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Sammanfattning1 

I denna rapport undersöker vi hur arbetsförmedlares bedömningar och beslut beror 
på hur den arbetssökandes utseende uppfattas. Vi studerar om chansen att bli 
rekommenderad till en arbetsmarknadsutbildning påverkas av i vilken utsträckning 
den arbetssökandes utseende uppfattas motsvara rådande stereotyper om ett svenskt 
utseende. Studien bygger på en undersökning som genomfördes under 2012 med 435 
arbetsförmedlare i Stockholms- och Mälardalsområdet. Resultaten visar att manliga 
arbetsförmedlare i högre utsträckning rekommenderar arbetssökande som uppfattas 
ha ett stereotypt svenskt utseende. Denna prioritering kan inte förklaras av bedömd 
förmåga att genomföra utbildningen, chans till arbete efter utbildning eller i vilken 
utsträckning den arbetssökande uppfattas tala med eller utan brytning. En jämförelse 
mellan de arbetssökande som i högst och lägst grad anses ha ett stereotypt svenskt 
utseende, visar att sannolikheten att bli rekommenderad till en utbildning är runt 
50 procent högre för de förstnämnda. Rekommendationer av kvinnliga arbets-
förmedlare tycks inte påverkas av stereotyper om ett svenskt utseende. 
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1 Inledning och bakgrund 
 

Ett stort antal svenska och internationella studier har visat att diskriminering är ett 

betydande problem för personer med utländsk bakgrund. Majoriteten av dessa 

studier har utförts på arbetsmarknaden och har främst studerat diskriminering 

baserat på namn. Till exempel har flera studier visat att ansökningar med utländskt-

klingande namn, trots identiska kvalifikationer, i lägre utsträckning kallas till intervju 

jämfört med ansökningar med svenskt-klingande namn (Carlsson och Rooth 2007; 

Bursell 2007; Arai m.fl. 2008).6 Diskriminering har också påvisats på 

bostadsmarknaden, i utbildningssystemet och i andra sammanhang.7  

Den ekonomiska forskningen saknar dock helt studier som systematiskt undersöker 

diskriminering bland myndighetsutövare, en grupp som i många fall kan ha en 

avgörande betydelse för vilka möjligheter och förutsättningar som människor ges.8 

Arbetsförmedlingen är särskilt intressant att studera då myndigheten dels 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. 

I denna rapport undersöks i vilken utsträckning arbetsförmedlares bedömningar och 

beslut påverkas av i vilken grad den arbetssökandes utseende uppfattas motsvara 

rådande stereotyper om ett svenskt utseende. Att stereotypa föreställningar om ett 

svenskt utseende existerar har påvisats i ett flertal studier inom olika discipliner. 

Föreställningen om hur ”svenskar” ser ut har studerats i ett konsthistoriskt 

perspektiv av Werner och Björk (2014) vilka menar att ”svenskhet” har kopplats till 

olika visuella drag sedan i början på 1800- talet och att dessa föreställningar existerar 

än idag. På liknande sätt menar Matsson (2005) att föreställningar om ett specifikt 

svenskt utseende ofta är baserade på nationella berättelser och nationalismens 

historia snarare än den nutida situationen i Sverige. Kriminologisk forskning visar 

också att användningen av uttryck som ”typiskt svenskt utseende” eller ”utländskt 

utseende” är vanligt inom t ex vittnessammanhang (Lindholm and Bergvall 2006; 

Pettersson 2006).  

En uppfattad grupptillhörighet, signalerad genom till exempel namn, utseende eller 

tal, kan trigga igång stereotypa uppfattningar om en person (Dovidio m fl 2010). 

                                                           
6 Se även andra typer av studier: Arai och Thoursie (2009), Åslund och Skans (2012) och Eriksson och 
Lagerström (2012).  
7 Se Ahmed (2015) för en översikt över dessa studier.  
8 Kvalitativa studier finns dock, se t.ex. Larsson (2015) och Neergaard (2004). 



Arbetsförmedlares beslutsfattande och stereotyper 
kopplade till utseende 

Inledning och bakgrund 

 
 
 
 
 

6 

Detta kan göra det svårare för vissa grupper att t.ex. nå anställning på 

arbetsmarknaden. Exempelvis kan arbetsgivare, när de inte direkt kan observera 

produktiviteten hos de som söker anställning, använda sig av namn eller utseende 

som signal på grupptillhörighet när de väljer ut bland kandidater (Arrow 1973; Phelps 

1972). Det kan också vara så att en uppfattad grupptillhörighet leder till 

diskriminering på grund av relativt ofördelaktiga preferenser för en grupp, något som 

i ekonomisk teori kallas ”taste-based discrimination” (Becker 1971).  

Grupptillhörighet har i den tidigare litteraturen främst signalerats genom namn 

(Fershtman och Gneezy 2001; Carlsson och Rooth 2007; Arai och Thoursie 2009; 

Ahmed 2010).9 Vi använder oss istället av fotografier för att undersöka hur 

arbetsförmedlares behandling av arbetssökande varierar beroende på i vilken grad 

den arbetssökande uppfattas ha ett stereotypt svensk utseende.  

De resultat som redovisas i rapporten bygger på en undersökning som genomfördes 

under 2012 på 436 arbetsförmedlare vid 19 arbetsförmedlingskontor i Stockholms- 

och Mälardalsområdet. Arbetsförmedlarna som deltog i undersökningen fick via ett 

datorprogram möta ett antal arbetssökande på ett sätt som var tänkt att efterlikna ett 

riktigt möte på Arbetsförmedlingen. Undersökningen bestod av två delar som 

genomfördes på två separata grupper av arbetsförmedlare. I den ena delen fick 

arbetsförmedlare karaktärisera de arbetssökandes fotografier och inspelade 

röstmeddelanden utifrån ett antal egenskaper. Den andra delen var utformad som en 

beslutssituation där en annan grupp arbetsförmedlare fick information om två 

arbetssökande men endast kunde rekommendera en av dem till att få delta i en 

arbetsmarknadsutbildning. Genom att kombinera uppfattningen om arbetssökandes 

utseende med vilka som sedan väljs ut till att få gå utbildning kan vi söka förklaringar 

till vad som påverkar chansen att bli utvald till ett arbetsmarknadspolitiskt program.  

Under den tidsperiod som undersökningen genomfördes var personer födda utanför 

Europa en av fyra så kallade utsatta grupper som bedömdes ha det svårt på 

arbetsmarknaden.10 Då Arbetsförmedlingen har riktlinjer om att ge extra stöd till de 

arbetssökande som har svårast att få anställning, kan det vara så arbetssökande som 

uppfattas vara födda utomlands prioriteras till utbildning. För att kunna ta hänsyn 

till detta i vår analys inkluderar vi information från karaktäriseringarna av de 

inspelade röstmeddelandena avseende i vilken utsträckning de arbetssökande 

                                                           
9 Det finns dock några studier som använt sig av fotografier för att undersöka effekten av utseende i andra 
sammanhang (se t ex Mobius och Rosenblat 2006; Rooth 2009; Rödin och Özcan 2011). 
10 Se Arbetsförmedlingen (2015). 
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uppfattas ha haft delar av sin uppväxt utanför Sverige, d.v.s. talar svenska med 

brytning.  

Resultaten visar att manliga arbetsförmedlare prioriterar att rekommendera 

utbildning till de arbetssökande vars utseende uppfattas motsvara rådande 

stereotyper om svenskt utseende. Däremot visar resultaten inga tecken på att 

programbeslut tagna av kvinnliga arbetsförmedlare påverkas av den arbetssökandes 

utseende. Dessa resultat ligger i linje med tidigare studier som påvisat att 

diskriminering främst utförs av män (Fershtman och Gneezy 2001; Carlsson och 

Rooth 2007). Vidare gäller resultaten för arbetssökande med likvärdiga 

förutsättningar vad gäller utbildningsnivå, nuvarande och historisk arbetslöshet och 

som bedömts på ett likvärdigt sätt vad avser förmåga att klara av utbildningen, chans 

att få anställning efter genomgången utbildning och att ha haft delar av sin uppväxt 

utanför Sverige.  

Rapporten är disponerad enligt följande. I avsnitt 2 presenteras undersökningens 

upplägg och praktiska genomförande. Avsnitt 3 redovisar den empiriska metoden. 

Data presenteras i avsnitt 4, resultat i avsnitt 5 och avsnitt 6 sammanfattar. 

 

2 Undersökningens upplägg och praktiska 
genomförande 

 

2.1 Undersökningens upplägg och design 

Undersökningens upplägg syftar till att svara på frågan om hur stereotypa 

uppfattningar om en persons utseende påverkar chansen att bli rekommenderad till 

att få gå en arbetsmarknadsutbildning. Vi vill också ha möjlighet att ta hänsyn till om 

personens tal spelar roll. För att kunna svara på dessa frågor behövde vi för det första 

rekrytera en grupp arbetssökande som kunde tänka sig att medverka i 

undersökningen med sitt fotografi och med en röstinspelning. För det andra behövde 

vi ta reda på hur dessa arbetssökandes utseende och röst uppfattades. Slutligen 

behövde vi ta reda på sannolikheten att den arbetssökande skulle bli rekommenderad 

till att få gå en arbetsmarknadsutbildning. De två sista momenten genomfördes med 

hjälp av datorprogram i vilka arbetsförmedlarna ställdes inför ett antal 

beslutssituationer.  
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Rapportens frågeställning besvaras genom att kombinera sannolikheten att en 

arbetssökande blir rekommenderad till en utbildning med information om hur den 

arbetssökandes utseende och tal uppfattas. En redogörelse för vart och ett av dessa 

moment följer nedan medan en beskrivning av undersökningens praktiska 

genomförande finns i Appendix 1. 

Undersökningen har avgränsats till att studera två arbetsmarknadsutbildningar: 

”Lager och logistik med truckkort” och ”Omvårdnadsutbildning”. Detta innebär att 

det finns en grupp arbetssökande som söker arbete på lager och en grupp som söker 

arbete inom vården. Den grupp som söker inom omvårdnad består enbart av kvinnor 

och den som söker inom lager och logistik består enbart av män.11 

2.2 Rekrytering av arbetssökande 

I ett första steg rekryterades 75 arbetssökande (33 män och 42 kvinnor) på 

arbetsförmedlingskontor i Stockholmsområdet.12 De arbetssökande fotograferades 

och ombads läsa in åtta standardiserade röstmeddelanden. Röstmeddelandena var 

utformade som en kort personlig presentation och innehåller också på något sätt en 

referens till att få gå en utbildning, t ex att den arbetssökande frågar efter att få gå 

den specifika utbildningen eller har hört från en vän att det finns en sådan 

utbildning. Manliga arbetssökande läste in meddelanden som riktade sig mot 

lagerutbildningen och kvinnliga arbetssökande meddelanden som riktade sig mot 

omvårdnadsutbildningen.13 Det är dessa 75 arbetssökande som används i 

undersökningen. 

2.3 Karaktärisering av arbetssökandes utseende och röst  

För att mäta vilka stereotypa uppfattningar som kopplas till de arbetssökandes 

fotografier och röstmeddelanden skapade vi ett karaktäriseringsprogram där 160 

arbetsförmedlare fick i uppgift att gissa hur de arbetssökandes utseende och röster 

skulle uppfattas av en arbetsgivare.14 Vårt antagande är att arbetsförmedlarnas 

karakterisering av de arbetssökande representerar de stereotypa uppfattningar som 

                                                           
11 För att säkerhetsställa att vi skulle kunna besvara rapportens huvudfråga var vi tvungna att försöka minska 
antalet dimensioner som två arbetssökande kunde skilja sig från varandra. Vi valde därför att avgränsa oss till 
att studera fall då män konkurrerar med män och kvinnor konkurrerar med kvinnor. 
12 De arbetssökande tillfrågades om de kunde tänka sig att låta oss använda deras namn, fotografi och röst i en 
undersökning om arbetsmarknadspolitiska program. Deltagandet var frivilligt och en liten belöning utgick i 
form av ett presentkort på 200 kronor. 
13 De olika röstmeddelandena som spelades in redovisas i Appendix 2. 
14 Då karaktärisering av en annan persons utseende och röst är en känslig uppgift har karaktäriseringsspelet 
utformats på följande vis: i instruktionerna till karaktäriseringsspelet ges information om att forskning visar att 
en persons utseende/tal kan ha betydelse för hur en person uppfattas inom många olika områden, t ex av en 
arbetsgivare vid ett intervjutillfälle. Vi ber därefter deltagarna att bedöma hur de tror att en arbetsgivare skulle 
bedöma de arbetssökandes utseende/tal. 
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existerar på arbetsmarknaden. De arbetssökande karaktäriserades utifrån i vilken 

grad de uppfattas ha ett utseende som motsvarade rådande stereotyper om svensk 

utseende samt utifrån sitt tal uppfattas ha haft delar av sin uppväxt utanför Sverige. 

Förutom detta, har de arbetssökandes bilder och röster karaktäriserats utifrån ett 

antal andra egenskaper som kan vara viktiga beslutskriterier för arbetsförmedlaren, t 

ex ”ser förtroendegivande ut”, ”ser ut att vara en ordentlig person”, ”låter motiverad” 

och ”låter trött” (samtliga egenskaper redovisas i Appendix 3). Detta kan ge oss 

viktiga ledtrådar för vilka egenskaper som betraktaren kopplar till ett stereotypt 

svenskt utseende.  

Karaktäriseringarna gav runt 30 observationer för var och en av de 75 fotografierna 

och inspelade röstmeddelandena. Notera att de arbetsförmedlare som deltar i 

karakteriseringsprogrammet inte är desamma som sedan väljer vilka arbetssökande 

som ska rekommenderas till utbildning (se nedan). 

2.4 Konstruera profiler för arbetssökande 

För var och en av de 75 arbetssökande skapas en profil bestående av fotografi, 

röstinspelning, namn och födelsedatum.15 Då tanken med undersökningen är att 

simulera ett verkligt möte mellan en arbetsförmedlare och en arbetssökande, 

presenteras denna information tillsammans med sådana uppgifter som 

arbetsförmedlaren är van att ha tillgång till. Till profilerna tillförs därför 

slumpmässigt en utbildningsnivå (gymnasieexamen eller inte), datum då 

arbetslöshetsperioden startade (kort alternativt lång inskrivning) samt 

arbetslivserfarenhet och arbetslöshetshistorik under de senaste fem åren (kortare 

alternativt längre perioder av arbetslöshet).16 Den information som används för att 

skapa profilerna har valts ut för att efterlikna typiska arbetssökande inom respektive 

område. Profilerna presenterades i ett format som är tänkt att efterlikna det som 

arbetsförmedlaren är van att arbeta med (se exempel i Appendix 4).     

                                                           
15 Födelsedatumet baseras på en åldersbedömning som gjordes i karaktäriseringsprogrammet.  
16 För att skapa variation i arbetslivserfarenhet tillfördes även arbetslivserfarenhet inom antingen städning eller 
diskning för män och städning eller barnomsorg för kvinnor. 
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2.5 Programbeslut – sannolikheten att bli rekommenderad till att få 

gå en arbetsmarknadsutbildning 

2.5.1 Bedömning av den arbetssökandes förutsättningar (del 1) 

De arbetssökandeprofiler som skapats bedöms av en grupp av 276 nya 

arbetsförmedlare i undersökningsprogrammet Programbeslut. I programmets första 

del möter arbetsförmedlaren åtta arbetssökande i form av de profiler som beskrevs 

ovan. Efter att ha studerat den arbetssökandes profil samt lyssnat på 

röstmeddelandet ombeds arbetsförmedlaren gissa hur andra arbetsförmedlare i deras 

område skulle ha bedömt (1) den arbetssökandes behov att få gå på utbildningen, (2) 

hur den arbetssökande kommer att klara av utbildningen och (3) chansen att den 

arbetssökande kan få ett arbete efter genomgången utbildning. Bedömningen görs 

utefter en skala från ett till tio. Med hjälp av dessa frågor kan vi kontrollera för behov, 

förmåga och jobbchans när vi undersöker arbetsförmedlarnas rekommendationer för 

vilka arbetssökande som ska få utbildning.  

2.5.2 Rekommendationer till arbetsmarknadsutbildning (del 2) 

I den andra delen av programmet möter arbetsförmedlaren åtta nya 

arbetssökandeprofiler som nu presenteras parvis, två och två.17 Arbetsförmedlaren 

ombeds här noggrant studera de två olika profilerna och sedan bestämma sig för 

vilken arbetssökande de tror att majoriteten av arbetsförmedlarna i deras område har 

rekommenderat till att få gå utbildningen. Då platserna på de 

arbetsmarknadspolitiska programmen ofta är begränsade är denna prioritering av 

arbetssökande inte en ovanlig situation för en arbetsförmedlare.  

I undersökningen har vi genomgående försökt undvika att fråga efter 

arbetsförmedlarens egna bedömningar och beslut. Syftet med detta är att minska 

tendensen till att arbetsförmedlarna ger svar som antas vara önskvärda enligt 

rådande sociala normer (Fischer 1993). Vi använder oss istället av indirekta frågor, 

en metod som har visat sig få respondenterna att i större utsträckning svara som de 

själva tycker (Fisher 1993). I karaktäriseringen av de arbetssökandes utseende och tal 

ber vi dem att svara på hur de arbetssökandes utseende och tal skulle uppfattas av en 

arbetsgivare. I de andra delarna ber vi arbetsförmedlarna uttala sig om hur de tror att 

andra arbetsförmedlare i deras område skulle ha svarat. Denna metod ger oss också 

möjlighet att införa incitament. Arbetsförmedlarna belönas med trisslotter om deras 

                                                           
17 För att undvika att avsaknad av gymnasieexamen får för stor påverkan på rekommendationerna så låter vi i 
detta steg samtliga profiler ha samma utbildningsnivå.   
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bedömningar sammanfaller med beslut som tidigare tagits av faktiska arbetsgivare 

och arbetsförmedlare.18 Då undersökningen innebär att arbetsförmedlaren måste läsa 

igenom och bedöma ett relativt stort antal arbetssökandeprofiler kan den här typen 

av incitament få arbetsförmedlaren att lägga lite mer kraft på att genomföra 

undersökningen på ett ordentligt sätt.     

I slutet av de olika undersökningsprogrammen fyller de deltagande 

arbetsförmedlarna i en enkät med frågor om kön, ålder, hur länge de arbetat på 

Arbetsförmedlingen, vilka typer av arbetssökande de arbetar med samt sitt 

modersmål. På så vis kan vi undersöka hur egenskaper hos arbetsförmedlarna 

påverkar resultaten samtidigt som vi garanterar att arbetsförmedlarna är helt 

anonyma. 

 

3 Empirisk metod19 
 

Undersökningens design ger oss möjlighet att beräkna sannolikheten att en 

arbetssökandes profil, i konkurrens med andra profiler, blir vald till att få gå en 

arbetsmarknadsutbildning. Vi har också information om hur den arbetssökande 

uppfattas med avseende på olika egenskaper som är kopplade till personens 

utseende. Detta ger oss möjligheten att undersöka hur sannolikheten att bli 

rekommenderad påverkas av i vilken grad den arbetssökande uppfattas ha ett 

stereotypt svenskt utseende. Förenklat kan det samband vi är intresserade av att 

skatta uttryckas som: 

 

| 	← 	∆ 	 	  

 

där den beroende variabeln Rekommendation antar värdet ett (noll) om 

arbetssökandeprofil 1 (2) rekommenderas till utbildning och ∆ Stereotypt svenskt 

utseende mäter skillnaden mellan de två konkurrerande profilerna i genomsnittlig 

                                                           
18 Innan undersökningen startade hade samtliga fotografier och röstmeddelanden utvärderats av två 
arbetsgivare. Som referens för arbetsförmedlare i samma område användes bedömningar och beslut från den 
pilotundersökning som genomfördes innan undersökningen startade. 
19 I detta avsnitt ges en förenklad beskrivning av studiens empiriska metod. För en mer ingående teknisk 
beskrivning, se Arai m fl (2016). 



Arbetsförmedlares beslutsfattande och stereotyper 
kopplade till utseende 

Beskrivning av data 

 
 
 
 
 

12 

bedömning av stereotypt svenskt utseende. Information om rekommendationer 

kommer från del två i Programbeslut där arbetsförmedlarna endast kunde 

rekommendera en av två arbetssökande till att få gå utbildningen. Det som belyses är 

alltså om skillnaden i uppfattat stereotypt svenskt utseende mellan två kandidater är 

kopplad till vilken av dem som väljs ut till arbetsmarknadsutbildning. 

Information om Stereotypt svenskt utseende genereras i undersökningens 

karaktäriseringsprogram, där profilernas utseende har bedömts på en skala från 1 till 

10. Om arbetssökandeprofil 1 till exempel har en genomsnittlig bedömning vad gäller 

stereotypt svenskt utseende på sju och arbetssökandeprofil 2 en motsvarande 

bedömning på fyra, blir skillnaden mellan profilerna tre. För att säkerhetsställa att 

effekten av utseende inte beror på andra faktorer tar vi på liknande vis hänsyn till 

skillnad mellan profilerna i genomsnittlig bedömning av brytning (haft delar av sin 

uppväxt utanför Sverige), Svensk-klingande namn, Förmåga (att klara av 

utbildningen) och Chans till arbete (efter genomgången utbildning). Notera också att 

effekten av att uppfattas ha ett stereotypt svenskt utseende inte kan förklaras av 

skillnader i utbildning, arbetslöshetshistorik och arbetslivserfarenhet då dessa har 

tillförts profilerna slumpmässigt.20 

 

4 Beskrivning av data 
 

Totalt deltog 436 arbetsförmedlare i undersökningen. Av dessa deltog 99 

arbetsförmedlare i kategoriseringen av röster, 61 i kategoriseringen av bilder och 

resterande 276 i Programbeslutsundersökningen.  

Då vi undersöker manliga och kvinnliga arbetsförmedlare i separata skattningar 

behöver vi veta om arbetsförmedlaren är man eller kvinna. Denna information 

hämtas från enkätfrågor i slutet av Programbeslutsundersökningen. En av de 

deltagande arbetsförmedlarna har inte svarat på denna fråga och vi utesluter därmed 

denna individ från analysen. Vi har då 275 arbetsförmedlare som bedömer fyra par 

                                                           
20 Vi väljer ändå att inkludera dessa i modellen för att säkerhetsställa att randomiseringen har fungerat som 
avsett. 
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arbetssökande vilket ger oss 275*4=1100 beslut. 304 av dessa är tagna av män och 

resterande 796 av kvinnor.21  

4.1 Karaktärisering av arbetssökande 
Det finns en spridning i hur arbetsförmedlarna uppfattar olika arbetssökande, både 

vad gäller stereotypt svenskt utseende och uppvuxen utomlands, se figur 1 och 2. I 

Tabell 1 och 2 visas korrelationen mellan egenskaper kopplade till utseende och tal.22 

Resultaten visar att ”stereotypt svenskt utseende” är starkt korrelerad med 

egenskaper som vanligtvis anses vara positivt korrelerade med produktivitet, t ex 

ordentlig, mogen, utbildad och ambitiös. De svagaste sambanden finns för ålder och 

attraktivitet.  

Ett liknande mönster kan ses för egenskaperna kopplade till tal, där ”haft delar av sin 

uppväxt utanför Sverige” är positivt korrelerad till egenskaperna osäker och trött och 

negativt korrelerad till trevlig, utåtriktad, motiverad och intelligent. Korrelationerna 

mellan egenskaperna kopplade till tal är dock svagare jämfört med motsvarande för 

utseende.  

Vi har också beräknat korrelationen mellan bedömningen att personen låter som den 

är född utomlands med bedömningen att personen har ett stereotypt svenskt 

utseende. Korrelationen är negativ (-0,08) men p-värdet är 0,48 vilket innebär att 

det är möjligt att särskilja effekten av dessa två variabler på våra utfall. 

4.2 Arbetsförmedlarnas egenskaper 
Studiens upplägg bygger på antagandet att de arbetsförmedlare som deltar i 

Programbeslutsundersökningen har samma uppfattning om hur de arbetssökandes 

tal och utseende uppfattas som de arbetsförmedlare som deltar i 

Kategoriseringsundersökningarna. På så vis är det viktigt att grupperna inte skiljer 

sig för mycket från varandra. I Tabell 3 visas individkarakteristika för deltagande 

arbetsförmedlare uppdelat på om de deltog i Kategoriseringsundersökningarna eller 

Programbeslutsundersökningen. Resultaten visar att de manliga arbetsförmedlare 

som genomfört kategoriseringsprogrammen är något äldre, har arbetat på 

arbetsförmedlingen längre och i lägre grad har svenska som modersmål. Skillnaderna 

                                                           
21 På grund av svarsalternativet ”Jag vet inte” har vi saknade värden för mindre än en procent vad gäller 
karaktärisering av bilder och 1,7 procent vad gäller karaktäriseringen av röster. För frågorna i den första delen 
av Programbeslutsundersökningen som berör förmågan att klara av utbildningen och chansen att få jobb efter 
genomgången utbildning har vi två respektive sju svar ”Jag vet inte”. Dessa är så få att vi bortser från dem när vi 
beräknar medelvärden.  
22 Korrelationen är listad under diagonalen medan p-värden för noll-korrelation listas ovanför. 
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är inte stora men vi kommer ändå undersöka i vilken grad de påverkar de resultat vi 

hittar. Vi har också information om vilken typ av arbetssökande som 

arbetsförmedlarna arbetar med, vilket inte heller skiljer sig mycket mellan de två 

grupperna.   

4.3 Bedömning av profiler 
I den första delen av Programbeslutsundersökningen bedömer arbetsförmedlarna 

den arbetssökandes behov av att få gå på utbildningen, möjlighet att klara av 

utbildningen samt chansen att den arbetssökande kan få ett arbete efter 

genomgången utbildning. Det finns en variation i hur de olika 

arbetssökandeprofilerna bedöms enligt dessa kriterier, se figur i Appendix 5. 

Eftersom vi tar hänsyn till utbildningsnivå, tidigare arbetslöshet, arbetslivserfarenhet 

o s v blir frågan vad som driver variationen i dessa bedömningar?  

En statistisk analys visar att arbetsförmedlarna bedömer att förmågan är lägre hos de 

som uppfattas ha haft delar av sin uppväxt utanför Sverige (talar med brytning), se 

Tabell 4. Att ha tillbringat en del av sin uppväxt utomlands kan signalera lägre 

kunskaper i svenska språket. Vidare visar resultaten att arbetsförmedlarna bedömer 

att arbetssökande som uppfattas ha ett stereotypt svenskt utseende har en bättre 

förmåga att klara av att genomföra utbildningen. Resultaten går dock på tvärs mellan 

könen. Kvinnliga arbetsförmedlare bedömer förmågan högre hos manliga 

arbetssökande med stereotypt svenskt utseende medan manliga arbetsförmedlare gör 

samma bedömning för kvinnliga arbetssökande med stereotypt svenskt utseende.  

Manliga arbetsförmedlare bedömer vidare att kvinnliga arbetssökande med 

stereotypt svenskt utseende har större chans till anställning efter genomgången 

utbildning (se Tabell 5). För resultaten vad avser behov av att få gå en utbildning 

(visas inte här) finns inga signifikanta samband. 

Sammanfattningsvis visar resultaten att manliga arbetsförmedlare bedömer att 

förmågan att klara av utbildningen är högre för kvinnliga arbetssökande med 

stereotypt svenskt utseende, medan kvinnliga arbetsförmedlare gör detsamma för 

manliga arbetssökande med stereotypt svenskt utseende. Det bör noteras att medan 

chansen att få anställning efter genomgången utbildning delvis kan reflektera 

arbetsförmedlarnas förväntan om att vissa arbetssökande kan komma att 

diskrimineras på arbetsmarknaden, påverkar sådana förväntningar inte 

arbetsförmedlarnas bedömning av förmågan att klara av att genomföra en utbildning.  
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5 Sannolikheten att bli rekommenderad till en 
utbildning 

 

I Tabell 6 och Tabell 7 skattas sannolikheten att en arbetssökande rekommenderas 

till att få gå en utbildning. Analysen baseras på data från den andra delen av 

Programbeslutsundersökningen där arbetsförmedlaren ges information om två 

arbetssökande men endast kan välja en som ska rekommenderas. De 

arbetssökandeprofiler som visas innehåller, förutom den arbetssökandes fotografi, 

röstmeddelande, namn och födelsedatum, även information om 

arbetslöshetsperiodens längd, utbildning, arbetslivserfarenhet m.m. och presenteras i 

ett format som är tänkt att likna det som arbetsförmedlaren är van att arbeta med.  

Analysen fokuserar på hur uppfattningen om stereotypt svenskt utseende påverkar 

sannolikheten att bli rekommenderad till en arbetsmarknadsutbildning samtidigt 

som vi tar hänsyn till bedömd förmåga att klara av att genomföra utbildningen och 

chansen att få anställning efter genomgången utbildning, se första kolumnen i tabell 

6 respektive 7. I den andra och tredje kolumnen kontrollerar vi även för om den 

arbetssökande uppfattas tala utan brytning, ha ett svensk-klingande namn samt 

egenskaper så som utbildning och erfarenhet. För att undersöka om 

arbetsförmedlarnas beslut påverkas av deras ålder, hur länge de har arbetat på 

Arbetsförmedlingen och om de har ett annat modersmål än svenska inkluderas 

information om detta i kolumn 4.  Skattningarna görs separat för manliga (Tabell 6) 

och kvinnliga arbetssökanden (Tabell 7).  

Resultaten visar att arbetssökande med stereotypt svenskt utseende favoriseras till att 

få gå utbildningen. Denna effekt drivs dock helt och hållet av manliga 

arbetsförmedlare medan beslut tagna av kvinnliga arbetsförmedlare inte tycks 

påverkas av huruvida en arbetssökande uppfattas ha ett stereotypt svenskt utseende 

eller inte. Effekten av att uppfattas ha ett stereotypt svenskt utseende gäller både i val 

mellan två manliga och mellan två kvinnliga arbetssökande. Då vi tidigare såg att 

både manliga och kvinnliga arbetsförmedlare använder sig av ett stereotypt svenskt 

utseende i bedömningen av förmågan att kunna genomföra en utbildning, visar det 
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sig här att det bara är män som också använder sig av detta kriterium när de väljer 

vem som ska få gå en utbildning.23  

Resultaten visar även att arbetsförmedlare prioriterar arbetssökande som uppfattas 

tala med brytning. För omvårdnadsutbildningen gäller detta även när vi i tredje 

kolumnen kontrollerar för utländskt-klingande namn medan effekten för 

truckförarutbildningen då försvinner. Resultaten i kolumn 4 visar att resultaten är 

robusta för inkluderandet av arbetsförmedlarkarakteristika samt att ingen av de 

inkluderade egenskaperna systematiskt påverkar besluten om utbildning.  

För att få en uppfattning om betydelsen av resultaten undersöker vi hur mycket 

sannolikheten att bli rekommenderad skiljer sig mellan profiler som i väldigt hög 

respektive låg grad uppfattas ha ett stereotypt svenskt utseende. Om vi jämför en 

profil som i väldigt hög grad uppfattas som stereotypt svensk 

(genomsnittsbedömning på 8/10) med en som i väldigt låg grad uppfattas som 

stereotypt svensk (3/10) så är chansen att bli rekommenderad ungefär 50 procent 

högre för den förstnämnda.   

5.1 Vad ser arbetsförmedlarna i ett utseende? 
Vi undersöker även vad arbetsförmedlarna ser i ett stereotypt svenskt utseende. Det 

vill säga, vi skattar sannolikheten att bli rekommenderad till en utbildning baserat på 

skillnader mellan de två kandidaterna i andra egenskaper kopplade till utseende. Med 

andra ord, vi ersätter variabeln för stereotypt svensk utseende med de andra 

utseendeegenskaperna – en i taget.   

Resultaten i Tabell 8 visar att när manliga arbetsförmedlare bedömer kvinnliga 

arbetssökande finns det inte någon effekt på att bli rekommenderad till en utbildning 

för någon av de andra utseendeegenskaperna.  För manliga arbetssökande finner vi 

däremot att flera egenskaper så som pålitlig, maskulin och trevlig uppvisar positiva 

effekter på sannolikheten att bli rekommenderad till en utbildning. När manliga 

arbetsförmedlare bedömer manliga arbetssökande kopplar de ett stereotypt svenskt 

utseende till egenskaper som är positivt relaterade till produktivitet medan de i en 

kvinnlig arbetssökandes utseende enbart ser dess stereotypiska svenskhet.  

Vi har tidigare visat att kvinnliga arbetsförmedlare inte använder ett stereotypt 

svenskt utseende när de beslutar om vem som ska rekommenderas till utbildning. 

                                                           
23 Tolkningen av resultaten bygger på antagandet att vi genom den indirekta frågan om vilken arbetssökande 
som skulle prioriteras av ”andra arbetsförmedlare i ditt område” fångar upp arbetsförmedlarens egna 
bedömningar (Fisher 1993).     
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Resultaten i Tabell 8 visar att de inte heller använder någon av de andra 

egenskaperna kopplade till utseende i detta beslut.  

6 Sammanfattning 
 

I en situation där arbetsförmedlare får information om två arbetssökande men endast 

kan välja att rekommendera en av dem till en arbetsmarknadsutbildning, visar det sig 

att manliga arbetsförmedlare i högre utsträckning rekommenderar arbetssökande 

som uppfattas ha ett utseende som motsvarar rådande stereotyper om ett svenskt 

utseende. En enkel kalkyl baserad på de arbetssökande som i högst och lägst grad 

uppfattas ha ett stereotypt svenskt utseende visar att chansen att bli rekommenderad 

är cirka 50 procent högre för de förstnämnda. Däremot ser vi inga tecken på att 

programbeslut tagna av kvinnliga arbetsförmedlare påverkas av stereotyper om 

svenskt utseende. 

Prioriteringen av arbetssökande med ett stereotypt svenskt utseende kan inte 

förklaras av bedömd förmåga att klara av utbildningen, chans att få anställning 

efteråt eller att de arbetssökande uppfattas prata svenska med eller utan brytning. 

Arbetsförmedlarnas beslut kan inte heller förklaras av de arbetssökandes utbildning, 

arbetslivserfarenhet och arbetslöshetshistoria. Det är på så vis svårt att förklara 

resultaten med att fotografierna på de arbetssökande skulle innehålla någon form av 

information som är viktig för att rekommendera till utbildning. En sådan förklaring 

måste dessutom beskriva varför det bara är manliga och inte kvinnliga arbets-

förmedlare som uppfattar och använder sig av den informationen i sina beslut. 

 

Med tanke på att undersökningen har genomförts i en konstruerad miljö är det viktigt 

att tolka resultaten med försiktighet, till exempel kan storleken på resultaten inte 

direkt generaliseras till den verksamhet som bedrivs på Arbetsförmedlingen. Vad vi 

känner till är detta den första studie som undersöker diskriminering kopplat till 

utseenden som inte uppfattas motsvara rådande stereotyper om svenskt utseende. 

Resultaten är dock snarlika de som tidigare hittats i studier som genom att skicka ut 

fiktiva ansökningshandlingar mäter arbetsgivares diskriminerande beteende i 

anställningsprocessen (se t.ex. Bursell 2007; Carlsson och Rooth 2007; Arai m.fl. 

2008). Den observerade skillnaden mellan män och kvinnors beteende ligger också i 
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linje med resultat i tidigare studier (Fershtman och Gneezy 2001; Carlsson och Rooth 

2007). 

Även hur de arbetssökande talar visar sig påverka deras chans att bli rekom-

menderade till att få gå en arbetsmarknadsutbildning. I valet mellan två arbets-

sökande som uppfattas på liknande sätt vad gäller stereotypt svenskt utseende, 

prioriteras de arbetssökande som uppfattas ha haft delar av sin uppväxt utomlands, 

det vill säga uppfattas tala svenska med brytning. Under den tidsperiod som 

undersökningen genomfördes fanns ett ökat fokus på personer födda utanför Europa 

som bedömdes ha det extra svårt på arbetsmarknaden. Då Arbetsförmedlingen har 

riktlinjer att ge extra stöd till de arbetssökande som har svårast att få anställning, kan 

att tala svenska med brytning, ses som en signal om att den arbetssökande ska 

prioriteras. Resultatet kan tolkas som att arbetsförmedlare agerar utefter dessa 

riktlinjer. 

Att arbetsförmedlares beslut om vem som ska få delta i utbildning påverkas av de 

arbetssökandes utseende och tal har viktiga implikationer för när vi utvärderar och 

mäter effekter av de program som Arbetsförmedlingen tillhandahåller. För att kunna 

utvärdera ett program krävs att vi kan identifiera en relevant jämförelsegrupp, det vill 

säga en grupp av individer som inte har deltagit i insatsen men som i alla andra 

avseenden liknar den grupp av individer som deltar. Den prioritering av 

arbetssökande som nämns ovan går dock inte att fånga upp då information om hur de 

arbetssökandes utseende och tal uppfattas inte finns i registerdata. Om detta 

påverkar chansen för att de arbetssökande får jobb, till exempel om en arbetssökande 

som inte uppfattas ha ett stereotypt svenskt utseende utsätts för diskriminering på 

arbetsmarknaden, kan denna selektionsproblematik leda till att skattade program-

effekter snedvrids. 

Förekomsten av stereotypa uppfattningar indikeras även i andra delar av 

undersökningen. När vi ber arbetsförmedlare bedöma hur de tror att en grupp 

arbetssökande uppfattas av arbetsgivare finner vi att personer som uppfattas ha ett 

stereotypt svenskt utseende också i högre grad uppfattas som ordentliga, bildade, 

trevliga och ambitiösa. Detta innebär att ett stereotypt svenskt utseende förknippas 

med flera egenskaper som värderas högt av arbetsgivare på arbetsmarknaden. 

Sammantaget tolkar vi våra resultat som att arbetssökande vars utseende inte 

uppfattas motsvara rådande stereotyper för svenskt utseende diskrimineras då 

manliga arbetsförmedlare tar beslut om vilka som ska prioriteras till att få gå en 

arbetsmarknadsutbildning. Rapporten fyller en viktig kunskapslucka för om 
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diskriminering förekommer bland myndighetsutövare och kompletterar på så vis 

tidigare forskning på bland annat arbets- och bostadsmarknaden. Utifrån rapportens 

resultat blir policyrekommendationen att öka kunskapen på myndigheten om 

förekomsten av stereotypa uppfattningar och hur dessa kan påverka de beslut som 

fattas. Detta kan t.ex. göras genom ökad fokus på dessa frågor i myndighetens 

utbildningsverksamhet riktad mot medarbetare.  
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Figurer och tabeller 

Figur 1: Medelvärden för karaktärisering av bildegenskaper. Genomsnittsvärden för 
bedömningar av 75 profilbilder. 
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Figur 2: Medelvärden för karaktärisering av röstegenskaper. Genomsnittsvärden för 
bedömningar av 75 profilröster. 
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Tabell 1 Korrelationer mellan egenskaper kopplade till utseende 
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Pålitlig 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 

Ordentlig 0,57 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Maskulin/Feminin 0,64 0,49 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 

Mogen 0,52 0,81 0,45 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Utbildad 0,49 0,78 0,40 0,76 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ambitiös 0,55 0,82 0,46 0,82 0,80 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Trevlig 0,62 0,73 0,54 0,70 0,63 0,70 1,00 0,00 0,00 0,02 

Attraktiv 0,12 0,26 0,11 0,22 0,25 0,23 0,24 1,00 0,00 0,13 

Stereotypisk sv. 
utseende 

0,39 0,66 0,41 0,66 0,63 0,64 0,51 0,14 1,00 0,00 

Ålder -0,04 0,18 0,04 0,15 0,16 0,15 0,05 0,03 0,42 1,00 

Not: Korrelationerna anges nedanför diagonalen.  Motsvarande celler ovanför diagonalen anger p – värden för H0 : r 
= 0. 

 

Tabell 2 Korrelationer mellan egenskaper kopplade till röst 
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Trevlig röst 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Extrovert 0,59 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Motiverad 0,64 0,70 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Osäker -0,39 -0,54 -0,49 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Trött -0,41 -0,52 -0,56 0,55 1,00 0,00 0,00 0,00 

Låter smart 0,65 0,64 0,70 -0,45 -0,46 1,00 0,00 0,00 

Uppvuxen i Stockholm 0,11 0,20 0,10 -0,20 -0,10 0,15 1,00 0,00 

Uppvuxen utanför 
Sverige 

-0,08 -0,16 -0,09 0,21 0,12 -0,08 -0,55 1,00 

Not: Korrelationerna anges nedanför diagonalen.  Motsvarande celler ovanför diagonalen anger p – värden för H0 : r 
= 0. 
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Tabell 3 Individkarakteristika för arbetsförmedlare som deltog i programbesluts-och 
karaktäriseringsprogrammet 

 Programbeslut Karaktärisering 

 Man Kvinna Man Kvinna 

Ålder 43,48 45,34 48,55 43,03 

Senioritet 2,21 2,45 2,93 2,40 

Svenska som modersmål 0,81 0,80 0,67 0,75 

Antal arbetsförmedlare 48 116 77 200 

 
 

 

Tabell 4 Förmåga att genomföra utbildningen för arbetssökande till lager och logistik med truckkort 
(N = 1096) och omvårdnadsutbildningen (N = 1097) 

 Lager och logistik med truckkort Omvårdnad

 (1) (2) (3) (1) (2) (3) 

Stereotypt sv. utseende -0,058 -0,064 -0,076 0,346* 0,253* 0,246* 

 (0,080) (0,076) (0,077) (0,079) (0,079) (0,079) 

Utseende * Kvinnlig arb.för. 0,195* 0,196* 0,191* -0,227* -0,187* -0,185* 

 (0,095) (0,091) (0,092) (0,096) (0,094) (0,094) 

Kvinnlig Arbetsförmedlare -0,565 -0,547 -0,527 1,301* 1,117* 1,113* 

 (0,405) (0,384) (0,386) (0,489) (0,480) (0,479) 

Ingen brytning  0,302* 0,395*  0,370* 0,404* 

  (0,048) (0,113)  (0,051) (0,078) 

Utländskt klingande namn   0,105   0,048 

   (0,113)   (0,072) 

Justerad R2 0,018 0,059 0,059 0,035 0,096 0,095 

Not: Beroende variabeln är medelpoäng för den bedömda förmågan att klara av utbildningen. Standardfel anges inom 
parentes. Variablerna stereotypt svenskt utseende och Ingen brytning är standardiserade och definierade som 
medelpoäng. Andra kontrollvariabler är utbildning, arbetslöshetshistoria och tidigare yrkeserfarenheter. Standardfelen 
är robusta och klustrade på arbetsförmedlarnivå. p < 0,05 indikeras med * 
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Tabell 5 Chans till anställning efter genomgången utbildning för lager och logistik med truckkort (N 
= 1096) och omvårdnadsutbildning (N = 1097) 

 Lager och logistik med truckkort Omvårdnad

 (1) (2) (3) (1) (2) (3) 

Stereotypt sv. 
utseende utseende  

-0,101 
(0,084) 

-0,104 
(0,082) 

-0,114 
(0,082) 

0,246* 
(0,068) 

0,196* 
(0,070) 

0,200* 
(0,070) 

Utseende * Kvinnlig 
arbetsförmedlare 

0,162 
(0,098) 

0,162 
(0,095) 

0,158 
(0,095) 

-0,231* 
(0,083) 

-0,209* 
(0,083) 

-0,210* 
(0,083) 

Kvinnlig 
arbetsförmedlare 

-0,073 
(0,405) 

-0,062 
(0,397) 

-0,045 
(0,398) 

1,312* 
(0,408) 

1,212* 
(0,406) 

1,215* 
(0,406) 

Ingen brytning  0,171* 
(0,043) 

0,253* 
(0,095) 

 0,200* 
(0,050) 

0,182* 
(0,071) 

Utländskt-klingande 
namn 

  0,092 
(0,098) 

  -0,026 
(0,074) 

Justerad R2 0,052 0,064 0,064 0,014 0,032 0,031 

Not: Beroende variabeln är medelpoäng för bedömd chans till anställning efter genomförd utbildning. Standardfel 
anges inom parentes. Variablerna stereotypisk svenskt utseende och ingen brytning är standardiserade och definierade 
som medelpoäng. Andra kontrollvariabler är utbildning, arbetslöshetshistoria samt tidigare yrkeserfarenheter. 
Standardfelen är robusta och klustrade på arbetsförmedlarnivå. p < 0.05 indikeras med * 
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Tabell 6 Sannolikheten att rekommenderas till att få gå en arbetsmarknadsutbildning och skillnader 
i stereotypt svenskt utseende (Lager och logistik med truckkort, N = 544) 

 (1) (2) (3) (4) 

Stereotypt svenskt utseende 0,089* 
(0,019) 

0,085* 
(0,019) 

0,076* 
(0,019) 

0,081* 
(0,026) 

Utseende * Kvinnlig 
arbetsförmedlare 

-0,068* 
(0,022) 

-0,069* 
(0,022) 

-0,076* 
(0,023) 

-0,078* 
(0,023) 

Kvinnlig Arbetsförmedlare 0,055 
(0,046) 

0,062 
(0,046) 

0,053 
(0,049) 

0,063 
(0,050) 

Förmåga -0,225* 
(0,050) 

-0,058 
(0,064) 

-0,024 
(0,070) 

-0,019 
(0,071) 

Chans till arbete 0,115 
(0,060) 

0,086 
(0,061) 

0,030 
(0,066) 

0,025 
(0,068) 

Ingen brytning  -0,030* 
(0,007) 

-0,013 
(0,015) 

-0,014 
(0,016) 

Svenskklingande namn   0,059 
(0,044) 

0,055 
(0,044) 

Kortare inskrivningstid   -0,085 
(0,066) 

-0,084 
(0,067) 

Kortare historisk arbetslöshet   -0,138* 
(0,062) 

-0,140* 
(0,063) 

Inskrivningstid * historisk 
arbetslöshet 

  0,109 
(0,093) 

0,112 
(0,094) 

Profil 1 har yrke 2   -0,085 
(0,062) 

-0,079 
(0,064) 

Profil 2 har yrke 2   -0,084 
(0,062) 

-0,083 
(0,062) 

Båda har yrke 2   0,091 
(0,089) 

0,084 
(0,090) 

Utseende * A. har svenska som 
modersmål 

   -0,004 
(0,026) 

A. har svenska som modersmål    -0,032 
(0,051) 

Arbetsförmedlarens senioritet    0,013 
(0,020) 

Arbetsförmedlarens ålder 
 

   0,000 
(0,003) 

Not: Beroende variabeln anger om den arbetssökande har blivit vald när han jämfördes med en annan kandidat. 
Standardfelen anges inom parenteser Variablerna är definierade som skillnader i medelvärde mellan kandidat 1 och 2. 
Kolumn 3 och 4 inkluderar kontroll för 8 gånger 8 kombinationer av röstmeddelanden (som lästes utav två 
konkurrerande kandidater) och för ordningen som paren visats i (första, andra, tredje och fjärde). Standardfelen är 
robusta och klustrade på arbetsförmedlarnivå. p < 0,05 indikeras med * 
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Tabell 7 Sannolikheten att rekommenderas till att få gå en arbetsmarknadsutbildning och skillnader 
i stereotypt svenskt utseende (Omvårdnadsutbildningen, N = 544) 

 (1) (2) (3) (4) 

Stereotypt svenskt utseende 0,063* 
(0,022) 

0,057* 
(0,022) 

0,064* 
(0,025) 

0,092* 
(0,032) 

Utseende *kvinnlig arbetsförmedlare -0,054* 
(0,026) 

-0,053* 
(0,025) 

-0,050 
(0,027) 

-0,044 
(0,028) 

Kvinnlig arbetsförmedlare -0,037 
(0,047) 

-0,053 
(0,046) 

-0,030 
(0,049) 

-0,027 
(0,050) 

Förmåga -0,189* 
(0,047) 

-0,063 
(0,062) 

-0,080 
(0,067) 

-0,087 
(0,068) 

Chans till arbete 0,091 
(0,063) 

0,058 
(0,064) 

0,063 
(0,068) 

0,069 
(0,068) 

Ingen brytning  -0,025* 
(0,007) 

-0,028* 
(0,010) 

-0,027* 
(0,010) 

Svenskklingande namn   -0,040 
(0,029) 

-0,039 
(0,028) 

Kortare inskrivningstid   -0,055 
(0,067) 

-0,053 
(0,067) 

Kortare historisk arbetslöshet   0,006 
(0,065) 

0,015 
(0,065) 

Inskrivningstid & historisk arbetslöshet unempl.   -0,131 
(0,094) 

-0,138 
(0,093) 

Profil 1 har yrke 2   -0,023 
(0,067) 

-0,018 
(0,067) 

Profil 2 har yrke 2   0,040 
(0,065) 

0,043 
(0,066) 

Båda profilerna har yrke 2   0,038 
(0,085) 

0,030 
(0,086) 

Utseende * A. har svenska som modersmål    -0,044 
(0,028) 

A. har svenska som modersmål    -0,027 
(0,050) 

Arbetsförmedlarens senioritet    -0,020 
(0,019) 

 Arbetsförmedlarens ålder    0,002 
(0,003) 

Not: Beroende variabeln anger om den arbetssökande har blivit vald när hon jämfördes med en annan kandidat. 
Standardfelen anges inom parenteser.Variablerna är definierade som skillnaden i medelvärde mellan kandidat 1 och 2. 
Kolumn 3 och 4 inkluderar kontroll för 8 gånger 8 kombinationer av röstmeddelanden (som lästes utav två 
konkurrerande kandidater) och för ordningen som paren visats i (första, andra, tredje och fjärde). Standardfelen är 
robusta och klustrade på arbetsförmedlarnivå. p < 0,05 indikeras med * 
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Tabell 8 Sannolikheten att rekommenderas till att få gå en arbetsmarknadsutbildning och skillnader 
i utseendeegenskaper 
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 Panel (a) Manliga arbetsförmedlares val av kandidater 
för lager och logistik med truckkort, (N = 152) 

 

 

          

0,086* 
(0,019) 

0,093* 
(0,027) 

0,086* 
(0,019) 

0,059* 
(0,02) 

0,080* 
(0,020) 

0,003 
(0,016) 

0,112* 
(0,024) 

0,080* 
(0,019) 

0,119* 
(0,033) 

0,085* 
(0,024) 

          

 Panel (b) Manliga arbetsförmedlares val av kandidater 
för omvårdnadsutbildningen, (N = 152) 

 

          

0,047* 
(0,023) 

0,019 
(0,019) 

0,033 
(0,026)) 

0,011 
(0,022) 

0,020 
(0,025) 

0,001 
(0,014) 

0,022 
(0,034) 

0,038 
(0,026) 

0,033 
(0,023) 

0,038 
(0,033) 

          

 Panel (c) Kvinnliga arbetsförmedlares val av kandidater 
för lager och logistik med truckkort, (N = 398) 

 

          

0,013 
(0,012) 

0,002 
(0,017) 

0,010 
(0,013) 

0,004 
(0,012) 

0,006 
(0,013) 

-0,005 
(0,010) 

0,006 
(0,016) 

0,012 
(0,012) 

0,022 
(0,019) 

0,006 
(0,015) 

          

 Panel (d) Manliga arbetsförmedlares val av kandidater 
för omvårdnadsutbildningen, (N = 398) 

 

          

0,002 
(0,014) 

-0,010 
(0,012) 

-0,013 
(0,016) 

-0,015 
(0,015) 

-0,016 
(0,016) 

-0,006 
(0,009) 

-0,017 
(0,022))

-0,01 
(0,016) 

-0,014 
(0,014) 

-0,026 
(0,021) 

Not: Beroende variabeln anger om den arbetssökande har blivit vald när hen jämfördes med en annan kandidat. Varje 
kolumn presenterar estimaten för en utseendeegenskap i taget. Standardfel anges inom parentes. Variablerna är 
definierade som skillnader i medelvärden mellan kandidat 1 och 2. Estimeringarna inkluderar kontroll för brytning, 
förmåga att genomföra utbildningen, tidigare arbetslöshetshistoria och yrke, 8 gånger 8 kombinationer av 
röstmeddelanden (som lästes utav två konkurrerande kandidater), ordningen som paren visats i (första, andra, tredje 
och fjärde). Standardfelen är robusta och klustrade på arbetsförmedlarnivå. p < 0,05 indikeras med *. 
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Appendix 1: Praktiskt genomförande 

Undersökningen genomfördes på 19 Arbetsförmedlingskontor i Stockholms- och 

Mälardalsområdet. Inför genomförandet av experimentet togs kontakt med samtliga 

kontor inom detta område med undantag för de kontor där de arbetssökande som 

förekommer i experimentet rekryterades samt ett urval av kontor som på grund av 

extrem arbetsbelastning undantogs från undersökningen.  

Det praktiska genomförandet av experimentet gick till enligt följande. 

Kontorscheferna informeras om att Arbetsförmedlingens analysavdelning i 

samarbete med forskare från Stockholms universitet genomför en undersökning om 

programbeslut. I detta mejl bifogas också ett brev från Arbetsförmedlingens 

generaldirektör och analyschef som berättar om vikten att delta i undersökningen. 

Forskare från Stockholms universitet tar sedan kontakt med respektive kontorschef 

och bestämmer tidpunkt då undersökningen kan genomföras. För att maximera 

antalet deltagare så genomförs undersökningen tidigt på morgonen innan kontoren 

öppnat för arbetssökande. Deltagandet var dock frivilligt. Undersökningsledaren 

informerar de deltagande arbetsförmedlarna om undersökningens praktiska 

genomförande varefter arbetsförmedlarna går till sin egen dator och genomför 

undersökningen. Detta möjliggjordes av en webbaserad undersökningsplattform, 

vilket innebar att arbetsförmedlarna kunde logga in på undersökningssidan från 

valfri dator. 

För att erhålla tillförlitliga svar deltar arbetsförmedlarna i undersökningen med 

anonyma deltagarnummer. Vidare garanteras att all redovisning av data kommer att 

ske i aggregerad form och inte på kontorsnivå.  

Efter genomförandet av undersökningen belönades arbetsförmedlarna med 

trisslotter utifrån hur de svarat. Trisslotter delades ut beroende på hur väl 

arbetsförmedlarna lyckades pricka in hur majoriteten av deras kollegor svarat. Detta 

räknades fram automatiskt av dataprogrammet och kopplades till det anonyma 

deltagarnumret. Syftet med trisslotterna var att skapa incitament för 

arbetsförmedlarna att noga tänka igenom sina svar och göra bästa möjliga 

bedömningar  
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Appendix 2: Röstmeddelanden 

Röstmeddelanden för omvårdnadsutbildning 

Meddelande 1: 

Hej, jag heter [namn]. Jag har tidigare jobbat som vårdbiträde i ett vårdföretag men 

fick sluta pga. arbetsbrist. Jag vill gärna fortsätta jobba inom vården men det är svårt 

att hitta jobb utan utbildning.  Jag har varit och tittat på Arbetsförmedlingens 

hemsida. Såg att ni hade en utbildning för omvårdnad. Jag tror att det skulle öka 

mina möjligheter på arbetsmarknaden. Finns det möjlighet att gå på den 

utbildningen? 

Meddelande 2 

Hej, mitt namn är [namn]. Jag har nu sökt jobb i ett antal månader. Innan jag blev 

arbetslös jobbade jag som vikarie inom hemstjänsten och det vill jag fortsätta med. 

Jag skulle vilja gå på en utbildning så att jag lättare kan hitta ett jobb inom vården.  

Meddelande 3  

Hej, jag heter [namn] och söker jobb som vårdbiträde. Jag har ingen utbildning inom 

området men har jobbat inom vården. Jag har nu sökt en hel del jobb via annonser 

och kontakter utan resultat. Det ser hopplöst ut. Jag vet inte vad jag ska göra. Det 

kanske skulle hjälpa att gå på en utbildning?  

Meddelande 4  

Hej, jag heter [namn] och söker arbete inom vården. Jag har jobbat med 

funktionshindrade och vill fortsätta med omsorgsarbete. Jag har sökt lite jobb men 

fick nej från alla ställen. Det är svårare än vad jag trodde.  Det verkar vara hård 

konkurrens. Jag tror att det skulle gå bättre om jag hade relevant utbildning.  

Meddelande 5  

Hejsan, jag heter [namn].  Jag är arbetslös just nu.  Men tidigare har jag jobbat inom 

hemtjänsten med vanliga arbetsuppgifter. Jag trivdes bra men fick sluta eftersom det 

inte fanns tillräckligt med jobb. Men nu när jag söker jobb räcker det inte att ha 

erfarenhet, arbetsgivarna vill att man ska ha utbildning. Hur ska jag göra? 
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Meddelande 6  

Hej, [namn] heter jag. Sist jobbade jag inom äldreomsorgen. Nu har jag varit 

arbetslös ett tag. Sökt en hel del jobb. Antingen vill jag jobba med gamla eller annat 

inom omsorgen. Jag har tittat på annonser, det verkar finnas en del jobb inom 

demenssjukvården och hemtjänsten. Men det krävs undersköterskeutbildning och 

det har jag inte. Får jag gå på omvårdnadsutbildningen hos er? 

Meddelande 7 

Hejsan, jag heter [namn]. Tidigare har jag jobbat i ett hemtjänstföretag i Stor-

Stockholm. Jag har försått att många arbetsgivare vill ha någon sorts 

omvårdnadsutbildning även för vikarier. 

Meddelande 8 

Hej mitt namn är [namn]. Jag söker jobb som vårdbiträde.  Jag har tittat på 

yrkeskompassen på nätet, det verkar finnas en del jobb. Men har inte jag fått ett enda 

positivt besked trots att jag har både erfarenhet och körkort.  

 
 
Röstmeddelanden för truckutbildning 

Meddelande 1 

Hej, [namn]. Jag har jobbat som lagerarbetare men nu har jag varit arbetslös ett tag. 
Nu söker jag jobb inom lager och godsmottagning men det verkar vara svårt att få 
nått när man inte har truckkort. Men jag söker allt som kommer ut. Jag såg på 
hemsidan att man kan få gå en truckutbildning. Det skulle nog göra det enklare för 
mig att få komma in någonstans. 

Meddelande 2 

Hej, jag heter [namn]. Nu är jag arbetslös, fick gå från förra jobbet på grund av 
arbetsbrist. Lagerjobb passar mig bra men jag börjar förstå att det inte är så lätt som 
jag trodde. Det är otroligt hård konkurrens och jag kan inte ens visa upp ett 
truckkort.  
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Meddelande 3 

Hejsan, [namn] heter jag. Sist jobbade jag som orderplockare. Jag trivs väldigt bra 

med att jobba på lager och jag har alltid fått höra att jag gör ett bra jobb. Så får jag 

chansen att komma in någonstans och visa vad jag kan så kommer det ordna sig. Jag 

var på ett företag förra veckan å så sa dom att det kanske fanns jobb att få bara jag 

fixar truckkortet. Jag var inne på hemsidan och såg att ni har en truckutbildning. Jag 

undrar om ni skulle kunna boka in mig på den? 

Meddelande 4 

Hallå, jag heter [namn]. Jag har varit utan jobb ett tag. Jag har en del kontakter som 

jag snackat med men det ser mörkt ut. Nu för tiden så måste man ha truckkort. 

Meddelande 5 

Hejsan, jag heter [namn]. Innan jag blev arbetslös så jobbade jag på ett lager där jag 

höll på med lite av varje. Jag har sökt många jobb men det känns typ omöjligt att få 

nått, på kanske femtio jobb har jag bara fått komma på en enda intervju. Det känns 

som att mina gamla meriter inte är så mycket värda. Det dom vill se idag är att man 

har truckkort. 

Meddelande 6 

[namn] heter jag. Nu är jag utan jobb. Jag gillar att jobba på lager och söker överallt. 

Jag har pratat med chefen på ett lager som sa att det kommer dyka upp jobb efter 

sommaren men att de bara anställer folk som har truckkort.  

Meddelande 7  

Hej, jag heter [namn]. Nu har jag varit arbetslös ett tag. Annars har jag erfarenhet av 

att jobba på lager, orderplockning, inventering. Har sökt jättemånga lagerjobb men 

inte fått nått. Tycker jag har ganska bra meriter men ofta hör dom inte ens av sig. Ett 

jobb skulle jag ha kunnat få om jag hade haft en truckutbildning, det var i alla fall vad 

dom sa. 

Meddelande 8  

Jag heter [namn]. Har varit arbetslös sen förra jobbet las ner. I början sökte jag allt 

som kom ut men sen tappar man ju hoppet när ingen hör av sig. Många jobb kan jag 

ju inte ens söka eftersom de kräver truckkort. 
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Appendix 3: Egenskaper för karaktärisering av 
arbetssökandes utseende och röst  

 

Utseendeegenskap Röstegenskap 
  

”ser snygg ut” ”låter behaglig” 

"ser ut att vara en ambitiös person" ”låter motiverad” 

"ser förtroendegivande ut" ”låter som en utåtriktad person” 

"ser ut att vara en trevlig person" ”låter osäker” 

"har ett moget utseende"  ”låter trött” 

"har ett feminint/maskulint utseende" ”låter intelligent” 

"ser ut att vara en ordentlig person” ”uppvuxen i Stockholm” 

"ser ut att vara en bildad person” ”har haft delar av sin uppväxt utanför Sverige” 

”ser ut att vara … år gammal”  

”har ett stereotypt svenskt utseende”  
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Appendix 4: Exempel på arbetssökandeprofil 
(namn och ansikte anonymiserade) 
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Appendix 5: Medelvärden för bedömning av 
arbetssökandeprofilerna 
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