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Bias i intergruppinteraktioner i rekryteringssammanhang 

 

Abstract 

Studien behandlar två fenomen; “bias” (definierat i studien som stereotyper, 

fördomar och diskriminering som bidrar till färgning eller opartiskhet i 

interpersonella möten) och kön i förhållande till denna bias i 

rekryteringsprocessen. Studien tar avstamp i socialpsykologi och beskriver 

könsroller ur ett evolutionärt perspektiv. Det första fenomenet, bias, beskrivs 

utifrån interaktioner mellan sociala grupper (in- respektive utgrupper). Tre 

olika former av diskriminering mot utgruppen tas upp: direkt, indirekt och 

diskret. Kön i förhållande till bias beskrivs utifrån social önskvärdhet och 

social dominansorientering. Forskning pekar på att män är mer diskriminerande 

än kvinnor. Hypoteserna lyder således att utgruppen kommer att diskrimineras 

i rekryteringen och mer specifikt kommer männen att visa på tydligare 

stereotypisering, fördomsfullhet och diskriminering i experimentet. Deltagarna 

bestod av personer registrerade vid Mittuniversitetet och dessa fick utföra ett 

tvådelat experiment, den första delen ett minnestest på en dator (genom 

eyetracking) och den andra delen där deltagarna skattade profiler på värme- 

och kompetensdimensioner skriftligt. Med eyetracking antogs att ju längre 

fixeringstid desto mer indikation på implicita responser på negativa 

stereotypiska och fördomsfulla associationer. I den andra delen skattades 

profiler och ju högre poäng profilerna fick desto mer varma/kompetenta 

upplevdes de. Resultaten visade inte på några signifikanta skillnader i fas ett, 

men i fas två uppmättes en signifikant skillnad i hur profilerna skattades; 

utgruppen bedömdes signifikant sämre av männen på båda dimensioner 

(värme/kompetens). Resultaten ger visst stöd för hypoteserna och ger underlag 

för problematisering av bias i rekryteringssammanhang. 
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Globalisering och dagens ständiga teknikutveckling sätter alltmer krav på 

företag att rekrytera lämpliga arbetstagare för att stå emot konkurrerande 

företag. Woods och West (2015) menar på att företag i dagens samhälle inte 

har en kvarstående konkurrensfördel då andra företag är snabba med att 

komma med konkurrerande versioner av andra företags produkter på 

marknaden. Vidare argumenterar de för att de anställdas prestationsförmåga är 

direkt kopplat till företagets övergripande prestation, produktivitet och 

framgång. Således ligger det i ett företags intresse att rekrytera lämpliga 

arbetstagare för att upprätthålla ett konkurrenskraftigt övertag. 

Arbetsintervjuer är ett av de mest beprövade sätten att rekrytera på men själva 

rekryteringsprocessen kan vara fördomsfull. Utifrån den arbetssökandes CV, 

personliga brev och arbetsintervju är det meningen att arbetsgivaren ska göra 

en bedömning av hens lämplighet för jobbet. Dessvärre influeras bedömningen 

av flera fördomar, bland annat den arbetssökandes etnicitet (Woods & West, 

2015). 

 

Stereotyper, fördomar och diskriminering 

 

Susan Fiske (2014) menar att alla former av bias, definierat som stereotyper, 

fördomar och diskriminering som bidrar till färgning eller opartiskhet i 

interpersonella möten, bottnar i ett synsätt om människor som uppdelade i 

sociala grupper. Fiske gör en uppdelning av sociala grupper som in- och 

utgrupper. Utgrupper är grupper som man personligen inte tillhör, ingrupper 

är de som man personligen tillhör. Denna indelning av människor i 

kategorier, “vi” och “de”, ger upphov till tydligt negativa reaktioner på 

medlemmar av utgrupper jämfört med de från ens ingrupp. Dessa reaktioner 

kan sammanfattas som stereotyper, fördomar och diskriminering. 

 

Stereotyper är ens egna förväntningar av och associationer till andra 

individers karaktäristik. I tal om sociala grupper påpekar Fiske (2014) att 

stereotyper mer specifikt handlar främst om förväntningar av individer från 

utgrupper. Dessa förväntningar menar hon är vad som i ett senare skede styr 

hur du beter dig mot utgruppen. Forskning har visat mer specifikt att 

stereotyper om invandrare (förväntningarna på dessa) baseras helt och hållet 
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på etnicitet (Lee & Fiske, 2006). Förväntningarna skapas utifrån egna 

erfarenheter och andras livserfarenheter så som de berättas av subjekten. 

Trots att moderna definitioner inte tar ställning till om de är berättigade eller 

inte anammas förväntningarna av oss (Fiske, 2014). 

 

Fördomar definieras av många forskare utifrån attityder. Forskare menar på 

att fördomar speglar en övergripande attityd vilket i sin tur innefattar både en 

affektiv och kognitiv komponent som styr eventuellt beteendeutfall. Fiske 

utgår ifrån den definitionen av fördomar men betonar känsloaspekten i en 

attityd och definierar således fördomsfullhet genom att understryka känslor. 

Fördomsfullhet går i båda led och kan vara både positiv och negativ (mer om 

positiva fördomar framöver). Hon sammanfattar det som att en fördom är en 

emotionell reaktion på individer som baseras på vilken social grupp de tillhör 

och vilka känslor man har associerat till den gruppen i fråga (Fiske, 2014). 

 

Stereotypisering och fördomsfullhet ligger till grund för att diskriminering 

sker. Med andra ord är det när dessa förväntningar (stereotyper) och den 

emotionella reaktionen (fördomar) omvandlas till en fysisk handling 

(diskriminering) som det blir skadligt. De fysiska handlingarna omfattar allt 

ifrån verbal diskriminering till segregation och fysiska attacker samt i de mer 

extrema fallen ren och skär utrotning. Avsikten är i synnerhet nekandet av 

särskilda individers rätt till att behandlas på ett jämlikt sätt (Fiske, 2014). 

 

Diskriminering kan i det här skedet beskrivas som en ond cirkel. Fiske 

(2014) argumenterar för att även de “mildare” formerna av diskriminering, 

undvikande och verbal diskriminering, bidrar till neutralisering och 

normalisering av fientliga handlingar mot en särskild grupp och en fientlig 

miljö för denna grupp vilket skapar normer i samhället som bjuder in andra 

människor att vidare delta i diskrimineringen. Det är uppenbart att 

diskriminering på detta sätt vidmakthåller och vidare bidrar till 

automatisering av stereotyper och fördomar i vad som verkar vara en ond 

cirkel av att sätta tankar och känslor i handling som sedan underhåller 

tankarna och känslorna och cirkeln fortsätter. 
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Ett fördjupande i diskriminering som fenomen skulle uppmuntra en indelning 

av diskriminering som direkt respektive indirekt diskriminering. Direkt 

diskriminering i mellangruppsinteraktion kan förklaras i termer av 

stigmatisering. Erving Goffman (2014) beskriver utifrån socialpsykologi att 

en utgrupp är relativ samhällets dominerande ingrupp. Det finns alltså en 

dominerande ingrupp i samhället och resterande samhällsmedborgare som 

tillhör diverse minoritetsgrupper placeras in i denna sociala struktur som 

utgrupper. Goffman menar på att den dominerande ingruppens syn på 

utgrupper är den synen som gäller oavsett ens personliga syn. Vidare menar 

han att denna sociala konstellation är en central idé när det kommer till 

stigmatisering, och gör en indelning av stigman i tre kategorier varav en 

benämns gruppstigman och omfattar bland annat etnicitet. Andra stigman 

uppges vara ärr eller funktionshinder som exempelvis blindhet. 

Grundläggande är att ett stigma förmedlar information om en individs sociala 

identitet genom de negativa stereotyper och fördomar som andra människor 

kopplar till stigmat i fråga. Stigmatisering i sig sker när en tillskrivning av 

dessa negativa stereotyper och fördomar om stigmat görs på de människor 

som tillhör den särskilda sociala kategorin eller gruppen. Stigmatisering 

innefattar vidare att ingruppen direkt diskriminerar utgrupper särskilt i de 

sociala kontext där de undervärderas, något som påvisats i tidigare studier 

(Crocker & Major, 1989). Interaktionen mellan grupperna kan alltså 

beskrivas som en direkt och avsiktlig diskriminering av utgrupper från 

ingruppens sida. 

 

Mellangruppsdiskriminering kan också beskrivas som indirekt 

diskriminering. Ett exempel på indirekt diskriminering är 

ingruppsfavorisering. En betydande del av diskriminering av utgrupper sker 

indirekt som ett resultat av att man favoriserar sin ingrupp och alltså inte 

genom direkt och avsiktlig inskränkning (Fiske, 2014). Ingruppsfavorisering 

kan förklaras på flera sätt. Teorin om social identitet fasthåller att vår 

identitet kan delas in i två aspekter: en social respektive en personlig. När vår 

personliga aspekt av vår identitet hotas tenderar vi att övervärdera eller 

“favorisera” den sociala aspekten som är vår ingrupp för att kompensera för 

hotet. Genom att stärka den sociala identiteten, vår ingrupp, stärker vi den 
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personliga identiteten (Fiske, 2014). Diskrimineringen yttrar sig genom att 

ingruppen stärks och utgruppen på så sätt hamnar i en indirekt och oavsiktlig 

diskriminering i form av negligering. 

 

Fiske (2014) visar hur det kan se ut när både direkt och indirekt 

diskriminering samverkar i mellangruppssammanhang. Fiske menar att det 

finns två saker som vi vill veta om en utgrupp: för det första om 

intentionerna är goda (är medlemmarna av gruppen varma?) samt om dessa 

intentioner kan omsättas i handling (är medlemmarna kompetenta?). Utifrån 

detta menar hon att man kan ogilla och nedvärdera grupper genom att 

uppleva de som kalla, respektive inkompetenta. Fiske (2014) säger att 

“Every time and place has its pitied, envied and contemptible outgroups.” (s. 

441). En kombination av att gilla/ogilla samt värdera/nedvärdera ger upphov 

till känslorna ömkan, avundsjuka och förakt. Ens kulturella utgångspunkt 

bestämmer vilka människor som hamnar under vilken kategori. Till skillnad 

från stigmatisering handlar det här inte om bestämda in- och utgrupper utan 

varje enskild människas kulturella utgångsläge är det som är ingruppen för 

den personen. En social grupp kan alltså vara ens ingrupp samtidigt som det 

kan anses vara en utgrupp i samhället man lever i. I ett exempel som Fiske 

presenterar utgörs ingruppen av kristna, kvinnor, medelklassen, kaukasier 

och studenter. De människor som man beklagar är de som upplevs vara 

varma, men inte kompetenta (i exemplet var dessa äldre människor); de som 

man avundas är de som inte anses vara varma men som anses vara 

kompetenta (i exemplet rika människor); och under den sista kategorin, de 

avskyvärda, hamnar de människor som upplevs vara varken varma eller 

kompetenta (i exemplet papperslösa invandrare, drogmissbrukare och 

hemlösa människor) (Fiske, 2014). 

 

I exemplet ovan utgörs den direkta diskrimineringen av att man tillskriver 

samtliga utgrupper som kalla och/eller inkompetenta och den indirekta 

diskrimineringen är då ingruppen uteslutande anses vara både varm och 

kompetent. Den direkta diskrimineringen uppkommer genom den känslan 

man förknippar tillskrivningarna med: ömkan, avundsjuka respektive förakt. 

I exemplet ovan kommer äldre att behandlas med ömkan men fördummas, de 
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rika behandlas respektfullt men upplevs känslokalla och den sistnämnda 

gruppen kränks: de är inte bra för något. Den indirekta diskrimineringen tar 

form av ingruppsfavorisering. Det som predicerar värme och kompetens är 

upplevd ”competitiveness” respektive upplevd social status i samhället, av 

vilka båda utgör ett hot mot ingruppen från utgruppen (Fiske, 2014). I 

enlighet med teorin om social identitet kommer en övervärdering av 

ingruppen ske, för att den hotas: ingruppen är den enda gruppen som då 

anses och tillåts vara både varm och kompetent. Till skillnad från den direkta 

diskrimineringen innefattar den indirekta inte att avsiktligt underordna 

utgrupper genom att tillskriva de som kalla och/eller inkompetenta, men trots 

detta leder den per automatik till relativ diskriminering av utgrupper genom 

att inte tillåta medlemmar av utgrupper vara både varma och kompetenta. 

Båda diskrimineringsformer kan vara lika skadliga. 

 

I ett rekryteringssammanhang skulle en applicering av vardera 

diskrimineringsform visa på samma skadliga utfall. Ett icke-erkännande av 

en individs kvalifikationer till förmån för en individ från ens ingrupp 

(indirekt diskriminering) och ett avslag på en jobbansökan av en individ på 

grund av hens etnicitet (direkt diskriminering) skulle båda resultera i att 

individen i utgruppen står utan jobb. Även om indirekt diskriminering per 

definition innefattar relativ diskriminering kan den alltså ha lika förödande 

konsekvenser som direkt diskriminering. 

 

Förutom direkt och indirekt diskriminering fångar värme-kompetens 

dimensionen också upp ett viktigt koncept för vårt experiment; diskret 

diskriminering. Den öppna stereotypiseringen, fördomsfullheten och 

diskrimineringen som styrde samhället en gång i tiden har tonats ut och 

övergått till att bli mer subtil. I dagens samhälle är den så kallade diskreta 

diskrimineringen mer vanligt förekommande. Fiske beskriver diskret 

diskriminering som ambivalent och motsägelsefull. En grupp är omtyckt men 

nedvärderas samtidigt (äldre människor) medan en annan värderas högt men 

är samtidigt inte omtyckt (rika människor). Vidare ter den sig vara 

motsägelsefull i sitt skuldbeläggande av utgrupper genom att anse att 

medlemmar av utgrupper inte borde hävda sig i områden där de inte är 
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önskade och samtidigt tycka att dessa borde göra bättre ifrån sig (Fiske, 

2014). Den här diskreta formen av diskriminering är vanligast idag och 

genomsyrar hur utgrupper kränks. 

 

Forskning tyder på att båda typer av ambivalenta förhållningar till grupperna 

leder till negativa konsekvenser i arbetslivet. En grupp som anses vara varm 

och inkompetent (äldre) hämmas på en arbetsplats i det att dessa grupper 

tenderar att ignoreras socialt. Gruppen tenderar också att bli hjälpt på ett 

överdrivet sätt som motverkar gruppmedlemmarnas prestationsförmåga i 

arbetet. Gruppen som anses vara kall och kompetent (rika) stjälps i 

arbetslivet i det att skadeglädje är något som utövas mot gruppens 

medlemmar; andra tar gärna tillfällen i akt för att förstöra för dem (Cuddy, 

Fiske, & Glick, 2007). 

 

Alla tre inriktningar på diskriminering relaterar till studien. Den direkta, 

indirekta samt den diskreta diskrimineringen lägger en kunskapsgrund till 

förståelsen av stereotyper, fördomar och diskriminering såsom begreppen 

operationaliseras i studien. Samtliga delar är således viktiga i förståelsen för 

stereotyper, fördomar och diskriminering i sig. 

 

Kön i ljuset av stereotyper, fördomar och diskriminering 

 

Ett annat fenomen som studien behandlar är kön i förhållande till 

diskriminering. Sidanius och Prattos social dominansteori bygger på att varje 

samhälle har en social hierarki med olika grupper med olika maktställningar 

beroende på var i hierarkin gruppen befinner sig (Egidius, 2016). Teorin 

fokuserar på interaktionen mellan grupperna och bevarandet av 

maktförhållandena mellan dessa (Sidanius & Pratto, 1999). Dessa skillnader i 

maktförhållanden mellan samhällsgrupperna uppkommer och upprätthålls på 

tre nivåer: samhälls-, kategori- samt individnivå. Den sistnämnda nivån 

förklarar hur vi människor skiljer oss åt i vår biologiska natur för dominans 

och i längre utsträckning begärelse av ojämlik social ställning mellan grupper 

(Egidius, 2016). Hur sannolikt det är att man underhåller respektive inte- 

underhåller den sociala hierarkin kan mätas genom social dominansorientering 
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(en mätbar komponent av forskarnas sociala dominansteori). Det har vidare 

påvisats att män tenderar att ha en högre nivå av social dominansorientering 

vilket innebär att de har en större preferens för dominans och ojämlik 

mellangruppsinteraktion (Pratto, Stallworth, Sidanius, & Siers, 1997). Det är 

vedertaget att män har en högre nivå av social dominansorientering (se till 

exempel Ho, o.a., 2015). 

 

En annan aspekt värd att ta upp när det kommer till kön och diskriminering är 

skillnaderna i social önskvärdhet mellan könen. Magnusson och Marecek 

(2010) presenterar feministisk forskning som undersökte vad som skulle kunna 

ligga bakom könsskillnader. Forskningen tyder på att mannen respektive 

kvinnan har säregna sociala förväntningar som belönas eller bestraffas 

beroende på om de agerar inom könsramen för dessa förväntningar eller inte.  

Dessa förväntningar skapar könsspecifika mönster i människors beteenden. De 

könsspecifika mönstrena skapar betydelse av vad det betyder att vara man 

respektive kvinna. På så sätt bidrar mönstrena till ens förståelse av sig själv i 

världen. Som en man i dagens samhälle betyder det att man har högre ställning 

vad gäller fördelningen av privilegier, makt och samhällsstatus. Ett sådant 

accepterat utgångsläge sätter mindre press för en man att vara mån om att bete 

sig på ett socialt önskvärt sätt i jämförelse med vilken press som görs 

nödvändigt för en kvinna. 

 

Interaktion mellan diskriminering och kön 

 

Både tidigare forskning och forskning som bedrivs idag pekar på en tydlig 

samverkan mellan diskriminering baserat på etnicitet och kön. I en studie visar 

Institutionen för arbetsmarknads- och utbildningspolitiskt utvärdering (IFAU) i 

samarbete med arbetsförmedlingen på att manliga arbetsförmedlare 

diskriminerar arbetssökande baserat på etniskt utseende. De 400 

arbetsförmedlarna som deltog i studien fick se 75 stycken konstruerade 

arbetssökande profiler som de skulle bedöma. Resultaten från studien visar att 

profiler med “stereotypiskt svenskt utseende” favoriseras och att dessa har en 

50 procent högre chans att rekommenderas en arbetsmarknadsutbildning, än 

profiler med väldigt låg grad av “stereotypiskt svenskt utseende”. Denna 
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diskriminering är något som uppvisas endast av manliga arbetsförmedlare, 

ingen sådan effekt uppvisades av de kvinnliga arbetsförmedlarna (Pettersson, 

2016). 

 

I en annan studie (Carlsson & Rooth, 2007) har bevis lagts fram för att 

diskriminering baserat på etnicitet sker i rekryteringsprocessen. I studien 

skickades sammanlagt 3105 jobbansökningar, där arbetssökandes namn 

modifierades att efterlikna ett “typiskt svensk” låtande namn eller ett “typiskt 

mellanöstern” låtande namn till totalt 1552 arbetsgivare. Resultaten visar att 

manliga rekryterare behandlar jobbansökningar mer negativt om det är ett 

mellanöstern namn kopplat till det. Vidare visar resultaten på att om den 

ansvarige för att ringa in ansökare till intervju var en man var sannolikheten att 

ens bli uppringd för att delta i en intervju sex procent lägre för “mellanöstern 

namn” ansökanden än om uppringaren hade varit en kvinna. Som sagt; manliga 

rekryterare/uppringare tenderar att associera mer negativ affekt vid 

“mellanöstern namn” ansökningar i relation till kvinnor. Sannolikheten att bli 

uppringd för intervju var dessutom 23 procent lägre för “mellanöstern namn” 

ansökare när det var en manlig uppringare, detta när arbetsplatsen hade ringt 

åtminstone en ansökande om intervju. 

 

Varför behövs denna studie? 

 

Ett problem med studier om diskriminering baserat på etnicitet är att 

deltagarna vid direkta frågor tenderar att svara i enlighet med det som är 

socialt accepterat (Sood, 2014). Det är därför som det blir viktigt att studera 

diskriminering baserat på etnicitet med hjälp av indirekta och diskreta 

metoder. En sådan metod är eyetracking, där man genom att studera hur den 

visuella uppmärksamheten automatiskt riktas mot vissa stimuli kan tolka det 

som att det föreligger undertryckta associationer Bean, Horton, Murphy, 

Richeson, Slaten och Todd (2012). Eyetracking teknologi registrerar 

försöksdeltagarnas visuella uppmärksamhet, mätt som durationen på 

fixering på enskilda bilder (på engelska “Area of Interest”, AOI). Relevant 

för studien blir att se till fördelningen av uppmärksamheten. I Laeng, 

Magnussen och Wus (2012) studie användes eyetracking just för att 

synliggöra implicita associationer mellan tillhörande etnicitet och icke-
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tillhörande etniciteter. Resultaten visade på längre fixeringstid hos 

deltagarna på ansiktena tillhörande de andra etniciteterna. På liknande sätt 

ämnar vi undersöka fördelningen av den visuella uppmärksamheten. 

Bilderna har framtagits av en databas, Chicago Faces, avsedd att användas 

för forskning. Databasen förser forskaren med standardiserade foton av 

människor av olika etnicitet, i olika kategorier beroende på vad forskaren 

ämnar studera exempelvis neutrala, glada eller ledsna ansikten och ålder. 

Bilderna har genomgått diverse tester för att försäkra om likvärdighet 

exempelvis vad gäller attraktivitet och subtila stimulusskillnader som 

handlar om färg, kontraster och ljusstyrka (Ma et al., 2015). Ingen bias 

innebär en jämn fördelning av fixeringstiden mellan bildalternativen då 

bilderna bedömts som likvärdiga i databasen. Ju högre fixeringstid på en 

bild vid ett negativt adjektiv desto mer indikation på implicita responser på 

negativa stereotypiska och fördomsfulla associationer. Förhållningssättet 

gäller på samma sätt för positiva adjektiv. Ett annat mått som användes var 

tolkning av diffus information om fiktiva arbetssökandes profiler vilket 

fångar upp eventuell explicit stereotypisk förvrängning i deltagarnas 

bedömning av de sökandes lämplighet till jobbet. 

 

Det finns i nuläget nästintill inga studier som behandlar etnicitet och 

eyetracking för att inte nämna den bristfälliga forskningen kring etnicitet 

och eyetracking ur ett könsperspektiv. Undersökningen på 

arbetsförmedlingen ska enligt författarna vara den första i sitt slag 

(Petterson, 2016). Men inte heller de använde sig av ett eyetracking 

instrument. Det framkommer att forskning inom området saknas avsevärt. 

 

Det tidigare forskning missat att belysa är att ha ett interaktivt perspektiv som täcker 

de tre områdena: diskriminering baserat på etnicitet, eyetracking och kön. Rikligt 

teoriunderlag och forskning på enskilda fenomen (diskriminering respektive kön i 

förhållande till diskriminering) finns dock för att göra vår studie intressant. I vår 

studie utgår vi ifrån teorier kring fördomar och stereotyper och vidare hur dessa 

samverkar och omsätts i olika diskrimineringsformer samt teorier kring kön i relation 

till dessa fenomen, vilket satte grunden för det studien ämnar undersöka: 

diskriminering grundat på etnicitet. 
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Studien på arbetsförmedlingen uppmuntrar till mer forskning på området. 

Arbetsförmedlingen är den myndighet som har “/.../uttalade riktlinjer om att ge 

särskilt stöd till de som har svårast att få anställning, dels har i uppgift att 

motverka diskriminering i arbetslivet.” (Petterson, 2016). Det ter sig minst sagt 

ironiskt med tanke på resultaten av studien men belyser samtidigt hur viktigt 

det är med mer forskning, vår studie inräknad, i området. Mer forskning skulle 

medföra ökad kunskap kring förekomsten av ”bias” i rekryteringssammanhang 

som kan användas i förebyggande syfte. 

 

Syftet med studien är att undersöka förekomsten av implicita uttryck för 

fördomsfullhet och stereotypisering samt explicit diskriminering och huruvida 

dessa förekomster skiljer sig åt mellan könen på försöksdeltagarna. 

 

Hypoteser 

 

För att studera detta har vi delat experimentet i två faser. Första fasen av 

experimentet var designat som ett minnesexperiment med två moment: en 

inlärningsfas och en testfas. Under inlärningsfasen fick försökspersoner 

memorera adjektiv som kopplades till en bild med en person av antingen 

nordiskt eller icke-nordiskt påbrå. Under testfasen fick de se grupper av fyra 

bilder och ett av adjektiven som hade presenterats tidigare. Intressant för 

studien är att se hur den visuella uppmärksamheten fördelas mellan de 

presenterade nordiska och icke-nordiska alternativen då bilden som 

kopplades till adjektivet under inlärningsfasen inte finns med bland 

alternativen och huruvida detta påverkas av om adjektiven är positiva eller 

negativa värme- och kompetensord samt deltagarens kön. Den andra delen 

av experimentet var konstruerad av vad som kan liknas vid en arbetsintervju 

där en rekryterare ska bedöma den arbetssökandes lämplighet för ett visst 

jobb genom att bedöma fiktiva personliga brev på värme- och 

kompetensdimensionen.  

 

Mot bakgrund av de teorier och studier som presenterats tidigare finns det skäl 

att tro att uttrycken för fördomsfullhet och stereotypisering kommer att baseras 

på tre grunder: etnicitet, alltså in- respektive utgrupp; en grupps association till 
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värme- och kompetensadjektiv (positiva och negativa); och slutligen könet på 

försöksdeltagarna. Ur detta härleds vår första hypotes om att fler negativa 

associationer kommer att göras till individer från utgruppen, de av icke-nordisk 

härkomst, än till ingruppen, individer av nordisk härkomst. Vår andra hypotes 

är att fler positiva associationer med adjektiven kommer att göras till 

ingrupppen jämfört med utgruppen. När det kommer till den andra delen av 

experimentet lyder hypotesen som föregående två: att utgruppen kommer att 

bedömas sämre och ingruppen bättre på värme- och kompetensdimensionen. 

Den sista hypotesen berör samtliga hypoteser och följer att de manliga 

försöksdeltagarna kommer att visa på högre grad av fördomsfullhet och 

stereotypisering i experimentets fas ett, och vidare högre grad av 

diskriminering i experimentets andra fas. 

 

Metod 

Deltagare 

För den första fasen var det totalt 112 (åtta bortfall på grund av dålig 

eyetracking kalibrering) antal deltagare med. Könsfördelningen var 1:1, 56 

kvinnor och 56 män (målsättningen var att försöka ha jämn könsfördelning och 

själva definitionen av kön gjordes på dikotom basis och deltagaren uttryckte 

själv vilket av könen hen identifierar sig med). Åldern varierade mellan 19-61, 

medelåldern var 25. I experimentets andra fas var deltagarantalet 118 

deltagare. Här behövde vi inte räkna bort de med dålig kalibrering då det inte 

var relevant till skattningen som inte inkluderar eyetracking. Detta innebär att 

de deltagare som tagits bort i första fasen togs med i andra fasen i alla fall. Av 

dessa var 57 kvinnor och 61 män. Även här landade medelåldern på 25. 

 

Samtliga deltagare var registrerade vid Mittuniversitetet. Avgränsningen till 

registrerade vid universitetet gjordes baserat på att målgruppen var av intresse 

samt av bekvämlighetsskäl. Deltagarna utgjorde följaktligen ett 

bekvämlighetsurval (Psychology Glossary, 2017). Rekryteringen gjordes på 

olika sätt, ett av dessa var en annons som skickades ut genom massutskick till 

alla mail som var registrerade på universitetet. Deltagare rekryterades 

dessutom genom att tillfrågas i person på universitetsområdet. Slutligen 
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rekryterades deltagare genom bekantskap. Insamling gjordes tillsammans med 

två andra grupper. Alla deltagare frågades om eventuella synfel så att de blev 

instruerade om att linser är att föredra vid synfel för eyetracking instrumentet 

samt att glasögon som var dubbelslipade, reflexiva och/eller var av plexiglas 

inte fungerade bra med programmet - därav kunde de inte delta i studien. Av 

etiska skäl insamlas ingen annan personlig information om deltagarna för att 

säkra anonynimitetskravet, det är för övrigt inte heller av intresse att veta mer 

om deltagarna. De andra tre etiska kraven inom humanistisk- och 

samhällsvetenskaplig forskning är: samtyckes-, informations- och 

nyttjandekravet och noggrann hänsyn vidtogs till dessa (Vetenskapsrådet, 

2002).  

 

Procedur 

 

Experimentet utfördes i samarbete med två andra grupper, samtliga med 

separata frågeställningar. Gemensamt för alla forskargrupper var att studien 

gjordes på kvantitativ grund där deltagarna genomgick ett tvådelat experiment: 

eyetracking och en skriftlig del. I eyetracking delen fick deltagarna se bilder på 

ansikten som kopplades till olika adjektiv och som de skulle minnas till 

testfasen av denna del. I den andra delen av experimentet skiljde sig 

forskargrupperna åt i vad enkäterna behandlade för område. För vårt syfte och 

våra hypoteser fyllde deltagarna i en enkät som behandlade bedömning av 

profiler (personliga brev) på värme- och kompetensdimensionen. 

 

Samtliga deltagare informerades om att det var ett minnestest de skulle 

genomgå och på detta vis maskerades det verkliga syftet med experimentet. 

Beslutet att maskera studien grundades på att mätning av implicita fördomar 

bäst görs utan deltagarens vetskap om mätningen, för att undvika subjektivitet 

och medvetenhet vid genomförandet (Aberson, Shoemaker & Tomolillo, 

2004). Trots att det kan vara svårt att medvetet försöka styra impulser och 

reaktioner i experimentets första fas så var det fortfarande av stor vikt att inte 

avslöja studiens syfte när det kom till andra fasen där en sådan medvetenhet 

hade påverkat resultaten. Deltagarna var också med i en utlottning av trisslotter 

som tack för deras deltagande. Debriefing gjordes inte direkt efter 

experimentet, för att undvika att ordet spred sig om det maskerade syftet, utan 
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skedde genom ett mail till deltagarna efter att datainsamlingen var komplett. 

 

Varje deltagare fick en tid till labbet dit de kom och deltog i experimentet. När 

de kom välkomnades de och blev informerade angående samtycke och 

frivillighet till deltagande samt konfidentialitet rörande deras resultat. De blev 

också informerade om att studien och resultaten skulle analyseras på gruppnivå 

och att inga slutsatser dras från individuella resultat. Experimentledaren 

förklarade att experimentet bestod av två delar: en datorfas samt en skriftlig fas 

i slutet där de skulle fylla i enkäter.  Deltagarna blev instruerade att sätta sig 

vid datorn, om att instruktioner skulle komma upp på skärmen och att de hade 

musen att använda för navigering under experimentet. Vidare ombads 

deltagarna att använda och ställa in både hakstödet och stolen till deras 

preferens. Detta var viktigt för att de behövde sitta bekvämt och stilla under 

datorfasen av experimentet för att det inte skulle uppstå störningar i 

eyetracking inspelningen. Sedan avskärmades deltagaren från 

experimentledaren genom en rumsavskärmare. Experimentledaren knappar in 

deltagarnummer samt bakgrundsinformation: deltagarens kön (efter att 

deltagaren frågas om vilket av könen de identifierar sig med, ”male” eller 

”female”) och ålder i programmet och experimentets första fas sattes igång. 

Värt att nämna är att innan varje del av experimentet: kalibreringen, 

inlärningsfasen och testfasen stod det instruktioner på datorskärmen och 

deltagaren använde själv musen för att navigera sig igenom testet. 

 

Experimentet började med en kalibrering varvid individen ombads följa en röd 

punkt på skärmen med blicken, detta för att ögonrörelserna skulle kalibreras 

med programmet. Gränsen för godkänd kalibrering sattes vid ungefär 1.20 

grader vilket innebär att felmarginalen sträcker sig från 0-1.20 cm från den 

punkten där försökspersonen fokuserar blicken. Under inlärningsfasen av 

experimentet exponerades deltagarna för en bild kopplat till ett adjektiv i en 

sekund som de hade i uppgift att försöka memorera. Detta fortsätter tills alla 

bilder visats i samklang med associerat adjektiv tre gånger. Här avslutas 

inlärningsdelen och testdelen sätts igång.  

 

Under testfasen visades ett fixeringskryss, här skulle blicken fokuseras och 
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kort därefter presenterades ett adjektiv. Sedan dök fyra bilder upp (två av 

nordisk och två av icke-nordisk påbrå) i vartdera hörn i 4 sekunder (± 14 

millisekunder felmarginal som berodde på uppdateringshastigheten på 

skärmen). Vid det här stadiet ersattes bilderna av siffrorna ett till fyra. 

Deltagaren skulle då klicka på den bild som de mindes att ordet associerats 

med under inlärningsfasen. I de fallen där bilden som var kopplad till 

adjektivet inte fanns med bland alternativen skulle de klicka på ordet. När 

testfasen tar slut är första fasen av experimentet slut. 

 

När bilden som var kopplad till adjektivet var med kallades det för “target” 

försök och när bilden inte var med kallades det för “no target” försök, hälften 

av gångerna var det “no target” försök och andra hälften var det “target” 

försök. Det var intressant att se vilken bild de associerade adjektiven med när 

korrekt bild inte var med som svarsalternativ, som hypotesen lyder trodde vi att 

fler negativa adjektiv skulle kopplas till icke-nordiska ansikten och fler 

positiva adjektiv kopplas till nordiska ansikten när “korrekt” bild inte var med 

som ett svarsalternativ samt att män skulle vara mer benägna till att visa 

fördomsfullhet på detta vis. 

 

Efter datorfasen av experimentet frågades deltagare om hur det kändes och 

blev sedan instruerade om att de nu skulle fylla i enkäter. Efter att de skattat 

det första personliga brevet lades det i en enskild låda, sedan fick de det andra 

personliga brevet och detta fortsatte tills alla fyra personliga brev var skattade. 

När de var klara med de personliga breven kom nästa enkät som berörde 

politik och politiska ståndpunkter, och slutligen fick de fylla i den sista 

enkäten som behandlade rasistiska påståenden och antaganden (de två andra 

gruppernas enkätdelar). Ordningen på dessa var bestämd och randomiserades 

inte, då ordningen kunde störa och påverka svaren på enkäterna som följde den 

första. Det skulle exempelvis spela stor roll om rasism-enkäten kom först då 

det kan ske interaktionseffekter där deltagarna blir medvetna och svarar på 

resterande enkäter mer försiktigt och genomtänkt. Istället kontrollerades 

ordningen som enkäterna kom i, först de personliga breven, sedan politiska 

ståndpunkterna och slutligen rasismenkäten. Således har vi i den mån som det 

går försökt kontrollera för interaktionseffekter genom att bestämma ordningen 
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och inte randomisera den. 

 

Skillnader mellan män och kvinnor analyserades baserat på eyetracking data 

och skattningar. Enkäterna togs med i studien i förhoppningen om att kunna 

understryka vår hypotes. Datan som genererades av eyetracking samt 

deltagarnas skattningar och svar på enkäterna möjliggjorde jämförelser och 

analys. 

 

Stimuli 

 

För den första fasen användes 16 bilder som visades på en datorskärm, där åtta 

var av nordisk/kaukasisk härkomst och åtta av icke-nordisk/latinamerikansk 

härkomst, hälften kvinnliga ansikten och hälften manliga ansikten i båda 

domäner. Bilderna hade en upplösning på 470 x 330 mm och var i färg. 

Individerna på bilderna hade neutrala ansiktsuttryck och var okända för 

deltagarna. Bilderna var framtagna från Chicago faces (2014), och valdes för 

att det var en databas som använts vid tidigare liknande studie av Zaghdane 

och Hamza (2015). Värt att nämna är att vi tog bort en möjlig felkälla i det att 

det naturliga sättet för oss människor att läsa något är från vänster till höger 

och uppifrån och ner, genom att variera ordningen på bilderna som hamnade i 

de fyra hörnen.  

 

Adjektiven som användes vid associationer till dessa bilder var fyra positiva 

och fyra negativa värme ord samt fyra positiva och fyra negativa kompetens 

ord (se Tabell 1 nedan). Orden togs fram genom att översätta extremer (från 

engelska till svenska) från en av Fiskes första studier på indelningen av 

stereotyper i värme- och kompetensdimensioner, där vissa extremer kopplades 

till värme och andra till kompetens (Fiske, Xu, & Cuddy, 1999). Fiske har i 

sin tur baserat sina ord på Personal Attributes Questionnaire (Spence, 

Helmreich & Stapp, 1973). Fixeringstiderna slogs ihop över de fyra orden 

inom respektive kategori av ansikte (nordisk/icke-nordisk) samt inom 

respektive nivå (positiv/negativ) och medelvärden räknades ut. 
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Tabell 1.    

Värme- och kompetensord 

VärmeP VärmeN KompetensP KompetensN 

Hjälpsam Kall Självsäker Osjälvständig 

Ärlig Ovänlig Flitig Lat 

Varm Gnällig Intelligent Inkompetent 

Snäll Egoistisk Stresstålig Velig 

P=positiva. N=negativa. Orden fördelades jämnt mellan nordiska och 

icke-nordiska bilder. Lika många ord med positiv valens som negativ 

valens tilldelades de olika grupperna. 
 

För den andra fasen användes andra bilder från samma databas där de 

kopplades till olika personliga brev. De personliga breven skrevs på lika grund 

men skiljde sig åt något för att inte väcka misstankar hos deltagarna, de var 

likvärdiga i innehåll och kompetens. Det som huvudsakligen skiljde dessa åt 

var bilderna som representerade dessa (kaukasisk/nordiskt eller 

latinamerikanskt/icke-nordiskt). Åtta bilder valdes ut, fyra nordiska och fyra 

icke-nordiska, för att rotera på bilderna men endast fyra användes för varje 

deltagare (två nordiska respektive två icke-nordiska). Ingen av bilderna hade 

använts i den första fasen av experimentet och därav eliminerades risken för 

påverkan av tidigare associationer. Vidare slumpades bilderna till olika 

personliga brev för varje deltagare och möjliga ordningseffekter som kunde 

uppstå eliminerades och eventuella skillnader i personliga breven 

kontrollerades för på så sätt. När de hade läst de personliga breven fick de 

skatta individerna på två dimensioner (värme och kompetens) med två nivåer - 

hur sympatisk; förstående respektive kompetent; målmedveten individen 

verkade. 

 

Material 

 

Eyetracking utrustningen som användes var av modellen SMI: RED250 

Technical Specification, Sensomotoric Instruments GmbH (2009). 

Inspelningssystemet ProiView X™, Sensomotoric Instruments, GmbH (2015) 

användes och systemet spelar på ett precist sätt in relevant data som enkelt kan 
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exporteras och analyseras i andra program. Ögonrörelser i form av duration, 

fixering och ögonrörelse mönster spelas in, av vilka endast fixering är av 

intresse för studien. Programmet som användes vid uppspelning av 

experimentet var E-prime 2.0 software (Psychology Software Tools, 

Pittsburgh, PA). Dataskärmens storlek var 20’’ och bildupplösningen var som 

tidigare nämnt 470 x 330 mm. Vid dataanalysen användes ett program som 

heter BeGaze, Sensomotoric Instruments GmbH (2015), här valdes område av 

intresse (area of interest - AOI) att undersöka exempelvis just fixering, 

duration eller ögonrörelsemönster. 

 

Även ett hakstöd användes för att deltagarna skulle ha en uppfattning om hur 

och var huvudet skulle vara placerat under datorfasen av experimentet då 

deltagaren behövde sitta väldigt stilla. Detta hakstöd gick att ställa in 

manuellt för att ställa in bekvämligheten för deltagaren och detta 

underlättade för eyetracking programmet då huvudet sitter stabilt. Ett 

justerbart bord och en justerbar stol användes också, även här för att 

deltagaren skall kunna justera och skapa en bekväm ställning för sig själv. 

 

Skattningsskalor utformades och kopplades till fyra personliga brev (se 

Appendix; Metod; Material). Skattningsskalan utgjordes av en 10 poängs 

”Likert” linjeskala som gick från 1 (håller inte med alls) till 10 (håller helt 

med). Varje personligt brev innehöll fyra frågor (två om värme, två om 

kompetens) med fyra skattningsskalor. 

 

Resultat 

Experiment fas ett 

 

En fyrvägs variansanalys (ANOVA) med mixad mätning (tre inompersons 

oberoende variabler; etnicitet, adjektiv kategori - värme- och kompetensord, 

och adjektivsvalens – positiva och negativa egenskaper, och en mellangrupps 

variabel – försökspersonens kön) utfördes i avsikt att testa nollhypotesen 

som postulerar att alla medelvärden är lika. Analysen visade på tre 

signifikanta huvudeffekter; etnicitet, valensen på värme- och 

kompetensorden och själva värme- och kompetensorden, samt två intressanta 

tendenser till interaktionseffekter. 
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Huvudeffekterna etnicitet, valensen på värme- och kompetensorden och värme- 

och kompetensorden innebär att deltagarna oavsett kön skiljde sig signifikant i 

hur mycket de tittade på ansiktena beroende på (1) etnicitet på bilden (2) 

valensen i ordet som var kopplat till bilderna och (3) om det var värme- eller 

kompetensord. För den första huvudeffekten etnicitet pekar resultaten på att 

durationen av fixeringen på icke-nordiska ansikten var längre än för nordiska 

ansikten (se Figur 1 nedan, se också Bild 1 och Bild 2 i Appendix; Resultat). 

Huvudeffekten etnicitet var signifikant på under 0.05 signifikansnivån (F(1, 

110) = 6.39, p = .01). Det var även den andra huvudeffekten som var valensen 

på värme- och kompetensorden (F(1, 110) = 5.12, p = .03). Där var 

fixeringstiden längre för de positiva värme- och kompetensorden (utan hänsyn 

till etniciteten på ansiktena). Den tredje och sista huvudeffekten var värme- och 

kompetensorden (F(1, 110) = 19.98, p < .01). Här var fixeringstiden längre för 

värmeorden (utan hänsyn till etniciteten på ansiktena). För studiens syfte var 

endast den första huvudeffekten intressant. Samtliga huvudeffekter var 

signifikanta med 95 procent konfidensintervall. 

 

 

Figur 1. Medelvärdet för fixeringstiden (ms) för etniciteterna (nordisk 

och icke-nordisk) över alla deltagare (N = 112). 

 

Utöver huvudeffekterna går att urskilja två intressanta tendenser till 

interaktionseffekter. Den första är etnicitet och värme- och 

kompetensord (se Figur 2 nedan) och förklarar hur deltagarna 
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tittade olika länge på bilderna beroende på etnicitet på bilden och 

huruvida det var ett värmeord eller kompetensord som 

presenterades i samband med bilderna (F(1,110) = 3.48, p = .065). 

Grafen visar hur deltagarna hade generellt högre fixeringstid på 

icke-nordiska bilder vid både värme- och kompetensord 

jämförelsevis med nordiska bilder som överlag hade lägre 

fixeringstid (INK  = 804.65 och INV = 809.85 respektive NK = 754.55 

och NV = 798.77). Störst skillnad mellan etniciteterna uppmättes vid 

kompetensord där fixeringstiden var distinkt högre för de icke-

nordiska bilderna än den för de nordiska bilderna (INK = 804.65 

respektive NK = 754.55). För att kunna uttala sig om huruvida denna 

uppmätta tendens tyder på implicita responser på stereotypiska 

associationer behöver man ta i beaktning valensen på värme- och 

kompetensorden, något som den andra tendensen till 

interaktionseffekt gör. 

 

 

Figur 2. Fixeringstid (ms) vid värme- och kompetensord (K för 

kompetens, V för värme) på etnicitet (nordisk och icke-nordisk). Datan 

är beräknade medelvärden för samtliga deltagarnas (N = 112) 

fixeringstid på nordiska respektive icke-nordiska bilder. 

 

I den här tendensen visas en interaktion mellan etnicitet och kön och valens 

där valens berör värme- och kompetensorden (F(1,110) = 3.27, p = .07). 
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Utifrån Figur 3 går att avläsa att fixeringstiden hos de manliga 

försöksdeltagarna var avsevärt längre på icke-nordiska bilder jämfört med 

nordiska bilder när negativa värme- och kompetensord presenterades (INneg. valens    

= 814.39 respektive Nneg. valens = 747.94). Vidare tittade de manliga deltagarna 

mer på de nordiska bilderna jämfört med de icke-nordiska bilderna när 

positiva värme- och kompetensord presenterades (INpos. valens = 786.12 respektive 

Npos. valens = 806.58). Detta indikerar implicita responser på stereotypiska 

associationer bland de manliga försöksdeltagarna. När det kommer till de 

kvinnliga försöksdeltagarna (se Figur 4) visar resultaten på ett annat mönster. 

Kvinnliga deltagare tittade på icke-nordiska bilder i högre utsträckning både 

när ett negativt och positivt värme- och kompetensord presenterades 

(INtotalfixeringstid1628.50 ms respektive Ntotal fixeringstid 1552.10 ms). Även detta indikerar 

implicita responser på stereotypiska associationer bland experimentets 

kvinnliga deltagare. Med avseende för att båda dessa tendenser till 

interaktionseffekter inte ligger långt från signifikans på gränsvärdet 0.05 blir 

det värt att belysa dessa. 

 

 

Figur 3. Fixeringstid (ms) på etnicitet vid positiv respektive negativ 

valens på VK. Datan är beräknade medelvärden för de manliga 

deltagarnas (N = 56) fixeringstid på nordiska respektive icke-nordiska 

bilder. 
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Figur 4. Fixeringstid (ms) på etnicitet vid positiv respektive negativ 

valens på VK. Datan är beräknade medelvärden för de kvinnliga 

deltagarnas (N = 56) fixeringstid på nordiska respektive icke-nordiska 

bilder. 

 

Övriga interaktioner och huvudeffekten för kön var inte statistiskt signifikanta. 

 

Experiment fas två 

Även för denna fas utfördes en variansanalys (ANOVA) med mixad mätning 

(variablerna etnicitet, värme- och kompetensord och kön) i avsikt att testa 

nollhypotesen som postulerar alla medelvärden lika. Analysen visade på två 

signifikanta huvudeffekter och en interaktionseffekt. 

 

Analysen för den här fasen visade på två signifikanta huvudeffekter (se Figur 

5 och Figur 6); etnicitet och värme- och kompetensorden (p = .01 respektive 

p < .01). Dessa huvudeffekter förklarar dels att deltagarna skattade profilerna 

olika beroende på etniciteten som representerades, och dels att en skillnad 

uppmättes i skattning på värme- och kompetensdimensionen. Från den övre 

grafen går det att avläsa att de icke-nordiska profilerna överlag gavs lägre 

poäng på värme- och kompetensdimensionen; alltså upplevdes de icke-

nordiska arbetssökande som mer kalla och mer inkompetenta jämfört med de 

nordiska arbetssökande (INskattning = 6.88 respektive Nskattning = 7.38). Den andra 
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huvudeffekten visar att försöksdeltagarna generellt skattade samtliga 

profiler, nordiska som icke- nordiska, högre på kompetensdimensionen än på 

värmedimensionen (skattningK= 7.37 respektive skattningV   = 6.90). 

 

 

Figur 5. Det genomsnittliga antalet poäng som tilldelats etniciteterna; 

nordiska respektive icke-nordiska profiler, av samtliga deltagare (N = 

118) i experimentets fas två. 

 

 
 

Figur 6. Det genomsnittliga antalet poäng som tilldelats på värme- och 

kompetensdimensionen över båda etniciteter av samtliga deltagare 

(N=118) i experimentets fas två. 

 

6,6

6,7

6,8

6,9

7

7,1

7,2

7,3

7,4

7,5

V K

A
X

EL
TI

TE
L

VK



25 

 

Bias i intergruppinteraktioner i rekryteringssammanhang 

 

Utöver dessa huvudeffekter uppvisas även en interaktionseffekt för värme- och 

kompetensord och kön (F(1,116) = 4.50, p = .036). Interaktionseffekten (se 

Figur 7) förklarar att båda könen skattade högre på kompetensdimensionen 

och lägre på värmedimensionen, detta för samtliga profiler (skattningK = 7.37 

respektive skattningV = 6.90). Intressant för vår studie är att könen skiljde sig åt 

i skattningen av båda dimensioner kombinerat. På diagrammet ser vi att de 

kvinnliga deltagarna skattade samtliga profiler i genomsnitt högre på båda 

dimensioner än de manliga deltagarna gjorde (skattning = 7.05 och 7.37) 

respektive (skattning = 6.74 och 7.36). Skillnaden är för övrigt störst i 

värmedimensionen där medelvärdet för respektive kön skiljer sig åt avsevärt 

mer; jämför kvinnornas med männens. 

 

 
 

Figur 7. Det genomsnittliga antalet poäng som tilldelats på värme- och 

kompetensdimensionen över båda etniciteter av de manliga (N = 61) 

respektive kvinnliga (N = 57) deltagarna i experimentets fas två. 

 

Övriga interaktioner visade inte heller på någon statistisk signifikans. 

Interaktionerna etnicitet och kön, etnicitet och värme- och kompetensord samt 

etnicitet och värme- och kompetensord och kön är ej statisktiskt signifikanta 

för denna studie, liksom huvudeffekt för kön. Utöver ovanstående resultat 

erhölls inga ytterligare tendenser eller effekter. 
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Diskussion 

 

Resultaten från båda experimentets faser visar på att det finns två intressanta 

tendenser till interaktionseffekter, fem signifikanta huvudeffekter och en 

signifikant interaktionseffekt. Av dessa stöder inte tendenserna några av våra 

hypoteser rent statistiskt medan några av huvudeffekterna och 

interaktionseffekten som uppmätts stöder hypoteserna statistiskt sett. 

 

Tendenser till interaktionseffekter 

 

Nu återkommer vi till de två intressanta tendenserna till interaktionseffekter 

från fas ett. Tendenserna till interaktionseffekter etnicitet och värme- och 

kompetensord samt etnicitet och kön och valens visade sig som sagt mot 

förväntan inte stödja våra hypoteser rent statistiskt. Interaktionerna visar på 

tendenser till implicita responser på positiva och negativa stereotypiska 

associationer för de nordiska respektive de icke-nordiska bilderna. 

Dessutom anspelar interaktionerna på att dessa responser var tydligare för 

de manliga deltagarna än de kvinnliga. De manliga deltagarnas fixeringstid 

var uteslutande högre vid de nordiska ansiktena vid positiva ord och vid de 

icke-nordiska ansiktena vid negativa ord. De kvinnliga deltagarna 

uppvisade också på stereotypiska associationer, fast på ett mer tvetydigt 

sätt. De kvinnliga deltagarnas fixeringstid var högre vid de icke-nordiska 

ansiktena vid både positiva och negativa ord vilket innebär att kvinnliga 

deltagare upplevde utgruppen som antingen varm och inkompetent, eller 

som kompetent men kall, vilket av dessa två går inte att avläsa utifrån 

resultaten. Dessvärre når som sagt ingen av interaktionerna upp till den 

förutbestämda signifikansnivån på p < .05, och därför kan inga slutsatser 

med säkerhet dras utifrån studien. Det följer att hypoteserna uteblir 

bekräftade utifrån de här resultaten. 

 

Trots det finns det fortfarande rimliga skäl att utifrån tidigare forskning tro 

att de två tendenserna skulle vara signifikanta under andra omständigheter, 

vilket är den främsta anledningen till varför de uppmärksammades. 

Tendenserna speglar den forskning och de teorier (se - ex. Magnusson & 
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Marecek, 2010; Fiske, 2014; Pratto, Stallworth, Sidanius, & Siers, 1997) 

som redogjorts för i bakgrunden och som bland annat uppger att en 

tydligare manlig ”bias” förekommer och att positiva associationer görs till 

ingruppen och negativa associationer till utgruppen. Utöver det är de 

kvinnliga deltagarnas resultat intressant i det att de verkade spegla diskret 

”bias”. I bakgrunden beskrivs en idag populär variant av ”bias” som 

diskret: tvetydigt och ambivalent, något som överensstämmer med hur de 

kvinnliga deltagarnas resultat förefaller. Resultaten för fas ett, trots inte 

signifikant, anspelar på ett tydligt sätt ändå på fördomar och 

stereotypisering i enlighet med hur det lagts fram i bakgrunden och blir 

således intressant att se till och bör inte försummas i skuggan av 

insignifikans. Istället bör framtida forskning genomföra studien under andra 

omständigheter för att utesluta att eventuella felkällor ligger bakom den 

uppnådda insignifikansen. Andra omständigheter kan utgöras av en 

replikation av studien fast med större urval. Det skulle också kunna vara så 

att den statistiska insignifikansen berodde på det faktum att det endast 

användes en lista med adjektiv som kopplades till bilderna, det var således 

alltid samma bild kopplad till samma adjektiv. Det kan vara av intresse att 

ha en ytterligare lista varvid bilderna hade kopplats till ett annat adjektiv än 

de gjort i första listan. Detta för variation och för att ett adjektiv (ex. snäll 

eller kall) inte förstärks av att bilden det kopplas till ser väldigt ex. snäll 

eller kall ut. Som en sista punkt kan det vara värt att nämna att en annan 

etnicitet för de icke-nordiska ansiktena hade varit mer relevant i 

rekryteringssammanhang i Sverige. Exempelvis hade individer från 

mellanöstern varit mer relevanta att ha som representativa för icke-nordiska 

ansikten, baserat på hur befolkningen ser ut i Sverige idag. En replikation 

av studien bör därför göras med ett större och mer representativt urval, en 

större variation i adjektiv-bild associationerna samt en annan etnicitet för de 

icke-nordiska ansiktena. 

 

Huvudeffekter och interaktionseffekten 

 

Däremot stöder några huvudeffekter våra hypoteser. En huvudeffekt som 

förekom i båda faser var etnicitet. Gemensamt för båda faser var att etnicitet 
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utgjorde en central del i respektive uppgift. I den första fasen var fixeringstiden 

längre på icke-nordiska ansikten jämfört med nordiska ansikten och i den andra 

fasen skattades icke-nordiska generellt lägre på värme- och 

kompetensdimensionen och nordiska arbetssökande högre. Mot bakgrund av 

tidigare forskning (bl.a. - Carlsson & Rooth, 2007) och teorier samt utifrån hur 

begreppet operationaliserats finns det starka skäl att tro att båda fallen är 

talande för negativa fördomar, stereotyper och diskriminering av utgruppen. 

Detta stöder våra två hypoteser om att negativa associationer kommer att göras 

till utgruppen och att profiler från utgruppen kommer att bedömas sämre. 

Dessutom ger huvudeffekten etnicitet i fas två stöd till hypotesen om att fler 

positiva associationer görs till ingruppen genom det att skattningen är överlag 

mer positiv till nordiska profiler jämfört med icke-nordiska profiler. Det 

lämnar den sista hypotesen om en skillnad mellan könen obemött. 

 

När det kommer till kön gör sig interaktionseffekten, mellan variablerna 

värme- och kompetensord och kön, ytterst relevant. De manliga deltagarna 

jämfört med de kvinnliga deltagarna skattade samtliga profiler överlag lägre 

på båda dimensioner. Detta innebär att de manliga deltagarna skattade 

utgruppen lägre än de kvinnliga deltagarna, och likaså skattade männen 

ingruppen lägre jämfört med kvinnorna. Det går dock inte att dra slutsatsen 

att de manliga deltagarna varit mer diskriminerande gentemot utgruppen (via 

direkt eller indirekt diskriminering) eftersom interaktionen blir statistiskt 

insignifikant när etnicitet tas hänsyn till. Signifkant var ändå det faktum att de 

manliga deltagarna jämfört med de kvinnliga deltagarna skattade samtliga 

profiler överlag lägre på båda dimensioner och bekräftar ändå således delvis 

vår hypotes om att det kommer att föreligga en skillnad mellan könen som 

kan förklaras av social dominans och social önskvärdhet. I och med detta 

signifikanta resultat, i kombination med övriga signifikanta huvudeffekter, 

kan vi förkasta nollhypotesen. 

 

De signifikanta resultaten kan förstås i relation till det som diskuterats i 

bakgrunden. Även om det inte gick att säga huruvida ingruppen såg på 

utgruppen med ömkan, avundsjuka eller förakt specifikt så framkommer det på 

flera håll tydliga indikationer på att utgruppen inte tilläts vara varma och 
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kompetenta. De som tilläts vara det i högre grad var de nordiska profilerna, 

alltså ingruppen. Detta kan förstås i termer av både direkt diskriminering; 

stigmatisering och i termer av indirekt diskriminering; ingruppsfavorisering. 

 

Det blir tydligt att rekryteringssammanhang är en kontext i vilken utgruppen 

undervärderas. Vi skulle vidare vilja problematisera denna stigmatisering av 

utgruppen. Det problematiska med negativa fördomar, i motsats till positiva 

fördomar, är att det kan verka hämmande i arbetslivet för utgruppen som 

utsätts för det. Detta kan förklaras i termer av självuppfyllande profetia som 

säger att du kommer att prestera sämre på jobbet när du förväntas göra det 

(Fiske, 2014). Det blir problematiskt i arbetslivet när utgruppen associeras 

med negativa fördomar. 

 

Vi har tidigare talat om diskriminering som formas efter stereotyper och 

fördomar; en persons förväntningar och attityder gentemot andra människor 

från andra sociala grupper. En aspekt värd att ta upp här blir huruvida 

experimentets synliggörande av dessa förväntningar och attityder speglar 

deltagarnas personliga övertygelser eller om dessa är inlärd kulturell kunskap. 

Sidanius och Prattos social dominansteori om maktförhållanden mellan grupper 

som upprätthålls och stimuleras exempelvis på individnivå talar för biologiska 

förutsättningar som styr benägenheten att anamma negativa förväntningar och 

attityder. De manliga deltagarnas resultat från båda faser kan ses i ljuset av 

denna teoretiska bakgrund: i första fasen uppvisades en tendens till längre 

fixeringstid på icke-nordiska ansikten vid negativa adjektiv och längre på 

nordiska ansikten vid positiva adjektiv; i andra fasen bedömde de manliga 

deltagarna utgruppens värme och kompetens som lägre jämfört med kvinnorna. 

De kvinnliga deltagarnas reaktioner och handlingar i experimentet kan bäst 

teoretiskt förstås i skenet av socialt önskvärt beteende. Även denna teori 

upptäcks i praktiken i studien. Förväntningar och attityder kan spegla både 

faktiska personliga övertygelser och kulturell kunskap och vidare verkar det 

skilja sig vilket som görs mest relevant för respektive kön. 

 

Dock har det ingen betydelse om förväntningarna och attityderna speglar en 
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kollektiv syn på utgrupper eller en personlig tro när det kommer till verkliga 

rekryteringssituation. Tidigare studier visar på att fördomar, stereotypisering 

och diskriminering förekommer, något som även den här studien ger visst stöd 

för. Vi har sett hur olika typer av diskriminering kan ha samma förödande 

utfall: nekandet av jobb till en person till förmån för en annan baserat på 

obefogade grunder. Oavsett vilken grund förväntningar och attityder tar 

avstamp i är faktum att de utgör en ond cirkel av diskriminering som 

underhålls och som i sin tur öppnar för möjligheter att sådan ”bias” tar sig in 

obestritt i strukturella krafter och sociala strukturer i vardagen; som exempelvis 

i just rekryteringsprocessen. 

 

Sammanfattning 

 

Experimentets båda delar visade på intressanta resultat. I den första fasen 

visade resultaten på en intressant tendens till en trevägsinteraktion där 

manliga försöksdeltagarna uppvisade förväntat beteende – de associerade 

positiva ord till nordiska ansikten och negativa ord till icke-nordiska ansikten 

(mätt i fixeringstid). Den andra fasen av experimentet visade på signifikanta 

resultat i deltagarnas olika bedömning av nordiska respektive icke-nordiska 

arbetssökandeprofiler. De manliga försöksdeltagarna bedömde de nordiska 

ansiktena mer positivt än de icke-nordiska ansiktena (se Figur 5). 

Sammanfattningsvis gäller att för experimentets första del går det inte att dra 

koppling till diskriminering vilket är varför andra fasen inkluderades i 

experimentet; utifrån resultaten går det att urskilja ett distinkt och 

systematiskt sätt att bedöma utgruppen som lägre än ingruppen. Här har 

stereotypisering och fördomsfullhet satts i handling och den rätta termen att 

använda här för att förklara det som sker är diskriminering; i enlighet med hur 

diskriminering har definierats tidigare. Värt att nämna är att denna 

observation visades i högre utsträckning bland de manliga deltagarna än bland 

de kvinnliga deltagarna. 
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Appendix 

 
Metod; Material 

Nedan följer fyra korta personliga brev om fyra personer som söker ett jobb. Läs 

igenom dessa var för sig och svara sedan på frågorna som följer genom att sätta ett 

kryss på skalan 1-10 beroende på hur du tycker att du förhåller dig till frågorna. Var 

ärlig och gå på din första känsla! Deltagandet är konfidentiellt och vidare är vi 

intresserade av resultat på gruppnivå, inte på individnivå. 

 

Personligt brev 1: 

 

Jag är en socionomstudent på 24 år som är ambitiös och driven. Jag har jobbat 

inom kommunen som handledare och familjerådgivare, både under praktiken 

men också vid sidan av skolan. Jag är en mycket människoorienterad person 

och tror att det är en bra egenskap som gynnar mig i mitt arbete. I grupp så är 

jag en samarbetsvillig person men jag är lika bekväm i ledarskapsrollen för ett 

projekt. Utmärkande för mig som person är att jag är väldigt lyhörd samtidigt 

som jag förhåller mig väldigt professionellt i mitt arbete. 

 

 

 

 

 

Frågor: 

 

Den här arbetssökande personen är sympatisk. 

 
 

Den här arbetssökande personen är förstående. 

 
 

Den här arbetssökande personen är kompetent. 

 
 

Den här arbetssökande personen är målmedveten. 
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Personligt brev 2: 

 

Hej! Jag är beteendevetare och har jobbat inom landsting som kurator för 

individer i behov. Jag älskar att jobba med människor vilket gör att jag känner 

mig mycket motiverad i mitt arbete. Jag jobbar ofta i team med andra och är 

bra i samspel med andra men jag kan också vara drivande i ett projekt och leda 

en grupp. I mitt arbete har det varit viktigt att vara lyhörd och jag har anammat 

detta fullt ut. Vidare går jag till jobbet varje dag och förhåller mig 

professionellt och allvarligt till min roll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Frågor: 

 

Den här arbetssökande personen är sympatisk. 

 
 

Den här arbetssökande personen är förstående. 

 
 

Den här arbetssökande personen är kompetent. 

 
 

Den här arbetssökande personen är målmedveten. 
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Bias i intergruppinteraktioner i rekryteringssammanhang 

 

Personligt brev 3: 

 

Hej! Jag är psykologstudent vid Stockholms Universitetet. Jag har 

arbetslivserfarenhet från att ha jobbat som mentalskötare på diverse HVB-hem. 

Flitig, driven, en god lyssnare samt professionell är egenskaper som jag gärna 

tillskriver mig själv och som jag anser är högst lämpliga för den arbetskamrat 

ni söker. Mitt kall är att jobba med människor och det är något som således 

tydligt styr mig i sökandet av arbete. Vidare är jag väldigt samarbetsvillig och 

kan jobba i team lika bra som i självständigt arbete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frågor: 

 

Den här arbetssökande personen är sympatisk. 

 
 

Den här arbetssökande personen är förstående. 

 
 

 

Den här arbetssökande personen är kompetent. 

 
 
 

Den här arbetssökande personen är målmedveten. 
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Bias i intergruppinteraktioner i rekryteringssammanhang 

 

Personligt brev 4: 

 

Jag är en 24 årig legitimerad sjuksköterska och har jobbat som skötare inom 

kommunpsykiatrin. Jag har alltid brunnit för att hjälpa och jobba med 

människor vilket gjorde mitt yrkesval självklart för mig, alla gånger. Jag är 

väldigt motiverad och engagerad i min roll som sjuksköterska och det är sådant 

jag anser är viktigt i arbete med människor. Jag är väldigt bra på att leda ett 

team i ett projekt och hålla fokus på de uppgifter vi har för att hjälpa, men 

samtidigt är jag en bra lagkamrat och jobbar bra i grupp - vi har alla samma 

mål. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frågor: 

 

Den här arbetssökande personen är sympatisk. 

 
 

Den här arbetssökande personen är förstående. 

 
 

 

Den här arbetssökande personen är kompetent. 

 
 

Den här arbetssökande personen är målmedveten. 
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Bias i intergruppinteraktioner i rekryteringssammanhang 

 

Resultat 

 

 

Bild 1. ”Focus map”. Här visas hur samtliga deltagare fixerar blicken 

generellt längre vid ett icke-nordiskt ansikte, trots att detta var ett “no 

target” stimulus. 

 

 

Bild 2. ”Heat map” på samma ”no target” stimulus. 


