
 1  2  3  4           5 
 
 
 
Tack för din medverkan! 
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Enkät 
 
Vänligen kryssa i rätt alternativ. 
 
1. Kön:   kvinna   

 
 man 

 
2. Ålder:  ___ 
 
3. Födelseland:  Sverige   
 

 Annat, 
nämligen:____________________________________ 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 


