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Är du en attraktiv arbetssökande – Grattis! 

Utseendets betydelse i ett jämlikt samhälle* 
 

Ida Normark 

 

 
Physical attractiveness stereotype innebär en tendens att se attraktiva 

personer som innehavare av mer positiva egenskaper än mindre attraktiva 

personer (Dion, Berscheid & Walster, 1972). Detta medför även att 

attraktiva personer blir fördelaktigt behandlade i samhället. Då majoriteten 

av den tidigare forskningen är genomförd i USA och det kan antas finnas 

kulturella skillnader var syftet med denna studie att undersöka om tendensen 

till fördelaktigt behandlande av människor baserat på utseende även finns i 

Sverige. Deltagarna bestående av 72 högskolestudenter varav 42 män fick 

läsa en jobbannons och ett cv i samband med att de såg en bild på en 

attraktiv eller mindre attraktiv arbetssökande. Deltagarnas skattningar av 

den arbetssökande bekräftade tendensen att se attraktiva personer i ett 

positivt ljus då de både uppfattades och tenderade att behandlas mer 

fördelaktigt. Författaren föreslår att en liknande studie görs inom den 

svenska rekryteringsbranschen för att se om samma tendens finns där. 
 

Keywords: physical attractiveness stereotype, attractive, unattractive, labour 

market 
 

 

Så fort vi ser eller hör någonting väcks det känslor inom oss som påverkar hur vi tolkar det. 

Oavsett om vi vill eller inte gör vi känslomässiga bedömningar som i stor utsträckning är 

oåterkalleliga och svåra att förändra. Vi kan vid ett kort möte missa att lägga märke till vad en 

person hade för hårfärg eller vad denne hade för kläder på sig, men om vi kände positiva eller 

negativa känslor, om vi tyckte om personen eller inte är en reaktion vi inte kan undgå. Det är 

redan inom en sekund denna reaktion uppstår och formar på så sätt det första intrycket vi får 

av en person (Zajonc, 1980). 

En annan faktor som påverkar hur vi uppfattar andra människor är vilka egenskaper och 

karakteristiska drag vi tillskriver dem, våra s.k. stereotypa uppfattningar (Worchel & 

Rothgerber, 1997). Stereotyper består av ett antal egenskaper som antas beskriva en viss 

grupp och dess gruppmedlemmar, t.ex. könsstereotyper, och delas av en stor grupp människor 

(Haslam, 1997). Physical attractiveness stereotype, även kallad ”what is beautiful is good” 

(Dion, Berscheid & Walster, 1972, s. 289) innebär en uppfattning om att fysiskt attraktiva 

personer besitter mer positiva egenskaper, lever lyckligare liv och är mer framgångsrika än 

mindre attraktiva personer. En metaanalys av Feingold (1992) visar också på att attraktiva 

personer uppfattas som mer sällskapliga, dominanta, intelligenta samt vid godare mental hälsa 

än oattraktiva personer. Langlois, Kalakanis, Rubenstein, Larson, Hallam och Smoot (2000) 

undersökte i en metaanalys bland annat attraktivitetens betydelse i reella interaktioner mellan 

människor. Över 150 studier som undersökte fysisk attraktivitet bland barn och vuxna ingick i 

analysen där resultatet visade att attraktiva personer har en fördel i många vardagliga 

situationer då de både uppfattas och behandlas mer positivt än mindre attraktiva personer. 

Attraktivitet visade sig vara starkt relaterat till popularitet bland barn och till framgång bland 

 

*Författaren vill tacka fotograf Lennart Hyse för bidrag med bilder till studien. Ett speciellt 

tack riktas även till personerna på bilderna för att de fick användas i studien samt till Robert 

Stein som bearbetat och manipulerat bilderna i Photoshop. 
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vuxna. Dessa generella effekter visade sig även vara lika starka oavsett om personen som gör 

bedömningarna och personen som blir bedömd känner varandra eller ej. Vidare visade 

resultatet även att attraktiva vuxna och barn beter sig samt uppfattar sig själva mer positivt än 

oattraktiva vuxna och barn. Andra studier indikerar också att tendensen att se attraktiva 

individer i ett mer positivt ljus medför konsekvenser i hur dessa individer blir behandlade. 

Sigall och Ostrove (1975) undersökte om det fanns en koppling mellan hur långt 

fängelsestraff en gärningsman tilldelades beroende på hur attraktiv denne uppfattades. 

Deltagarna fick läsa en brottsbeskrivning som var antingen attraktivitetsrelaterat (bedrägeri) 

eller icke attraktivitetsrelaterat (inbrott) samtidigt som de fick se en bild på antingen en 

attraktiv person, en oattraktiv person eller ingen bild alls. Resultatet visade att den attraktiva 

gärningsmannen tilldelades ett kortare fängelsestraff än den oattraktiva gärningsmannen när 

brottet inte var attraktivitetsrelaterat, men var brottet attraktivitetsrelaterat tilldelades den 

attraktiva gärningsmannen ett längre fängelsestraff än den oattraktiva gärningsmannen. Då en 

kontrollgrupp ingick i studien visade resultatet även att det inte är en nackdel att vara 

oattraktiv då den oattraktiva gärningsmannen tilldelades ungefär lika långt fängelsestraff som 

gärningsmannen utan bild. Inte bara i brott och straffsammanhang blir attraktiva individer 

fördelaktigt behandlade, denna tendens visar sig även i rekryteringssammanhang. I en studie 

av Marlowe, Schneider och Nelson (1996) visade resultatet att attraktiva arbetssökande i 

större utsträckning får arbete jämfört med mindre attraktiva arbetssökande. Störst fördelar 

tilldelas attraktiva män och minst fördelar till oattraktiva kvinnor. Hamermesh och Biddle 

(1994) menar också att attraktiva individer tjänar bättre än deras mindre attraktiva kollegor. 

Forskning tyder på att det är en fördel i många sammanhang att vara attraktiv, men Griffin 

och Langlois (2006) menar att beauty-is-good stereotypen går åt båda hållen, dvs. att det både 

är en fördel att vara attraktiv och en nackdel att vara oattraktiv. För att kunna undersöka detta 

inkluderade forskarna bilder på ansikten i experimenten som av deltagarna bedömdes vara 

medium-attraktiva, där dessa utgjorde en kontrollgrupp. Två experiment genomfördes, det 

första med vuxna deltagare och det andra där deltagarna var barn. Variablerna forskarna var 

intresserade av att undersöka var intelligens (t.ex. smart/dum), altruism (t.ex. hjälpsam/icke 

hjälpsam) samt sällskaplighet (t.ex. lätt att få vänner/svårt att få vänner). Resultatet från båda 

experimenten visade att när det gäller intelligens och altruism är det en nackdel att vara 

oattraktiv då oattraktiva personer bedömdes som mindre hjälpsamma och mindre smarta än 

både medium-attraktiva och attraktiva personer, dock bedömdes attraktiva personer som 

marginellt mer hjälpsamma och smarta än medium-attraktiva personer. Dessa resultat ger 

starkare stöd till hypotesen om det är en nackdel att vara oattraktiv än att det är en fördel att 

vara attraktiv. I motsats till denna hypotes menar Lorenzo, Biesanz och Human (2010) att 

attraktiva individer uppfattas mer korrekt och positivt eftersom människor ger mer 

uppmärksamhet till och är mer motiverade till att interagera med attraktiva än oattraktiva 

människor. Detta innebär inte att oattraktiva människor nödvändigtvis uppfattas negativt eller 

inkorrekt. 

Går det att generellt säga vem som är och vem som inte är attraktiv? Gammer och Thorhill 

(1994) visade att symmetri i både manliga och kvinnliga ansikten har en positiv korrelation 

med skattad attraktivitet. Både kvinnor och män ser symmetriska ansikten av det motsatta 

könet som mer attraktiva än osymmetriska ansikten. Det tycks också finnas en konsensus 

både inom och mellan kulturer om vem som är och vem som inte är attraktiv (Langlois et al., 

2000). Fink, Neave, Manning och Grammer (2006) visade att individer med symmetriska 

ansiktsdrag uppfattas som mer attraktiva, friska, sociala, intelligenta, självsäkra och 

balanserade än individer med osymmetriska ansiktsdrag. En tänkbar biologisk förklaring till 

varför individer med symmetriska ansiktsdrag uppfattas som mer attraktiva än individer med 

osymmetriska ansiktsdrag är att symmetriska ansikten signalerar god hälsa och god genetisk 

kvalitet vilket är viktiga egenskaper i val av partner (Thornhill & Gangestad, 1993). En god 

genetisk kvalitet tyder i sin tur också på en stabil och normal utveckling (Zebrowitz, Hall, 

Murphy & Rhodes, 2002). En annan förklaring till varför attraktiva individer tillskrivs 
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positiva egenskaper är att det beror på en önskan om att skapa nära relationer (Lemay, Clark 

& Greenberg, 2010). En önskan och inre motivation till att skapa relationer med attraktiva 

individer leder till en projektion av önskvärda interpersonella egenskaper till den attraktiva 

personen. Denna förklaring fick stöd i författarnas tre experiment där deltagarna i det första 

experimentet fick se bilder på attraktiva och mindre attraktiva personer. De attraktiva 

personerna på bilderna uppfattades som bland annat mer extroverta, generösa och snälla än de 

mindre attraktiva personerna. I experiment två och tre visade resultatet även att attraktiva 

partners och vänner uppfattas som innehavare av mer önskvärda interpersonella egenskaper 

så som omhändertagande och stödjande jämfört med oattraktiva partners och vänner. Det 

fanns också en starkare önskan att bibehålla nära relationer med attraktiva individer. Rohner 

och Rasmussen (2012) visade att det även finns en tendens att minnas information som 

stämmer överens med physical attractiveness stereotype, dvs. att man minns att attraktiva 

personer har positiva egenskaper och oattraktiva personer har negativa egenskaper trots att så 

inte är fallet. Haslam (1997) menar att våra stereotypa uppfattningar blir förstärkta av att vi 

tenderar att lägga märke till sådana egenskaper hos människor som stämmer in i den aktuella 

stereotypen och bortser från sådant som motsäger våra uppfattningar.   

 

 

Syfte och frågeställningar 

 

Tidigare forskning tyder på att det finns en tendens att se fysiskt attraktiva personer som 

innehavare av mer positiva egenskaper än mindre attraktiva personer. Forskning tyder även på 

att attraktiva personer blir fördelaktigt behandlade i bland annat rättsprocesser och 

rekryteringssammanhang till skillnad från mindre attraktiva personer trots att det endast är 

utseendet som skiljer dem åt. Majoriteten av den i inledningen presenterade forskningen är 

genomförd i USA vilket motiverar att genomföra en liknande studie i Sverige då det kan antas 

finnas kulturella skillnader. I diskrimineringslagen (2008:567) kap. 1 § 4 framgår att ingen 

människa får diskrimineras och behandlas sämre än någon annan på grund av kön, etnicitet, 

sexuell läggning, religion, funktionshinder eller ålder. Detta gäller bland annat inom 

arbetslivet, rättsväsendet, hälso- och sjukvården, utbildning och socialförsäkringssystemet. 

Baserat på detta samt att Sverige allmänt ses som ett jämställt och jämlikt land var syftet med 

föreliggande studie att ta reda på om tendensen att uppfatta och behandla attraktiva personer 

mer positivt än oattraktiva personer även finns i Sverige. Deltagarna fick läsa en jobbannons 

och ett cv i samband med att de såg antingen en attraktiv eller oattraktiv person där de sedan 

fick skatta personens egenskaper, lämplighet till jobbet samt om de skulle anställa personen 

eller inte. Utifrån detta hade studien följande frågeställningar; (a) Uppfattas attraktiva 

personer mer positivt i termer av bland annat förtroendeingivande, kreativ, ansvarsfull och 

pålitlig än oattraktiva personer? (b) Uppfattas attraktiva personer som mer lämpliga till jobbet 

än oattraktiva personer? (c) Anställs attraktiva personer i högre utsträckning än oattraktiva 

personer? 

 

  

Metod 

 

 

Deltagare 

 
Deltagarna bestod av 72 personer, 30 kvinnor och 42 män med en medelålder på 22.41 år (SD 

= 4.90). Deltagarna var studenter vid en högskola i Mellansverige och valdes ut med hjälp av 

ett tillgänglighetsurval. Endast första års studenter inkluderades i studien då de skulle ha 

begränsad kunskap om physical attractiveness stereotype, detta för att få så naturliga svar på 
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enkäterna som möjligt. Ett externt bortfall på tre deltagare uppstod på grund av obesvarade 

enkäter. Det interna bortfallet utgjordes av två deltagare då de svarade ja på frågan om de 

kände igen personen på bilden från något annat sammanhang. Dessa två deltagare 

exkluderades från studien efter att analyserna genomfördes både med och utan dem och där 

inga signifikanta beslut förändrades. Studiens fullständiga syfte fick deltagarna ta del av i 

form av ett informationsbrev efter att de fyllt i enkäterna så att det inte skulle påverka 

resultatet. Ingen ersättning gavs till deltagarna i samband med deltagande. 

 

 

Design och material 

 
Deltagarna var fördelade över en 2 (Deltagares kön: man, kvinna) x 2 (Arbetssökandes kön: 

man, kvinna) x 2 (Arbetssökandes attraktivitet: attraktiv, oattraktiv) mellangrupps faktoriell 

design där deltagarnas bedömningar av den arbetssökande utgjorde den beroende variabeln. 

Första delen av enkäten bestod av en fiktiv jobbannons inom rekryteringsbranschen samt ett 

fiktivt cv med en bild på antingen en attraktiv kvinna, oattraktiv kvinna, attraktiv man eller 

oattraktiv man. En jobbannons och ett cv valdes för att sätta bilden i ett sammanhang så att 

det skulle bli lättare för deltagarna att göra bedömningar. Anledningen till att en jobbannons 

inom just rekryteringsbranschen valdes var att utbildningsnivån för jobbet var diffus samt att 

egenskaperna som efterfrågades hos personen var allmänna och positiva. Jobbannonsen och 

cv:t skulle även vara neutrala så att bilden skulle få större utrymme att påverka deltagarnas 

bedömningar. Jobbannonsen hittades på Student consultings hemsida men modifierades så att 

det inte skulle se ut som en studentanställning. Utifrån de egenskaper som efterfrågades i 

jobbannonsen utformades cv:t så att den arbetssökande hade ungefär hälften av dessa 

egenskaper, detta så att personen kunde uppfattas både som lämplig och mindre lämplig för 

jobbet. Andra egenskaper lades även till i cv:t som kunde tolkas både som irrelevanta för 

anställningen och som att personen hade visioner om företagets utveckling. Två tidigare 

anställningar lades också till i cv:t med en lucka på två år. Den andra delen av enkäten som 

deltagarna fick svara på bestod förutom bakgrundsfrågor gällande deltagarens kön och ålder, 

av 26 påståenden/frågor om den arbetssökande. De första tio påståendena behandlade 

egenskaper hos den arbetssökande som var direkt relaterade till tjänsten och var av 

sorten: ”den arbetssökande är intresserad av att möta nya människor”, ”den arbetssökande är 

nytänkande”. Svarsalternativen utgjorde en sjugradig likertskala från 1 (stämmer inte alls) till 

7 (stämmer helt). Medelvärdesindex skapades för studiens beroende variabler där 1 utgjorde 

det lägsta värdet och 7 utgjorde det högsta värdet. Ju högre värde den arbetssökande fick på 

den beroende variabeln desto mer positivt uppfattades personen. Ett index av egenskaperna 

omdömesförmåga och hur bra den arbetssökande är på att hantera jobbiga situationer 

skapades med Cronbachs alfa på .716. Index skapades också av fyra påståenden för hur 

kreativ den arbetssökande uppfattades där ett exempel på de självständiga variablerna var 

nytänkande, med Cronbachs alfa på .677. Index bestående av tre egenskaper skapades för 

variabeln relationsskapande där ett exempel på de självständiga variablerna var intresserad av 

att möta nya människor, med Cronbachs alfa på .659. De följande tolv påståendena 

behandlade allmänna positiva egenskaper, även dessa svarsalternativ utgjorde en sjugradig 

likertskala och var av sorten: ”den arbetssökande är fysiskt attraktiv”, ”den arbetssökande är 

intelligent”, ”den arbetssökande är pålitlig”. Index för variabeln intelligens skapades av tre 

egenskaper där ett exempel på de självständiga variablerna var lättlärd, med Cronbachs alfa 

på .831. Index bestående av fyra egenskaper skapades för variabeln förtroendeingivande där 

ett exempel på de självständiga variablerna var ansvarsfull, med Cronbachs alfa på .744. Ett 

index skapades även för egenskaperna vänlig, ödmjuk och generös med Cronbachs alfa 

på .759. Enkäten avslutades med att deltagarna fick bedöma hur lämplig den arbetssökande 

överlag uppfattades för jobbet, vilket generellt intryck de fick av den arbetssökande samt om 
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de skulle anställa personen. Då vissa av personerna på bilderna kom från samma stad som 

datainsamlingen genomfördes i fick deltagarna till sist svara på om de kände igen personen på 

bilden från något annat sammanhang. Detta för att i så fall kunna ta bort de svaren från 

studien då det endast var första intrycket av personen som skulle styra. 

 

Fotografier. I samarbete med en fotograf valdes 8 bilder ut på 4 attraktiva kvinnor och 4 

attraktiva män vars ansikten uppfattades som attraktiva och symmetriska. Personerna på 

bilderna skulle vara så lika i alla yttre avseenden som möjligt för att bli inkluderade i studien. 

Dessa personer kontaktades och fick ta del av studiens syfte där alla godkände sammanhanget 

bilden skulle användas i. Bilderna manipulerades sedan i Photoshop där ansiktsdragen gjordes 

osymmetriska för att även få oattraktiva varianter av bilderna. Alla bilder klipptes också till så 

att det endast var ansiktet och halsen som var synliga. För att kunna välja ut de bilder som 

uppfattades som mest respektive minst attraktiva genomfördes en pilotstudie där nio deltagare 

ombads skatta hur attraktiva personerna på bilderna var på en sjugradig likertskala från 1 (inte 

alls attraktiv) till 7 (väldigt attraktiv). Då det endast var två av de manipulerade bilderna, en 

man (M = 2.00, SD = 0.86) och en kvinna (M = 2.11, SD = 0.60), som uppfattades som 

oattraktiva valdes dessa ut samt bilderna på den man (M = 5.00, SD = 0.87) och den kvinna 

(M = 5.67, SD = 0.71) som uppfattades som mest attraktiva. Totalt valdes fyra bilder ut, en 

attraktiv och en oattraktiv av båda könen. 

 

 

Procedur 

 
Enkäterna blandades slumpvis av försöksledaren genom att de lades upp och ner och 

blandades för att sedan plockas ihop i en slumpvis ordning innan de delades ut. Enkäterna 

delades ut innan och efter föreläsningar och även slumpvis till studenter som befann sig på 

högskolan. Innan enkäterna delades ut presenterade sig försöksledaren för deltagarna samt 

informerade dem kortfattat om hur undersökningen kommer gå till. Första sidan av enkäten 

bestod av ett missivbrev med information om hur undersökningen kommer att gå till, hur lång 

tid den beräknas ta, att deltagande är frivilligt samt att svaren är anonyma. När enkäterna var 

ifyllda delades ett informationsblad ut med beskrivning av studiens fullständiga syfte där 

deltagarna fick veta att de deltagit i ett experiment. De fick veta att bilderna i enkäterna 

varierade mellan attraktiv kvinna, oattraktiv kvinna, attraktiv man och oattraktiv man samt att 

de oattraktiva varianterna av bilderna manipulerats i ett dataprogram. Deltagarna ombads 

även att inte diskutera studien med andra innan datainsamlingen var färdig för att få så 

naturliga svar från alla som möjligt. Försöksledarens mailadress fanns också med i 

informationsbladet så att deltagarna kunde höra av sig med eventuella frågor eller om de ville 

ta del av studiens resultat.   

 

 

Resultat 
 

 

En 2 (Deltagares kön: man, kvinna) x 2 (Arbetssökandes kön: man, kvinna) x 2 

(Arbetssökandes attraktivitet: attraktiv, oattraktiv) faktoriell mellangrupps variansanalys 

genomfördes för studiens beroende variabler som utgjordes av deltagarnas skattningar av den 

arbetssökande med signifikansnivå på .05. Alla signifikanta interaktioner följdes upp av 

enkeleffektsanalyser. Chi-2 analys användes för att se om de arbetssökande skulle anställas 

eller inte. 
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Manipuleringskontroll 

 
För att ta reda på om de personer som uppfattades som attraktiva samt oattraktiva i 

pilotstudien även gjorde det i experimentet genomfördes en trevägs ANOVA. Resultatet 

visade en signifikant huvudeffekt av de arbetssökandes attraktivitet där attraktiva 

arbetssökande uppfattades som mer attraktiva (M = 5.26, SD = 1.74), än oattraktiva 

arbetssökande (M = 3.12, SD = 1.65), F(1, 61) = 25.97, p = < .0005, ηp²  = .299. Inga andra 

effekter var signifikanta för de arbetssökandes attraktivitet. 

 

 

Huvudanalys 

 
För att mäta hur positivt de arbetssökande överlag uppfattades genomfördes en trevägs 

ANOVA för studiens samtliga index. Index för relationsskapande visade på en signifikant 

huvudeffekt för de arbetssökandes attraktivitet där de attraktiva arbetssökande uppfattades 

som mer relationsskapande (M = 5.81, SD = 0.67) än de mindre attraktiva arbetssökande (M = 

5.12, SD = 1.08), F(1, 62) = 8.73, p = .004, ηp²  = .123. 

Index för relationsskapande visade även på en signifikant huvudeffekt av deltagarnas kön 

där kvinnorna uppfattade de arbetssökande som mer relationsskapande (M = 5.68, SD = 0.73) 

än vad männen gjorde (M = 5.30, SD = 1.1), F(1, 62) = 8.53, p = .005, ηp²  = .121. 

En signifikant huvudeffekt för de arbetssökandes kön uppstod också där de kvinnliga 

arbetssökande uppfattades som mer relationsskapande (M = 5.80, SD = 0.95) än de manliga 

arbetssökande (M = 5.27, SD = 0.90), F(1, 62) = 5.23, p = .026, ηp²  = .078.   

En signifikant interaktion mellan de arbetssökandes kön och attraktivitet, F(1, 62), p 

= .022, ηp² = .082 följdes upp av två enkeleffektsanalyser. Resultatet visade att mindre 

attraktiva män uppfattades som mindre relationsskapande (M = 4.75, SD = 1.23) än mindre 

attraktiva kvinnor (M = 5.52, SD = 0.73), F(1, 31) = 4.76, p = .037, ηp²  = .133. Mellan 

attraktiva kvinnor (M = 5.81, SD = 0.73) och attraktiva män (M = 5.81, SD = 0.63) fanns det 

däremot ingen signifikant skillnad, p > .05. Inga andra effekter för relationsskapande var 

signifikanta. 

Index för förtroendeingivande visade på en signifikant huvudeffekt av de arbetssökandes 

attraktivitet där de attraktiva arbetssökande uppfattades som mer förtroendeingivande (M = 

5.60, SD = 0.76) än de mindre attraktiva arbetssökande (M = 4.95, SD = 1.12), F(1, 61) = 

6.30, p = .015, ηp²  = .094. En signifikant huvudeffekt för deltagarnas kön fanns också där 

männen uppfattade de arbetssökande som mer förtroendeingivande (M = 5.40, SD = 0.98) än 

vad kvinnorna gjorde (M = 5.20, SD = 1.02), F(1, 61) = 6.38, p = .014, ηp²  = .095. Inga andra 

effekter för förtroendeingivande var signifikanta. 

En signifikant huvudeffekt av de arbetssökandes attraktivitet fanns för index för kreativ där 

de attraktiva arbetssökande uppfattades som mer kreativa (M = 4.86, SD = 0.89) än de mindre 

attraktiva arbetssökande (M = 4.07, SD = 1.02), F(1, 63) = 11.24, p = .001, ηp²  = .151. Inga 

andra effekter för kreativ var signifikanta. 

Deltagarnas skattningar för hur lämplig den arbetssökande är för jobbet visade på en 

signifikant huvudeffekt av de arbetssökandes attraktivitet där de attraktiva arbetssökande 

uppfattades som mer lämpliga till jobbet (M = 5.45, SD = 0.90) än de mindre attraktiva 

arbetssökande (M = 4.73, SD = 1.26), F(1, 58) = 6.55, p = .013, ηp²  = .102. Inga andra 

effekter gällande den arbetssökandes lämplighet för jobbet var signifikanta. 

Även deltagarnas generella intryck av den arbetssökande visade på en signifikant 

huvudeffekt av de arbetssökandes attraktivitet där de attraktiva arbetssökande uppfattades 

positivare (M = 5.69, SD = 1.09) än de mindre attraktiva arbetssökande (M = 4.76, SD = 0.99), 
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F(1, 62) = 14.88, p = < .0005, ηp²  = .194. En signifikant huvudeffekt av deltagarnas kön 

visade också att kvinnorna generellt hade ett positivare intryck av de arbetssökande oavsett 

utseende (M = 5.63, SD = 0.96) än männen (M = 4.95, SD = 1.18), F(1, 62) = 6.14, p = .016, 

ηp²  = .090. Inga andra effekter av deltagarnas generella intryck var signifikanta. 

Index för intelligens visade på en signifikant interaktionseffekt mellan deltagarnas kön och 

de arbetssökandes kön. De kvinnliga deltagarna uppfattade de kvinnliga arbetssökande som 

mer intelligenta (M = 4.97, SD = 1.08) än de manliga arbetssökande (M = 4.35, SD = 0.97) 

och de manliga deltagarna uppfattade de manliga arbetssökande som mer intelligenta (M = 

4.92, SD = 0.64) än de kvinnliga arbetssökande (M = 4.47, SD = 1.23), F(1, 61) = 4.29, p 

= .043, ηp²  = .066. Inga andra effekter gällande intelligens var signifikanta. 

En signifikant huvudeffekt för de arbetssökandes kön kunde påvisas för variablerna bra på 

att hantera jobbiga situationer och god omdömesförmåga sammanförda till ett index där 

kvinnorna uppfattades positivare (M = 4.72, SD = 1.31) än männen (M = 4.59, SD = 1.01) 

F(1, 62) = 5.36, p = .024, ηp²  = .080. Inga andra effekter för detta index var signifikanta. 

En tendens till en signifikant huvudeffekt av de arbetssökandes kön fanns för variabeln 

utåtriktad där kvinnorna uppfattades mer utåtriktade (M = 5.66, SD = 1.08) än männen (M = 

5.14, SD = 1.31), F(1, 63) = 3.71, p = .059, ηp²  = .056. För variablerna ärlig, vänlig, ödmjuk 

samt generös kunde inga signifikanta resultat påvisas, samtliga  p > .05. 

Chi-2 test för oberoende visade på ett signifikant beroende mellan de arbetssökandes 

attraktivitet och om deltagarna skulle anställa den arbetssökande, 
2 

(1, N = 69) = 7.95, p 

= .005. För att reda ut mönstret följdes testet upp av två chi 2 goodness of fit test separat för 

om deltagarna skulle anställa den arbetssökande eller inte. Bland de som skulle anställa den 

arbetssökande tenderade att flera var attraktiva (n = 33) än mindre attraktiva (n = 21) men 

skillnaden var inte signifikant,
2 

(1, N = 54) = 2.67, p = .102. Däremot bland de som inte 

skulle anställa den arbetssökande var det signifikant fler mindre attraktiva (n = 12) än 

attraktiva (n = 3) som inte anställdes, 
2 

(1, N = 15) = 5.40, p = .02. 

 

 

Diskussion 
 

Studiens resultat visar att attraktiva personer överlag uppfattas mer positivt än mindre 

attraktiva personer vilket besvarar studiens första frågeställning. Beträffande studiens andra 

frågeställning visar resultatet att attraktiva personer även uppfattas som mer lämpliga till 

jobbet än mindre attraktiva personer. Resultatet för studiens tredje frågeställning om 

deltagarna i högre utsträckning skulle anställa attraktiva arbetssökande visar att det delvis är 

så då mindre attraktiva arbetssökande i högre utsträckning inte får anställning jämför med 

attraktiva arbetssökande. Studien hade som syfte att undersöka om tendensen att uppfatta 

samt behandla attraktiva personer fördelaktigt baserat på utseende fanns i Sverige. 

Både kvinnliga och manliga deltagare uppfattade överlag attraktiva personer mer positivt 

än mindre attraktiva personer där de attraktiva även ansågs vara mer förtroendeingivande, 

ansvarsfulla, pålitliga, mogna, kreativa, nytänkande, initiativtagande och självgående än 

mindre attraktiva personer. Detta besvarar studiens första frågeställning om attraktiva 

personer uppfattas mer positivt än oattraktiva personer. Det var endast index för vänlig samt 

resultatet för hur ärlig den arbetssökande uppfattades som inte visade på några signifikanta 

resultat. Ett intressant resultat var att index för relationsskapande visade på en signifikant 

interaktionseffekt mellan de arbetssökandes kön och attraktivitet där både attraktiva och 

mindre attraktiva kvinnor samt attraktiva män uppfattades som ungefär lika relationsskapande, 

medan mindre attraktiva män fick lägre poäng i detta index. Inom detta område kan en 

diskriminering mot mindre attraktiva män identifieras i likhet med Griffin och Langlois (2006) 

resonemang om att det inte är en fördel att vara attraktiv utan en nackdel att vara oattraktiv. 
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För jobb där relationsskapande egenskaper är önskvärda kan det baserat på detta resultat antas 

finnas en diskriminerande attityd mot mindre attraktiva män. 

Beträffande studiens andra frågeställning om attraktiva personer uppfattas som mer 

lämpliga till jobbet än oattraktiva personer visar resultatet att både kvinnliga och manliga 

deltagare uppfattade attraktiva personer som mer lämpliga till jobbet än mindre attraktiva 

personer. Studiens tredje frågeställning om attraktiva personer anställs i högre utsträckning än 

oattraktiva personer visar att det delvis är så. Bland de som svarade ja på frågan om de skulle 

anställa personen tenderade fler att svara ja om personen uppfattades som attraktiv än om 

personen uppfattades som mindre attraktiv, dock utan signifikant stöd. En signifikant effekt 

uppstod dock bland de deltagare som svarade nej på frågan om de skulle anställa personen där 

fler mindre attraktiva än attraktiva personer tenderade att inte få anställning. De resultat som 

uppkommit i denna studie går i linje med tidigare forskning som behandlar physical 

attractiveness stereotype och visar att tendensen att se attraktiva personer mer positivt än 

mindre attraktiva personer finns bland svenska högskolestudenter. 

Utöver studiens frågeställningar uppkom även könsskillnader mellan deltagarna där 

männen uppfattade de arbetssökande överlag som mer ansvarsfulla, förtroendeingivande, 

pålitliga och mogna än vad kvinnorna gjorde, kvinnorna fick generellt ett mer positivt intryck 

av de arbetssökande och deltagarna uppfattade arbetssökande av det egna könet som mer 

intelligenta än arbetssökande av det motsatta könet. Av samtliga deltagare uppfattades även 

kvinnorna som bättre på att hantera jobbiga situationer och att de hade en bättre 

omdömesförmåga än männen vilket indikerar att könsstereotyper inom detta område tycks 

vara starkare än physical attractiveness stereotype. 

Ytterligare ett resultat som var av intresse för denna studie var att de bilder som 

uppfattades som attraktiva respektive oattraktiva i pilotstudien även i experimentet 

uppfattades på samma sätt. De personer som uppfattades som attraktiva i pilotstudien gjorde 

även det i experimentet, medan de personer som uppfattades som oattraktiva i pilotstudien 

endast uppfattades som medium-attraktiva i experimentet. Detta innebär att alla resultat som 

framkommit i denna studie behandlar relationen mellan attraktiva och medium-attraktiva 

personer. Att de oattraktiva bilderna från pilotstudien inte uppfattades som oattraktiva i 

experimentet kan antas bero på att i pilotstudien fick deltagarna se bilderna i ordningen 

attraktiv kvinna, oattraktiv man, attraktiv man, oattraktiv kvinna. Bildordningen kan ha gett 

upphov till att uppfattningen av de oattraktiva personerna förstärktes då de föregick av en 

attraktiv person. Deltagarna fick där också se samtliga bilder och kunde därmed göra 

jämförelser till skillnad från experimentet där endast en bild i samband med text per deltagare 

presenterades. Hade pilotstudien inkluderat fler deltagare där endast en bild per deltagare 

visats hade den förstärkande effekten från de attraktiva bilderna kunnat minska. Bedömningar 

görs snabbare när man ser en bild än när man läser en text (Zajonc, 1980) och ju mer 

information som kompletterar en bild desto svagare blir bedömningen av själva bilden (Eagly, 

Ashmore, Makhijani & Longo, 1991). Dels anledningen att deltagarna i experimentet fick 

läsa en text i samband med att de såg bilden och att deltagarna i pilotstudien endast såg bilder 

utan text antas påverka skillnaden i hur de attraktiva respektive oattraktiva personerna på 

bilderna uppfattades. Trots att de bilder som förväntades uppfattas som oattraktiva endast 

uppfattades som medium-attraktiva har signifikanta resultat uppkommit. Det skulle vara 

intressant att göra en studie mellan medium-attraktiva och oattraktiva personer för att se om 

tendensen till att se oattraktiva personer som innehavare av negativa egenskaper finns. 

Resultatet från denna studie förväntas bli detsamma vid en replikation med samma 

population, dock hade resultatet kunna bli ännu mer generaliserbart om undersökningen 

genomförts i en annan miljö. Testsituationen var inte optimal då experimenten genomfördes i 

föreläsningssalar där deltagarna satt nära varandra och hade möjlighet att titta på varandras 

enkäter. Trots att upplevelsen var att de flesta deltagare koncentrerat och ostört fyllde i 

enkäterna hade det i mån av tid varit önskvärt att ha mindre grupper vid testsituationen. 

Cronbachs alfa för index relationsskapande samt kreativ var något lägre än .70. 
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Resultatet från denna studie kom att stödja den tidigare forskningen om physical 

attractiveness stereotype. Diskrimineringslagen (2008:567) definierar tydligt inom vilka 

grupper diskriminering inte får förekomma och i kap. 3 § 1 framgår att vid rekrytering har 

arbetsgivaren ansvar för att se till att ingen blir diskriminerad baserat på dessa grunder. Då 

forskning inklusive denna studie tyder på att physical attractiveness stereotype är en stark 

stereotyp samt att attraktiva personer blir fördelaktigt behandlade i bland annat 

rekryteringssammanhang så finner författaren det märkligt att denna form av diskriminering 

inte omnämns i diskrimineringslagen. Resultatet från denna studie kan inte säga någonting 

om tendensen till fördelaktigt behandlande av attraktiva personer finns inom den svenska 

rekryteringsbranschen, dock antas tendensen finns där. Detta dels på grund av att arbetsgivare 

vill att en bild på den arbetssökande ska inkluderas i cv:t vilket kan tyckas märkligt om den 

arbetssökandes utseende inte skulle påverka anställningsbarheten. Författaren föreslår att en 

liknande studie som denna görs inom den svenska rekryteringsbranschen för att utröna om 

samma tendens finns även där. 
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