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SAMMANFATTNING 

 

Syftet med studien var att undersöka om människor tillskriver andra personer egenskaper 

baserat på deras utseende. Vidare var syftet att undersöka om sådana tendenser eventuellt 

påverkades av kön och ålder. 90 män och kvinnor i olika åldrar deltog i en enkätstudie som 

gick ut på att försökspersonen fick se två bilder på en attraktiv respektive en oattraktiv person 

och sedan svara på frågor om personernas förmodade egenskaper. Resultaten visade att 

försökspersonerna var mer benägna att tillskriva den attraktiva personen positiva egenskaper. 

Dessutom pekade resultaten på att kvinnor i högre grad än män tillskriver attraktiva personer 

mer positiva egenskaper än oattraktiva personer. Resultaten uppvisade små skillnader mellan 

hur äldre och yngre personer tillskriver andra personer egenskaper utifrån attraktivitet. I vissa 

fall skiljde sig resultaten från tidigare, liknande studier. Anledningar till detta ansågs kunna 

vara diverse metodfel och själva det faktum att undersökningen förutom Kön också innehöll 

faktorn Ålder, vilket ingen tidigare, liknande studie haft.  

 

Nyckelord: Attraktion, Fördomar, Lookism, Stereotyper, Utseende. 
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ABSTRACT  

 

The purpose with the study was to examine if humans accredits other persons characteristics 

based on their appearance . Further, the purpose was to examine if such tendencies eventually 

was influenced by gender an age. 90 men of different ages participated in a questionnaire 

survey where the researchsubject were shown two pictures presenting one attractive and one 

unattractive person and then were to answer questions about the persons estimated 

characteristics. The results showed that the researchsubjects were more inclined to accredit 

the attractive person positive characteristics. Furthermore the results indicated that women 

more often than men subscribes attractive persons more positive characteristics than 

unattractive persons. The results showed small differences between how older and younger 

subscribes other persons characteristics based on attractiveness. In some cases the results 

divided from previous, similar studies. The reasons for this was regarded to be various 

methodological bias and the fact that the examination except for Gender also included the 

factor Age, which no previous, similar studies had.  
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En persons utseende är det kännetecken som är det mest uppenbara och tillgängliga för andra i 

sociala interaktioner, speciellt i första mötet mellan individer ( Nordenfalk 1990). Kanske är 

det på grund av det som så mycket vikt läggs vid hur en människa ser ut. Nuförtiden görs 

skönhetsoperationer, folk tränar på gym, använder dyra bantningspreparat och vissa kan 

sminka sig i timmar för att gå till jobbet. En del överviktiga personer verkar mobbas redan 

från barnsben och det kan vara så att personer som inte stämmer in på utseendeidealen får 

svårt att få vänner. Allt detta kan få folk att fråga sig vad det egentligen är som är attraktivt 

och hur viktigt det faktiskt är i dagens samhälle att vara attraktiv. . Skönhet ligger i 

betraktaren öga till viss del, uppfattningen om vad som är vackert kan verka skilja sig åt 

mellan individer, kulturer och tidsperioder. Folk i alla tider har tenderat att vilja höja sin 

fysiska attraktivitet, genom exempelvis smycken, frisyrer, smink och kläder  

(Tietje &Cresap 2005). Idealet av skönhet variera över tid och kulturer men det finns ofta 

gemensamma uppfattningar om vad som är vackert hos en person. Skönhet är något 

svårdefinierbart men redan tidigt i livet kan det tänkas att vi lär oss att vackert är bra och att 

fult är dåligt. Exempelvis i sagor är ofta den elaka häxan eller monstret ful och representerar 

ondska och den hjältemodiga prinsen eller dygdiga prinsessan vacker och personifierar det 

goda. Det är möjligt att det finns ett samband mellan en persons karaktär och utseende 

eftersom vissa personlighetsegenskaper verkar påverka hur en person ser ut, t.ex. utvecklar en 

lugn, stabil person ofta färre rynkor i ansiktet än en spänd, känslig person (Dion 1972). Om en 

attraktiv person generellt betraktas av tillfälliga bekantskaper som en mer ärlig, nobel och 

kanske “bättre” människa än en oattraktiv, då är det sannolikt att attraktiva personer 

automatiskt blir behandlade med mer respekt av omgivningen än oattraktiva. Eftersom en 

människas självbild delvis påverkas av hur andra människor ser på en, är det därför möjligt att 

om en fysiskt attraktiv person ständigt blir behandlad som en bra person kan han eller hon 

komma att bli just det (Dion 1972). Det har länge varit ett mer eller mindre etablerat faktum 

att vi bedömer och behandlar folk efter deras etnicitet men hur påverkas våra värderingar av 

en människas attraktivitet?.  

 

Fysisk attraktivitet 

Vad som är fysiskt attraktivt varierar och en enhetlig definition är svår att hitta. 

Sammanfattningsvis kan man säga att “Skönheten ligger ligger i betraktarens öga”, men det 

finns likheter i vad som anses vara attraktivt. Vissa saker varierar beroende på smak, ålder och 

liknande men forskning visar att vad som uppfattas som attraktivt faktiskt överensstämmer 

ganska bra mellan människor och kulturer. (Cunningham, Roberts & Wu, 1995). 

Grundläggande anses det att en människas utseende för att vara attraktivt skall vara 

symmetriskt, alltså att höger och vänster sida av personen är identiska. Ett attraktivt ansikte 

hos män skall vara kraftfullt med fast haka, tjocka ögonbryn och bred panna. Hos kvinnor 

föredras ett utseende som syftar till ungdom, stora ögon, liten näsa, fylliga läppar etc. (Crisp 

& Turner 2007). Fysiskt anses kvinnor hos en man uppskatta längd, breda axlar och väl 

utvecklad muskulatur och män i alla länder har visats ha en önskan om att kvinnor skall ha ett 

lågt ”waist-to-hip ratio” med andra ord den klassiska ”timglas figuren” (Streeter & Mcburney 

i ref. Crisp & Turner 2007). Forskning har visat att män i U-länder föredrar kvinnor med 

något högre”waist-to-hip ratio”. Människor tycker om ansikten som är “vanliga” m.a.o att de 

ser ut som den genomsnittliga människan - inte ser avvikande ut. Alley & Cunningham (1991) 

gjorde en studie där ett 50 tal ansikten lades på varandra genom datateknik och resultatet; det 

“sammanlagda ansiktet” ansågs mer attraktivt än de individuella ansiktena var för sig. Detta 

förklaras dels genom familjaritet, dvs att människor tycker om saker de är vana vid att se, t.ex. 

att om man ser en person varje dag kan följden bli att man tycker bättre om den personen än 

främlingar. Och dels evolutionsmässigt att det är gynnande för människor att tycka om saker 

de känner igen. Det kan vara viktigt för överlevnaden att t.ex. inte vara helt oreserverad mot 



en främmande människa men samtidigt viktigt att tycka om den egna gruppen och människor 

man träffat förut som inte visat sig fientliga (Alley & Cunningham 1991).  Attraktivitet kan ju 

vidare delas in i olika inbördes kategorier som exempelvis sexigt attraktiv, vänligt attraktiv, 

charmigt attraktiv, mystiskt attraktiv etc. Bland annat anses kvinnor föredra olika 

ansiktsformer beroende på om de är ute efter korttids eller långtidsförhållanden (Cellerino 

2003).  Forskning har visat att det finns genomgående teman i vad människan tycker är 

attraktivt. Men hur kan man förklara att det finns vissa aspekter i personers utseende som 

människor i olika länder, kulturer och åldrar gemensamt finner attraktivt 

 

Varför anses vissa utseenden vara mer attraktiva 

Teorin om att symmetri i utseendet uppskattas hos en partner förklaras med att asymmetri i 

utseendet är ett resultat av genetiska mutationer och inavel som försämrar utsikterna till 

positiv tillväxt och hälsostatus samtidigt som symmetri är associerat med ökad genetisk fysisk 

och mental hälsa och även, bland män, bättre muskelfysik (Crisp & Andersson 2007). 

Anledningen till att män världen över föredrar kvinnor med ”timglas-figur” beror enligt Crisp 

& Turner (2007)  på att det signifierar ungdom, god hälsa, fertillitet och att kvinnan inte är 

gravid för tillfället och därför sexuellt tillgänglig. Det anses att attraktiviteten är kopplad till 

överlevnadsförmågan eller ett tecken på god reproduktivitet, samt att det är reglerat av det 

naturliga urvalet, m.a.o det Darwin definierade som “survival of the fittest” - de bäst 

anpassade för miljön överlever. Detta kan vara en anledning till varför nutida människan i 

regel tycker om att titta på len hud, tjockt skinande hår, kurviga former och symmetriska 

kroppar(Etcoff 1999). Ett attraktivt utseende ses alltså som en indikation på hälsa som är 

något som föredras, då hälsosamma, friska individer med större sannolikhet föder 

hälsosamma, friska barn (Buss, 1999 i ref. Swami, & Hull, 2009). Utseendet när det gäller val 

av partner har visat sig viktigt för båda könen, men hos män i högre utsträckning än hos 

kvinnor (Stroebe, Insko, Thomson, & Layton, 1971).  

 

Fysisk attraktivitet och stereotypisering 

Det första som uppmärksammas när två människor möts är utseendet (Dion 1972).  Detta 

första intryck blir ofta varaktigt på någon nivå, medveten eller omedveten. Utseendet fungerar  

som ett sätt att kommunicera med omvärlden. En individs utseende ger en indikation på vem 

personen är eller vill vara (Nordenfalk 1990). Det ligger i människans natur att gruppera,  all 

den information om omvärlden som en människan uppfattar kategoriseras och delas in i fack  

(Esses et al., 2004). Detta gäller även när hon skapar sig en uppfattning om andra människor; 

personerna kategoriseras automatiskt in i fack där alla medlemmar delar några egenskaper. 

Att kategorisera och dra slutsatser om människor enbart efter ett kort möte underlättar, då 

hjärnan slipper ödsla tid på att analysera alla aspekter av en människas beteende och utseende. 

Dessa mentala genvägar tas utan att tänka på det. De är visserligen tidsbesparande, men har en 

baksida. Ibland tillskrivs människor egenskaper som de kanske faktiskt inte har. I vissa fall  

lämnas viktiga delar av personligheten ute för att bedömningen grundas på några få ledtrådar 

(Livingston, 2001). Bakom grupperingen av mänskliga egenskaper ligger implicita 

personlighetsteorier. En människa är inte alltid medveten om de implicita personlighetsteorier 

han eller hon har.  Ett exempel på en implicit personlighetsteori är att skönhet hör ihop med 

bra egenskaper. Motsatsen till detta är en explicit personlighetsteori, vilken en person är 

medveten om att han har och dessutom kan redogöra för (Stensaasen & Sletta 2000).  

 The halo effect beskriver hur människor, genom att påverkas av några få egenskaper hos en 

person drar slutsatser om andra egenskaper hos samma person. Om en person uppfattar en 

människa som glad, dras ofta slutsatsen att samma människa också är vänlig. Samtidigt kan 

en person som uppfattas som tystlåten också tillskrivas egenskaper som blyg och 

tillbakadragen. Oförutsägbara människor blir betraktade som farliga. Attraktiva personer 



tillskrivs en bättre personlighet än personer med ett normalt eller fult utseende (Nisbett & 

Wilson, 1977). 

Implicita personlighetsteorier är tätt sammankopplade med stereotyper och fördomar. En 

definition på stereotyper är: ” a cognitive structure containing the perceiver’s knowledge, 

beliefs, and expectancies about some human social group” (Macrae, Stangor & Hewstone, 

1996, s 44). Ett exempel på en stereotyp är att en snygg person är framgångsrik. Ett annat 

exempel är t.ex. att blonda kvinnor är dumma eller att alla personer från Finland bär kniv och 

tycker om bastubad. En fördom är en värdering om en grupp som bra eller dålig. Fördomar 

kan vara både positiva och negativa. En negativ fördom kan t.ex. vara att attraktiva personer 

är egoistiska och självcentrerade, och en positiv fördom är att attraktiva personer är duktiga 

vad gäller social interaktion. När stereotyper väl formats om en grupp, är det svårt att ändra 

dem. Detta beror på att människan aktivt söker efter, och minns, den information som 

stämmer överens med de egna värderingarna. Därför är det lätt att glömma bort de exempel 

som inte passar in på stereotypen. (Esses et al., 2004). De exempel som stämmer in på en 

given fördom förstärker den medan de exempel som inte gör det glöms bort. Det krävs mindre 

arbete för individen att låtsas att de avvikande exemplen var undantag, än att förändra sin 

mentala förståelse om en hel grupp. (Esses, Semenya & Stelzl, 2004). ”Lookism” är ett 

samlingsbegrepp för fördomar riktat mot människor på grund av deras utseende. Människor 

som anses vara attraktiva behandlas bättre än människor som anses vara oattraktiva. (Tietje & 

Cresap, 2005). Utseendet påverkar andras bemötande såväl positivt som negativt. Skönhet 

belönas, samtidigt som fulhet bestraffas (Hamermesh & Biddle, 1994,  ref: Tietje et al., 2005). 

Något som är starkt knutet till fördomar mot utseende är Women are wonderful-effekten, som 

påvisas i en studie av Eagly och Mladinic (1989). Den beskriver fenomenet att både män och 

kvinnor bedömer kvinnor mer positivt i många egenskaper som kan anses som mer 

"kvinnliga", t.ex. empati, ödmjukhet och omvårdnad. En kvinnas utseende genererar alltså 

annorlunda bedömningar av personligheten än en mans. En förklaring till sambandet mellan 

attraktivitet och värderingar är den om Self-fulfilling prophecy. En definition av self-fulfilling 

prophecy är ”When an initially false belief about a person Causes that person to behave in 

ways that objectively confirm that belief” (Crisp & Turner 2007,s: 227). Det innebär att en 

viss förväntning av en annan person, påverkar personen att bete sig i enlighet med denna 

förväntan. Skulle förväntningen finnas på en person att hon är t.ex. trevlig, beter sig hennes 

omgivning i linje med denna förväntan och är trevliga mot henne. Hon blir i sin tur påverkad 

av bemötandet och beter sig trevligt tillbaka (Brophy, 1983). 

 

Socialt önskvärda egenskaper     

Fysiskt attraktiva människor anses allmänt ha större sociala färdigheter än oattraktiva 

personer (Eagly et al. 1991). Undersökningar har gjorts som visar att även barn föredrar 

fysiskt attraktiva personer framför oattraktiva då de i högre grad anses som empatiska, 

generösa och varma. Attraktiva personer bedöms ha större chanser till ett lyckligt socialt liv 

(Dion 1972). Teorin om att fysiskt attraktiva personer skulle vara mer empatiska och varma 

personer än mindre attraktiva gäller främst kvinnor då de allmänt ses som mer 

omhändertagande och känsliga personer enligt tidigare nämnda “women are wonderful”- 

effekten (Eagly & Mladinic 1989). I självskattningsstudier har det också visat sig att kvinnor 

känner mer empati än vad män gör vilket kan tolkas som att det faktiskt är på det viset 

(Bernstein 2003). Vad som anses som “lyckligt socialt liv” är svårdefinierbart eftersom det är 

subjektivt mellan människor men vissa saker kan underlätta det sociala livet. Det har bland 

annat framkommit att attraktiva personer får bättre läkarvård än oattraktiva då de ägnas mer 

uppmärksamhet och koncentration vilket är ett exempel på särbehandling attraktiva kan få i 

samhället (Tietje &Cresap 2005). Vid ett första möte föredrar människor attraktiva personer 

framför oattraktiva som kamrater och attraktiva personer tillskrivs rent allmänt mer socialt 



önskvärda egenskaper än oattraktiva (Dion 1972). En person ses som mer attraktiv om denne 

är omgiven av fysiskt attraktiva personer, och mindre attraktiv om den är omgiven av fysiskt 

oattraktiva personer (Geiselman, Haight & Kimata 1984). Forskning visar att fysiskt attraktiva 

personer generellt bemöts vänligare och med mer respekt samt att de är mindre blyga och 

osäkra i sociala sammanhang vilket ökar chanserna till ett lyckligt socialt liv (Eagly et al. 

1991). Jurymedlemmar påverkas av attraktionen hos den anklagade (Crisp & Turner 2007; 

Tietje & Cresap 2005). Attraktiva personer som begått samma brott som en person med 

mindre attraktivt utseende kommer lindrigare undan och döms mer sällan Socialarbetare anser 

att attraktiva kvinnor är mindre sannolika till att begå brott än vad oattraktiva kvinnor är. 

Vissa domslut visar också att kvinnor får mildare och mer behandlingsinriktade straff än män 

(Cramer 1999).  Dion (1972) visade i en undersökning att lärare är mer benägna att ursäkta ett 

attraktivt barns dåliga beteende som otypiskt för barnet och att inte rekommendera straff. Ett 

oattraktivt barn tenderade lärarna istället att tro att det dåliga beteendet låg i barnets natur och 

att de sannolikt skulle kunna hända igen. Detta resultat indikerar att även i unga år favoriseras 

attraktiva personer. (Landy och Sigill 1974, i ref. Crisp & Turner 2007)   

 

Kompetens och yrkesliv 

Tidigare studier tyder på att just kompetens, intelligens och samarbetsförmåga är egenskaper 

som automatiskt tillskrivs attraktiva människor (Tietje & Cresap 2005). Fysisk attraktivitet 

har visat sig ha ett samband med hög IQ, vilket framgår av metaanalyser av den sammantagna 

forskningen på området (Feingold 1992, Langlois et. al. 2000). Detta samband går i viss mån 

att förklara med tidigare nämnda evolutionspsykologiska teorier om hur olika biologiska 

urvalsmekanismer bidragit till denna samvariation, samt med socialpsykologiska teorier om 

hur ett visst utseende leder till ett visst bemötande, vilket kan bli till en självuppfyllande 

profetia. Vidare kan sambandet också förklaras med att vissa miljöfaktorer (som näringsrik 

mat osv.) är gynnsamma både för attraktivitet och IQ, eller med att intelligenta personer är 

skickligare på att på olika sätt öka sin egen attraktivitet (Zeborwitz et. al. 2002). Attraktiva 

personer tillskrivs egenskaper som t.ex lugn och stabilitet. Detta tillsammans att de allmänt 

anses som överlägsna inom olika områden finns det anledning att tro att de även inom 

yrkeslivet skulle särbehandlas. Tietje och Cresap (2005) genomförde en undersökning där 

manliga studenter skulle utvärdera antingen en bra eller en dålig uppsats. Till uppsatsen 

medföljde en bild av den som påstods ha skrivit uppsatsen, en kvinnlig student. Bilden som 

medföljde uppsatsen föreställde antingen en attraktiv eller en oattraktiv kvinna. Deltagarna 

visade sig vilja ge den attraktiva kvinnan bättre betyg än den oattraktiva. Attraktiva personer 

anses av andra ha större chans att lyckas och få ett lyckat professionellt liv (Dion 1972). Det 

har framkommit studier som inte bara visar att människor faktiskt anställer individer efter 

deras utseende utan också att de attraktiva personerna också tjänar mer än de oattraktiva 

personerna. En studie som gjordes i USA visade att oattraktiva personer tjänar omkring 5-10 

procent mindre än en person med “normalt” utseende. Personer som kategoriseras som 

attraktiva tjänar ytterligare 3-8 procent bättre än personer med normalt utseende (Tietje & 

cresap 2005).       

 

Äktenskap och nära relationer 

Vad gäller äktenskapsliv framkom det i en undersökning av Dion (1972) att fysiskt attraktiva  

personer bedöms ha större chanser till ett lyckligt äktenskap. Attraktiva personer anses dels ha 

större chanser att gifta sig och dels att de skulle gifta sig i tidigare ålder än oattraktiva 

personer. Attraktiva kvinnor bedöms få ett lyckligare äktenskapsliv på grund av att de genom 

att vara attraktiva anses kunna få maken att stå ut med saker som de inte gjort med en mindre 

attraktiv kvinna. Däremot verkar inte folk automatiskt sluta sig till att en attraktiv person är en 

bättre förälder än en mindre attraktiv person (Dion, Berscheid och Walster 1972). Kirkpatrick 



och Cotton (1951) kom även de fram till att det finns ett samband mellan att yngre, vackrare 

personer har lyckligare äktenskap än äldre, mindre attraktiva. Vidare anses det vara 

fördelaktigt för en kvinna i ett äktenskap att vara yngre och vackrare än sin man. En vacker 

kvinna bedöms ofta vara mer lycklig i sitt äktenskap än en oattraktiv (Kirkpatrick & Cotton 

2010).  

 

Nackdelar med fysisk attraktivitet 

Flera olika studier visar att attraktivitet är något avundsvärt; det ger en mängd olika fördelar 

inom de flesta områden och fysiskt attraktiva personer ses som bättre än andra människor på 

diverse sätt (Eagly et al 1991). Det är dock inte odelat positivt att vara fysiskt attraktiv. 

Personer som ser för bra ut diskrimineras också, t.ex. kan attraktiva personer uppleva att deras 

trovärdighet ibland undermineras just på grund av att de är attraktiva och risken för att råka ut 

för sexism och sexuella trakasserier är större för en attraktiv person än en oattraktiv (Tietje & 

Cresap 2005). Attraktiva personer kan också ses på med misstänksamhet och avundsjuka. 

Attraktivitet kan också vara en nackdel i äktenskap då det i högre grad leder till svartsjuka. 

(Kirkpatrick & Cotton 2010). Somliga anser att attraktiva personer blir för inriktade på sitt 

utseende och tappar andra egenskaper - att gränsen mellan kropp och identitet suddas ut då 

personerna blir för fokuserade på den yttre skönheten och struntar i den inre (Tietje & Cresap 

2005). Cash and Janna (1984) myntade uttrycket: “ What is beautiful is self-centered”, (s.46). 

vilket de baserade på sina observationer om att fysiskt attraktiva personer ofta kan uppfattas 

som egoistiska och fåfänga. När det är bra och när det är dåligt att vara attraktivt varierar 

givetvis. Det är tänkbart att en domare i högsta domstolen inte har någon större nytta av att 

vara fysiskt attraktiv medan det för en skådespelare eller försäljare kanske spelar en 

avgörande roll.  

 

Sammanfattning 

Vad som hittills framkommit är att synen om vad som är fysiskt attraktivt verkar innehålla 

gemensamma drag över tid och mellan kulturer. Och att värderingen av personer verkar 

påverkas av deras utseende. Ett flertal forskningsresultat (Eagly et al 1991; Dion 1972) 

antyder att personer med attraktivt utseende tillskrivs mer positiva egenskaper, är bättre makar 

i äktenskap, mer lyckade yrkesmässigt och lever bättre liv än oattraktiva personer (Eagly et al. 

1991). Emellertid framkom det i Eaglys meta-analys att effektstorleken varierade avsevärt 

från studie till studie och den totala magnituden av ”beautiful is good”- effekten var måttlig. 

Dessutom har de flesta studier i området fokuserats på försökspersoner i åldern 19-25 år vilket 

gör den något bristfällig då det kan vara intressant att se om stereotypiseringen även gäller 

bland personer i högre åldrar. Om det är så att människor i alla åldrar stereotypiserar folk efter 

utseende kan det vara viktigt att människor uppmärksammas om detta, då det kan ge effekter 

på en mängd aspekter i samhället, inte minst rekrytering och anställningsintervjuer. I 

redovisad empirisk forskning framkommer heller inte ingående beskrivningar av resultat om 

könsskillnader  mellan hur män respektive kvinnor tillskriver egenskaper på grund av 

utseende och i vilken grad. Det redovisas heller inte detaljerat om hur folk ser på egenskaper 

som exempelvis pålitlighet och empati var för sig utan mer som grupp under kategorier som 

”sociala egenskaper”. De flesta deltagare som använts i studier gällande fysisk attraktivitet är 

i studentåldern det vill säga mellan 19 - 25. I vilken grad män respektive kvinnor tillskriver 

attraktiva personer icke-fysiska egenskaper är än så länge relativt oklart men enligt Eagly et 

al; (1991) meta-analys fanns det inget stöd för den allmänna uppfattningen  att kvinnor skulle 

vara utsatta för mer attraktivitetsstereotyper än män. I de allra flesta studier är som tidigare 

nämnt åldern på stimuluspersonerna omkring 19 - 25 årsåldern (Eagly et al 1991). Detta gör 

det intressant att se hur resultaten blir om man använder äldre personer som försökspersoner. 

Enligt ”kohortseffekten” som handlar om generationsskillnader i utbildning, uppfostran etc. är 



det skillnad på hur yngre och äldre personer stereotypiserar (Hinton 2000). Enligt Hinton kan 

det finnas skillnad i hur äldre och yngre personer bedömer främmande människor. Detta 

skulle dels bero på att den äldre personen har mer erfarenhet och därför inte har lika lätt att 

falla i ”stereotypiseringfällor” som en yngre t.ex. att ”what is beautiful is good” (Dion 1972), 

och dels för att en äldre person kan känna mindre social press än en yngre då den äldre 

personen kanske har mer fast grund att stå på vad gäller vänner, familj och partner och därför 

inte bryr sig om folks utseende utan istället, eller i i alla fall i högre grad, tittar efter andra 

egenskaper än de yttre (Hinton 2000).  

 

Syfte          

Studien avser att undersöka om människor tenderar att tillskriva personer socialt önskvärda 

egenskaper baserat på utseende. Dessutom att undersöka om bedömningarna påverkas av 

bedömarens ålder eller kön.  

 

1. Tillskriver människor attraktiva personer andra egenskaper än oattraktiva?. 

 

2 Finns det några skillnader gällande kön och ålder på bedömaren i förhållande till bedömning 

av egenskaper hos oattraktiva respektive attraktiva personer?. 

 

Metod 

 

Undersökningspersoner 

I studien deltog sammanlagt 90 deltagare , dels högskolestudenter vid en medelstor högskola i 

sydvästra Sverige och dels arbetare på en större industri i en liten stad på västkusten. 

Deltagarna delades in i en yngre och en äldre grupp. Den yngre gruppen bestod sammanlagt 

av 60 personer varav 30 personer var kvinnor och 30 personer var män. Medelåldern i den 

yngre gruppen var 23.4 år och standardavvikelsen inom gruppen var 6.1 år. Den yngste och 

äldste deltagaren i den yngre gruppen var 19 respektive 35 år gammal.   

Den äldre gruppen bestod av sammanlagt 30 personer varav 15 personer var kvinnor och 15 

personer var män. Medelåldern i den äldre gruppen var 43.3 år och standardavvikelsen inom 

gruppen var 12.4 år. Den yngste respektive den äldste personen i den äldre gruppen var 35 

respektive 59 år gamla. Totalt i studien var könsfördelningen 45 män och 45 kvinnor, alltså 

50/50%. Medelåldern i studien totalt var 30.04 år med SD på 9.3 år.  

 

Material 

I studien användes två enkäter, en avsedd för kvinnor och en avsedd för män. På första sidan 

av enkäten fanns ett fotografi av en attraktiv person, vilken följdes av en kort allmän 

personbeskrivning och sedan ett antal frågor. På andra sidan av enkäten fanns ett fotografi av 

en oattraktiv person, vilken också följdes av en kort allmän personbeskrivning och sedan 

exakt samma frågor. Det enda som skiljde männens och kvinnornas enkäter åt var att männens 

enkät hade fotografier föreställande kvinnor och kvinnornas enkät fotografier föreställande 

män. 

Anledningen till att män bedömde kvinnor och vice versa var att det hade blivit rörigt att hålla 

reda på vilka män som hade bedömt män, kvinnor - män, kvinnor - kvinnor etc.  

 De nio variablernegenskaper som mättes var: 

: 

I kategorin ”Socialt önskvärda egenskaper” 

Empati: hur empatisk personen på fotografiet bedömdes vara. 

Extroversion: hur extrovert personen bedömdes vara  

Pålitlighet: hur pålitlig personen bedömdes vara. 



 

I kategorin ”Kompetens och yrkesliv” 

Kompetens: hur yrkesmässigt kompetent personen bedömdes vara. 

Intelligens: hur intelligent personen bedömdes vara. 

Samarbetsförmåga: hur bra samarbetsförmåga personen bedömdes ha. 

Yrkesliv: hur stor sannolikhet till ett lyckat framtida yrkesliv personen på fotot bedömdes ha. 

 

I kategorin ”äktenskap och nära relationer” 

Potentiell partner: hur tänkbar deltagaren bedömde personen som potentiell partner.  

Äktenskap: Hur stor chans till ett lyckligt äktenskap personen på fotot bedömdes ha. 

 

Exempel på enkätfrågor är:  

Empati:“ Jag tror att den här personen är utåtriktad”.  

Kompetens: ”jag tror att den här personen är kompetent” 

Potentiell partner: ”Jag skulle kunna tänka mig den här personen som en potentiell partner” 

och sedan svar i 8 grader från: “stämmer inte alls” till “stämmer mycket bra”. 

För att välja bilder till enkäterna använde försöksledaren (Fl) Internet. Totalt 14 bilder, varav 

6 stycken föreställde män och 8 stycken föreställde kvinnor, ansågs lämpliga för studien och 

valdes ut för att testas av en pilotgrupp bestående av 3 män och 3 kvinnor. I studien användes 

fyra bilder: en oattraktiv samt en attraktiv man och på en oattraktiv och en attraktiv kvinna. 

Personerna som deltog i pilotstudien fick bedöma attraktiviteten på de personer de fick se 

bilder på från 1 - 10. Sedan räknades den genomsnittliga poängen de respektive personerna 

hade fått ut. Som attraktiva personer valdes sedan den man och den kvinna som fått en 

genomsnittlig poäng som var så nära 7.0 som möjligt. Som oattraktiva personer valdes den 

man och den kvinna som fått genomsnittlig poäng så nära 3.0 som möjligt. Anledningen till 

detta var att personerna på fotografierna inte skulle vara överdrivet attraktiva eller oattraktiva 

utan se ut som en person som deltagaren kan se vilken dag som helst. 

  

Procedur 

Det företag som deltog i undersökningen kontaktades via telefon. Efter att ha fått tillstånd att 

utföra experimentet värvades sedan försökspersoner under lunchrasten följande dag genom att 

Fl informerade ytterst kort om experimentet, att det var frivilligt och att det rörde sig om en 

C-uppsats i Psykologi. I studentkategorin tillfrågades försökspersoner i korridorerna på den 

medelstora högskolan om de kunde tänka sig delta. För att på smidigast möjliga sätt informera 

alla Fp om hur uppgifterna skulle komma att behandlas angående etik och anonymitet skrevs 

allt detta ned i instruktionsdelen av enkäten. Kontakt adress för kompletterande frågor via E-

mail angavs. 

 

Design och statistiska analyser 

För att undersöka om attraktiva och oattraktiva personer bedömdes olika samt för att 

undersöka kön och ålderskillnader i hur deltagarna bedömde den attraktiva personen 

respektive den oattraktiva personens socialt önskvärda egenskaper användes ett 3-vägs 

ANOVA- mixed design. De oberoende variablerna var kön, ålder och attraktiv/oattraktiv. 

Beroendevariabler var de olika egenskaperna t.ex: empati, kompetens och extroversion.  

 

Resultat 

 

Resultatet kommer att presenteras variabel för variabel och redovisa eventuella 

interaktionseffekter, könsskillnader, åldersskillnader eller huvudeffekter. Individuella 

medelvärden och standardavvikelser för unga och äldre män och unga och äldre kvinnor samt 



totala medelvärden och standardavvikelser för kön och ålder återfinns i tabell 1.   

 
Tabell 1. 

  Man   Kvinna  Total 

    Ung Gammal Total Ung Gammal Total  

 M SD M SD M SD M SD M SD M SD M SD 

Empati               

-Attraktiv 5,1 1,2 5,5 1,3 5,2 1,2 5,4 1,4 5,0 1,9 5,3 1,6 5,3 1,4 

-Oattraktiv 6,4 1,3 5,4 0,9 6,1 1,3 4,3 1,3 3,8 1,5 4,2 1,4 5,1 1,6 

Kompetens              

-Attraktiv 6,1 1,4 5,7 1,0 6,0 1,3 6,0 1,0 4,9 1,3 5,6 1,2 5,8 1,3 

-Oattraktiv 6,6 1,2 6,7 0,8 6,7 1,0 5,2 1,6 4,5 1,6 5,0 1,6 5,8 1,6 

Extrovert              

-Attraktiv 5,9 1,5 5,1 1,6 5,7 1,6 6,1 1,4 5,9 1,5 6,0 1,4 5,9 1,5 

-Oattraktiv 4,6 1,7 5,7 0,9 5,0 1,6 4,6 1,4 4,7 1,6 4,6 1,4 4,8 1,5 

Pålitlig              

-Attraktiv 5,5 1,2 5,4 1,2 5,5 1,2 5,5 1,6 4,5 1,8 5,2 1,7 5,3 1,5 

-Oattraktiv 6,4 1,4 5,3 1,3 6,0 1,4 4,9 1,5 4,0 1,7 4,6 1,6 5,3 1,7 

Intelligens              

-Attraktiv 5,4 1,6 5,1 1,0 5,3 1,4 5,6 1,5 4,9 1,2 5,4 1,4 5,3 1,4 

-Oattraktiv 5,8 1,6 7,0 1,3 6,2 1,6 5,4 1,5 4,4 1,6 5,0 1,6 5,6 1,7 

Samarb.förmåg.              

-Attraktiv 5,5 1,7 5,5 1,4 5,5 1,6 5,4 1,2 5,3 1,5 5,4 1,3 5,4 1,4 

-Oattraktiv 5,8 1,5 5,3 1,0 5,6 1,4 4,5 1,5 4,2 1,6 4,4 1,5 5,0 1,6 

Partner              

-Attraktiv 5,4 1,6 5,1 1,0 5,3 1,4 4,1 1,9 3,9 2,1 4,1 1,9 4,7 1,8 

-Oattraktiv 2,9 1,8 5,9 1,8 3,9 2,3 2,4 1,5 2,7 1,7 2,5 1,6 3,2 2,0 

Yrkesliv              

-Attraktiv 6,0 1,1 5,5 1,1 5,8 1,1 6,3 1,0 5,7 1,4 6,1 1,2 5,9 1,1 

-Oattraktiv 5,8 1,4 5,5 1,4 5,7 1,4 5,1 1,5 4,2 1,5 4,8 1,5 5,3 1,5 

Äktenskap              

-Attraktiv 6,7 1,4 5,5 1,4 6,3 1,5 5,9 1,3 4,9 1,7 5,6 1,5 5,9 1,5 

-Oattraktiv 5,9 1,5 5,4 1,5 5,8 1,5 5,1 1,5 4,3 2,0 4,8 1,7 5,3 1,7 

 

 

Socialt önskvärda egenskaper  

Det fanns ingen signifikant huvudeffekt i hur den totala andelen försökspersoner bedömde 

empati hos den attraktiva personen respektive den oattraktiva personen. 

Det fanns en signifikant huvudeffekt mellan könen i hur de bedömde empati. 

Män bedömde empati högre än kvinnor gjorde (F[1,86]=17.59, p < .01 , η
2
= 0.96).  

Det fanns ingen signifikant huvudeffekt mellan unga och gamla personer i hur de bedömde 

empati. 

Det fanns en signifikant interaktionseffekt mellan kön och attraktivitet på empati. Kvinnor 

bedömde den attraktiva personen som mer empatisk än den oattraktiva. Män däremot 

bedömde den oattraktiva personen som mest empatisk (F[1,86]=19.57, p < .01 , η
2
 = 0.19).  

Det fanns ingen signifikant interaktionseffekt mellan ålder och attraktion på empati. (Se tabell 

1). 

 

Det fanns en signifikant huvudeffekt i hur den totala andelen försökspersoner bedömde 

extroversion hos den attraktiva personen respektive den oattraktiva personen. Den attraktiva 

personen bedömdes vara mer extrovert än den oattraktiva personen (F[1,86]=22.31, p < .01,  

η
2
 = 0.21). 

Det fanns ingen signifikant huvudeffekt mellan könen i hur de bedömde extroversion. 

Det fanns ingen signifikant huvudeffekt mellan unga och gamla personer i hur de bedömde 

extroversion. 



Det fanns en signifikant interaktionseffekt mellan kön och attraktivitet på extroversion. 

Kvinnor bedömde den attraktiva personen som mer extrovert än männen gjorde (F[1,86]= 

6.95 , p < .05 , η
2
 = 0.75 ).   

Det fanns en signifikant interaktionseffekt mellan ålder och attraktivitet på extroversion. Den 

attraktiva stimuluspersonen bedömdes som mer extrovert än den oattraktiva personen av de 

yngre försökspersonerna. Den oattraktiva personen bedömdes tvärtom som mer extrovert än 

den attraktiva personen av de äldre försökspersonerna (F[1,86]=10.69 , p < .05, η
2
 = 0,11 ).  

(Se tabell 1). 

 

Det fanns ingen signifikant huvudeffekt i hur den totala andelen försökspersoner bedömde 

pålitlighet hos den attraktiva personen respektive den oattraktiva personen. 

Det fanns en signifikant huvudeffekt mellan könen i hur de bedömde pålitlighet. Män 

bedömde pålitlighet högre än kvinnor gjorde (F[1,86]=13.29, p < .01 , η
2
 = 0.13).  

Det fanns en signifikant huvudeffekt mellan hur unga och gamla försökspersoner bedömde 

pålitlighet. Unga försökspersoner bedömde pålitlighet högre än gamla försökspersoner 

(F[1,86]=8.5 , p < .01 , η
2
 = 0.90 ). 

Det fanns en signifikant interaktionseffekt mellan kön och attraktion på pålitlighet. Kvinnor 

bedömde den attraktiva personen som mer pålitlig än den oattraktiva personen. Män däremot 

bedömde den oattraktiva personen som mest pålitlig (F[1,86]=4.90 , p < .05 , η
2
 = 0.54 ).  

Det fanns ingen signifikant interaktionseffekt mellan ålder och attraktion på pålitlighet 

(Se tabell 1). 

 

Kompetens och yrkesliv 

Det fanns ingen signifikant huvudeffekt i hur den totala andelen försökspersoner bedömde 

intelligens hos den attraktiva personen respektive den oattraktiva personen. 

Det fanns en signifikant huvudeffekt mellan könen i hur de bedömde intelligens. Män 

bedömde intelligens högre än kvinnor gjorde (F[1,86]=9.36 , p < .01 , η
2
 = 0.98).  

Det fanns ingen signifikant huvudeffekt mellan unga och gamla personer i hur de bedömde 

intelligens. 

Det fanns en signifikant interaktionseffekt mellan kön och attraktivitet på intelligens. Kvinnor 

bedömde den attraktiva personen som mer intelligent än den oattraktiva personen. Män 

bedömde däremot den oattraktiva personen som mer intelligent än den attraktiva (F 

[1,86]=12.74 , p < . 05 , η
2 
= 0.13 ).   

Det fanns ingen signifikant interaktionseffekt mellan ålder och attraktivitet på intelligens. 

(Se tabell 1). 

 

Det fanns ingen signifikant huvudeffekt i hur den totala andelen försökspersoner bedömde 

kompetens hos den attraktiva personen respektive den oattraktiva personen. 

Det fanns en signifikant huvudeffekt mellan könen i hur de bedömde kompetens. Män 

bedömde kompetens högre än kvinnor gjorde (F[1,86]=23.63 , p < .01 , η
2
 = 0.22). 

Det fanns en signifikant huvudeffekt mellan hur unga och gamla försökspersoner bedömde 

kompetens. Unga försökspersoner bedömde kompetens högre än gamla försökspersoner 

(F[1,86]=4.38 , p < .05 , η
2 
= 0.48 ). 

Det fanns en signifikant interaktionseffekt mellan kön och attraktivitet på kompetens. Kvinnor 

bedömde den attraktiva personen som mer kompetent än den oattraktiva personen. Män 

däremot bedömde den oattraktiva personen som mer kompetent än den attraktiva personen (F 

[1.86]=16.69 , p < 0.1, η
2
 = 0.16 ). 

Det fanns ingen signifikant interaktionseffekt mellan ålder och attraktivitet på kompetens. 

(Se tabell 1). 

 



Det fanns en signifikant huvudeffekt i hur den totala andelen försökspersoner bedömde 

samarbetsförmåga hos den attraktiva personen respektive den oattraktiva personen. Den 

attraktiva personen bedömdes högre i samarbetsförmåga än den oattraktiva personen (F 

[1.86]=6.53 , p < 0.5,  η
2
 = 0.71 ). 

Det fanns en signifikant huvudeffekt mellan könen i hur de bedömde samarbetsförmåga. Män 

bedömde samarbetsförmåga högre än kvinnor gjorde (F[1,86]=6.32 , p < .05 , η
2
 = 0.68). 

Det fanns ingen signifikant huvudeffekt mellan unga och gamla personer i hur de bedömde 

samarbetsförmåga. 

Det fanns en signifikant interaktionseffekt mellan kön och attraktivitet på samarbetsförmåga. 

Männen bedömde den oattraktiva personen respektive den attraktiva personen som ungefär 

lika medan kvinnorna bedömde att den attraktiva personen hade större samarbetsförmåga än 

den oattraktiva personen. (F [1.86]=6.99 , p < 0.5. η
2
 = 0.75 ). 

Det fanns ingen signifikant interaktionseffekt mellan ålder och attraktivitet på 

samarbetsförmåga. (Se tabell 1). 

 

Det fanns en signifikant huvudeffekt i hur den totala andelen försökspersoner bedömde chans 

till lyckat framtida yrkesliv hos den attraktiva personen respektive den oattraktiva personen. 

Den attraktiva personen bedömdes som mer sannolik än den oattraktiva personen till att få ett 

lyckat framtida yrkesliv (F[1,86]=12.59 , p < .01, η
2
 = 0.13).  

Det fanns ingen signifikant huvudeffekt mellan könen i hur de bedömde chanser till lyckat 

framtida yrkesliv. 

Det fanns en signifikant huvudeffekt mellan hur unga och gamla försökspersoner bedömde 

chans till lyckat framtida yrkesliv. Unga försökspersoner bedömde högre än gamla 

försökspersoner (F[1,86]=6.89 , p < .05 , η
2
 = 0.74 ). 

Det fanns en signifikant interaktionseffekt mellan kön och attraktivitet i hur 

försökspersonerna bedömde den attraktiva personen respektive den oattraktiva personens 

chanser till ett lyckat framtida yrkesliv. Männen bedömde den oattraktiva personen respektive 

den attraktiva personen som ungefär lika medan kvinnorna bedömde att den attraktiva 

personen hade större chanser till ett lyckat framtida yrkesliv än den oattraktiva personen (F 

[1.86]=9.74 , p < 0.1, η
2
 = 0.10 ). 

Det fanns ingen signifikant interaktionseffekt mellan ålder och attraktivitet på chanser till 

lyckat framtida yrkesliv. (Se tabell 1). 

 

Äktenskap och nära relationer 

Det fanns en signifikant huvudeffekt i hur den totala andelen deltagare bedömde om de kunde 

tänka sig den attraktiva personen respektive den oattraktiva personen som en potentiell 

partner. Deltagarna kunde tänka sig den attraktiva personen hellre än den oattraktiva som 

potentiell partner (F[1,86]= 27.71 , p < .01 , η
2
 = 0.24 ).  

Det fanns en signifikant huvudeffekt mellan könen i hur de bedömde potentiell partner. Män 

bedömde stimulispersonerna som mer sannolika potentiella partner än kvinnor gjorde 

(F[1,86]=25.83 , p < .01 , η
2
 = 0.23). 

Det fanns en signifikant huvudeffekt mellan hur unga och gamla försökspersoner bedömde 

potentiell partner. Gamla försökspersoner bedömde högre än unga försökspersoner 

(F[1,86]=4.78 , p < .05 , η
2
 = 0.53 ). 

Det fanns ingen signifikant interaktionseffekt mellan kön och attraktivitet på potentiell 

partner. 

Det fanns en signifikant interaktionseffekt mellan ålder och attraktivitet i hur 

försökspersonerna bedömde den attraktiva personen respektive den oattraktiva personen som 

potentiell partner. De äldre personerna bedömde den oattraktiva personen som en mer tänkbar 

potentiell partner än vad de unga gjorde (F[1,86]=27.71 , p < .01 , η
2
 = 0.24 ). (Se tabell 1). 



 

Det fanns en signifikant huvudeffekt i hur den totala andelen försökspersoner bedömde chans 

till lyckligt äktenskap hos den attraktiva personen respektive den oattraktiva personen. Den 

attraktiva personen bedömdes som mer sannolik än den oattraktiva personen till att få ett 

lyckligt äktenskap (F[1,86]=6.82 , p < .05, η
2
 = 0.73).  

Det fanns en signifikant huvudeffekt mellan könen i hur de bedömde chans till lyckligt 

äktenskap. Män bedömde stimuluspersonernas chanser till lyckligt äktenskap som större än 

vad kvinnor gjorde (F[1,86]=10.14 , p < .01 , η
2
 = 0.11). 

Det fanns en signifikant huvudeffekt mellan hur unga och gamla försökspersoner bedömde 

potentiell partner. Unga försökspersoner bedömde högre än gamla försökspersoner 

(F[1,86]=11.82 , p < .01 , η
2
 = 0.12 ). 

Det fanns ingen signifikant interaktionseffekt mellan kön och attraktivitet på chans till 

lyckligt äktenskap 

Det fanns ingen signifikant interaktionseffekt mellan ålder och attraktivitet på chans till 

lyckligt äktenskap. (Se tabell 1). 

 

Diskussion  

 

Syftet med studien var att undersöka huruvida människor tillskriver attraktiva personer andra 

egenskaper än oattraktiva. Vidare var syftet att undersöka om det fanns några skillnader 

gällande kön och ålder i hur människor bedömer egenskaper hos oattraktiva respektive 

attraktiva personer. Resultaten tyder på att utseendet påverkar människors bedömning av 

främmande människor och att stereotypisering är ett vanligt förekommande fenomen när 

människor skapar en första bild av varandra. Studien tyder på att attraktiva människor bedöms 

positivare i många av de egenskaper som undersöktes. Speciellt visades skillnad mellan hur 

män och kvinnor bedömde den attraktiva respektive den oattraktiva personens egenskaper. 

Kvinnor var mer benägna att tillskriva den attraktiva personen positiva egenskaper än vad 

män var. Indikationen att kvinnor i högre grad än män skulle tillskriva attraktiva personer 

positiva egenskaper kan dock bero på att försökspersonerna endast bedömde personer av 

motsatt kön. Resultaten gäller således endast kvinnors bedömning av mäns respektive mäns 

bedömning av kvinnors ansikten. I endast 2 av 9 variabler visades signifikanta skillnader 

mellan hur de äldre och de yngre deltagarna bedömde egenskaper i förhållande till 

attraktivitet. De nio variablerna som skulle bedömas delades in i tre kategorier: ” Socialt 

önskvärda egenskaper”, ”Yrkesliv” och ” Äktenskap och potentiell partner” 

 

Socialt önskvärda egenskaper 

I kategorin “Socialt önskvärda egenskaper” ingick egenskaper som kan anses vara önskvärda 

hos människor i sociala sammanhang. I kategorin ingick variablerna Extroversion, Empati och 

Pålitlighet. 

 

 Extroversion 

Resultatet visade att den totala andelen deltagare bedömde att det attraktiva ansiktet 

förknippades med en mer extrovert person än det oattraktiva, vilket är förenligt med tidigare 

studier som visat att attraktiva personer bedöms ha större sociala färdigheter än oattraktiva 

personer (Eagly et al 1991) En förklaring till varför en attraktiv person bedöms som mer 

extrovert än en oattraktiv skulle kunna vara teorin om “self-fulfilling prophecy” d.v.s att 

personer som anses vara på ett sätt efter en tid tar till sig dessa egenskaper och börjar uppträda 

i linje med förväntningarna (Crisp & Turner 2007). Resultatet kan också förklaras med att 

andra människor förväntar sig att attraktiva personer ska vara sociala, och bemöter dem 

öppnare än oattraktiva människor. Detta kan leda till att människor oftare får minnesbilder av 



attraktiva personer som är sociala, men inte så ofta av oattraktiva personer som är det. 

Resultatet visade en skillnad mellan könen: Det var större skillnad mellan hur kvinnor 

bedömde den oattraktiva respektive den attraktiva personens extroversion än mellan hur män 

bedömde dem. Detta tyder på att kvinnor gör större skillnad mellan attraktiva och oattraktiva 

personer vad gäller bedömning av extroversion. Resultaten visade att det oattraktiva ansiktet 

bedömdes som en mer extrovert personlighet än det attraktiva ansiktet av de äldre deltagarna  

vilket inte är förenligt med tidigare studier, där attraktiva ansikten generellt bedöms mer 

positivt än oattraktiva ansikten. En förklaring till detta skulle kunna vara att äldre personer tar 

mindre hänsyn till utseende än vad yngre personer gör när de bedömer en person för första 

gången (Hinton 2000).  

 

 Empati 

Resultatet visade inga skillnader i hur den totala andelen deltagare bedömde den attraktiva 

personens respektive den oattraktiva personens empati vilket talar emot tidigare 

undersökningar som visade att både barn och vuxna ansåg attraktiva personer vara varma, 

empatiska och generösa (Dion 1972). Resultatet visade vidare att männen bedömde den 

oattraktiva kvinnan som mer empatisk än den attraktiva kvinnan, vilket skulle kunna förklaras 

med att somliga män kan känna sig hotade av attraktiva kvinnor ( Tietje & Cresap 2005) och 

på grund av detta kan anse att en kvinna med mer normalt utseende ser mer naturlig och 

empatisk ut. En annan förklaring är att attraktiva personer enligt Cash och Janna (1984) kan 

framstå som mer egoistiska och fåfänga än oattraktiva personer, vilket rimligtvis skulle kunna 

leda till att de bedöms som mindre empatiska. Kvinnornas bedömning var dock att den 

attraktiva mannen var mer empatisk än den oattraktiva mannen. Resultatet visade inga 

skillnader mellan äldre och yngre deltagare i hur de bedömde den attraktiva personens 

respektive den oattraktiva personens empati. Det finns mycket lite forskning om huruvida det 

skulle finnas någon skillnad mellan äldre och yngre personer i hur de bedömer utseende och 

inget tyder på att det faktiskt skulle kunna finnas en sådan skillnad. 

 

 Pålitlighet 

Det fanns inga skillnader i hur den totala andelen deltagare bedömde det attraktiva ansiktet 

respektive det oattraktiva ansiktets pålitlighet vilket talar emot tidigare resultat (Eagly et al 

1991). En förklaring till detta skulle kunna vara att bilderna som användes i studien möjligen 

utstrålar egenskaper som inte bedömdes i pilotundersökningen och därför påverkar 

bedömningen av just pålitlighet. Resultatet visade att män tyckte det oattraktiva ansiktet 

verkade vara en mer pålitlig person än den attraktiva medan kvinnor ansåg det motsatta. 

Eftersom deltagarna visades bilder av personer av motsatt kön kan i männens fall resultatet 

förklaras med att attraktiva kvinnor i vissa fall kan bli bemötta med misstänksamhet 

(Kirkpatrick & Cotton 2010) och därför kan oattraktiva kvinnor bedömas som mer pålitliga. 

Attraktiva personer kan också, som tidigare nämnts, framstå som mer egoistiska och fåfänga 

än oattraktiva personer. Kvinnornas resultat skulle kunna förklaras med att det är möjligt att 

en oattraktiv man kan se mer farlig eller oberäknelig ut än en attraktiv man och därför 

bedömas som mer opålitlig. Resultatet visade ingen skillnad i hur äldre och yngre personer 

bedömer attraktiva personers respektive oattraktiva personers pålitlighet. 

    

Yrkesliv 

I kategorin “Yrkesliv”  ingick egenskaper som kan anses vara fördelaktiga eller önskvärda hos 

en person man vill anställa eller arbeta tillsammans med. I kategorin ingick variablerna 

Chanser till lyckat yrkesliv, Kompetens, Intelligens och Samarbetsförmåga.  

 

  



Chanser till lyckat yrkesliv 

Resultatet visade att den totala andelen deltagare bedömde det attraktiva ansiktet som mer 

sannolikt till ett lyckat yrkesliv än det oattraktiva ansiktet, vilket är förenligt med tidigare 

studier som tyder på att attraktiva personer generellt bedöms ha större chanser än oattraktiva 

personer till ett lyckat yrkesliv (Dion 1972). Tidigare studier visar också att människor hellre 

anställer attraktiva personer än oattraktiva, samt att attraktiva personer också tjänar mer än 

oattraktiva (Tietje & Cresap 2005). Tendensen att människor hellre anställer attraktiva 

personer skulle kunna förklaras med samlingsbegreppet “lookism” som innebär att människor 

som anses attraktiva behandlas bättre än oattraktiva personer. Skönhet belönas, samtidigt som 

fulhet bestraffas ( Hamermesh & Biddle, 1994, i ref. Tietje et el., 2005). Det kan också 

förklaras med den tidigare nämnda teori om “The halo effekt” på så vis att om folk utgår ifrån 

att en attraktiv person är mer utåtriktad etc. kan det bli så att de tillskriver personen 

närliggande egenskaper som t.ex. kompetens. Resultatet visade att män bedömde chanser till 

lyckat yrkesliv ungefär lika oberoende av attraktivitet medan kvinnor bedömde den attraktiva 

personens chanser till ett lyckat yrkesliv som större än den oattraktiva personens. En 

förklaring till männens resultat, som inte är förenlig med tidigare resultat, skulle återigen 

kunna vara att somliga män är misstänksamma mot attraktiva kvinnor och kan anse dem vara 

fåfänga och självupptagna vilket inte främjar chanser till lyckat yrkesliv. En annan förklaring 

kan vara fel i undersökningsmetoden: Det kan bli för invecklat för deltagaren att bedöma en 

så komplex egenskap som personers chanser till lyckat yrkesliv utifrån bara en bild. Om så är 

fallet borde detta dock ge effekt även på kvinnornas och det totala resultatet. Det fanns inga 

skillnader mellan äldre och yngre personer i hur det bedömde chanser till lyckat yrkesliv i 

förhållande till attraktivitet vilket det inte heller finns några belägg för i tidigare forskning att 

det skulle finnas. 

 

 Kompetens och Intelligens 

Resultatet visade ingen skillnad i hur den totala andelen deltagare bedömde den attraktiva 

personens respektive den oattraktiva personens kompetens eller intelligens, vilket inte 

överensstämmer med tidigare undersökningar som visat att just kompetens och intelligens är 

egenskaper som automatiskt tillskrivs attraktiva personer (Tietje & Cresap 2005; Zebrowitz et 

al 2002). Förklaringen till att det inte blev så i denna undersökning kan bero på brister i 

undersökningsmetoden. Som tidigare nämnt är det möjligt att fotografierna som användes i 

undersökningen utstrålar egenskaper som inte togs upp i pilotundersökningen, vilket kan 

påverka bedömningen. Resultatet visade att kvinnor bedömde den attraktiva personen som 

både mer intelligent och kompetent. Kvinnornas resultat stämmer in med tidigare resultat 

(Eagly et al. 1991) men att män bedömde att den oattraktiva personen skulle vara mer 

kompetent och intelligent talar emot tidigare resultat som visar att attraktiva personer som 

tidigare nämnt bedöms som mer yrkesmässig kompetenta än oattraktiva vilket också 

rimligtvis borde inbegripa intelligens. Här måste dock hänsyn tas till tidigare nämnda brist i 

undersökningen att män och kvinnor endast bedömer personer av motsatt kön, vilket gör 

liknande resultat inte kan ses som helt otillförlitliga. Det konstaterades inga skillnader mellan 

hur äldre och yngre bedömde den attraktiva respektive den oattraktiva personens kompetens 

eller intelligens vilket det inte heller rapporterats om i tidigare undersökningar ( Eagly et al 

1991). 

 

 Samarbetsförmåga 

Resultatet visade att den totala andelen deltagare bedömde den attraktiva personens 

samarbetsförmåga som större än den oattraktiva personens vilket är förenligt med  tidigare 

studier som visar att attraktiva personer tillskrivs egenskaper som just samarbetsförmåga 

(Tietje & Cresap 2005). Attraktiva personer anses, som tidigare konstaterat, som utåtriktade 



och självsäkra i högre grad än oattraktiva personer (Eagly et al 1991) vilket i sin tur rimligtvis 

borde leda till att de också skulle anses ha en bra samarbetsförmåga. Resultaten visade att 

män bedömde den oattraktiva respektive den attraktiva personen som ungefär lika vad gäller 

samarbetsförmåga medan kvinnorna bedömde att den attraktiva personen hade större 

samarbetsförmåga än den oattraktiva. En förklaring till varför inte kvinnor bedömt de 

attraktiva personerna utifrån teorin om att attraktiva personer skulle vara fåfänga och 

självupptagna skulle kunna vara att oattraktiva män ,som tidigare nämnt, kan anses som 

oberäkneliga eller farliga vilket gör att en oattraktiv man kan få en mer negativ bedömning än 

en oattraktiv kvinna. En annan förklaring är återigen bristen med undersökningen att män och 

kvinnor endast bedömer personer av motsatt kön. Inga tidigare studier i området indikerar på 

att det skulle finnas någon åldersskillnad mellan hur folk bedömer attraktiva respektive 

oattraktiva personers samarbetsförmåga (Eagly et al 1991). 

  

Resultaten i undersökningen var i flera fall inte överensstämmande med tidigare 

undersökningar i området (Eagly et al 1991) vilka visar att folk i allmänhet tror att attraktiva 

personer har de önskvärda egenskaperna för yrkeslivet i högre grad än vad oattraktiva 

personer har. Vilket i förlängningen leder till att den attraktiva personen faktiskt får, om inte 

ett mer lyckat yrkesliv, så i alla fall större chans till ett lyckat yrkesliv än vad en oattraktiv 

person får. Den mest sannolika förklaringen till att denna studies resultat inte överensstämde 

med tidigare resultat är att män och kvinnor endast bedömde personer av motsatt kön. 

 

Äktenskap och Potentiell partner. 

I kategorin “Äktenskap och Potentiell partner” Skulle deltagarna bedöma dels hur de 

bedömde den attraktiva respektive den oattraktiva personen som potentiell partner och dels 

hur de bedömde den attraktiva respektive den oattraktiva personen chanser till att få ett 

lyckligt äktenskap. 

 

 Potentiell partner 

Resultatet visade att den sammanlagda andelen deltagare bedömde den attraktiva personen 

som mer önskvärd som potentiell partner än den oattraktiva personen. En sak som styrker det 

resultatet är att fysisk attraktivitet ska ge indikation om inre, spirituell och moralisk skönhet 

(Dion 1972). Dessa egenskaper anses vara önskvärda hos en potentiell partner ( Crisp & 

Turner 2007). Resultatet visade inga signifikanta skillnader mellan könen. Både män och 

kvinnor föredrar troligtvis en partner som ger dem friska, starka barn och har ett stabilt psyke. 

Däremot var det skillnad mellan hur äldre och yngre personer bedömde den attraktiva 

personen respektive den oattraktiva personen som potentiell partner och det fanns också en 

signifikant interaktionseffekt: De äldre männen föredrog den oattraktiva personen vilket ingen 

av de övriga grupperna (unga män, äldre kvinnor, yngre kvinnor) gjorde. En förklaring till 

detta är att attraktiva personer kan bedömas vara själviska och egoistiska ( Cash & Janna 

1984). En äldre man som inte ser så mycket till utseende (Hinton 2000)  kanske då väljer den 

minst attraktiva eftersom oattraktiva kvinnor kan ses som snälla och omhändertagande (Tietje 

& Cresap, 2005). 

 

 Chans till lyckligt äktenskap  

Resultatet visade att den totala andelen deltagare bedömde den attraktiva personens chanser 

till ett lyckligt äktenskap som större än den oattraktiva personens, resultatet visade samma sak 

i variabeln potentiell partner vilket är förenligt med tidigare undersökningar som visar att en 

attraktiv person bedöms ha större chans att både gifta sig tidigare och ha ett lyckligare 

äktenskap än vad oattraktiva personer har (Eagly et al 1991). Detta faller sig logiskt även om 

man tittar på tidigare nämnda teorier om att en person vill ha bra gener, moral etc hos en make 



eller maka ( Buss, 1999 i ref. Swami & Hull 2009). Resultatet visade att det inte fanns några 

skillnader mellan män och kvinnor i hur de bedömde chanser till lyckligt äktenskap hos 

attraktiva respektive oattraktiva personer, vilket även det kan förklaras med samma logik som 

i variabeln Potentiell partner; Både män och kvinnor föredrar troligtvis en make eller maka 

som ger dem frisk avkomma och har ett stabilt psyke (Crisp & Turner 2007). Resultatet 

visade att det inte fanns några åldersskillnader i hur den attraktiva personen respektive den 

oattraktiva personen bedömdes i variabeln chans till lyckligt äktenskap trots att det fanns det i 

den närliggande variabeln Potentiell partner. Detta kan bero på att när deltagarna skall 

bedöma en person som potentiell partner utgår de ifrån vad de själva hade velat ha. I denna 

variabel skulle de bedöma en annan persons chanser till lyckligt äktenskap, vilket är en annan 

sak. Resultatet visade att det inte blev riktigt samma skillnader i variablerna Potentiell partner 

och chans till lyckat äktenskap vilket troligtvis beror på att när deltagarna ska bedöma 

potentiell partner är det de själva som skall bedöma personen som just potentiell partner. När 

deltagarna bedömer personers chans till lyckligt äktenskap gör de bedömningen som 

utomstående och ser inte lika mycket till vad de själva faktiskt vill ha. 

 

Inom äktenskap och nära relationer blev resultaten som väntat ganska lika. Den totala andelen 

deltagare föredrog attraktiva personer framför oattraktiva som potentiella partners och ansåg 

dessutom att attraktiva personer hade större chanser till lyckligt äktenskap än vad oattraktiva 

personer hade. Skillnaden mellan de två variablerna låg i åldersskillnaden på potentiell 

partner, att äldre personer kunde tänka sig den oattraktiva personen som pot. Partner. Detta 

kan bero på som tidigare nämnt att när en person bedömer en annan persons chanser grundar 

han eller hon sin teori på vad de tror att andra personer vill ha ( attraktivitet ). När de å andra 

sidan skall bedöma en person som potentiell partner till sig själv kan de ha överseende med 

oattraktivitet till fördel för t.ex. empati, vänlighet etc (Tietje & Cresap, 2005).   

 

Konklusion 

Undersökningen visade att människor bedömer personers egenskaper utifrån attraktivitet…. 

Även fast det inte fanns signifikanta skillnader mellan alla variabler på hur deltagarna 

bedömde egenskaper efter attraktivitet så var de attraktiva personernas bedömda medelvärde 

högre än på de oattraktiva personerna på alla variabler utom intelligens. Variabeln kompetens 

hade lika medelvärde på attraktiv och oattraktiv person. Med andra ord bedömer alltså 

personer, bortsett från ålder och kön, att attraktiva personer har mer positiva egenskaper än 

oattraktiva personer på 7 av 9 variabler endast baserat på deras utseende. Att människor blir 

bedömda enbart på grund av hur de ser ut kan få stora konsekvenser. Precis som historien 

visat när det gäller fördomar mot etisk härkomst, ras, läggning och livssituation leder 

fördomar i många fall till diskriminering (Schuman et al., 1997). Den medvetenhet som i 

dagens samhälle finns mot rasism och den typen av fördomar gör att det aktivt motarbetas. På 

så sätt förebyggs även risken för diskriminering mot dessa grupper. Denna medvetenhet 

saknas kanske i många fall när det gäller just den typ av fördomar vår studie visar på. En 

arbetsgivare kan till exempel vara väl medveten om de fördomar som finns mot 

minoritetsgrupper och är därmed försiktig med vilka slutsatser han eller hon drar om en sådan 

person. Detta kan till och med leda till att arbetsgivaren kanske hellre anställer en sådan 

person, av rädsla för att annars ses som diskriminerande. Problemet med lookism är att 

arbetsgivaren i ett fall med någon som inte tillhör en minoritetsgrupp, saknar medvetenhet om 

att stereotypen existerar. Vilket kan leda till att han eller hon låter utseendet på 

arbetssökanden påverka vilken bedömning som görs av dennes personlighet. 

 

Metodkritik 

Det mesta av resultatet är förenligt med tidigare forskning som gjorts i området, i vissa fall 
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där de inte stämde finns det dock en chans att skillnaden beror på hur studien gick till. 

Ett ofrånkomligt problem var att försökspersonerna fick se den oattraktiva personen först och 

sedan den attraktiva. Det är möjligt att detta fått försökspersonerna att förstå vad studien gick 

ut på och därför påverkat svaren. Att den oattraktiva kvinnan bedömdes högre på vissa 

variabler kan alltså bero på att fp förstod syftet med undersökningen och inte ville bedöma en 

snygg person bättre än en mindre snygg. Man vet inte hur mycket av resultaten av liknande 

tidigare studier som har med sociala roller, familjaritet etc.  att göra (Dion 1972). 

 Trots pilotundersökningar etc kan det vara så att den oattraktiva mannen faktiskt 

var mindre attraktiv än den oattraktiva kvinnan vilket kan leda till viss skillnad i 

bedömningarna. 

Något som dessutom bör tas hänsyn till är att en oattraktiv man kan uppfattas som farlig om 

han har ett visst utseende ( Nisbett & Wilson, 1977).  Vissa av deltagarna verkade vara av den 

åsikten vilket också kan ha påverkat bedömningen, inte minst på variablerna empati och 

pålitlighet. Detta kan vara av betydelse med tanke på att den största skillnaden var just mellan 

könen, kvinnor var mycket mer positivt inställda till den attraktiva personen än till den 

oattraktiva. Frågan om ansiktena utstrålade andra egenskaper än attraktivitet eller O-

attraktivitet togs aldrig upp i pilotundersökningen trots att det är möjligt att ett ansikte kan 

utstråla mer elakhet, vänlighet, grymhet osv än ett annat. Det är inte omöjligt att en snygg 

person i vissa avseenden också kan se elak ut, vilket i så fall kan leda till 

bedömningsskillnader i variabler som Empati. Att deltagarna endast bedömde personer av 

motsatt kön kan i sig ge upphov till fel i hur resultaten ska tolkas och hur människor bedömer 

personer av eget kön är lika viktigt att undersöka som motsatta kön. Detta leder till att man 

inte kan säga att resultaten visar hur män och kvinnor faktiskt bedömer människor efter 

utseende utan endast hur män bedömer kvinnors egenskaper i förhållande till utseende och hur 

kvinnor bedömer mäns. En undersökning som inte begränsades till bedömning av det motsatta 

könet skulle följaktligen kunna få ett helt annat resultat. 

 

Framtida forskning 

1. Det hade varit intressant att undersöka om det faktiskt spelar roll om man är man eller 

kvinna som oattraktiv person. Som tidigare nämnt kunde en oattraktiv kvinna ändå bedömas 

positivt eftersom hon kan anses som trygg och varm. En oattraktiv man kan å andra sidan 

bedömas som farlig eller aggressiv. Ett exempel på experiment för att komma fram till detta 

är att t.ex. göra en grundligare undersökning med fler bilder av oattraktiva respektive 

attraktiva män och kvinnor och dessutom inrikta sig mer på frågor angående aggressivitet, 

vänlighet och liknade. 

 

2. En annan sak som hade varit intressant att undersöka är vilken effekten hade blivit av en 

undersökning med exakt samma upplägg men med skillnaden att män bedömer män och 

kvinnor bedömer kvinnor. Detta med tanke på eventuella rivalitetskänslor och liknande. Inte 

omöjligt att en självupptagen fåfäng attraktiv person hellre skulle ha en oattraktiv person som 

arbetskompis etc.  

 
 

 

 

 

 

 

 



Referenser 

 

Alley, T R & Cunningham, MR. (1991)  Averaged faces are attractive, but very attractive faces are not average. 

Psychological science 2 123-125.       

 

Douglas A Bernstein. (2003.  Psychology. Boston: Houghton Mifflin Company. 

 

Brophy, J. E. (1983) Research on the self-fulfilling prophecy and teacher expectations. Journal of Educational 

Psychology, 75(5), 631-661. 

 

Cash, T. F., & Janda, L. H. (1984) The eye of the beholder . Psychology today, 46-52.  

 

Cellerino, A. J (2003) Psychobiology of facial attractiveness. Endocrinol invest, 26(3) 45-8. 

 

Cramer, E. P. (1999)  Variables that predict verdicts in domestic violence cases. Journal of Interpersonal 

Violence, 14, 1137-1150.  

 

Crisp, R. J., and Turner, R. N. (2007) Essential Social Psychology. SAGE publikations, London. 

 

Cunningham, R. M., Roberts, R. A., Barbee, P.A., Druen, B.P., och Wu, C. H. (1995) Their ideas of beauty are, 

on the Whole, the same as ours: Consistency and variability in the Cross-cultural perception of female physical 

attractiveness. Journal of personality and social psychology, 68(2), 261 - 279. 

 

Dion, K., Berscheid, E., & Walster E. (1972) What is beautiful is good.  Journal of Personality and Social 

Psychology, 24(3), 285-290. 

 

Dion, K och Berscheid, E (1974) Physical attractiveness and peer perception among children. Sociometry, 37(1), 

1-12.  

 

Eagly, Alice H., Ashmore, Richard D., Makhianji, Mona G., Longo, Laura C. (1991) What is beautiful is good 

but… : A meta-analytic review of research on the physical attractiveness stereotype. Psychological Bulletin. 

110(1) 109-128. 

 

Etcoff, Nancy. (1999) Survival of the Prettiest: The Science of Beauty. New York: 

Anchor Books. 

 

Feingold, A. (1992) Good-looking people are not what we think. Psychological bulletin, 111, 304-341. 

 

Geiselman, E. R., & Saruwatari, R.L. (1979) When beauty is beastly: The effect of appearance and sex on 

evaluations of job applicants for managerial and nonmanagerial jobs. Journal of experimental social psychology. 

7(3), 360 – 37. 

 

Hinton, Perry R.(2000)  Stereotyper, kognition och kultur. Lund: Psychpress.  

 

Jones C. Stephen och Panitch. Deborah. (1971) The self-fulfilling prophecy and interpersonal attraktion. Journal 

of experimental social psychology. 7(3), 356 - 366.     

 

Kenrick, T,D.  Montello, D.R. Gutierres, S,E. Trost, R, M. (1993)  Effect of physical attractiveness on affekt and 

perceptual judgements: When social comparison överrides social reinforcement. Society of personality and 

social psychology, inc. 19, 195-199.  

 

Kirkpatrick, Clifford & Cotton, john. physical attractiveness, age, and marital adjustment.  American 

sociological review. Vol 16, no 1. (2010) s.81-86. 

 

Livingston, R. W. (2001) What you see is what you get: Systematic variability in     perceptual-based social 

judgement. Personality and Social Psychology Bulletin, 27, 1086-1096. 

 

Macrae, Neil. C., Stangor, Charles., Hewstone, Miles. (1996) Stereotypes and stereotyping. New York: The 

Guilford Press. 



 

Nordenfalk, Katta.(1990) Spegel, spegel. Kumla: Artrepro, . 

 

Nisbett, R. E., & Wilson, T. (1977) The halo effect: Evidence for unconscious-  alteration of judgments. Journal 

of Personality and Social Psychology, 35(4), 250- 256. 

 

Swami, V., & Hull, C. (2009) Men's ratings of physical attractiveness, health, and     partner suitability 

simultaneously versus separately: Does it matter whether within or between-subjects designs are used.  Body 

Image, 6(4), 330-333. 

 

Stensaasen, S. & Sletta, O (2000) Grupprocesser – om inlärning och samarbete i grupper. 

Natur & Kultur: Stockholm. 

 

Stroebe, W., Insko, C. A., Thomson, V. D. & Layton, B. D. (1971) Effects of physical attractiveness, attitude 

similarity, and sex on various aspects of interpersonal attraction. Journal of Personality and Social Psychology, 

18(1), 79-91. 

 

Tietje, L. & Cresap, S. (2005) Is lookism unjust. policy implications. Journal of Libertarian Studies, 19(2), 31-

50. 

 

Zebrowitz, L. A., Hall, J. A., Murphy, N. A., & Rhodes, G. (2002) Looking smart and looking 

good: Facial cues to intelligence and their origins. Personality and Social Psychology 

Bulletin, 28, 238-249. 

Wikipedia. (2010) . Physical attraction. 2010-10-02 från www.wikipedia.org. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Enkätundersökning Personbedömning 
Används som underlag för C-uppsats i Psykologi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervjun är frivillig och anonym, alla uppgifter och svar kommer behandlas konfidentiellt. 

Deltagarna kan närsomhelst välja att avbryta experimentet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För vidare frågor Maila: The_niklas@msn.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:LottaLucifer@hotmail.com


 
                     

   

Man 1:               “Johan” 

27 år gammal 

Läser beteendevetenskap 

Gillar promenader och att gå på bio. 

 

 

Din ålder:…………. 

 

Kön:……………. 

Du kommer få se bilder på 2 st kvinnor och svara på en del frågor om dem 

Besvara frågorna genom att sätta en ring runt det alternativt du tycker stämmer bäst. 

 

 

1. Jag tror att den här personen är empatisk. 

Stämmer bra     Stämmer inte alls 

1 2 3 4 5 6 7 

 

2. Jag tror att den här personen är yrkesmässigt kompetent. 

Stämmer bra     Stämmer inte alls 

1 2 3 4 5 6 7 

 

3. Jag tror att den här personen är utåtriktad. 

Stämmer bra     Stämmer inte alls 

1 2 3 4 5 6 7 

 

4. Jag tror att den här personen är pålitlig. 

Stämmer bra     Stämmer inte alls 

1 2 3 4 5 6 7 

 

5. Jag tror att den här personen har sinne för humor. 

Stämmer bra     Stämmer inte alls 

1 2 3 4 5 6 7 



   

6. Jag tror att den här personen är intelligent. 

Stämmer bra     Stämmer inte alls 

1 2 3 4 5 6 7 

 

7. Jag tycker att den här personen är attraktiv. 

Stämmer bra     Stämmer inte alls 

1 2 3 4 5 6 7 

 

8.  Jag tror att den här personen har bra samarbetsförmåga. 

Stämmer bra     Stämmer inte alls 

1 2 3 4 5 6 7 

 

9. Jag hade kunnat tänka mig den här personen som potentiell partner, eller om samma 

kön, som vän. 

Stämmer bra     Stämmer inte alls 

1 2 3 4 5 6 7 

 

10. Jag tror att framtidsutsikterna för den här personen att lyckas inom sitt yrkesliv är 

Stämmer bra     Stämmer inte alls 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undersökningen fortsätter på nästa sida   

 



 
Man 2:            “Anders” 

26 år gammal 
Läser psykologikurser 
Gillar film och Böcker 

 

1. Jag tror att den här personen är empatisk. 

Stämmer inte alls     

 Stämmer bra 

1  2 3 4 5 6

 7  8 

 

2. Jag tror att den här personen är yrkesmässigt kompetent. 

Stämmer inte alls     

 Stämmer bra 

1  2 3 4 5 6

 7  8 

 

3. Jag tror att den här personen är utåtriktad. 

Stämmer inte alls     

 Stämmer bra 

1  2 3 4 5 6

 7  8 

 

4. Jag tror att den här personen är pålitlig. 

Stämmer inte alls     

 Stämmer bra 

 1  2 3 4 5 6

 7  8 

 

5. Jag tror att den här personen har sinne för humor. 

Stämmer inte alls     

 Stämmer bra 

1  2 3 4 5 6

 7  8 



 

6. Jag tror att den här personen är intelligent. 

Stämmer inte alls     

 Stämmer bra 

1  2 3 4 5 6

 7  8 

 

7. Jag tycker att den här personen är attraktiv. 

Stämmer inte alls     

 Stämmer bra 

1  2 3 4 5 6

 7  8 

 

8.  Jag tror att den här personen har bra samarbetsförmåga. 

Stämmer inte alls     

 Stämmer bra 

1  2 3 4 5 6

 7  8 

 

9. Jag hade kunnat tänka mig den här personen som potentiell partner, eller om samma 

kön, som vän. 

Stämmer inte alls     

 Stämmer bra 

1  2 3 4 5 6

 7  8 

 

10. Jag tror att framtidsutsikterna för den här personen att lyckas inom sitt yrkesliv är 

Mycket dåliga     

              Mycket bra 

1  2 3 4 5 6

 7  8  

 Tack för din medverkan! 
 

 


