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Inverkan av fysisk attraktivitet – tilldelandet av karaktärsdrag och 

skuldbeläggning av gärningsmän*

Erika Fahlberg och Sara Strandenholm 

 

Fysisk attraktivitet är ett kraftfullt medel i den sociala världen och påverkar 

individers konversationer, beslut och relationer. Forskning visade att när 

attraktiva gärningsmän åtalades blev domare mildare i sin bedömning, i 

motsats till oattraktiva gärningsmän, som tilldelades hårdare dom (Sigall & 

Ostrove, 1975). Studien undersökte huruvida deltagare bedömde 

gärningsmän olika beroende på kön och attraktivitet. Ett experiment 

genomfördes med 185 deltagare, 115 kvinnor. En fallbeskrivning av ett 

brott delades ut tillsammans med en av fyra bilder, gärningsmannen var 

antingen en attraktiv kvinna, oattraktiv kvinna, attraktiv man eller oattraktiv 

man. Det predicerades att oattraktiva gärningsmän skulle få längre 

strafflängd, att sämre egenskaper tilldelas motsatta könet. Resultat visade att 

attraktivitet inte hade inverkan på strafflängd. Till viss del bekräftades 

hypotesen om könsskillnader, kvinnor ansåg att manliga gärningsmän besatt 

sämre egenskaper. Ingen skillnad framkom hos manliga deltagare. Detta 

visade att skillnader kan finnas i hur kvinnor och män bedöms olika för 

identiska brott. 

Keywords: attractiveness, crime, stereotypes, attribution, gender differences 

 

Inledning 

 

Dion, Berscheid och Walster (1972) ligger till grund för mycket av forskningen om fysisk 

attraktivitet. De genomförde ett experiment där deltagare visades bilder på både kvinnliga och 

manliga individer. Deltagare fick skatta individernas grad av attraktivitet, karaktärsdrag och 

framtidsutsikter. Resultat visade att sex oattraktiva stimuluspersoner ansågs vara mindre 

attraktiva än den genomsnittliga stimuluspersonen, vilka i sin tur var mindre attraktiv än sex 

attraktiva stimuluspersoner. Deltagarna ansåg generellt sett att de attraktiva 

stimuluspersonerna förväntades ha ett lyckligare liv i jämförelse med de oattraktiva. 

Dessutom förväntades de även besitta en mängd socialt önskvärda egenskaper som att 

exempelvis vara mer uppriktiga, ärliga och ädel som person. Som följd ansågs de få mer 

respekt i jämförelse med oattraktiva samt ha en större framgång i äktenskap och 

framtidsutsikter – både i det sociala och professionella livet. Resultatet visade även att 

individer tycks reagera olika på vackra och alldagliga kvinnor, individers självkoncept 

beskrivs vidare som en progressivitet från att observera hur andra uppfattar en själv. 

 

* Ett tack riktas till fotograf André Karjel för manipulation av fantombilder. Ett speciellt tack riktas även till 

personerna som lät sig fotograferas och gav tillåtelse till att portätten användes i studien. 
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Att fysisk attraktivitet är ett kraftfullt medel i den sociala världen skrev också Griffin och 

Langlois (2006). De menade att den påverkat individers konversationer, beslut och relationer. 

Feingold (1992) kan till viss del förklara Dion et al. (1972) resultat då han ansåg att 

attraktiva människor är överrepresenterade i nöjesvärlden och menade att den genomsnittliga 

människan dagligen spenderar flera timmar där de observerar attraktiva människor på tv, i 

filmer och tidningar. Att intrycken av attraktiva individer kommer från massmedia och att den 

rådande regeln i nöjesvärlden angående fysisk attraktivitet är att den oupplösligt är 

sammankopplad med sociala färdigheter, sexuell charm och sensualitet. På grund av detta ser 

människor attraktiva individer på film leva bra liv, vilket stärker korrelationen mellan fysisk 

attraktivitet och sexuell värme. På detta sätt kan människor få inkorrekta tankar om socialt liv 

och attraktivitet. Om människor av en särskild grupp, till exempel attraktiva människor, 

förväntas bete sig på ett särskilt sätt, kan andra individers beteende påverka dem att faktiskt 

bete sig så.  

Eagly, Ashmore, Makhijani och Longo (1991) skrev att även om attraktivitet är kopplat till 

positiva personlighetsdrag är det inte kopplat till intelligens. De menade att i 

arbetssammanhang porträtteras intelligenta individer snarare som oattraktiva. För att kunna 

förstå stereotypen om fysisk attraktivitet, menade de att det är nödvändigt att visa hänsyn till 

de slutsatser som individer drar om att fysisk attraktivitet associeras med social kompetens, 

speciellt på grund av den koppling som individer antagit mellan dem. På grund av detta kan 

individer anta att attraktiva individer besitter andra positiva egenskaper förutom social 

kompetens. Frågan är om attraktiva människor anses vara signifikant bättre än medelattraktiva 

individer och oattraktiva individer eller om oattraktiva individer anses vara signifikant sämre 

än medelattraktiva och attraktiva individer. De bedömde att attraktivitet, i amerikansk kultur, 

associerats med goda saker och oattraktiva med dåliga saker. Redan när barnen är små 

framställs skurkar i barnfilmer fula och hjältar och hjältinnor som vackra. Det ansågs att 

kulturen var det som producerade dessa stereotyper, där attraktivitet var korrelerad med 

positiva personlighetsdrag. Dion et al. (1972) hade en liknande teori. Om en fysiskt attraktiv 

individ genomgående betraktas som en förfinad person, kan individen i sin tur bli det. Även 

om det finns bevis på att stereotyper om attraktivitet och positiva personlighetsdrag existerar, 

finns det inte bevis på om det är en fördel att vara attraktiv eller en nackdel att vara oattraktiv. 

I vissa situationer kan attraktivitet vara en fördel, ibland kan det vara en nackdel. Två 

experiment utfördes av Griffin och Langlois (2006) där vuxna var deltagare i det ena och barn 

var deltagare i det andra, för att bedöma graden av likhet mellan barn och vuxnas bedömning 

av attraktivitet. Deras resultat visade att attraktivitet oftast var en fördel, i jämförelse med att 

vara oattraktiv, vilket visade tecken på att vara en nackdel.  

Reis et al. (1990) utförde ett experiment där stimuluspersoner fotograferades med olika 

betingelser i form av ansiktsuttryck. Deltagare fick sedan bedöma bilderna med ett antal 

karaktärsdrag i form av adjektiv. Det förutspåddes att personer som log skulle framställas som 

mer attraktiva i jämförelse med de som inte log, samt att personer som log skulle tilldelas mer 

positiva personlighetsdrag i jämförelse med personer som inte log. Samtliga hypoteser fick 

stöd. Mer teoretiskt talade detta för att personer som log i större grad uppfattades som mer 

uppriktiga, sällskapliga och kompetenta. Även Kraut och Johnston (1979) menade att leenden 

mer sannolikt kunde uppfattas som vänliga i jämförelse med andra uttryck. Liknande 

undersökte Mueser, Grau, Sussman och Rosen (1984), om subjekt uppfattades som mindre 
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attraktiva när de uppvisade ett nedstämt ansiktsuttryck i jämförelse med ett neutralt eller glatt 

uttryck. Ingen skillnad kunde påträffas mellan betingelserna. Det har visats att fysisk 

attraktionskraft kan ses som bestående av statiska komponenter, relativt varaktiga fysiska 

egenskaper som form av näsa eller ansiktsform. Även föränderliga komponenter, som 

ansiktsuttryck, hårvård och kroppsposition. Sigall och Landy (1973) skrev att undersökningar 

påvisat att användning av kosmetik, hårvårdsskötsel och kläder även hade en påverkan på 

fysisk attraktivitet. 

 

 

Ingroup och outgroup 

 

Marques, Yzerbyt och Leynes (1988) tog upp fenomenet ingroup-favorisering. Ingroup 

medlemmar antogs vara mer positiva i bedömning av andra ingroup-medlemmar i jämförelse 

vid bedömningar av outgroup-medlemmar. Detta förklarades genom att individer oftare 

interagerar med ingroup-medlemmar i jämförelse med outgroup-medlemmar, detta då 

ingroup-medlemmar tillhör samma kategori och på något vis kan identifiera sig med de övriga 

ingroup-medlemmarna. Postmes, Spears och Lea (2002) fick resultat som visade att ifall 

deltagare i en ingroup inte hade någon annan information om en outgroup än exempelvis 

fysiskt attraktivitet eller etnicitet, var deltagarna inom ingroupen överens om de utmärkande 

egenskaperna för en motsvarande outgroup, alltså stereotypiska egenskaper.  

Dunton och Fazio (1997) presenterade ett instrument som syftade till att mäta individuella 

skillnader i motivation att kontrollera individers fördomsfulla reaktioner. Till detta användes 

en skala som redogjorde för olika psykometriska egenskaper, liksom bevis om skalans 

giltighet. Vid genomförandet visades bilder på individer ur deltagares ingroup och outgroup 

där deltagare under en begränsad tid fick bedöma dessa med adjektiv. Adjektiv med 

överensstämmande attityd skulle bedömas snabbare än adjektiv som inte överensstämde med 

individens attityd. Som ett resultat, skulle en deltagares mönster av positiva kontra negativa 

adjektiv utgöra en grund för att dra slutsatsen om individens inställning till individer i 

outgroupen. Individer var förhållandevis snabbare att svara när negativa adjektiv förekom till 

bilder på outgroup-medlemmar i jämförelse med foton av ingroup-medlemmar. Deltagare tog 

även längre tid på sig att svara när positiva adjektiv förekom till bilder på individer i 

outgroups än bilder på ingroup-medlemmar. Detta skulle vara ett tecken på en mer negativ 

inställning till medlemmar i en outgroup.  

 

 

Brott och attraktivitet 

 

Little, Burt och Perrett (2006) skrev att personlighet är viktigt i val av partner. De menade att 

om personligheten var av stor vikt borde detta ändra preferenser för ett attraktivt ansikte. De 

fick resultat om att vissa personlighetsdrag som social kompetens och uppriktighet var väldigt 

eftertraktade och att detta ändrade människors bedömningar av attraktivitet. Om detta stämde 

i val av partner, borde liknande attributioner göras i bedömning av gärningsmän. Det vill 
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säga, om en attraktiv individ ansågs ha önskvärda egenskaper men har begått ett brott, skulle 

detta kunna ändra andra individers bedömning av attraktivitet.  

Landy och Aronson (1969) skrev om olika bedömning av gärningsmän, då brottsoffret var 

attraktiv eller oattraktiv. Människor tenderade att betrakta brott som mer allvarligt om offret 

var en god och attraktiv individ. Baserat på detta, frågade de huruvida individer tenderade att 

döma en gärningsman hårdare, om offret var attraktiv, jämfört om offret var oattraktiv. Då 

attraktiva personer förknippades med positiva egenskaper, gav detta upphov till att domare 

tenderade att vara mer överseende vid skuldbeläggning av straff till gärningsmän om offret 

var mindre attraktivt.  

Sigall och Ostrove (1975) genomförde ett experiment där det förekom två olika typer av 

brott; bedrägeri och inbrott. Bedrägeri antogs vara relaterat till attraktivitet medan det inte 

antogs finnas en koppling mellan attraktivitet och inbrott. Resultat visade att när en attraktiv 

individ stod åtalad blev domare mildare i bedömning och friade hellre än att fälla den åtalade. 

Detta i motsats till en oattraktiv gärningsman, då denne tilldelades en hårdare dom. Motivet 

antogs grunda sig i att individer såg det lättare att identifiera sig med en attraktiv eller neutralt 

attraktiv åtalad i jämförelse med en oattraktiv gärningsman. Om det därtill fanns misstankar 

om återfall, var det befogat att ta till med hårdare straff. De skrev även om en annan teori där 

individer tilldelade mildare straff till attraktiva människor i motsats till oattraktiva, då de 

attraktiva ansågs vara mindre farliga än de oattraktiva. Attraktiva gärningsmän ansågs vara 

mindre benägna till återfall och därför antogs få ett mildare straff vid ett identiskt brott. Även 

Efran (1974) genomförde ett experiment där hypotesen var att attraktionskraft skulle bidra till 

bedömning av straff. Deltagare fick bedöma grad av brottets seriositet, hur långt straff i antal 

år, samt skatta grad av attraktivitet. Två kvinnor stod åtalade där det antogs att den oattraktiva 

kvinnan skulle få ett hårdare straff än den attraktiva. Hypotesen fick stöd, då den oattraktiva 

kvinnan tilldelades hårdare straff än den attraktiva. Kognitiva synsätt har indikerat motsatta 

uppgifter om att gärningsmän med hög attraktionskraft skulle tilldelas hårdare straff, när 

brottet var attraktionsrelaterat. Om brottet var relaterat till attraktion, kunde en attraktiv 

brottsling antas vara farligare jämfört med en oattraktiv då denne drog nytta av guds gåva och 

då kunde effekten av attraktivitet upphöra eller omvändas (Sigall & Ostrove, 1975).  

Ett experiment av Walster (1966) gav resultat om att ju allvarligare konsekvenser av en 

olycka, desto större blev benägenheten för subjekt att tilldela en individ ansvar för 

olyckshändelsen. Skuldbeläggningen ansågs inte lika viktig om konsekvenserna av en olycka 

var minimala. Shaver (1970) föreslog att tilldelandet av ansvar vid olycksfall kunde ske i 

omfattning om att individer kände igen sig hos offren i vid olyckstillfället eller att individer 

skyddade sig själva från att i framtiden riskera att hamna i liknande situationer. En annan 

undersökning om skuldbeläggning gjordes av Whitehead och Hall (1984). Resultat visade att 

det fanns en skillnad i skuldbeläggning mellan könen, där kvinnor tenderade att tilldelas 

mindre straff än män. Det visade sig finnas en signifikant skillnad mellan män och kvinnor, 

vilket tycktes vara förankrat till igenkänning hos individer, beroende på huruvida 

förhållandet, exempelvis yrket, ansågs vara knutet till det manliga eller kvinnliga könet. 
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Syfte och hypoteser 

Forskning kring brott och attraktivitet är fenomen som studerats i stor utsträckning och både 

oberoende och beroende av varandra. Avsaknad om tidigare forskning kring dessa områden 

finns i både Skandinavien och Sverige och därför ansågs det av vikt att genomföra en studie, 

med fenomenen i relation till varandra. Genom att genomföra ett experiment, fanns 

förhoppningar om att resultat kunde bidra till praktisk betydelse samt att resultat kunde bidra 

med kunskap om attraktivitet och kön. Studiens syfte var att undersöka huruvida deltagare 

tenderade att tilldela straff och hur de bedömde gärningsmän beroende på gärningsmannens 

attraktivitet och kön. Detta ansågs vara av vikt och intresse då tidigare forskning visat att 

stereotyptänkande kring attraktiva och oattraktiva gärningsmän kan påverka hur de bedöms. 
Fyra olika versioner av samma fallbeskrivning slumpades ut mellan deltagare, 1) attraktiv 

kvinna, 2) oattraktiv kvinna, 3) attraktiv man och 4) oattraktiv man. Det var samma personer 

för respektive kvinna/man, vilka manipulerats till att bli mer och mindre attraktiva. Detta för 

att ha möjlighet att se eventuella skillnader och likheter mellan grad av attraktivitet och kön 

vid utförandet av samma brott.  

Studien utgick från fem hypoteser;  

a) Oattraktiva gärningsmän kommer oavsett kön tilldelas längre strafflängd än attraktiva 

gärningsmän.  

b) Brottet kommer att ses som mer allvarligt om gärningsmannen är en man.  

c) Deltagare kommer tilldela sämre egenskaper till gärningsmän av det motsatta könet.  

d) Deltagare som skattar sig själva som mer attraktiva kommer tilldela attraktiva gärningsmän 

bättre egenskaper. 

e) Oattraktiva gärningsmän antas vara mer benägna för återfall. 

 

 

Metod 

 

Deltagare 

Ett tillgänglighetsurval användes på en högskola i Mellansverige där 189 deltagare valdes ut 

med en intention till jämn könsfördelning. Totalt var det 189 enkäter som delades ut. Det var 

fyra deltagare som valde att inte delta, totalt var det 185 enkäter som användes i analyserna. 

Deltagarna var mellan 18 och 43 år gamla, det var 115 kvinnor och 70 män. Deltagarnas 

medelålder var 22.57 år (SD = 4.33). Medelåldern för kvinnor var 23.29 år (SD = 4.91) och 

medelåldern för män var 21.39 år (SD = 2.80). Det fanns fyra betingelser med i experimentet, 

varje deltagare fyllde i en av dessa fyra. Betingelsen attraktiv kvinna 50 deltagare, oattraktiv 

kvinna 46 deltagare, attraktiv man 45 deltagare och oattraktiv man hade 44 deltagare. Ingen 

ersättning utgick. 

 

Design och material 

Undersökningen var en 2 x 2 x 2 faktoriell design där mellagruppsfaktorer var 

gärningsmannens kön (kvinna eller man), gärningsmannens attraktivitet (attraktiv eller 
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oattraktiv)
1
 samt deltagarnas kön (kvinna eller man). Till varje fallbeskrivning följde en enkät 

som var identisk, skillnaden fanns i kön och attraktivitet hos gärningsmannen. Enkäten var 

utformad för att ge svar på frågeområdena; bedömning av skuldbeläggning av 

gärningsmannen, återfallsriskbedömning hos gärningsmannen, bedömning av egenskaper hos 

gärningsmannen, deltagarnas motivation att kontrollera sina fördomar, deltagarnas 

demografiska information samt bedömning av relevans av attraktivitet.  

Fallbeskrivning. Till alla fyra betingelser fanns en text som var identiskt utformad, skillnad 

fanns i kön hos gärningsmannen, kvinna eller man. Texten beskrev det brott som deltagarna 

skulle ta del av. Brottet var en fiktiv berättelse, vilken handlade om en person, Johanna eller 

Johan, som körde rattfull och inte hann stanna när en fotgängare passerade gatan. Berättelsen 

innehöll detaljer om händelsen för att göra historian trovärdig.  Till varje fallbeskrivning 

fanns en bild på gärningsmannen, 1) attraktiv kvinna, 2) oattraktiv kvinna, 3) attraktiv man 

samt 4) oattraktiv man. Personerna på bilderna föreställde samma kvinna och samma man, 

som hade manipulerats att se mer och mindre attraktiva ut. Bilderna manipulerades i ett 

datorprogram där de attraktiva gärningsmännen blev mer symmetriska och välvårdade, 

dessutom manipulerades de att utstråla ett mer vänligt ansikte. De oattraktiva gärningsmännen 

manipulerades i samma datorprogram till att bli mer osymmetriska, de fick sämre hy och såg 

mer ovårdade ut än de attraktiva gärningsmännen. Dessutom manipulerades de att se mindre 

vänliga ut. Bilden på gärningsmannen var placerad högt upp i fallbeskrivningens högra hörn. 

Bedömning av skuldbeläggning av gärningsmannen. Deltagarna fick svara på fem frågor 

som mätte hur de skuldbelade gärningsmannen. Den inledande frågan handlade om vilket 

straff deltagarna skulle tilldela gärningsmannen. Det lägsta straffet var ett år och sedan ökade 

straffet med jämna intervaller, upp till sex år. En annan fråga var ”Hur allvarligt bedömer du 

att brottet är?” där deltagarna fick ringa in ett alternativ på en skala från 1 (Inte alls allvarligt) 

till 7 (Mycket allvarligt). Ett annat exempel var ”Är du förvånad över att Johanna/Johan 

begick denna typ av?” De två sista frågorna var ”Hur troligt anser du det vara att 

Johanna/Johan har kört rattfull tidigare?” och ”Hur troligt anser du det vara att Johanna/Johan 

har gjort andra typer av brott?”. Båda frågorna besvarades på en skala från 1 (Högst 

osannolikt) till 7 (Mycket troligt).  

Återfallsriskbedömning hos gärningsmannen. Genom att svara på frågan ”Hur troligt anser 

du det vara att Johanna/Johan kommer att begå fler brott?” fick deltagarna bedöma 

återfallsrisken hos gärningsmännen. Detta bedömdes på en sjugradigskala från 1 (Högst 

osannolikt) till 7 (Mycket troligt). 

Bedömning av egenskaper hos gärningsmannen. Arton adjektiv användes för att bedöma 

deltagarnas uppfattning om gärningsmännen. Dessa var bipolära och deltagarna fick ringa in 

en siffra på en sjugradig skala, från 1 till 7, vilken de tyckte passade bäst in på deras 

uppfattning om gärningsmannen. För att skalan skulle framstå logisk, placerades de adjektiv 

som i regel uppfattas som negativa till vänster på skalan, exempelvis osympatisk. Motsatta 

adjektiv placerades till höger i skalan, exempelvis sympatisk. Detta för att det skulle vara 

                                                           
1
 En pilotundersökning med 15 deltagare gjordes för att ta reda på individers uppfattning om de fantombilder 

som framtagits till studien. Deltagare fick skatta grad av attraktivitet på de fyra olika betingelserna genom att på 

en skala mellan 1 och 7, ringa in den siffra de ansåg överensstämde mest med gärningsmannens attraktivitet. 

Skalan gick från vänster till höger, där 1 motsvarade mest oattraktiv och 7 mest attraktiv. Resultat visade att en 

majoritet av deltagare ansåg att de attraktiva fantombilderna var mer attraktiva än de oattraktiva. 
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logiskt för deltagarna att skatta gärningsmännen med högre värden ju mer de ansåg att 

gärningsmännen besatt dessa egenskaper. Dessa adjektiv slogs ihop till tre index för att 

underlätta tolkningen. Ett medelvärdesindex för social kompetens innefattade de sju 

adjektiven osympatiskt/sympatisk, otrevlig/trevlig, obehaglig/behaglig, ovänlig/vänlig, 

elak/snäll, ej populär/populär samt ej hjälpsam/hjälpsam (Cronbachs alpha .81). Ett 

medelvärdesindex för ärlighet innefattade de fem adjektiven oärlig/ärlig, ohederlig/hederlig, 

opålitlig/pålitlig, ej trovärdig/trovärdig samt ej laglydig/laglydig (Cronbachs alpha .76). Ett 

sista medelvärdesindex för hotfullhet utgjorde de fyra adjektiven ofarlig/farlig, ej 

aggressiv/aggressiv, ej hotfull/hotfull samt ej kriminell/kriminell (Cronbachs alpha .73). De 

två adjektiven ointelligent/intelligent och oattraktiv/attraktiv utelämnades från index då de ej 

passade in under någon av kategorierna, social kompetens, ärlighet eller hotfullhet, samt att 

det fanns ett intresse av att se ett eget värde på adjektivet oattraktiv/attraktiv.  

Motivation att kontrollera fördomar. En svensk översatt och förkortad version av skalan 

Motivation to control prejudice (MTCP) (Dunton & Fazio,1997) användes, då det fanns 

förhoppning om att deltagares motivation att kontrollera fördomar kunde minimeras. Att 

resultat om deltagares bedömning och inställning kunde bidra till information i bedömning av 

gärningsmän. Denna svenska förkortade skala innehöll sju påståenden som hade en sjugradig 

svarsskala, från 1 (Tar helt avstånd) till 7 (Instämmer helt). ”I dagens samhälle är det viktigt 

att man inte på något sätt uppfattas som fördomsfull”, ”Jag blir arg på mig själv när jag har 

tankar eller känslor som kan betraktas som fördomsfulla”, ”Det är viktigt för mig att andra 

inte uppfattar mig som fördomsfull”, ”Det är aldrig acceptabelt att uttrycka sina fördomar”, 

”Jag blir mycket bekymrad om jag tror att jag kan ha förolämpat någon, så jag är alltid noga 

med att ta hänsyn till andra människors känslor”, ”Om jag har en fördomsfull tanke eller 

känsla, håller jag den för mig själv”, ”Jag skulle aldrig skämta på andras bekostnad” 

(Cronbachs alpha .72). 

Deltagarnas demografiska information. Denna del handlade om deltagarnas 

bakgrundsinformation. Här ställdes frågor om deltagarnas kön och ålder. Eftersom en av 

hypoteserna handlade om huruvida kvinnliga respektive manliga deltagare attribuerade olika 

var denna del av stor vikt.  

Bedömning av relevans av attraktivitet. I den avslutande delen av enkäten ställdes två 

frågor som handlade om deltagarnas åsikter om attraktivitet och huruvida attraktivitet hade en 

påverkan på inre egenskaper. ”Hur mycket tycker du att en individs yttre egenskaper speglar 

en persons inre egenskaper?" samt ”Hur viktigt anser du det är att se bra ut?”. Den avslutande 

frågan var ”Hur attraktiv skulle du skatta dig själv som?”, deltagarna fick svara på en 

sjugradig skala från 1 (Inte alls) till 7 (Väldigt mycket). Detta för att se om attraktiva 

respektive oattraktiva personer attribuerade de olika betingelserna olika.   

 

 

Procedur 

 

Det inledande momentet i proceduren var att kontakta lärare vid olika akademier på en 

högskola i Mellansverige. De fick via mail ta del av ett kort missivbrev samt en förfrågan om 

att få besöka de olika klasserna. Hemsidan randomizer.org användes för att slumpa ordningen 

i vilken enkäterna låg och sedan fördelades de mellan deltagare, enkäterna var 
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blockrandomiserade. Deltagarna informerades inledningsvis om att enkäten syftade till att 

undersöka deras uppfattningar om brott och straff, detta för att inte väcka misstankar om det 

egentliga syftet. Medan enkäten delades ut fick de information om att deltagande var frivilligt 

och att de när som helst kunde avsluta sin medverkan. Även försättsbladet till 

undersökningen, som var ett missivbrev, gav deltagarna ytterligare information. Här var det 

viktigt att deltagarna fick reda på att brottsbeskrivningen kunde uppfattas som obehaglig och 

att deltagande avråddes om obehag i någon mån upplevdes. I missivbrevet fanns även 

information om att svaren enbart skulle användas i vetenskapliga syften samt författarnas och 

handledarens kontaktinformation. Data från fem klasser samlades in, dessa var av olika 

inriktningar och mellan termin ett och tre. Detta för att minimera snedfördelning mellan 

manliga och kvinnliga deltagare. När enkäterna samlats in, informerades deltagarna om det 

egentliga syftet och att fyra betingelser hade slumpats ut mellan deltagarna. Det var av stor 

vikt att deltagarna fick reda på att brottsbeskrivningen var fiktiv och att personerna på 

bilderna ej var åtalade för något brott, samt att den manlige och kvinnlige gärningsmannen 

var densamma på bilderna, vilka manipulerats. Deltagare fick behålla en kort debriefing om 

studien med kontaktuppgifter till författarna och handledaren. Enkäten var fyra sidor lång 

inklusive brottsbeskrivningen och innehöll 36 frågor. Enkäten tog mellan 10-15 minuter att 

besvara.  

 

Resultat 

Resultat redovisas i fyra delar: a) hypoteser, b) bedömning av skuldbeläggning och 

återfallsrisk av gärningsmän; c) bedömning av egenskaper hos gärningsmännen och d) 

motivation att kontrollera fördomar. Data analyserades med separata trevägs ANOVor. Med 

Gärningsmannens kön (kvinna eller man) x Gärningsmannens attraktivitet (attraktiv eller 

oattraktiv) x Deltagare kön (kvinna eller man) som mellangruppsfaktorer om inget annat ges.  

 

Hypoteser 

Hypotes a) oattraktiva gärningsmän kommer oavsett kön tilldelas längre strafflängd än 

attraktiva gärningsmän, framkom inga signifikanta resultat. Däremot fanns en skillnad hur 

gärningsmän tilldelades straff där attraktiva gärningsmän (M = 4.57, SD = 1.53) tilldelades 

hårdare straff än oattraktiva gärningsmän (M = 4.42, SD = 1.62), F(1, 174) = 0.45, p = .50, ηp² 

= .003. Inga andra effekter var signifikanta. 

Hypotes b) brottet kommer att ses som mer allvarligt om gärningsmannen är en man, 

framkom ingen signifikant huvudeffekt, manlig gärningsman (M = 6.27, SD = 0.95), kvinnlig 

gärningsman (M = 6.36, SD = 0.87), F(1, 177) = 0.34, p = .56, ηp² = .002. Det fanns en 

signifikant huvudeffekt där kvinnliga deltagare ansåg att brottet var mer allvarligt (M = 6.46, 

SD = 0.85) än manliga deltagare gjorde (M = 6.07, SD = 0.95), F(1, 177) = 7.35, p = .007, ηp² 

= .040. Inga andra signifikanta resultat framkom. En Pearsons korrelation utfördes där det 

framkom att ju längre straff en gärningsman tilldelades desto allvarligare ansågs brottet r(182) 

= .52, p = .001.  
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Hypotes c) deltagare kommer tilldela sämre egenskaper till gärningsmän av det motsatta 

könet, fick till viss del stöd. Med hotfullindex som beroende variabel visade resultat en 

signifikant huvudeffekt av deltagares kön, F(1, 174) = 4.39, p = .038, ηp² = .025. Kvinnor 

bedömde gärningsmännen som mer hotfulla (M = 4.31, SD = 1.13) i jämförelse med manliga 

deltagare (M = 3.94, SD = 1.12). Det framkom även en signifikans mellan gärningsmännens 

kön och deltagares kön, F(1, 174) = 4.71, p = .031 ηp² = .026. En enkeleffektsanalys av 

gärningsmannens kön utfördes separat för manliga och kvinnliga deltagare. Resultaten visade 

att kvinnliga deltagare ansåg att manliga gärningsmän var mer hotfulla (M = 4.58, SD = 1.10) 

än kvinnliga gärningsmän (M = 4.08, SD = 1.12), F(1, 111) = 5.59, p = .02, ηp² = .048. 

Manliga deltagare ansåg inte att det fanns en skillnad mellan manliga (M = 3.84, SD = 0.99) 

och kvinnliga gärningsmän (M = 4.06, SD = 1.25), F(1, 67) = .72, p = .40, ηp² = .011. Inga 

andra signifikanta resultat uppvisades i denna ANOVA. En Pearson korrelation genomfördes 

där det framkom att ju mer hotfull en gärningsman ansågs vara desto längre straff tilldelades 

denne r(179) = .16, p = .005. Desto mer hotfull en gärningsman ansågs vara desto allvarligare 

ansågs brottet r(182) = .17, p = .005. Om gärningsmännen ansågs vara mer hotfulla ansågs det 

mer trolig att de skulle begå fler brott r(182) = .22, p = .001.  

Med social kompetensindex som beroende variabel framkom en interaktion mellan 

Gärningsman kön x Deltagare kön, F(1, 173) = 4.77, p = .030, ηp² = .027. En 

enkeleffektsanalys gjordes separat för manliga och kvinnliga deltagare. Resultatet visade att 

kvinnliga deltagare ansåg att kvinnliga gärningsmän var mer social kompetenta (M = 4.05, SD 

= 0.81) än manliga gärningsmän (M = 3.66, SD = 0.87), F(1, 110) = 6.04, p = .016, ηp² = .052. 

Manliga deltagare skiljde inte på social kompetens mellan kvinnliga (M = 3.77, SD = 0.79) 

och manliga gärningsmän (M = 3.97, SD = 0.87), F(1, 67) = 0.93, p = .39, ηp² = .014. Inga 

andra signifikanta resultat uppvisades. En Pearson korrelation utfördes för att se om 

socialkompetensindex korrelerade med bedömning av skuldbeläggning och återfallsrisk av 

gärningsmän. Socialkompetensindex korrelerade med hur långt straff deltagare tilldelade 

gärningsmannen r(178) = -.35, p = .001. Detta innebar att desto mindre socialt kompetent en 

gärningsman ansågs vara desto längre straff tilldelades denne.  

Hypotes d) deltagare som skattar sig själva som mer attraktiva kommer tilldela attraktiva 

gärningsmän bättre egenskaper, var inte signifikant. För att testa om deltagarnas åsikter om 

attraktivitet spelade in i hur de bedömde gärningsmannen utfördes en Pearson korrelation. Det 

fanns ingen korrelation mellan hur attraktiva deltagare skattade sig själva och hur dessa 

bedömde gärningsmannens egenskaper. Däremot framkom en korrelation mellan hur 

attraktiva deltagare skattade sig som och huruvida utseende var viktigt r(184) = .41, p = .001. 

Vilket innebar att ju mer attraktiva deltagare skattade sig själva, desto mer viktigt ansågs det 

att se bra ut. Hur viktigt det var att se bra ut korrelerade även med hur mycket deltagare tycker 

att en individs yttre utseende speglade dennes inre egenskaper r(185) = .39, p = .001. Detta 

innebar att desto viktigare det ansågs vara att se bra ut, desto mer ansågs en individs yttre 

utseende spegla dennes inre egenskaper. Ett t-test genomfördes som visade att det fanns en 

skillnad i hur män och kvinnor skattade sig själva, t(182) = 1.52, p = .056. Män skattade sig 

själva som mer attraktiva (M = 4.91, SD = 1.47) än kvinnor (M = 4.62, SD = 1.11). Resultatet 

var dock inte signifikant. 

Hypotes e) oattraktiva gärningsmän antas vara mer benägna för återfall var inte signifikant. 

För variabeln återfallsrisk fanns en interaktion mellan gärningsmannens kön och 
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gärningsmannens attraktivitet, F(1, 177) = 5.70, p = .018, ηp² = .031. En enkeleffektsanalys av 

gärningsmannens attraktivitet gjordes separat för kvinnliga och manliga gärningsmän. 

Resultat visade att den attraktiva kvinnliga gärningsmannen ansågs mer benägen till återfall 

(M = 2.76, SD = 1.39) än den oattraktiva kvinnliga gärningsmannen (M = 2.20, SD = 1.36) 

F(1, 94) = 4.02, p = .048, ηp² = .041. Det fanns ingen skillnad i hur deltagare bedömde den 

manliga attraktiva (M = 2.84, SD = 1.51) och manliga oattraktiva gärningsmannen (M = 3.13, 

SD = 1.84), F(1,87) = .67, p = .414, ηp² = .008. Det fanns även en interaktion mellan 

gärningsmännens kön och deltagare, F(1, 177) = 5.70, p = .018, ηp² = .031. En 

enkeleffektsanalys gjordes separat mellan manliga och kvinnliga deltagare. Resultat visade att 

kvinnor ansåg att manliga gärningsmän var mer benägna till återfall (M = 3.13, SD = 1.91) i 

jämförelse med kvinnliga gärningsmän (M = 2.21, SD = 1.14), F(1, 113) = 9.98, p = .002, ηp² 

= .081. Manliga deltagare skilde inte på återfallsrisk mellan manliga (M = 2.77, SD = 1.21) 

och kvinnliga gärningsmän (M = 2.97, SD = 1.67), F(1, 68) = .33, p = .57, ηp² = .005. Inga 

andra signifikanta resultat uppvisades. 

 

 

Bedömning av skuldbeläggning och återfallsrisk av gärningsmän 

 

Enskilda ANOVor utfördes för var och en av de beroende variablerna. I variabeln förvåning, 

huruvida deltagarna var förvånade över att gärningsmannen begått detta brott fanns inga 

signifikanta resultat.  

I variabeln om gärningsmannen tidigare begått liknande brott uppkom en signifikant 

interaktion mellan gärningsmannens kön och deltagare kön, F(1, 175) = 4.31, p = .039, ηp² = 

.024. En enkeleffektsanalys av gärningsmannens kön utfördes separat för manliga och 

kvinnliga deltagare. Resultat visade att det inte fanns någon skillnad i hur kvinnliga deltagare 

bedömde kvinnliga (M = 5.05, SD = 1.63) eller manliga gärningsmän (M = 5.53, SD = 1.56), 

F(1, 112) = 2.55, p = .113, ηp² = .022. Inte heller manliga deltagare gjorde någon skillnad i 

bedömningen av kvinnliga (M = 5.37, SD = 1.39) eller manliga gärningsmän (M = 5.03, SD = 

1.47 ), F(1, 67) = 0.99, p = .324, ηp² = .014. Resultatet indikerade dock att kvinnliga deltagare 

trodde att manliga gärningsmän begått brott tidigare. Vid en andra enkeleffektsanalys, där 

deltagarnas kön utfördes separat för manliga och kvinnliga gärningsmän, framkom heller 

ingen signifikant skillnad.   

I variabeln om gärningsmännen hade gjort andra typer av brott framkom en interaktion 

mellan gärningsmannens kön och deltagare kön F(1, 177) = 10.52, p = .001, ηp² = .056. En 

enkeleffektsanalys genomfördes separat för manliga och kvinnliga deltagare. Resultaten 

visade att kvinnliga deltagare ansåg att manliga gärningsmän var mer sannolika att ha begått 

brott tidigare (M = 3.65, SD = 1.50) jämförelsevis med kvinnliga gärningsmän (M = 2.79, SD 

= 1.27), F(1, 113) = 12.09, p = .001, ηp² = .097. Manliga deltagare ansåg att det inte fanns 

någon skillnad mellan manliga (M = 3.31, SD = 1.16) och kvinnliga gärningsmän (M = 3.66, 

SD = 1.43), F(1, 68) = 1.21, p = .27, ηp² = .018.  
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Bedömning av egenskaper hos gärningsmannen 

 

Med ärlighetsindex som beroende variabel framkom inga signifikanta resultat.  

Med variabeln attraktivitet som beroende variabel visade resultat en huvudeffekt av 

gärningsmannens kön. Kvinnliga gärningsmän ansågs mer attraktiva (M = 4.0, SD = 1.50) än 

manliga gärningsmän (M = 3.29, SD = ), F(1, 173) = 4.39, p = .038, ηp² = .025. En andra 

signifikant huvudeffekt av gärningsmannens attraktivitet uppkom, där de attraktiva 

gärningsmännen, ansågs mer attraktiva (M = 3.94, SD = 1.67) än de oattraktiva 

gärningsmännen (M = 3.36, SD = 1.50), F(1, 173) = 4.21, p = .041, ηp² = .024. Det framkom 

även en signifikant skillnad mellan gärningsmannens kön och deltagares kön, F(1, 173) = 

7.35, p = .007, ηp² = .041. En enkeleffektsanalys av gärningsmannens kön utfördes separat för 

manliga och kvinnliga deltagare. Resultaten visade att kvinnliga deltagare ansåg att kvinnliga 

gärningsmän var mer attraktiva (M = 4.20, SD = 1.44) än manliga gärningsmän (M = 2.94, SD 

= 1.57), F(1, 111) = 19.69, p = .005, ηp² = .15. Manliga deltagare ansåg inte att det fanns 

någon skillnad i attraktivitet hos kvinnliga (M = 3.65, SD = 1.57) och manliga gärningsmän 

(M = 3.82, SD = 1.65), F(1, 66) = 0.21, p = .65, ηp² = .003.     

En Pearson korrelation genomfördes för att se om socialkompetensindex, ärlighetsindex 

och hotfullindex korrelerade med varandra. Det framkom att ju mer hotfull gärningsmannen 

ansågs vara desto mindre socialt kompetent ansågs denne r(180) = -.47, p = .001. Det 

framkom även att ju mer hotfull en gärningsman ansågs vara desto mindre ärlig ansågs denne 

r(177) = -.35, p = .001. Socialkompetensindex korrelerade med ärlighetsindex r(178) = .62, p 

= .001. Vilket innebar att ju mer social kompetent en gärningsman ansågs vara desto mer ärlig 

ansågs denne. 

En variansanalys gjordes även för variabeln intelligens. Inga signifikanta resultat 

påvisades. 

 

 

Motivation att kontrollera fördomar 

 

Ett t-test för oberoende mätningar utfördes där resultat visade att det fanns en skillnad i hur 

män och kvinnor kontrollerade sin motivation att kontrollera fördomar, t(180) = 5.02, p = 

.005. Kvinnor hade större motivation att kontrollera sina fördomar (M = 4.87, SD = 0.85) än 

män (M = 4.18, SD = 0.94). Detta index var med som kontrollvariabel och eventuell kovariat. 

Den korrelerade inte med övriga index och beroende variabler, därför gjordes inga 

variansanalyser med detta index som kovariat.  

 

 

Diskussion 

 

Studiens syfte var att undersöka huruvida deltagare tenderade att tilldela straff och hur de 

bedömde gärningsmän beroende på gärningsmannens attraktivitet och kön. Övergripande 

framkom det skillnader i hur manliga och kvinnliga deltagare bedömde gärningsmännen 

utifrån deras kön. Det framkom att skillnaden låg i hur kvinnliga deltagare bedömde kvinnliga 
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och manliga gärningsmän. Det fanns dock en skillnad i hur manliga deltagare bedömde 

gärningsmannen, även om den skillnaden inte var signifikant. Generellt sett tenderade 

kvinnliga deltagare att bedöma det egna könet mer positivt inom samtliga kategorier. Hur 

allvarligt brottet ansågs vara, återfallsrisk och huruvida gärningsmannen tidigare begått brott 

bedömde de kvinnliga deltagarna de manliga gärningsmännen mer negativt. Även om 

attraktivitet inte hade någon inverkan på deltagares bedömning av gärningsmännen, fanns det 

fortfarande skillnader i bedömning av det motsatta könet. Det framkom att den oattraktiva 

kvinnan ansågs minst benägen till återfall. Sigall och Ostrove (1975) hade en teori där ett 

kognitivt synsätt föreslagit att gärningsmän med hög attraktionskraft vid brott som var 

attraktionsrelaterade skulle tilldelas hårdare straff i jämförelse mot brott som ej var 

attraktionsrelaterade.  

Undersökningens första hypotes förutspådde att oattraktiva gärningsmän oavsett kön skulle 

dömas hårdare än attraktiva gärningsmän. Hypotesen fick inget signifikant resultat, vilket 

skulle kunna grundas i att brottet ansågs vara för grovt, då gärningsmannen körde rattfull och 

orsakade en annan individs död. Om situationen var sådan, kunde effekten av attraktivitet ha 

upphört eller blivit omvänd (Sigall & Ostrove, 1975). Resultatet skulle kunna sett annorlunda 

ut om det inte fanns ett offer som kom till skada. Om gärningsmannen istället kolliderat med 

exempelvis ett träd, hade deltagare kunnat ta andra faktorer som kön och attraktivitet i större 

beaktning. Det kan även ha funnits en skillnad i hur deltagare skattade gärningsmännens 

attraktivitet, då frågan om gärningsmännens attraktivitet fanns inbakad bland 17 andra 

adjektiv, där deltagaren skulle skatta gärningsmannen på en skala mellan 1-7. Vid 

förtydligande skulle frågan istället kunnat vara formulerad att deltagare skulle skatta 

gärningsmannens fysiska attraktivitet. Detta för att försäkra sig om att deltagare tog 

fantombilden i beaktning och inte enbart dömde gärningsmannen utifrån det brott denne 

begått. En annan möjlig förklaring till varför inga signifikanta resultat uppkom i hypotesen 

om strafflängd skulle kunna vara att offret i den fiktiva fallbeskrivningen var en 

högskolestudent. Då alla deltagare i studien var högskolestudenter skulle detta kunna ha 

skapat en så kallad ingroup-favorisering. Detta på grund av att individer oftare interagerar 

med ingroup-medlemmar i jämförelse med outgroup-medlemmar (Marques et al. 1988). 

Därför skulle deltagare helt kunnat bortse från att gärningsmannen var attraktiv eller 

oattraktiv och bara ta i beaktning att offret var en ingroup-medlem, i form av en 

högskolestudent och gärningsmannen en outgroup-medlem. Det stämde även överens med 

den förklaring Shaver (1970) beskrev då tilldelande av ansvar vid olycksfall kunde ske i 

omfattning om att individer antingen kunde uppfatta sig vara lika de offren i vid 

olyckstillfället eller att individer skyddade sig själva från att i framtiden riskera att hamna i 

liknande situation. Alternativt kunde samma förklaring ges till att offret var en kvinna och 

inte en man. Detta kan på liknande vis förklaras med att majoriteten av deltagarna var kvinnor 

och att det möjligtvis kunnat skapa en ingroup-favorisering inom det kvinnliga könet, då 

kvinnliga deltagare möjligen kunnat sympatisera mer med det kvinnliga offret i jämförelse 

med de manliga deltagarna.  

Hypotes b) brottet skulle ses som mer allvarligt om gärningsmannen var en man, fick inget 

stöd. Detta skulle kunna härledas till att liknande orsaker som vid hypotes a), nämligen att 

brottet ansågs vara för grovt för att yttre faktorer som kön, attraktivitet och ålder skulle ha en 

inverkan i bedömning av gärningsmannen. Resultat av Walster (1966) visade att ju 



13 

 

allvarligare konsekvenser av en olycka, desto större blev benägenheten för individer att 

tilldela en gärningsman ansvar för olyckshändelsen. Om konsekvenserna av olyckshändelsen 

istället varit minimala, skulle skuldbeläggningen möjligtvis kunnat ha sett annorlunda ut. 

Hypotes c) antog att deltagare skulle tilldela sämre egenskaper till gärningsmän av det 

motsatta könet. Hypotesen fick till viss del stöd, då kvinnor skattade kvinnliga gärningsmän 

som mer socialt kompetenta och manliga gärningsmän som mer hotfulla. Det fanns ingen 

signifikant skillnad i hur manliga deltagare skattade gärningsmännen dock fanns det 

skillnader i medelvärden då män tenderade att skatta manliga gärningsmän som mer socialt 

kompetenta och kvinnliga gärningsmän som mer hotfulla. Detta överensstämde med Marques 

et al. (1988) teori där medlemmar antogs vara mer positiva i bedömning av ingroup-

medlemmar i jämförelse i bedömningar av liknande outgroup-medlemmar. Det skulle kunna 

förklara resultaten i och med att deltagare försökte försvara den egna gruppen, i detta fall det 

egna könet.  

Hypotes d) deltagare som skattar sig själva som mer attraktiva kommer tilldela attraktiva 

gärningsmän bättre egenskaper gav inte några signifikanta resultat. Liksom hypotes c), fanns 

en teori om att detta kunde kopplas till ingroup- och outgroup-medlemmar. Då det enbart 

framkom en signifikant skillnad i attraktivitet hos kvinnliga gärningsmän, kunde detta heller 

inte härledas till attraktivitet hos deltagare. Resultat visade däremot att det fanns en skillnad 

där manliga deltagare skattade sig själva som mer attraktiva än kvinnliga deltagare, detta var 

dock inte signifikant.  

Den sista hypotesen antog att oattraktiva gärningsmän antogs vara mer benägna till återfall, 

kunde inte bekräftas. Det framkom en signifikant skillnad mellan gärningsmannens kön och 

gärningsmannens attraktivitet. Det framkom att den attraktiva kvinnan ansågs vara mer 

benägen till återfall. Detta kan ännu en gång kopplas till att om brottet var för grovt kan 

effekten av attraktivitet ha upphört eller blivit omvänd (Sigall & Ostrove, 1975).     

MTCP-index var tänkt som en kontrollvariabel och möjlig kovariat men eftersom den inte 

korrelerade med några index eller andra beroende variabler fanns det ingen anledning att göra 

några variansanalyser med MTCP som kovariat. Med ett t-test kunde resultat däremot visa att 

kvinnor hade större motivation att kontrollera sina fördomar, än manliga deltagare. Detta 

resultat var dock inte signifikant. Möjlig förklaring till varför MTCP inte gav några 

tillfredställande resultat, skulle kunna grunda i att deltagare besvarade frågor om fördomar 

och därför tillämpat social önskvärdhet. För att öka den externa validiteten bör framtida 

forskning ta i beaktning att mäta MTCP i förväg och på så vis få jämn spridning bland 

deltagare. Ett hot mot reliabiliteten är att instrumentet är en översatt version från engelska till 

svenska och att den även är förkortad.  

Vid replikering av studien skulle utformningen av enkäten, fallbeskrivningen och 

fantombilderna kunna se annorlunda ut. Vid manipulering av bilderna skulle fysiska 

egenskaper som form av näsa eller ansiktsform kunnat ha större skillnad mellan den attraktiva 

och oattraktiva gärningsmannen. Mueser et al. (1984) skrev att föränderliga komponenter som 

ansiktsuttryck, hårvård och kroppsposition kunde ha en påverkan på huruvida individer 

uppfattades som mer eller mindre attraktiva. Liksom användning av kosmetik, hårvårdsskötsel 

och klädsel (Sigall & Landy, 1973). Vid utformande av fallbeskrivning, skulle brottet kunna 

bytas till ett mildare brott, där det inte förekom något offer. Istället skulle gärningsmannen 

förslagsvis kunnat köra in i ett träd. Alternativt skulle brottet kunnat bytas ut mot två olika 
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typer av brott. Ett som är relaterat till attraktivitet och ett som inte är relaterat till attraktivitet 

(Sigall & Ostrove, 1975). Dessa två brott skulle vid replikering inte ha någon information om 

ett offer, då deltagare inte ska få en möjlighet att empatisera med ett offer. Detta för att 

deltagare skulle ta brottet och gärningsmannen i beaktning och inte ha möjligheten till 

eventuell ingroup-favorisering av brottsoffret.  

En styrka med experimentet är att det externa bortfallet av deltagare var lågt, däremot bör 

könsfördelningen tas i större beaktning i framtida studier. Resultat visade att skillnaderna 

främst låg hos de kvinnliga deltagarna. Om ett större underlag av studenter funnits med i 

undersökningen och ifall könsfördelningen hade varit mer jämn kunde resultaten möjligtvis 

kunnat generaliseras, men med undersökningens sneda könsfördelning bör inte dessa resultat 

generaliseras på studenter utöver de som deltog i undersökningen.   

Sammanfattningsvis pekar resultaten på att attraktion inte hade någon signifikant inverkan 

på hur deltagare tilldelade straff. Däremot fanns det en skillnad i hur manliga och kvinnliga 

deltagare bedömde gärningsmännens kön. Om studien skulle genomföras på en nationell nivå, 

föreligger det en risk i hur en gärningsman bedöms beroende på om de är av lika eller motsatt 

kön.  

 

 

Referenser 

 

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

Personality and Social Psychology, 24, 285-290.  

Dunton, B., C. & Fazio, R., H. (1997). An individual difference measure of motivation to 

control prejudiced reactions. Personality and Social Psychology Bulletin, 23, 316-326. 

Eagly, A. H., Ashmore, R. D., Makhijani, M. G., & Longo, L. C. (1991). What is beautiful is 

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

Psychological Bulletin, 110, 109-128. 

Efran, M. G. (1974). The effect of physical appearance on the judgment of guilt, interpersonal 

attraction, and severity of recommended punishment in a simulated jury task. Journal of 

Research in Personality, 8, 45-54.  

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

304-341. 

Griffin, A. M., & Langlois, J. H. (2006). Stereotype directionality and attractiveness 

stereotyping: Is beauty good or is ugly bad? Social Cognition, 24, 187-206.  

Kraut, R., E & Johnston, R., E. (1979). Social and emotional messages of smiling: An 

ethological approach. Journal of Personality and Social Psychology, 37, 1539-1553. 

Landy, D., & Aronson, E. (1969). The influence of the character of the criminal and his 

victim on the decisions of simulated jurors. Journal of Experimental Social Psychology, 5, 

141-152.  

Little, A, C., Burt, D, M., & Perrett, D, I. (2006). What is good is beautiful: Face preference 

reflects desired personality. Personality and Individual Differences, 4, 1107-1118. 

Marques, J., M., Yzerbyt, V., Y., & Leynes, J.-P. (1988). The ”black sheep effect”: Extremity 

of judgements towards ingroup members as a function of group identification. European 

Journal of Social Psychology, 18, 1-16.  

Mueser, K. T., Grau, B. W., Sussman, S., & Rosen, A., J. (1984). You’re only as pretty as you 

feel: Facial expression as a determinant of physical attractiveness. Journal of Personality 

and Social Psychology, 46, 469-478. 



15 

 

Postmes, T., Spears, R., & Lea, M. (2002). Intergroup differentiation in computer-mediated 

communication: Effects of depersonalization. Group Dynamics: Theory, Research, and 

Practice, 6, 3–16. 

Reis, H., T., McDougal Wilson, I., Monestere, C., Bernstein, S., Clark, K., Seidl, E., Franco, 

M., Gioioso, E., Freeman, L., & Radoane, K. (1990). What is smiling is beautiful and good. 

European Journal of Social Psychology, 20, 259-267. 

Shaver, K., G. (1970). Effects of severity and relevance on the responsibility assigned for an 

accident. Journal of Personality and Social Psychology,14, 101-113.  

Sigall, H. & Landy, D. (1973). Radiating beauty: Effects of having a physically attractive 

partner on person perception. Journal of Personality and Social Psychology, 28, 218-224. 

Sigall, H., & Ostrove N. (1975). Beautiful but dangerous: Effects of offender attractiveness 

and nature of the crime on juridic judgment. Journal of Personality and Social Psychology, 

31, 410-414. 

Walster, E. (1966). Assignment of responsability for an accident. Journal of Personality and 

Social Psychology, 3, 73-79.  

Whitehead, G., I. & Hall, A., E. (1984). Sex differences in the assignment of responsibility for 

an accident. Sex Roles, 11, 787-798.  

 

 

 

 


