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Sammanfattning 

 

Studiens avsikt vara att studera huruvida människor tar hänsyn till utseendet vid 

personbedömningar som gäller egenskaper och kompetenser vilka inte påverkas av utseendet. 

Vidare även undersöka vilka de rådande stereotyperna och fördomarna gentemot attraktiva 

och oattraktiva människor är. Här undersöktes även eventuella kön och ålderskillnader. 

 Totalt består studien av 156 manliga och 128 kvinnliga deltagare. Varav 155 studenter 

tillhörande den ”yngre” åldersgruppen och 129 äldre vuxna tillhörande den ”äldre” 

åldersgruppen. Deltagarna fick med hjälp av en bild och tillhörande kort 

personlighetsbeskrivning bedöma en person utifrån nio st. personlighetsfrågor.  

 Resultatet indikerar på en övervägande tendens till att människor relaterar olika 

personlighetsdrag utefter om individen är attraktiv eller oattraktiv. Gällande fem av nio frågor 

bedömdes de attraktiva signifikant mer positivt jämfört med de oattraktiva. Gällande 

ytterliggare ett av dessa frågor fanns tendens till de samma. Inga skillnader mellan de olika 

åldersgrupperna i hänsyn till attraktivitet kunde urskiljas. Könsskillnader beroendes på 

deltagarnas och bildens kön kunde hittas, men endast i mindre grad.  

 

Nyckelord: attraktivitet, kön, ålder, urvalsgrupp, stereotyper, fördomar 
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Abstract 

 

The study's intent is to study whether people take into account the appearance of 

personal assessments concerning the characteristics and skills which are not influenced by 

appearance. Furthermore examine the prevailing stereotypes and prejudices against the 

attractive and unattractive people. The purpose is also to examine possible gender and age 

differences. 

Total the study consists of 156 male and 128 female participants. Of which 155 students 

belongs to the "younger" age group and 129 older adults belonging to the "older" age group. 

Participants were using an image and associated short personality description to judge a 

person based on nine questions based of personality.  

The results indicate an tendency for people to relate different personality traits to other 

people depending on the target persons attractiveness .  In five of nine questions were the 

attractive people significantly more positively evaluated compared to the unattractive people. 

In yet one other question there was a tendency. No differences between the different age 

groups in view of attractiveness could be distinguished. Gender differences depending on the 

participants and the picture sex, could be found only in small degree. 

 

Keywords: attractiveness, gender, age, sample group, stereotypes, prejudice 
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Utseende är en faktor som verkar bli allt mer centralt i vårt samhälle, att vara attraktiv är för 

många ett av de viktigaste målen i livet. Skönhetsidealen blir till synes mer hårdragna och 

människor kan idag lägga stora mängder pengar för att ändra sitt ansiktes form. Samtidigt som 

detta är skrämmande grundar de sig förmodligen i en ganska enkel förklaring. En persons 

fysiska attraktivitet är ett av de mest uppenbara och tillgängliga karaktärsdragen i social 

interaktion med andra människor (Dion, Berscheid & Walster, 1972). Attraktivitet är också 

något som är relativt stabilt över tid, vilket innebär att individen förmodligen blir bedömd 

enligt ungefär samma stereotyper genom hela sitt liv (Schneider, 2004). Detta gör attraktivitet 

till en ständigt påverkande faktor i alla människors liv.  

 Forskning har visat hur attribut som hudfärg, kroppsbyggnad och klädstil leder till 

fördomar och stereotyper (ex. Aboud & Amato, 2001; Gilen, 1996; Schneider, 2004). 

Attraktivitet bör därmed inte vara ett undantag och tidigare forskning har också visat att de 

helt klart leder till fördomar och skarpa stereotyper (Langlois, Kalakanis, Rubenstein, Larsen, 

Hallam & Smoot, 2000; Eagly, Ashmore, Makhijani, & Longo 1991; Nordholm, 1980). Detta 

är problem av stor betydelse, som kan ge avgörande negativa konsekvenser i alla delar av 

livet. Gällande allt från nackdelar i vardagliga möten, till diskriminering vid en 

anställningsintervju. Det är därmed av stor vikt att belysa rådande fördomar och stereotyper 

utifrån attraktivitet. Speciellt då detta område är relativt outforskat i jämförelse med ex. 

etnicitet. En ökad medvetenhet och kunskap inom detta område kan i sin tur minska fördomar 

och diskriminering.  

I hänsyn till detta krävs ökad forskning inom detta område och denna studie utförs i 

intresse av att identifera vilka personlighetsegenskaper och stereotyper som appliceras på 

människor utefter dess attraktivitet.  

 

Kategorier och Stereotyper 

 

Det har under åren funnits stora meningsskiljaktigheter kring vad definitionen på 

stereotyper ska innehålla och många forskare har definierat stereotyper på väldigt många olika 

sätt. För att förstå dessa problem kring att enas om en definition behöver man förstå de 

kognitiva mekanismer som ligger bakom skapandet och appliceringen av stereotyper. Samt 

varför vi människor använder oss av stereotyper. 

Människan har ett behov av att kategorisera objekt och människor i sin omgivning. 

Detta sker genom att individen jämför det den ser med prototyper och exempel från olika 

kategorier för att avgöra vilken kategori objektet tillhör (Schneider, 2004; Whitely & Kite, 

2010). Det betraktaren jämför är likhet mellan egenskaper hos objektet och de mentala 

exempel och prototyper individen har i sitt minne. Den kategori som objektet passar bäst in i 

placeras det i (Schneider 2004). Gällande kategorier brukar man tala om icke sociala och 

sociala kategorier. Med sociala kategorier menar man olika kategorier som människor delas in 

i, t.ex. attraktivitet, kön, etnicitet, kroppsbyggnad eller yrke. Med icke sociala kategorier 

menar man kategorier som annat än människor delas in i, t.ex. djurarter, drycker, möbler etc. 

(Whitely & Kite 2010).  

      När en individ eller ett objekt har blivit kategoriserad så tilldelas den/det automatiskt en 

uppsättning egenskaper som betraktaren associerar med den tilldelade kategorin. Det är här 

våra scheman kommer in i bilden (Schneider 2004). Ett schema definieras enligt Taylor och 

Peplau (2005) som en organiserad struktur kognitioner om en person, grupp, plats eller en sak. 

Vilket betyder att en människa har ett schema om varje social och icke social kategori. I dessa 

scheman finns de egenskaper som vi tilldelar medlemmarna i de kategorier vi placerar dem i. 

Alltså kan man säga att våra stereotyper finns i våra scheman. Scheman har dock en mer 

betydande roll än så eftersom de också hjälper oss att utföra själva kategoriseringen 

(Schneider 2004). Människan måste använda genvägar för att kunna fungera på ett effektivt 
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sätt. Kategorisering och användandet av scheman är exempel på detta och stereotyper är en 

produkt av dessa två kognitiva mekanismer (Schneider 2004). 

Den definition som denna studie utgår ifrån beskrivs av Schneider (2004) och anses 

bringa konsensus bland de flesta forskare. Schneider beskriver hur stereotyper är kvalitéer 

som upplevs vara associerade med en grupp eller kategori av människor. En stereotyp är alltså 

allt det en människa tror sig veta om medlemmarna i en kategori. Denna definition berör inte 

huruvida stereotyper är felaktiga eller inte. Det spelar där med ingen roll huruvida det 

individen tror stereotypen är korrekt eller inte, för huruvida det ska klassas som en stereotyp 

(Schneider, 2004; Whitely & Kite, 2010).  

En anledning till att stereotyper skapas som vanligtvis lyfts fram enligt social teorier är 

hur stereotyper är effekten av en självuppfyllande profetia. Där ett visst utseende leder till ett 

visst bemötande. Där betraktarens förväntningar av personen leder till att individen uppfyller 

dessa förväntningar och lever upp till vissa stereotyper, gällande denna studie då stereotyper 

kring attraktivitet (Zebrowitz, 1997, Langlois, et al, 2000; Dion, et al. 1972). 

Media är exempel på en faktor som ofta ges som en inflytelserik faktor på hur 

stereotyper skapas och detta speciellt gällande attraktivitet. De attraktiva människorna är 

överrepresenterade i media och en genomsnittlig människa spenderar flera timmar om dagen 

med att observera vackra människor på tv, filmer och i tidningar (ex, Langlois, et al, 2000). 

Studier har visat att det fanns skillnader på hur olika grupper av studenter bedömde ett foto av 

en ”medelsnygg” kvinna. En grupp studenter hade tidigare tittat på en TV-serie med tre 

påtagligt vackra kvinnor som huvudpersoner, en grupp hade inte sett den. De skulle sedan 

bedöma hennes attraktivitet. Det var en signifikant skillnad på hur dessa grupperna bedömde 

kvinnan på fotot. De studenter som hade tittat på serien bedömde kvinnan som mindre 

attraktiv  än gruppen som inte hade sett den. Förklaringar diskuteras, inte oväntat med fokus 

på massmedias påverkan. (Kenrick & Guiterres, 1980).      

 

Fördomar 

Brewer och Brown (1998) definierar fördomar som en attityd riktad mot människor 

pga. att de är medlemmar av en specifik social grupp. Från ett social- vetenskapligt perspektiv 

är fördomar den affekt eller känsla som en individ känner när individen tänker på eller 

intrigerar med människor i andra grupper, således en separat komponent från stereotyper 

(Brewer och Brown, 1998). Fördomar är attityder som antas vara utvärderingar av en hel 

social grupp eller av individer för att de är medlemmar av denna grupp. Där reaktionen 

uppkommer från utvärdering av den generella sociala kategorin (Cuddy, Fiske & Glick, 

2007). Dessa utvärderingar kan liknas vid emotioner eller ”magkänsla” gentemot en social 

grupp i sin helhet eller en viss individ inom gruppen. Då stereotyper är kognitiva så är 

fördomar emotionella. Dessa reaktioner är därmed ofta automatiska. En person kan alltså 

bestämma sig för att gilla eller ogilla en invid med mycket lite medvetet övervägande (Cuddy 

et al., 2007).  

Dessa emotionella reaktioner kan vara antingen positiva, negativa eller en blandning 

av dessa. När de är mixade kan personen ha en ambivalent känslomässig respons eller 

bestäms responsen beroende på om de positiva eller negativa som är mest framträdande. 

Emotionella reaktioner gentemot sociala grupper kan uppstå av flera olika orsaker. 

Exempelvis då de upplever hot från en annan grupp och då genom att känna rädsla, ångest etc. 

(Whitley & Kite, 2010). 

  

Personlighetsdrag och attraktivitet  

 Forskning kring attraktivitet har i stora drag främst genererat ”beauty is good” 

stereotypen (Langlois, et al, 2000). Vilket innebär att attraktiva människor tilldelas mer 

önskvärda egenskaper. Dion, et al. (1972) är exempel på forskare som utfärdat studier om den 
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fysiskt attraktiva stereotypen. I denna studie fick ett antal collegestudenter se fotografier av 

andra studenter och tilldela dessa olika karaktärsdrag. Socialt önskvärda egenskaper var mer 

ofta tilldelade till attraktiva personer i jämförelse med oattraktiva. Vilket impliderar mot en 

”beautiful is good” halo effekt av attraktivitet. (ex, Dion, et al, 1972; Langlois, 1986).  

 En studie som kan liknas vid den egna studien, utfördes av Landy & Sigall, (1974). Här 

fick studenter läsa en uppsats, som fanns i en välskriven och i en mindre välskriven version. 

En där det fanns ett foto på en attraktiv tjej som sades hade skrivit uppsatsen, en med en 

oattraktiv och en där inget foto fanns med. Resultatet var att uppsatsen med det attraktiva 

fotot fick mest positiv utvärdering. Sämst fick uppsatsen med det oattraktiva fotot och 

uppsatsen utan foto fick en utvärdering däremellan (Landy & Sigall, 1974).     
En liknande studie visar att de finns liknande resultat i hur man utvärderar en lärare. 

Svart-vita foton på lärare visades för studenter (USA) mellan årskurs 2-11 och 13. 

Studenterna skulle bedöma lärarna på 7 faktor rörande deras prestation som lärare. De 

oattraktiva lärarna fick lägre värdering på alla faktorer av alla studenterna. (Goebel & Cashen, 

1979).          
Vidare visar forskning att attraktiva personer bedöms speciellt ha bättre sociala 

färdigheter och vara sexuellt varmare än oattraktiva personer. Att de i högre utsträckning ska 

vara mer socialt kompetenta, mer dominanta, samt psykiskt friskare än oattraktiva personer 

(ex. Langlois et al, 2000; Eagly, Ashmore, Makhijani, & Longo 1991; Nordholm, 1980). Det 

finns också studier som visar att attraktiva människor anses vara mer välanpassade, samt att 

de tros ha mer framgång i livet (ex. Eagly, et al 1991). Vidare visas att attraktiva människor 

får ett mer vänligt och respektfullt bemötande, även att de är mindre osäkra och blyga sociala 

sammanhang, vilket möjligtvis kan öka chanserna till ett lyckligt socialt liv (Eagly et al. 

1991).  

Ytterliggare egenskaper som intelligens, kompetens och samarbetsförmåga har i studier 

också tillskrivits attraktiva (ex. Kanazawa, 2010, Tietje & Cresap 2005). 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). I den amerikanska studien av 

Kanazawa påvisades att generell intelligens och attraktivitet faktist hade ett positivt samband. 

Det diskuterades om en så kallad "halo-effect", rörande det faktum att intelligens och 

attraktivitet hade ett positivt samband: Lärarna som utvärderade elevernas attraktivitet var 

medvetna om deras förmåga och intelligens. Alltså, kan deras intelligens möjligtvis vara en 

faktor till varför de anses mer attraktiva. 

I en kanadensisk studie av Krebs & Adolfini (1975) deltog 60 manliga och 60 kvinnliga 

förstaårselever på ett universitet. Här undersöktes förhållandet mellan fysisk attraktivitet och 

social kontakt i faktorer av vilka som blev accepterade, isolerade/okända, eller avvisade av 

personer av samma kön och det motsatta könet. Resultaten gav att de avvisade var mest 

attraktiva, de accepterade var näst mest attraktiva och de isolerade minst attraktiva. De fann 

också personlighetsegenskaper som kunde kopplas till dessa kategorier. De avvisade 

(attraktiva) studenterna (både kvinnor och män) var självständiga, ambitiösa och 

"åstadkommare".  De accepterade (näst mest attraktiva) studenterna var tillgivna, 

samförstående (främja den sociala sammanhållningen). De isolerade (minst attraktiva) var 

tillbakadragna, känslomässigt hämmade och defensiva. (Krebs & Adolfini. 1975) 

Det är svårt att inte få indikationer om att attraktiva människor ses i positiv dager 

jämfört med oattraktiva människor. Hatfield & Sprecher (1986) ref. i Eagly et al gick så långt 

att de i sin artikel påstod att människor tror att attraktiva personer har alla dygder människan 

känner till. Detta kan dock vara en överdrift då forskning visar att det även finns en del 

negativa egenskaper som associeras med attraktiva personer. I några studier anses attraktiva 

människor vara självcentrerade samt egoistiska (Dermer & Thiel, 1975; Cash & Janda, 1984, 

båda ref i. Eagly et al, 1991). 
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Oattraktiva personer associeras med en del rätt så anmärkningsvärda och oönskade 

avvikande beteenden. Människor tror till exempel att oattraktiva personer är mer politiskt 

radikala (Unger, Hildebrand, & Madar, 1982, ref i. Schneider 2004). Oattraktiva personer 

antas också i högre utsträckning vara homosexuella, samtidigt som attraktiva personer är mer 

troliga att tillskrivas stereotyper utifrån kön (Dunkle & Francis, 1996; Unger et al., 1982, båda 

ref i. Schneider 2004). Något mycket anmärkningsvärt är dock är dock resultaten i en studie 

av Davies, Ellis, Hadyn & Shepherd (1978). Deltagarna fick här se ett foto en kort stund och 

fick sedan i uppgift att rekonstruera fotot så likt de kunde. De fick höra att personen på fotot 

var antingen en arbetare eller en mördare. Ansiktsrekonstruktionerna från de deltagare som 

fick höra att fotot föreställde en mördare bedömdes som signifikant oattraktivare jämfört med 

de som föreställde en arbetare. Vilket kan tyda på att oattraktivitet associeras med socialt 

avvikande beteenden som mord.  

 Det finns därmed olika studier som ger varierande resultat och pekar på en varierande 

mängd av personlighetsegenskaper som kopplas till attraktivitet. Denna studie inriktar sig på 

ett brett spektrum av olika personlighetsegenskaper, för att kunna öka kunskapen och ge mer 

klarhet i hur fördomar och stereotyper inom attraktivitet visar sig.  

 

Ålder och fördomar 

 Inom forskningen kring attraktivitet, redovisad ovan, är en stor majoritet av 

studierna gjorda på studenter eller barn (Feingold, 1992). I en gedigen meta-analys uttrycker 

Langlois, et al, (2000) bristen på studier kring attraktivitet med deltagare äldre än collegenivå. 

De resultat Langlois får fram i denna studie grundar sig på forskningsstudier av deltagare 

mellan 6 år och upp till collegenivå. Resultatet visar inga skillnader kring vikten av 

attraktivitet för collegestudenter och barn. Detta gällande så väl bedömningar, behandling, 

och beteende/egenskaper med attraktivitet som påverkande faktor. Bristen på studier på ett 

bredare åldersintervall ger därmed motivation till utförandet av denna studie, som riktar sig 

mot såväl yngre som äldre vuxna.  

Huruvida individers fördomsfullhet varierar med ålder visar på skilda 

forskningsresultat. Enligt en del studier varierar fördomar beroende på individens ålder och 

visar att jämfört med yngre människor så har äldre mer negativa fördomar (Firebaugh & 

Davis, 1988; Smith, 1981; Tuch, 1981). Detta förklaras bl. med att de blev socialiserade under 

mer fördomsfulla tider (Schuman, Steeh, Bobo, & Krysan, 1997). En annan förklaring är att 

det har mindre ”hämmande” kontroll än yngre (Hasher, Stoltzfus, Zacks & Rypma, 1991). 

Men detta menas också bero på att detta hämmande inte indikerar något mer än just viljan att 

uttrycka fördomar. Ett sätt att ta sig an detta är att undersöka huruvida äldre vuxna visar 

implicita fördomar än yngre vuxna, vilket i en studie av Nosek, Banaji & Greenwald (2002) 

visat sig vara ett faktum.  

Ett flertal studier har dock genererat motsägande resultat. Dessa visar inga samband 

med tidigare nämnda ålderseffekt, och visar att dagens generation är mindre fördomsfulla än 

tidigare generationer och även verkar förbli så när de blir äldre (Danigelis & Cutler, 1991; 

Krosnick & Alwin, 1989; Smith, 1981).  

 

Kön och fördomar 
Ytterliggare faktorer som möjligen kan påverka människans bedömning utefter 

attraktivitet är könsskillnader. Sociala teorier förutspår antaganden om att människans kultur 

värderar attraktivitet som mer viktig för kvinnor jämfört med män (Hatfield & Sprecher, 

1986; Jackson, 1992). Enligt denna utgångspunkt bör alltså kvinnor erfara mer fördomsfulla 

bedömningar och olik behandling utefter attraktivitet. Denna inriktning skiljer sig delvis från 

tidigare nämna evolutionsbaserat perspektiv. Här antas också skillnader gällande bedömning 

och behandling av personen, men inga könsskillnader gällande beteende och egenskaper 
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(Buss, 1986; Buss & Schmitt, 1993; Jackson 1992).  

Forskning visar på varierande resultat. Bar-tal & Saxe (1976) drar slutsatser från sin 

studie och menar att generellt sett är de negativa stereotyperna kopplade till oattraktivitet 

starkare gentemot oattraktiva kvinnor jämfört med oattraktiva män. Samtidigt som de positiva 

stereotyperna gentemot attraktivitet är starkare för attraktiva kvinnor, jämfört med attraktiva 

män. Miller (1970, ref i Bar-tal & Saxe 1976) menade att oattraktiva män uppfattas vara bättre 

på att kompensera för sin oattraktivitet (Miller, 1970). Vidare visas i en studie av Stroebe, 

Insko, Thomson och Layton (1971) på hur utseendet när det gäller val av partner anses vara 

viktigt för båda könen, men hos män i högre utsträckning än kvinnor.  

Vidare har Heilman och Saruwatari (1978) utfört en studie gällande utvärdering av 

jobbsökande. Här visades att det var en fördel för män att vara attraktiva men bara en fördel 

för kvinnor när det gällde en icke-ledande position. Utvärderingen då bland annat föreslagen 

startlön och kvalifikationer. Resultatet indikerade på att attraktivitet förstärkte uppfattningen 

om könsrelaterade attribut rörande arbetsbeteenden (Heilman & Saruwatari, 1978). 

Något kallat ”Woman are wonderful-effekten” anses starkt knutet till fördomar mot 

utseende. Detta påvisas genom forskning av Eagly och Mladinic (1989), där kvinnor och män 

bedömer kvinnor mer positivt i ett antal egenskaper som kan anses mer ”kvinnliga”, 

exempelvis omvårdnad, empati och ödmjukhet. Det har också påvisats i självskattningsstudier 

att kvinnor känner mer empati än vad män gör vilket skulle kunna  tolkas som att det faktiskt 

är på det viset (Bernstein 2003).  

Dock visas i exempelvis två meta-anaslyser av Langlois, et al. (2000) och Eagly et al. 

(1991) inga som helst könsskillnader gällande fördomar i hänsyn till attraktivitet. Dessa skilda 

resultat ger anledning till att ytterliggare studera möjliga könsskillnader utifrån attraktivitet, 

vilket är ett av målen med denna studie.  

 

Syfte 

Denna studie utförs i intresse av att se om utseende påverkar bedömningar hos vanliga 

människor som inte har ett yrke vilket kräver ett attraktivt utseende. Syftet med studien är att 

studera huruvida människor tar hänsyn till utseendet i personbedömningar som gäller 

egenskaper och kompetenser vilka inte påverkas av utseendet. 

Vi vill också se om det finns könsskillnader i dessa bedömningar, d.v.s. om det finns en 

skillnad i hur män och kvinnor bedömer en attraktiv eller oattraktiv person av motsatt eller 

samma kön. Vi är även intresserade av vilka de rådande stereotyperna och fördomarna 

gentemot attraktiva och oattraktiva människor är.  

Slutligen riktar sig denna studie till att studera både yngre och äldre vuxna. Därmed 

kommer en jämförelse mellan en ”yngre” åldersgrupp och en ”äldre” åldersgrupp att utföras.  

 

Metod 
 

I föreliggande studie utfördes ett experiment i syfte att studera hur utseendet kan påverka 

personbedömningar gällande egenskaper och kompetenser där utseendet inte har någon 

inverkan. 

 

Urval 

I studien användes tillgänglighetsurval. I syfte att få tag i studenter kontaktades lärare vid en 

högskola i södra Sverige via mail och telefon. Därmed erbjöds möjlighet att besöka 3 

föreläsningar där studenterna tillfrågades om att ställa upp i studien. Utöver studenterna vid 

föreläsningarna tillfrågades de män som fanns tillgängliga på skolområdet. Detta i syfte att 

kompensera för den övervägande majoriteten kvinnor som deltagit på föreläsningarna.  

I syfte att få in deltagare till den äldre urvalsgruppen kontaktades ett företag i Norrland och 
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två företag i Stockholm. Därmed erbjöds möjlighet att besöka dessa företag och samla in data 

från de anställda som valde att ställa upp. 

Totalt deltog 284 personer, 128 kvinnor, 156 män och 5 bortfall. Bortfallen berodde på 

icke ifyllda enkäter. I studentgruppen deltog 155 personer varav 75 kvinnor och 80 män. 

Medelåldern för kvinnor var 22,8 ( S=4,1) och 23,6 (S=3,2) för män. I den äldre 

urvalsgruppen deltog 129 personer, varav 41 kvinnor och 81 män. Medelåldern för kvinnor 

var 47,02 ( S=11,46) och 45,28 (S=12,13) för män. 

 

Mätinstrument 

Mätinstrumentet var en enkät. Denna bestod av en försättsida där information kring etik 

och studiens syfte framgår. Dock är informationen kring syftet inte fullständig då den 

informationen förmodligen skulle påverka deltagarnas svar. De får veta att studien går ut på 

att undersöka hur människor gör personbedömningar, attraktivitetsvariabeln utelämnas 

medvetet. Därefter följer en bakgrundsinformationsida där de får fylla i ålder, kön samt 

utbildningsnivå. 

Själva experimentdelen i enkäten består av en kort personbeskrivning som är 

manipulerad så att den ska vara intetsägande. Personbeskrivningen lyder följande. ”Mitt namn 

är Gustav. Jag är 24 år och pluggar beteendevetenskap på högskola. På sidan av jobbar jag 

extra med lite olika ”småjobb”. På fritiden tycker jag om att umgås med vänner men också att 

spendera tid för mig själv. Mina övriga intressen är sport och läsning. Jag tycker också om att 

resa och äta gott”. Denna personbeskrivning är identisk i samtliga enkäter, med undantag för 

namnet då kvinnorna heter Sara istället för Gustav. 

Under personbeskrivningen finns en bild föreställande en persons ansikte. Det fanns 4 

olika bilder som var manipulerade att föreställa en attraktiv man (se Bilaga 1), oattraktiv 

man (se Bilaga 2), attraktiv kvinna (se Bilaga 3) och oattraktiv kvinna (se Bilaga 4). Bara 

en av dessa 4 bilder förekommer i varje enkät och det fanns lika många enkäter med varje 

bild. Det fanns alltså 4 olika versioner av enkät, vilket deltagarna inte visste om. Under bilden 

fanns 9 frågor om personen på bilden, frågorna är desamma i samtliga 4 versionerna av 

formuläret.  

Dessa frågor handlade om att deltagarna i experimentet skulle bedöma personen på bilden 

i 3 olika dimensioner, personliga egenskaper, allmän kompetens och social kompetens. 

 

 Dimensionen personliga egenskaper bestod av frågor om hur deltagaren bedömer 

personens: trevlighet, pålitlighet och humor. 

 Dimensionen allmän kompetens bestod av frågor om: hur intelligent personen är, hur 

kompetent han/hon är inom sitt ämne (beteendevetenskap) och om han/hon är en bra 

arbetskollega. 

 Dimensionen social kompetens bestod av frågor om: hur socialt kompetent personen 

är, hur många vänner han/hon har och om deltagaren själv skulle vilja vara vän med 

personen. 

Då personbeskrivningen är manipulerad att vara intetsägande så är tanken att deltagarna 

ska bedöma utifrån bilden och därmed applicera sina eventuella stereotyper kring attraktivitet 

i svaren. Skillnader i svaren mellan bilderna beror då på bildens attraktivitet då det är det enda 

som skiljer de fyra olika formulären åt. 

För att hitta rätt bilder för vårt syfte gjordes en pilotstudie med olika bilder. Vi ville hitta 

bilder på personer som generellt kunde anses vara attraktiva eller oattraktiva. Här var vi t ex 

noggranna med att undvika bilder av personer med extremt avvikande utseenden, stereotypa 

utseenden eller icke skandinaviskt utseende. Detta för att undvika att eventuella rasistiska 

fördomar eller fördomar gentemot en viss utseendestil skulle påverka deltagarnas svar. 

Vi valde ut 4-5 alternativ till varje bild i huvudstudien, dvs. 4 attraktiva män, 4 attraktiva 
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kvinnor osv. Totalt blev det cirka 20 bilder. Bilderna hämtade vi från Internet. Vi gick sedan 

ut med dessa bilder till Ica Maxi Flygstaden och bad personer i åldern 20-30 år, vilket är 

ungefär den ålder som studenterna på högskolan i Halmstad har, värdesätta attraktiviteten hos 

personerna på bilderna på en glidande skala 1-10. Vi tillfrågade ungefär 20 personer. Sedan 

räknade vi ut medelvärde och standardavvikelse för samtliga bilders värden i syfte att hitta de 

personer som generellt ansågs attraktiva respektive oattraktiva. Vi valde sedan ut de bilder 

som hade de medelvärden vi ville ha. De oattraktiva bilderna hade ett medelvärde på ungefär 

2 och de attraktiva ett medelvärde på ungefär 7.  

För att försäkra oss om att den äldre åldersgruppen skulle anse bilderna lika attraktiva 

och oattraktiva som studenterna så gjordes samma pilot studie på ungefär 20 personer i åldern 

35-60 år. De oattraktiva bilderna hade ett medelvärde på ungefär 3,5 och de attraktiva ett 

medelvärde på ungefär 7,15. 

 

Procedur 
Innan vi gick ut till föreläsningarna och arbetsplatserna blandade vi de 4 versionerna i 

en enda bunt för att låta slumpen avgöra vilken version varje student/deltagare fick. På så vis 

uppnådde vi en slumpmässig fördelning av enkäterna. Det tog cirka 10 minuter för varje 

deltagargrupp att fylla i enkäterna. 

Vi informerade deltagarna om att deltagandet i studien var frivilligt och kunde avbrytas 

närhelst de önskade. Denna information fanns också på enkätens framsida, men vi valde att 

informera om detta muntligt också då det annars fanns en risk att de kände sig tvingade att 

delta innan de hade läst informationen på framsidan.  

 

Analys 
Den insamlade datan kommer att läggas in i statistikprogrammet PASW Statistics 18. I 

datorprogrammet kommer flera Variansanalyser att göras. 

 

Resultat 

 

Samtliga analyser har utgått ifrån signifikansnivån 0,05 och utförts med en fyrvägs 

variansanalys.  

 

Personliga egenskaper 

I tabell 1 nedan presenteras medelvärde, antal deltagare, samt standardavvikelse för 

respektive personlighetsdrag inom dimensionen ”Personliga egenskaper”. Detta för ”yngre” 

resp. ”äldre” deltagare, samt manliga och kvinnliga deltagare, som bedömt manliga resp. 

kvinnliga bilder, samt attraktiva resp. oattraktiva bilder. En fyrvägs variansanalys har 

genomförts.  

Tvåkomponent. En signifikant effekt mellan ”Attraktivitet” och ”Trevlighet” uppvisas, 

F1,268= 17,37,p<0,01, Partial eta
2
=0,06. De attraktiva personerna (M=6,74, S=1,35) bedömdes 

signifikant mer trevliga än de oattraktiva personerna (M=6,08, S=1,51). 

En stark tendens till signifikant samband hittades mellan: ”Attraktivitet” och 

”Pålitlighet” uppvisas, F1,268= 3,83,p<0,07, Partial eta
2
=0,01. De attraktiva personerna 

(M=6,26, S=1,67) bedömdes mer pålitliga än de oattraktiva personerna (M=5,95, S=1,70).  

Inga signifikanta effekter uppvisas mellan ”Attraktivitet” och ”Humor”. Därmed finns 

ingen interaktionseffekt gällande huruvida attraktivitet påverakar bedömningen av humor. 

Vidare kunde inga signifikanta effekter uppvisas mellan: ”Kön på försöksperson” och 

”Attraktivitet”, ”Kön på bilden” och ”Attraktivitet” eller mellan ”Urvalsgrupp” och 

”Attraktivitet”. Därmed finns inga skillnader inom denna dimension beroende på kön på 

bilden, kön på deltagarna eller på tillhörandet av en äldre/yngre åldersgrupp, i hänsyn till hur 
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attraktivitet påverkar bedömningarna inom denna dimension. 

Trekomponent. Inga signifikanta effekter uppvisas mellan: ”Kön på försöksperson”, 

”Attraktivitet” och ”Kön på bilden”, ”Kön på försöksperson”, ”Attraktivitet” och 

”Urvalsgrupp”, ”Attraktivitet, ”Urvalsgrupp” och ”Kön på bilden”. Därmed hittades inte 

några interaktionseffekter utifrån någon av de tre personlighetsegenskaperna under denna 

dimension vid trekomponentsanalysen.  

Fyrkomponents. Inget signifikant resultat hittades mellan: Attraktivitet, ”Urvalsgrupp”, 

”Kön på bilden” och ”Kön på försöksperson”. Därmed påvisas inga interaktionseffekter 

utifrån fyrkomponentsanalysen gällande någon av personlighetsegenskaperna under denna 

dimension.    
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Tabell 1. Antal, medelvärde, för första dimensonen, ”Personliga egenskaper” 

 

 Trevlighet Pålitlighet Humor  
Bilder Urvalsgrupp Kön 

deltagare 

N M SD N M SD N M SD  

Attraktiv Äldre Man 39 6,61 1,16 39 6,28 1,31 39 5,58 1,56 

  Kvinna 22 7,09 1,26 30 6,83 1,53 22 6,31 1,42 

Total 61 6,78 1,21 61 6,45 1,40 61 5,85 1,54 

Yngre Man 38 6,64 1,36 38 5,92 1,74 38 4,65 1,86 

 Kvinna 40 6,95 1,50 40 6,27 1,94 40 5,55 1,73 

Total 78 6,70 1,45 78 6,10 1,84 78 5,11 1,84 

Total Man 68 6,88 1,29 77 6.10 1,54 77 5,12 1,77 

 Kvinna 71 6,60 1,38 62 6,45 1,81 62 5,82 1,66 

Total 139 6,74 1,34 139 9,25 1,67 139 5,43 1,75 

Oattraktiv Äldre Man 42 6,26 1,53 42 6,00 1,80 42 5,42 1,90 

  Kvinna 22 7,09 1,26 22 6,77 1,54 12 6,41 1,44 

Total 42 6,26 1,53 68 5,85 1,77 61 5,85 1,54 

Yngre Man 37 5,72 1,34 37 6,00 1,63 37 4,70 1,83 

 Kvinna 40 6,95 1,50 40 6,27 1,94 20 5,50 1,96 

Total 37 5,72 1,44 77 6,03 1,63 78 5,11 1,84 

Total Man 79 6,01 1,50 71 6,21 1,73 79 5,08 1,89 

 Kvinna 66 6,15 1,53 74 5,70 1,62 62 5,82 1,66 

Total 128 6,56 1,53 145 5,95 1,69 139 5,43 1,75 

Attraktiv 

man 

Äldre Man 18 6,61 1,14 18 5,94 1,10 18 5,77 1,66 

  Kvinna 10 7,20 1,54 10 7,10 1,72 10 6,20 1,47 

Total 28 6,82 1,30 28 6,35 1,44 28 5,92 1,58 

Yngre Man 20 6,70 1,30 20 6,00 1,52 20 4,65 1,63 

 Kvinna 20 7,15 1,30 20 6,70 1,75 20 5,60 1,53 

Total 40 6,92 1,30 40 6,35 1,51 40 5,12 1,63 

Total Man 38 6,65 1,21 38 5,97 1,32 38 5,185 1,72 

 Kvinna 30 7,16 1,36 30 6,83 1,53 30 5,80 1,51 

Total 68 6,88 1,29 68 6,35 1,47 68 5,45 1,65 

Attraktiv 

kvinna 

Äldre Man 21 6,61 1,20 21 6,57 1,43 21 5,42 1,50 

  Kvinna 12 7,00 1,04 12 6,50 1,78 12 6,41 1,44 

Total 33 6,75 1,14 33 6,54 1,39 33 5,78 1,53 

Yngre Man 18 6,16 1,42 18 5,83 2,00 18 4,66 2,14 

 Kvinna 20 6,75 1,68 20 5,85 2,30 20 5,50 1,96 

Total 38 6,47 1,57 38 5,84 2,13 38 5,10 2,06 

Total Man 39 6,41 1,31 39* 6,23 1,73 39 5,07 1,84 

 Kvinna 32 6,84 1,46 32 6,09 2,00 32 5,84 1,81 

Total 71 6,60 1,38 71 6,16 1,85 71 5,42 1,85 

Oattraktiv 

man 

Äldre Man 18 6,38 1,71 18 6,16 2,06 18 5,44 2,06 

  Kvinna 15 6,33 1,75 15 6,13 1,45 15 5,46 1,24 

Total 33 6,36 1,71 33 6,15 1,78 33 5,45 1,71 

Yngre Man 17 6,11 1,16 17 6,35 1,72 17 4,71 1,86 

 Kvinna 21 6,57 1,39 21 6,19 1,74 21 5,09 1,64 

Total 38 6,36 1,30 38 6,26 1,71 38 4,92 1,73 

Total Man 35 6,25 1,46 35 6,25 1,88 35 5,08 1,97 

 Kvinna 36 6,47 1,53 36 6,16 1,61 36 5,25 1,48 

Total 71 6,36 1,49 71 6,21 1,73 71 5,16 1,73 

Oattraktiv 

kvinna 

Äldre Man 24 6,16 1,40 24 5,87 1,62 24 5,41 1,81 

  Kvinna 11 5,45 1,36 11 4,90 1,86 11 5,45 2,01 

Total 35 5,94 1,41 35 5,57 1,73 35 5,42 1,85 

Yngre Man 20 5,40 1,60 20 5,70 1,52 20 4,70 1,86 

 Kvinna 19 5,94 1,50 19 5,94 1,58 19 5,15 2,00 

Total 39 5,66 1,56 39 5,82 1,53 39 4,92 1,92 

Total Man 44 5,81 1,52 44 5,79 1,56 44 5,09 1,85 

 Kvinna 30 5,76 1,45 30 5,56 1,73 30 5,26 1,98 

Total 74 5,79 1,48 74 5,70 1,62 74 5,16 1,89 
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Allmän kompetens 

I tabell 2 nedan presenteras medelvärde, antal deltagare, samt standardavvikelse för 

respektive personlighetsdrag inom dimensionen ”Allmän kompetens”. Detta för ”yngre” resp. 

”äldre” deltagare, samt manliga och kvinnliga deltagare, som bedömt manliga resp. kvinnliga 

bilder, samt attraktiva resp. oattraktiva bilder. En fyrvägs variansanalys har genomförts.  

Tvåkomponent. En signifikant effekt mellan ”Huruvida personen är en bra 

arbetskollega” och ”Attraktivitet” uppvisas, F1,268= 6,31,p<0,05, Partial eta
2
=0,02.  De 

attraktiva personerna (M=6.33, S=1,51) bedömdes signifikant vara ”bättre arbetskollegor” än 

de oattraktiva personerna (M=5,99, S=1,69). 

Inga signifikanta effekter uppvisas mellan: ”Attraktivitet” och ”Kompetens” eller 

”Attraktivitet” och ”Intelligens”. Därmed finns ingen interaktionseffekt gällande huruvida 

attraktivitet påverakar bedömningen av varken kompetens eller intelligens. 

Ett signifikant effekt gällande ”Kön på försökspersonen” och tendensen att bedöma 

personens ”Kompetens” utefter attraktivitet uppvisas, F1,268=4,81, p<0,05, Partial eta
2
=0,02. 

Således beror huruvida deltagarna bedömer personens ”Kompetens” efter attraktivitet eller 

inte på könet på deltagarna. De kvinnliga deltagarna bedömde de attraktiva (M=6,48, S=1,55) 

och de oattraktiva (M=6,55, S=1,48) bilderna utefter attraktivitet i mindre grad än männen 

bedömde de attraktiva (M=1,46, S=6,21) och oattraktiva (M=5,52, S=1,68).  

Inga signifikanta effekter uppvisas mellan: ”Kön på försöksperson” och ”Attraktivitet ” 

gällande ”Intelligens” och huruvida personen är en ”Bra arbetskollega”. Därmed finns inga 

skillnader beroende på könet på försökspersonen gällande huruvida attraktivitet påverakar 

bedömningen av kompetens och intelligens. 

Ett signifikant effekt gällande ”Kön på bilden” och  tendensen att bedöma huruvida 

”Personen är en bra arbetskamrat” utefter attraktivitet uppvisas, F1,268=4,27, p<0,05, Partial 

eta
2
=0,016. Således beror huruvida bilderna bedöms efter attraktivitet eller inte på könet på 

bilderna. Bilder med attraktiva kvinnor (M=6,77, S=1,43) och oattraktiva kvinnor (S=1,68, 

M= 5,95) bedömdes mer utefter attraktivitet än attraktiva män (M=6,47, S=1,49)  och 

oattraktiva män (S=1,42, M=6,52).  

 Vidare hittades ingen signifikant effekt mellan ”Kön på bilden” och ”Attraktivitet” eller 

”Urvalsgrupp” och ”Attraktivitet” gällande någon av de tre frågorna under denna dimension. 

Därmed finns inga skillnader beroende på könet på bilden eller tillhörandet av en äldre/yngre 

åldersgrupp, gällande huruvida attraktivitet påverakar bedömningen inom denna dimension. 

Trekomponent. Inga signifikanta effekter uppvisas mellan: ”Kön på försöksperson”, 

”Attraktivitet” och ”Kön på bilden”, ”Kön på försöksperson”, ”Attraktivitet” och 

”Urvalsgrupp”, ”Attraktivitet, ”Urvalsgrupp” och ”Kön på bilden”. Därmed hittades inte 

några interaktionseffekter utifrån någon av de tre personlighetsegenskaperna under denna 

dimension vid trekomponentsanalysen.  

Fyrkomponents. Inget signifikant resultat hittades mellan: Attraktivitet, ”Urvalsgrupp”, 

”Kön på bilden” och ”Kön på försöksperson”. Därmed påvisas inga interaktionseffekter 

utifrån fyrkomponentsanalysen gällande någon av personlighetsegenskaperna under denna 

dimension.    
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Tabell 2. Antal, medelvärde och standardavvikelse, för första dimensonen, ”Allmän kompetens” 

 

 Intelligens Betvet kompetens Bra arbetskollega  
Bilder Urvalsgrupp Kön 

deltagare 

N M SD N M SD N M SD  

Attraktiv Äldre Man 39 6,00 1,25 39 6,10 1,51 39 6,56 1,20 

  Kvinna 22 6,63 1,25 22 5,90 1,54 22 6,50 1,50 

Total 61 6,22 1,28 61 6,03 1,51 61 6,54 1,31 

Yngre Man 38 6,18 1,22 38 6,31 1,41 38 6,34 1,58 

 Kvinna 40 6,52 1,58 40 6,80 1,68 40 7,02 1,51 

Total 78 6,75 1,42 78 6,56 1,46 78 6,69 1,54 

Total Man 77 6,09 1,23 77 6,20 1,46 77 6,45 1,40 

 Kvinna 62 6,56 1,46 62 6,48 1,45 62 6,83 1,51 

Total 139 6,30 1,36 139 6,33 1,50 139 6,62 1,46 

Oattraktiv Äldre Man 42 5,95 1,43 42 5,59 1,57 45 6,33 1,45 

  Kvinna 22 6,63 1,25 26 6,15 1,54 26 5,92 1,83 

Total 68 5,97 1,96 68 5,80 1,57 68 6,17 1,60 

Yngre Man 37 6,13 1,71 37 5,43 1,80 37 5,86 1,56 

 Kvinna 40 6,52 1,58 40 6,80 1,48 40 6,57 ,166 

Total 77 6,38 1,65 77 6,14 1,77 77 6,18 1,63 

Total Man 79 6,03 1,56 79 5,51 1,67 66 6,25 1,73 

 Kvinna 66 6,37 1,68 66 6,54 1,53 79 6,11 1,51 

Total 145 6,19 1,62 145 5,98 1,68 145 6,17 1,68 

Attraktiv 

man 

Äldre Man 18 5,77 1,21 18 6,05 1,47 18 6,44 1,29 

  Kvinna 10 6,20 1,39 10 5,50 1,43 10 6,50 1,58 

Total 28 5,92 1,27 28 5,85 1,45 28 6,46 1,37 

Yngre Man 20 6,05 1,23 20 6,25 1,61 20 5,95 1,57 

 Kvinna 20 6,60 1,53 20 6,50 1,46 20 7,00 1,45 

Total 40 6,32 1,40 40 6,37 1,53 40 6,47 1,58 

Total Man 38 5,92 1,21 38 6,15 1,53 38 6,18 1,44 

 Kvinna 30 6,46 1,47 30 6,16 1,51 30 6,83 1,48 

Total 68 6,16 1,35 68 6,16 1,51 68 6,45 1,49 

Attraktiv 

kvinna 

Äldre Man 21 6,19 1,28 21 6,14 1,59 21 6,66 1,15 

  Kvinna 12 7,00 1,04 12 6,25 1,60 12 6,50 1,50 

Total 33 6,48 1,25 33 6,18 1,57 33 6,60 1,27 

Yngre Man 18 6,33 1,23 18 6,38 1,19 18 6,77 1,51 

 Kvinna 20 6,45 1,66 20 7,10 1,48 20 7,05 1,60 

Total 38 6,39 1,46 38 6,76 1,38 30 6,92 1,44 

Total Man 39 6,25 1,25 39 6,25 1,40 39 6,71 1,31 

 Kvinna 32 6,65 1,47 32 6,78 1,56 32 6,84 1,56 

Total 71 6,43 1,35 71 6,49 1,49 71 6,77 1,42 

Oattraktiv 

man 

Äldre Man 18 5,72 1,60 18 5,38 1,53 18 6,38 1,75 

  Kvinna 15 6,46 1,15 15 6,46 1,55 15 6,20 1,61 

Total 33 6,06 1,57 33 5,87 1,61 33 6,30 1,66 

Yngre Man 17 6,23 1,64 17 5,05 2,24 17 6,17 1,33 

 Kvinna 21 6,80 1,72 21 6,80 1,28 21 6,80 1,40 

Total 38 6,55 1,68 38 6,02 1,96 38 6,52 1,38 

Total Man 35 5,97 1,61 35 5,22 1,89 35 6,28 1,54 

 Kvinna 36 6,66 ,62 36 6,66 1,39 36 6,55 1,50 

Total 71 6,72 1,64 71 5,95 1,80 71 6,42 1,51 

Oattraktiv 

kvinna 

Äldre Man 24 6,12 1,29 24 5,75 1,62 24 6,29 1,23 

  Kvinna 11 5,36 2,01 11 5,72 1,48 11 5,54 2,06 

Total 35 5,88 1,56 35 5,74 1,55 6,35 6,05 1,55 

Yngre Man 20 6,05 1,82 20 5,75 1,29 20 5,16 1,72 

 Kvinna 19 6,42 1,42 19 6,78 1,71 19 6,10 1,88 

Total 39 6,23 1,62 39 6,25 1,58 39 5,84 1,79 

Total Man 44 6,09 1,53 44 5,75 1,46 44 5,77 1,50 

 Kvinna 30 6,03 1,71 30 6,40 1,69 30 5,90 1,93 

Total 74 6,06 1,59 74 6,01 1,58 74 5,94 1,67 
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Social kompetens 

I tabell 3 nedan presenteras medelvärde, antal deltagare, samt standardavvikelse för 

respektive personlighetsdrag inom dimensionen ”Social kompetens”. Detta för yngre resp. 

Äldre deltagare, samt manliga och kvinnliga deltagare, som bedömt manliga resp. kvinnliga 

bilder, samt attraktiva resp. oattraktiva bilder. En fyrvägs variansanalys har genomförts.  

Tvåkomponent. En signifikant effekt mellan ”Social kompetens” och ”Attraktivitet” 

uppvisas, F1,267= 19,44,p<0,01, Partial eta
2
=0,07.  De attraktiva personerna (M=6.98, S=1,41) 

bedömdes signifikant mer ”Socialt kompetenta”  än de oattraktiva personerna (M=6,16, 

S=1,71).  

Vidare uppvisas en signifikant effekt mellan ”Viljan att vara vän med personen” och 

”Attraktivitet”, F1,268= 39,97,p<0,01, Partial eta
2
=0,04.  Deltagarna vill hellre vara vän med 

attraktiva personerna (M=5,94, S=1,91) till skillnad från de oattraktiva personerna (M=5,30, 

S=1,85).  

En signifikant effekt mellan ”Huruvida personen har många vänner” och ”Attraktivitet” 

uppvisas, F1,268= 10,64,p<0,01, Partial eta
2
=0,04.  De attraktiva personerna (M=6.48, S=1,60) 

bedöms ha fler vänner än de oattraktiva personerna (M=5,84, S=1,67). 

Inga signifikanta effekter uppvisas mellan ”Kön på försöksperson” och ”Attraktivitet”, 

angående någon av personlighetsegenskaperna inom denna dimension. Därmed finns inga 

skillnader beroende på könet på försökspersonen gällande huruvida attraktivitet påverakar 

bedömningen inom denna dimension. 

En signikant effekt gällande ”Kön på bilden” och tendensen att bedöma huruvida 

”Huruvida personen har många vänner” utefter attraktivitet uppvisas, F1,268= 10,64,p<0,01, 

Partial eta
2
=0,038. Således beror huruvida deltagarna bedöms efter attraktivitet eller inte av 

könet på bilderna. Bilder med attraktiva kvinnor (M=6,36, S=1,71) och oattraktiva kvinnor 

(S=1,55, M= 6,24) bedömdes mer utefter attraktivitet än attraktiva män (M=6,59, S=1,48)  

och oattraktiva män (M=5,42, S=1,70). 

Inga signifikanta effekter uppvisas mellan:”Kön på bilden” och ”Attraktivitet” gällande 

”Social kompetens” och ”Viljan att vara vän med personen”. Därmed finns inga skillnader 

gällande dessa två egenskaper beroende på könet på försökspersonen gällande huruvida 

attraktivitet påverakar bedömningen.  

Vidareuppvisas inga  signifikanta effekter mellan ”Attraktivitet” eller ”Urvalsgrupp” 

angående någon av personlighetsegenskaperna inom denna dimension. Därmed finns inga 

skillnader beroende på om deltagrna hör till den äldre/yngre gruppen, gällande huruvida 

attraktivitet påverakar bedömningen inom denna dimension. 

Trekomponent. Inga signifikanta effekter uppvisas mellan: ”Kön på försökperson”, 

”Attraktivitet” och ”Kön på bilden”,”Kön på försökperson”, ”Attraktivitet” och 

”Urvalsgrupp”, ”Attraktivitet, ”Urvalsgrupp” och ”Kön på bilden”. Därmed hittades inte 

några interaktionseffekter utifrån någon av de tre personlighetsegenskaperna under denna 

dimension vid trekomponentsanalysen.  

Fyrkomponents. Inget signifikant resultat hittades mellan: Attraktivitet, ”Urvalsgrupp”, 

”Kön på bilden” och ”Kön på försöksperson”. Därmed påvisas inga interaktionseffekter 

utifrån fyrkomponentsanalysen gällande någon av personlighetsegenskaperna under denna 

dimension.  
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Tabell 3. Antal, medelvärde och standardavvikelse, för första dimensonen, ”Social kompetens”  

 Social kompetens Antal vänner Vill vara vän   
Bilder Urvalsgrupp Kön 

deltagare 

N M SD N M SD N M SD  

Attraktiv Äldre Man 39 7,00 1,02 39 6,79 1,17 39 6,12 1,19 

  Kvinna 22 7,18 1,33 22 6,54 1,73 22 6,63 1,55 

Total 61 7,06 1,13 61 6,70 1,39 61 6,31 1,34 

Yngre Man 38 6,73 1,62 38 6,13 1,80 38 5,31 2,41 

 Kvinna 39 7,07 1,57 40 6,45 1,66 40 5,95 1,99 

Total 77 6,90 1,59 38 6,29 1,72 78 5,64 2,22 

Total Man 77 6,87 1,35 77 6,46 1,44 77 5,72 1,93 

 Kvinna 61 7,11 1,48 62 6,48 1,67 22 6,19 1,87 

Total 138 6,97 1,41 139 6,47 1,59 139 5,93 1,91 

Oattraktiv Äldre Man 42 6,42 1,68 42 5,90 1,67 42 5,59 2,05 

  Kvinna 26 6,38 1,60 26 5,92 1,62 26 5,19 2,09 

Total 68 6,41 1,64 68 5,91 1,64 68 5,44 2,06 

Yngre Man 37 5,67 1,82 37 5,78 1,77 37 5,24 1,31 

 Kvinna 40 6,17 1,67 40 5,82 1,66 40 5,12 1,50 

Total 77 5,93 1,75 77 5,77 1,70 77 5,18 1,65 

Total Man 79 6,07 1,78 79 5,82 1,71 79 5,43 1,93 

 Kvinna 66 6,25 1,63 66 5,86 1,63 66 5,15 1,74 

Total 145 6,15 1,71 145 5,84 1,67 145 5,30 1,85 

Attraktiv 

man 

Äldre Man 18 6,72 1,07 18 6,94 1,16 18 5,88 1,27 

  Kvinna 10 7,20 1,54 10 6,20 1,98 10 6,30 1,76 

Total 28 6,89 1,25 28 6,67 1,51 28 6,03 1,45 

Yngre Man 20 6,65 1,75 20 6,35 1,38 20 5,50 2,13 

 Kvinna 20 7,15 1,56 20 6,70 1,55 20 6,25 1,99 

Total 40 6,90 1,66 40 6,52 1,46 40 5,87 2,07 

Total Man 38 6,68 1,45 38 6,63 1,30 38 5,68 1,77 

 Kvinna 30 7,16 1,53 30 6,53 1,69 30 6,26 1,89 

Total 68 6,89 1,49 68 6,58 1,47 68 5,94 1,83 

Attraktiv 

kvinna 

Äldre Man 21 7,23 0,94 21 6,66 1,19 21 6,33 1,11 

  Kvinna 12 7,16 1,19 12 6,83 1,52 12 6,91 1,37 

Total 33 7,21 1,02 33 6,72 1,30 33 6,54 1,22 

Yngre Man 18 6,83 1,50 18 5,88 2,19 18 5,11 2,73 

 Kvinna 19 7,00 1,63 20 6,20 1,76 20 5,65 2,00 

Total 37 6,91 1,55 38 6,05 1,95 38 5,39 2,36 

Total Man 39 7,05 1,23 39 6,30 1,47 39 5,76 2,09 

 Kvinna 31 7,06 1,45 32 6,43 1,68 32 6,12 1,87 

Total 70 7,05 1,32 71 6,36 1,70 71 5,92 1,99 

Oattraktiv 

man 

Äldre Man 18 5,94 1,83 18 5,11 1,64 18 5,44 2,28 

  Kvinna 15 6,33 1,63 15 5,60 1,59 15 5,33 2,19 

Total 33 6,12 1,72 33 5,33 1,61 33 5,39 2,20 

Yngre Man 17 5,23 1,88 17 5,17 1,74 17 5,05 1,78 

 Kvinna 21 6,19 1,77 21 5,76 1,84 21 5,38 1,49 

Total 38 5,76 1,86 38 5,50 1,79 38 5,23 1,61 

Total Man 35 5,60 1,86 35 5,14 1,66 35 5,25 2,03 

 Kvinna 36 6,25 1,69 36 5,69 1,72 36 5,36 1,79 

Total 71 5,92 1,79 71 5,42 1,70 71 5,30 1,90 

Oattraktiv 

kvinna 

Äldre Man 24 6,79 1,50 24 6,50 1,47 24 5,70 1,89 

  Kvinna 11 6,45 1,36 11 6,36 1,62 11 5,00 2,04 

Total 35 6,68 1,52 35 6,45 1,50 35 5,48 1,94 

Yngre Man 20 6,05 1,73 20 6,20 1,70 20 5,40 1,87 

 Kvinna 19 6,15 1,60 19 5,89 1,48 19 4,84 1,50 

Total 39 6,10 1,65 39 6,05 1,58 39 5,12 1,70 

Total Man 44 6,45 1,63 44 6,36 1,57 44 5,56 1,87 

 Kvinna 30 6,26 1,59 30 6,06 1,57 30 4,90 1,68 

Total 74 6,37 1,61 74 6,24 1,55 74 5,29 1,81 
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Diskussion 

 

Syftet med denna studie var att se om deltagarna skulle döma de avbildade personerna 

efter utseende när det gäller egenskaper där utseende är irrelevant genom att applicera sina 

stereotyper. Syftet var också att se om det finns könsskillnader, samt att identifiera 

könsskillnader. Vidare att se om det finns ålderskillnader, samt att identifiera skillnader hos 

den äldre och den yngre urvalsgruppen.  

Det kan nu konstateras att deltagarna i denna studie dömer efter utseende när det gäller 

egenskaper där utseende är irrelevant. De statistiska testerna visade på flera skillnader i hur 

försökspersonerna gjorde bedömningarna beroende av vilket formulär de fick. Det enda som 

skiljde formulären åt var bilderna. Personbeskrivningen och frågorna var desamma. De fyra 

olika bilderna var testade i pilotstudier och föreställde därför medvetet attraktiva respektive 

oattraktiva män och kvinnor. 

Detta tyder på att bildens attraktivitet faktiskt påverkar försökspersonens bedömningar 

gällande de frågor som ställdes. Försökspersonerna verkar ha fördomar gentemot attraktiva 

och oattraktiva personer gällande vissa av de egenskaper och kompetenser som de fick 

bedöma utifrån fotona inom i denna studie. Det är då möjligt att de applicerar vissa av sina 

stereotyper på de avbildade individerna, vilket visar sig i skillnaderna i svaren på frågorna. 

Denna studies resultat ger till stor del bekräftelse för tidigare genomgången forskning av 

attraktivitet (ex. Langlois et al, 2000; Eagly, Ashmore, Makhijani, & Longo 1991; Nordholm, 

1980). Vid fem av de nio olika personlighetsfrågorna gav denna studie signifikant korrelation 

med attraktivitet. Vid ytterliggare en personlighetsfråga fanns en mycket stark tendens till det 

samma. Detta ger tydliga indikationer på att människor faktiskt tar stor hänsyn till attraktivitet 

vid bedömning av andra människor. Detta har också påvisats i tidigare genomgången 

forskning (ex. Langlois et al, 2000; Eagly, Ashmore, Makhijani, & Longo 1991; Nordholm, 

1980).  

 

Personlighetsegenskaper 
I denna studie påverkade attraktivitet försökspersonens uppfattning om hur trevlig den 

avbildade personen var. Egenskapen trevlig är väldigt bred och bör kunna likställas med 

många liknande liknande egenskaper som exempelvis snäll etc. Det är också en egenskap där 

en förväntad skillnad mellan attraktiva och oattraktiva människor är intressant och en möjlig 

påverkan i en rad olika situationer. 

En upplevd skillnad i trevlighet kan tolkas att överensstämma med tidigare forskning 

som visar att attraktiva personer får ett trevligare bemötande av andra samt ett starkt stöd för 

att attraktiva personer anses vara socialt mer kompetenta (ex. Langlois et al, 2000; Eagly, 

Ashmore, Makhijani, & Longo 1991; Nordholm, 1980). Att de attraktiva personerna får ett 

trevligare bemötande kan relativt sannolikt bero på att de själva förväntas vara trevliga. Vilket 

som tidigare nämnt är en vanligt förekommande förklaring form av en självuppfyllande 

profetia (Zebrowitz, 1997, Langlois, et al, 2000; Dion, et al. 1972). Vidare bör en vital del av 

social kompetens vara trevlighet vilket också kan tyda på en förväntan hos försökspersonerna 

i de andra studierna att de attraktiva personerna skulle vara trevliga.  

En intressant fråga här är om det är så att människor har en förväntan att attraktiva 

personer ska vara extra trevliga eller om det snarare är så att oattraktiva människor bedöms 

vara direkt otrevliga. Något som kan tyda på att oattraktiva människor bedöms som direkt 

otrevliga är att oattraktiva personer i tidigare studier har associerats med kriminella och 

asociala beteenden (Davies, Ellis, Hadyn & Shepherd, 1978). Det är troligt att de flesta 

människor har en otrevlighetstereotyp gentemot kriminella och asociala människor. En 

intressant notis kring detta är att det vid upprepade tillfällen kom kommentarer från våra 

försökspersoner där de på ett kraftfullt sätt sade att den oattraktiva mannen i studien såg ut 
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som en massmördare och dylikt. Även om en fråga kring kriminalitet inte ingick i studien så 

var dessa kommentarer intressanta att höra. 

De andra två personlighetsegenskaperna inom denna dimension var pålitlighet och 

humor. Här hade inte attraktivitet någon effekt vilket också bekräftas av tidigare forskning, då 

dessa egenskaper lyst med sin frånvara i relation till attraktivitet.   

 

Allmän kompetens 

Egenskaperna kompetens och intelligens visade inte på någon koppling till attraktivitet i 

våran denna studie. Det står i motsats till en del tidigare forskning som visat på det motsatta. 

Exempelvis har Kanazawa (2010) och Tietje & Cresap (2005) kopplat attraktivitet 

egenskaperna intelligens och kompetens. Vidare har attraktivitet även visat sig ha ett samband 

med högre IQ (Feingold 1992; Langlois et. al. 2000), vilket också skulle tyda på en koppling 

mellan intelligens och attraktivitet.  

I denna studie bedömde försökspersonerna de attraktiva människorna som bättre 

arbetskollegor än de oattraktiva. Bra arbetskollega kan vara synonym till ett flertal olika 

egenskaper. Exempelvis kan de liknas vid studier där bra samarbetsförmåga har kopplats till 

attraktivitet (ex. Kanazawa, 2010; Tietje & Cresap 2005). Att vara en bra arbetskollega bör 

vidare innebära att kunna fungera socialt med övriga kollegor, vilket bör kunna relateras till 

egenskaper som social kompetens och trevlighet, som i denna studie kopplats till attraktivitet.  

 

Social kompetens 

Inom denna dimension vara alla resultat signifikant relaterade till attraktivitet. Till att 

börja med kan detta liknas vid tidigare studier av ex. Langlois et al, (2000); Eagly, Ashmore, 

Makhijani, & Longo (1991); Nordholm (1980), som funnit attraktivitetens koppling till social 

kompetens.. 

Dessa resultat tyder vidare på att människor kopplar attraktivitet med ett rikare socialt 

liv, med fler vänner, där den attraktiva personen anses vara en bättre vän. Detta kan liknas vid 

ex. Eaglys, et al (1991) metastudie som visar att attraktiva människor anses vara mer 

välanpassade och ha mer framgång i livet. Där de även anses vara mindre osäkra i sociala 

sammanhang, vilket bör kunna kopplas till en ökad förmåga att skaffa vänner och vara en 

social person. 

Det finns ytterliggare nära likheter med den tidigare nämnda kanadensiska studien av 

Krebs & Adolfini (1975), där attraktivitetens relation till social kontakt undersöktes. Här fann 

man att det oattraktiva var mer tillbakadragna och defensiva i sitt uttryck och hade vidare 

förmågan att bli mest avvisade och isolerade från andra människor. Medan de mer attraktiva 

ansågs som mer samförstående och tillgivna. I det hela taget finner vi ingen forskning som 

motsäger resultatet gällande denna dimensionen.  

 

Åldersvariabel 

En jämförelse av den ”yngre” och ”äldre” åldersgruppen ger i våran studie inga 

signifikanta skillnader med hänsyn till attraktivitet. Som nämndes inledningsvis är våran 

studie viktig då det råder stor brist på forskning kring attraktivitet på individer äldre än 

collegenivå. Därmed krävs naturligtvis utökad forskning för att kunna säkerställa våra 

resultats styrka. Studiens resultat kan dock jämföras med tidigare genererad forskning på 

yngre åldersgrupper, som inte hellre visar på några skillnader i hänsyn till ålder (ex. Langlois, 

et al, (2000), Danigelis & Cutler, 1991; Krosnick & Alwin, 1989; Smith, 1981).  

Dock står studiens resultat i viss motsägelse till en del forskning som utförts på 

fördomar som inte varit fokuserade kring just attraktivitet. Där forskning visat att äldre 

generellt har mer negativa fördomar än yngre (Firebaugh & Davis, 1988; Smith, 1981; Tuch, 

1981).  
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Könsvariabel 
Överlag tyder inte denna studie på några utpräglade könsskillnader gällande hur 

attraktivitet påverkar bedömningar. De skillnader som uppenbarar sig följer dock ett 

konsekvent mönster. De signifikanta resultat som visar sig tyder på att män i högre grad 

tenderar att bedöma utefter attraktivitet vid personlighetsbedömningar. Vidare visas att 

kvinnor i större utsträckning tenderar bli bedömda utefter attraktivitet i jämförelse med män.  

Dessa resultat följer indikationer på tidigare nämnda sociala förväntningsteorier som 

förutspår att människans kultur värderar attraktivitet som mer viktig för kvinnor jämfört med 

män. (Hatfield & Sprecher, 1986; Jackson, 1992). Enligt denna utgångspunkt bör alltså 

kvinnor erfara mer fördomsfulla bedömningar och olik behandling utefter attraktivitet, vilket 

också är fallet i våran studie. Dock står detta i motsägelse gentemot två meta-anaslyser av 

Langlois, et al. (2000) och Eagly et al. (1991) som inte visar på några som helst 

könsskillnader gällande fördomar i hänsyn till attraktivitet. Våra resultat kan dock relateras 

även till denna studies resultat, med hänsyn till att våra skillnader endast uppenbarade sig i 

liten skala.  

 

Slutsatser 
Det intressanta med denna studie är inte de enskilda frågorna i sig utan bilden som 

målas upp när sammankopplingarna mellan de signifikanta frågorna utforskas. Det finns ett 

tydligt mönster. Trevlighet och social kompetens borde vara tätt kopplat till att vara en bra 

arbetskollega, ha många vänner samt att vara en person folk gärna vill ha en vänskaplig 

relation till. Det är alltså i egenskaper som har någon form av koppling till sociala aspekter 

som attraktiva personer ses på ett fördelaktigt vis när det gäller det sociala spelet rent allmänt. 

I denna studie var inte effektstyrkan särskilt stark, cirka 5-7 %, på någon av frågorna. Men 

effekten finns ändå där och eftersom de signifikanta frågorna enligt oss är sammanlänkade så 

visar de tillsammans att det är väldigt troligt att det finns en utbredd stereotyp hos människor 

att attraktiva människor är socialt kompetentare både generellt och i specifika situationer än 

oattraktiva människor. Vilket också stämmer överens med tidigare forskning (ex. Langlois et 

al, 2000; Eagly, Ashmore, Makhijani, & Longo 1991; Nordholm, 1980). 

Det är inte osannolikt att dessa stereotyper kan leda till diskriminering i en rad olika 

situationer. Att på djupet behandla vilka dessa situationer är ligger inte inom denna studies 

område. Men utifrån resultaten vore det inte osannolikt att diskriminering sker vid tex. 

anställningstillfällen. Eftersom social kompetens och att vara en bra arbetskollega är något en 

arbetsgivare bör värdera högt vid en anställning. Vilket leder till att oattraktiva personer kan 

ha svårare att få jobb. Det kan också leda till att arbetsgivare missar den perfekta 

arbetstagaren då han diskriminerar bort en oattraktiv person eftersom attraktivitet inte säger 

någonting om hur bra den personen är på sitt yrke. 

Ännu mer sannolikt är kanske att diskriminering sker i det vardagliga sociala livet. Våra 

försökspersoner svarade ju faktiskt att de hellre vill vara vän med attraktiva människor än 

med oattraktiva. Försökspersonerna trodde också att de attraktiva människorna var trevligare 

och mer social kompetenta, vilket också bör vägas in vid val av vänner. Detta borde då leda 

till att oattraktiva människor har svårare att få vänner. Det kan innebära att en oattraktiv 

ungdom har svårt att finna vänner i sin nya gymnasieklass, i fotbollslaget eller på 

konfirmationslägret. Vilket naturligtvis är hemskt. 

Effektstyrkan i studien fanns som sagt där, men den var relativt svag vilket förstås 

känns bra ur någon form av moralisk synvinkel. Även om attraktivitet påverkade svaren så var 

det i en ganska liten utsträckning. Vilket känns hoppfullt. Rent moraliskt vill man naturligtvis 

inte att människor ska dömas efter attraktivitet när det gäller sådant som inte påverkas av 

attraktivitet. Dock så borde effekten inte finnas alls. Försökspersonerna i denna studie fick 
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ingen som helst information som kunde hjälpa dom att göra en bedömning i de frågorna de 

fick. Det kan vara intressant att titta på tidigare forsknings effektstyrka. Om man ser till 

Langlois et al, 2000 meta-analys, en gedigen sammanställning av tidigare forskning, kan man 

tyda att effektstyrkan här är avsevärt högre än i vår studie. Vilket ger indikationer om att de 

resultat vi fått fram ändå tidigare har bekräftats med en högre effektstryka och de bör därmed 

ge indikationer på att effekterna verkligen existerar. 

Trots den svaga effektstyrkan så tyder denna studie på att det faktiskt är så att attraktiva 

människor går in i vissa situationer i livet med en liten fördel gentemot oattraktiva människor 

som snarare går in i samma situationer med ett litet handikapp. De situationer som verkar 

mest utsatta enligt denna studie är sociala sammanhang och skrämmande nog så viktiga 

situationer som anställningstillfällen. Attraktivitet även visat sig ha avgörande betydelse i 

livsavgörande sammanhang som domstol. Tidigare forskning av Tietje & Cresap 2005 visar att 

attraktiva personer som begått samma brott som en mindre attraktiv person kommer mer lindrigt 

undan och döms mer sällan inför en jury. I vår studie relativt små skillnader kan i verkliga livet få 

mer avsevärda konsekvenser.  

Eftersom denna studie skedde under konstgjorda förhållanden i syfte att stärka den 

interna validiteten så minskar då den externa validiteten. Det är inte helt enkelt att hävda att 

de skillnader som uppvisats i studien ser likadana ut i verkligheten. Det är troligt att det finns 

en skillnad mellan att bedöma ett foto och en livs levande person. Ute i verkligheten är det 

många andra faktorer som spelar in i personbedömningar som vi medvetet har eliminerat i 

denna studie. Som det sades i inledningen finns det stereotyper kring en rad olika 

utseenderelaterade faktorer som leder till diskriminering och negativa fördomar. Det kan 

handla om kroppsbyggnad, klädstil och hudfärg (ex. Aboud & Amato, 2001; Gilen, 1996; 

Schneider, 2004). Vilket faktiskt kan göra att effektstyrkan är starkare i en mer 

verklighetstrogen situation än i denna studie. Kliver en oattraktiv person in på en 

anställningsintervju, kanske han har ett orättvist men litet handikapp på grund av sin 

oattraktivitet. Detta handikapp kan han förmodligen övervinna med andra kvalitéer. Men vad 

händer med en oattraktiv och överviktig person med fel hudfärg och en dålig klädstil i samma 

situation? Det vore inte otroligt om det är så att kombinationen av dessa ofördelaktiga attribut 

skapar en betydligt högre effektstyrka jämfört med vår studie. I verkligheten när 

personbedömningar görs har förmodligen betraktaren i de flesta fall tillgång till all denna 

information samtidigt. Skapas då ett så starkt handikapp för dessa personer att de inte kan 

övervinna stereotyperna som hålls gentemot dem?  

 

Metoddiskussion 

 

Enkätens bilder 
Vi fick vid några tillfällen höra att den oattraktiva kvinnan inte var tillräckligt oattraktiv 

jämfört med den attraktiva kvinnan. De vi pratade med ansåg att det fanns en skillnad i 

attraktivitet dem emellan men att den var inte lika utpräglad och tydlig som mellan bilderna 

på männen. Dock upplevde vi att hon var tydligt oattraktivare än den attraktiva kvinnan vilket 

var det viktiga i vår studie. 

Det var oväntat svårt att finna rätt bilder på Internet. Många timmar spenderades till att 

söka bilder med önskat utseende. Hade vi haft mer tid så hade vi inte använt oss av denna 

metod till att hitta bilder. Då hade vi fotograferat bilderna själva så att vi hade kunnat 

kontrollera bakgrund, minspel, frisyrer etc. Vi hade kunnat åka till en stad som ligger långt 

från platsen där vi gör själva studien för att hitta rätt modeller. Det optimala hade varit att ta 

hjälp av en professionell fotograf och någon form av makeup artist i samma stad där vi hittar 

modellerna. Då hade vi verkligen kunnat eliminera samtliga faktorer hos bilderna bortsett från 

utseendet som skulle kunna ha en effekt på deltagarnas svar.  
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Ett annat problem var att bilderna anpassades åldersmässigt efter den yngre 

urvalsgruppen. De skulle föreställa vara ungefär 24 år gamla. Vilket innebär en ordentlig 

ålderskillnad mellan bilderna och den äldre urvalsgruppen. Problemet med detta är att den 

yngre åldersgruppen får bedöma människor i sin egen ålder samtidigt som den äldre 

urvalsgruppen får bedöma människor som är betydligt yngre. Vilket kan innebära skillnad i 

svaren på grund av ålderskillnad mellan urvalsgruppen och bilderna. Det bör speciellt påverka 

fråga 9 som handlar om huruvida försökspersonen vill vara vän med personen på bilden. Det 

är möjligt att det finns en känsla av social O-önskvärdhet för en 55-årig man att svara att de 

vill vara vän med en 24-årig kvinna eller dylikt. 

Att deltagarna i de två urvalsgrupperna hade samma uppfattning om attraktiviteten på 

bilderna fastslogs genom pilotstudier där äldre respektive yngre kvinnor fick bedöma 

bildernas attraktivitet. Det rådde konsensus kring bildernas attraktivitet. Av den anledningen 

valde vi att använda samma bilder på båda urvalsgrupperna. Alternativet hade varit att hitta 

nya bilder som var i samma ålder som deltagarna i den äldre urvalsgruppen som ansågs 

likvärdiga i attraktivitet som de ursprungliga bilderna. Bedömningen var dock att detta 

alternativ innebar större metodiska brister än att behålla de ursprungliga bilderna. Även om de 

nya bilderna ansågs likvärdiga i attraktivitet så hade det ändå inte varit samma bilder vilket 

gör det svårt att jämföra resultaten från de två urvalsgrupperna. Sannolikheten att någon 

skillnad förutom attraktiviteten hos några bilder påverkar svaren är då relativt stor. Vilket 

hade sänkt den högt prioriterade interna validiteten. 

 

Procedur 
För att frågeformuläret skulle fylla sin funktion perfekt så skulle inte deltagarna titta på 

varandras frågeformulär. Om man upptäckte att det var olika foton på formulären skulle man 

kunna lista ut vad vårt syfte var och svara annorlunda. Även om vi bad deltagarna att inte titta 

på varandras formulär fanns ändå risken att dem gjorde det. Om vi hade haft mer tid och 

resurser så hade vi gjort detta moment på ett sätt där deltagarna inte hade kunnat se varandras 

formulär. Då hade risken att de blivit påverkade av något annat än fotot minskat. 

Standardiseringen var i detta avseende inte helt perfekt. Det fanns inte möjlighet att 

standardisera miljön deltagarna gjorde experimentet i. Majoriteten av de yngre deltagarna 

gjorde experimentet efter sina föreläsningar i stora grupper samtidigt som majoriteten av de 

äldre deltagarna gjorde experimentet i betydligt mindre grupper och ibland till och med 

enskilt på sina arbetsplatser. 

 

Urvalsprocessen 

Att ett tillgänglighetsurval användes sänker naturligtvis generaliserbarheten. Hänsyn 

måste tas vid generalisering då vårt urval inte är representativt. Detta delvis beroende av att 

urvalet är av begränsad storlek, samt att den yngre åldersgruppens deltagare endast är 

hämtade från en högskola. Dock har den äldre åldersgruppen större spridning och härstammar 

från såväl södra, mellersta och norra Sverige. I övrigt så var det väldigt svårt att kontrollera 

insamlandet av data i den äldre urvalsgruppen när det gällde könsfördelningen samt 

utbildningsnivå. Anledningen till detta är att det är relativt svårt att få tillgång till människor 

på deras arbetsplatser då det är många formella frågor som måste lösas med ledningen på 

varje arbetsplats. Vilket innebär att det får duga med de arbetsplatser som står till förfogande 

och därför är inte kontroll över könsfördelning möjlig. Denna studie fick trots det en godkänd 

könsfördelning, men inte optimal. 

 

Framtida forskning 

Det finns studier, inklusive denna, som visar på att attraktivitet spelar roll när vi gör 

personbedömningar. Även gällande sådant som inte påverkas av attraktivitet. Det som inte 
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riktigt är utforskat är huruvida effekten beror på en negativ syn på oattraktiva människor eller 

en positiv syn på attraktiva människor. För att utreda detta bör en studie som liknar denna 

studie göras med skillnaden att man har en tredje attraktivitetskategori som består av bilder 

som anses vara genomsnittligt attraktiva. Då kan man genom att jämföra skillnaderna mellan 

de tre attraktivitetskategorierna avgöra huruvida effekten beror på en extra positiv syn på 

attraktiva människor eller en negativ syn på oattraktiva människor. 

De flesta studier som finns idag inom ämnet stereotyper och fördomar kring attraktivitet har 

använt bilder som deltagarna får bedöma eller tilldela olika egenskaper. Den typen av design 

ger en hög intern validitet då forskaren enkelt kan eliminera andra faktorer som kan påverka 

resultaten eftersom bilderna är enkla att manipulera och kontrollera. Det ger dock en låg 

extern validitet då det är en väldigt konstlad situation försökspersonerna utsätts för. Det är 

rimligt att det föreligger en viss skillnad mellan att bedöma en stillbild och en livs levande 

person i realtid. Därför borde det göras studier som sker under mer verklighetstrogna 

situationer för att undersöka huruvida de resultat som finns inom området faktiskt är 

applicerbara på verkliga livet och om det finns skillnader. Det är här också intressant att 

undersöka hur stark effekten av attraktivitet är när den kombineras med andra estetiska 

attribut som frisyr, kläder, längd osv. 
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