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Implicit munkateljesítmény sztereotípiák 
Svédországban

az etnikummal és a túlsúllyal kapcsolatban 

SÁNTA TAMÁS6

A kutatás munkaadók és tanulók körében vizsgálta az implicit és explicit munkatel-
jesítménnyel kapcsolatos sztereotípiák kialakulásának esélyét arab-muszlim férfiak 
és túlsúlyos emberekkel szemben. 

A kísérletekben előbb az úgynevezett Implicit Asszociációs Tesztet (IAT), fel-
használva vizsgálták, hogy vajon a kutatásban résztvevő svéd munkaadók és tanulók 
viseltetnek-e implicit attitűdökkel, valamint implicit munkateljesítmény-sztereo-
típiával arab-muszlim férfiakkal szemben svéd férfiakhoz képest, illetve túlsúlyos 
emberekkel szemben normál testsúlyúakhoz képest. Fontosnak tartom kiemelni, 
hogy a kutatás csak arab-muszlim férfiakra koncentrálódott, vagyis nőkre nem, de a 
túlsúlyos emberekkel kapcsolatban a kísérlet mindkét nemre koncentrált. 

Az Implicit Asszociációs Teszt egy computer alapú teszt, amely az implicit sz-
tereotípiát asszociációs technikával méri. A klaviatúrán a „d”, illetve a „k” billentyűk 
reprezentálják a képernyő bal, valamint a jobb oldalát. A kísérletben résztvevő so-
rolja két csoportba a stimulusokat. Ezek a stimulusok lehetnek szavak vagy képek, 
melyek a képernyő közepén jelennek meg. A gép a döntések gyorsaságát méri mil-
liszekundumokban. A kísérletben a részvevő munkaadók és tanulók előtt a képer-
nyőkön szavak, nevek, képek, illetve fotók jelentek meg, s ezeket kellett osztályozni-
uk a klaviatúra segítségével.

A kutatás számára három IAT tesztet fejlesztettek ki: 1. Muszlim – Svéd férfiak 
munkateljesítmény-sztereotípia. 2. Túlsúlyosak – Normál súlyúak munkateljesít-
mény-sztereotípia. 3. Muszlim – Svéd férfiak attitűd. A tesztek segítségével összesen 
öt kísérletet folytattak le tanulók és munkaadók körében, amelyekhez explicit sz-
tereotípiát mérő kutatási megoldásokat is hozzárendeltek. A kísérleteket a követ-
kező összegző táblázat mutatja be részletesebben. 

6 II. éves doktorandusz, Debreceni Egyetem Humán Tudományok Doktori Iskola Szociológia és Tár-
sadalompolitika Doktori Program.
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1. táblázat. A kutatásban alkalmazott kísérletek és azok mérési technikái

KÍSÉRLET IAT EXPLICIT MÉRÉS

1A. kísérlet:
Tanulókkal

Arab-muszlim attitűd

Arab-muszlim munka-
teljesítmény-sztereotípiák

Érzésmérő

Munkateljesítmény-
sztereotípia értékelő

1B. kísérlet:
Munkaadókkal

Arab-muszlim munka-
teljesítmény-sztereotípiák

Érzésmérő

Munkateljesítmény-
sztereotípia értékelő

Alkalmazás preferencia

1C. kísérlet:
Munkaadókkal

Arab-muszlim attitűd Érzésmérő

Alkalmazás preferencia

2A. kísérlet:
Tanulókkal

Túlsúlyos emberek munka-
teljesítmény-sztereotípiák

Munkateljesítmény- 
sztereotípia értékelő

2B. kísérlet:
Munkaadókkal

Túlsúlyos emberek munka-
teljesítmény-sztereotípiák

Munkateljesítmény- 
sztereotípia értékelő

Alkalmazás preferencia

Forrás: Agerstöm et al. 2007; saját szerkesztés.

Amint a táblázatból is kitűnik, mind az öt kísérletben mértek implicit (tudata-
latti) és explicit tudatos) előítéleteket tanulók és munkaadók körében. Az implicit 
vizsgálatoknál az Implicit Asszociációs Tesztet (IAT) alkalmazták, míg az explic-
it méréseknél három eszközt vettek igénybe: érzésmérőt (feeling thermometer), 
munkateljesítmény-sztereotípia értékelő (performance stereotype rating), valamint 
alkalmazás preferencia (hiring preference). 

A dolgozat szerzői megkülönböztetnek ízlés-alapú (taste-based) diszkrimináci-
ót (egy munkaadó explicit negatív attitűddel van egy bizonyos társadalmi csoport 
ellen) és statisztikai diszkriminációt, vagyis amikor a munkaadó kapcsolatba hoz 
egy tulajdonságot és a rossz munkahelyi teljesítményt, s ennek alapján viselkedik 
sztereotip módon egy társadalmi csoporttal szemben. 

A kutatók szerint a fent említett két diszkriminációtípus nem csupán tudatos 
szinten működik, hanem az előítéletek, s éppen ezért a diszkrimináció talán a tu-
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datalatti szinteken is működik, vagyis ezért nem biztos, hogy a diszkriminatív maga-
tartás mindig tudatos döntés eredménye. Elképzelhető, hogy egy munkaadó nincs is 
tudatában annak a belső folyamatnak, ami a diszkriminatív magatartást életre hív-
ja. Vagyis nem tudatosan, hanem ezt a tudatos szintet mintegy megelőzve, a priori, 
diszkriminál. A tanulmány több ilyen irányú korábbi kutatást említ meg, melyek alá-
támasztani látszanak a kutatók következtetéseit. Például amikor svéd, illetve tipiku-
san arab-muszlim hangzású nevek szerepeltek fiktív jelentkezési lapokon, 50%-kal 
több esélye volt a svéd hangzású név „viselőjének” állásinterjúra, mint a tipikusan 
arab-muszlim név „hordozójának” (Carlsson – Rooth 2007; Rooth 2007a). Fényké-
pes vizsgálat során hasonló eredményre jutottak a kutatók, ekkor 20%-kal nagyobb 
esélye volt a normál súlyú embernek a túlsúlyosakhoz képest (Carlsson – Rooth 
2007; Rooth 2007a). 

A tanulmány reflektál az attitűdök és a sztereotípiák tradicionális méréseinek 
korlátaira is. A hagyományos mérési folyamatokban a sztereotípiák mérésekor azt 
vizsgálták a kutatók, hogy a vizsgálati alanyoknak milyen hiedelmei vannak egy 
adott társadalmi csoporttal kapcsolatban. Az attitűdök mérésénél pedig a vizsgálat-
ban szereplő alanyoknak milyen gondolatai, illetve érzései vannak az adott társadal-
mi csoporttal szemben. Jelen tanulmány szerzői úgy vélték, hogy ezek a mérési for-
mák csak közvetve teszik mérhetővé a sztereotípiák és előítéletek meglétét. Ennek 
oka az, hogy ily módon esetleg csak azt tudhatjuk meg a vizsgálati alanyról, hogy mit 
gondol arról, milyen választ vár el tőle a társadalmi norma.

 A kutatók azt is feltételezik, hogy nem feltétlenül van erős kapcsolat az implicit 
(tudatalatti) attitűdök és sztereotípiák, valamint ezek explicit (tudatos) kifejeződé-
sei között. A kísérletvezetők ezt a gondolatmenetet egy példával illusztrálták: véle-
ményük szerint a tudatalatti (implicit) sztereotípiák automatikusan aktiválódnak, 
mivel az ezekkel kapcsolatos tudás kulturálisan (ha úgy tetszik a szocializációs fo-
lyamatok által) generált tudás, míg a kifejezett, vagy tudatos (explicit) előítéletek az 
adott egyén tanult gondolatai, érzései. Ennél a pontnál úgy érzem, nem biztos, hogy 
igaza van a szerzőknek, hiszen valakinek a gondolatai, érzései, vagyis explicit, tuda-
tos viselkedése is lehet a szocializációs folyamat eredménye (s ilyen értelemben tu-
datalatti), mint egy tapasztalati tudásból eredő megnyilatkozás. Sőt, e kettő összege 
is lehet. Azonban az kétségtelen, ha egy előítélet a szocializációs folyamatok „termé-
ke”, akkor az előítélet tárgyával való találkozás aktiválhatja magát az előítéletet (ami 
lehet tudatos, vagy éppen tudatalatti). Ez beindíthat egy úgynevezett „önbeteljesítő 
jóslatot”, vagyis ha a priori feltételezést az alany igazságnak fogja fel, akkor nagy va-
lószínűséggel oda érkezik meg tudatosan is, ahová ez a feltételezése predesztinálta. 

Összefoglalóan a tanulmány megállapította, hogy a tanulók egyrészt sokkal köny-
nyebben társítottak impliciten negatív attribútumokat arab-muszlim férfiakhoz, 
mint svéd férfiakhoz, másrészt sokkal könnyebben társítottak alacsonyabb munka-
teljesítményt arab-muszlim férfiakhoz, mint svédekhez. Az explicit mérések is kimu-
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tatták, hogy a tanulók többsége sokkal inkább negatív érzésekkel volt az arab-musz-
lim férfiakkal szemben, mint a svéd férfiakkal szemben, továbbá kijelentették, hogy 
a svéd férfiak hatékonyabbak a munkában, mint az arab-muszlim férfiak. 

A munkaadók két csoportjával végzett kísérleteknek az IAT eredményei mege-
gyeztek a fentiekkel: a munkaadók sokkal inkább társítanak alacsonyabb munka-
teljesítmény attribútumokat, valamint sokkal könnyebben társítanak negatív attri-
bútumokat arab-muszlim férfiakhoz, és ez azonos az explicit mérések esetében is. 
Emiatt a munkaadók többsége inkább preferálja a svéd munkavállalókat, mert vall-
ják, hogy a svéd férfi munkavállalók teljesítménye magasabb, mint az arab-muszlim 
férfi munkavállalóké. Éppen emiatt többségük kifejezetten állította, hogy szíveseb-
ben alkalmazna svéd férfi munkavállalót, mint arab-muszlim férfi munkavállalót. 

A kísérletek második csoportjában a tanulók bevonásával végzett vizsgálatok IAT 
és explicit kutatások eredményei egyaránt azt mutatták, hogy sokkal könnyebben 
társítanak túlsúlyos emberekhez alacsonyabb munkateljesítményt, mint a normál 
súlyúakhoz. A munkaadók esetében is hasonló eredményeket mutattak a kísérletek, 
mint a tanulók esetében. A munkaadók is sokkal könnyebben társítanak túlsúlyos 
emberekhez alacsony munkateljesítmény attribútumokat. Továbbá, véleményük 
szerint is a normál súlyú egyének jobban teljesítenek a munkában, mint a túlsúlyos 
társaik. Éppen ezért szívesebben alkalmaznának normál testsúlyú embert, mint túl-
súlyosat. 

A kutatás korlátja, hogy nem reflektál arra, vajon a túlsúlyos emberek munkatel-
jesítményével kapcsolatos előítéletek tapasztalati úton szerzettek vagy implicit mó-
don, a priori kapott? Hiszen lehetnek olyan munkafolyamatok a munkaerőpiacon, 
melyeket egy túlsúlyos ember valóban alacsonyabb munkateljesítménnyel képes 
csak elvégezni, mint egy normál súlyú ember. 

A kutatás Svédországra korlátozódott, mely skandináv állam feltehetően szociá-
lisan érzékenyebb, mint a közép-kelet-európai országok többsége, így például Ma-
gyarország. Kíváncsi lennék, vajon milyen eredménnyel zárulna egy hasonló kutatás 
hazánkban. Annál is inkább, mert bár etnikai jellegű, cigány származással kapcsola-
tos, valamint túlsúlyos emberekre vonatkozó kutatások már folytak Magyarorszá-
gon (Pálos et al. 2007; Sik – Simonovits 2012) legjobb tudomásom szerint kifejezet-
ten arab-muszlim férfiakkal szemben támasztott diszkriminációt még nem kutattak 
hazánkban. 

S végezetül, a kutatás eredményeit tanulmányozva, merült fel bennem a kérdés: 
vajon a jelenkori migrációs krízis és az ahhoz kapcsolódó beszéd jelentősen változ-
tatna-e a kutatás eredményén (negatív irányban), akár Svédországban, akár Magyar-
országon, de akár az Európai Unió bármely országában? 
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