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Abstrakt 

 

Denna studie undersöker om de attribut som tillskrivs en lång person kan påverka ett 

anställningsförfarande till den grad att rekryteringskonsulten kommer att diskriminera och 

kategorisera kortare personer till fördel för de längre. Den mäter även huruvida den längre 

personen kommer anses vara mer lämpad för en chefstjänst samt om den längre personen 

tillskrivs fler positiva attribut än den kortare personen. Genom en enkätundersökning, 

bedömde 60 rekryterare ett CV samt personligt brev med en bild. För att undersöka effekten 

av längd på anställningsrelaterade variabler manipulerades bilden digitalt, så att den sökande 

framstod som lång i den ena versionen och kort i den andra versionen Rekryterarna bedömde 

om personen på CV:et var anställningsbar för en roll som chef över projektkontoret. 

Arbetsuppgifterna skulle vara strategiska men också operativa i form av projektledning för 

företagets största och viktigaste konto. Enkätsvaren analyserades i SPSS med hjälp av t-test 

samt korrelationstest. Resultatet visade att den långa personen tillskrevs fler positiva attribut 

än den korta personen. Den långa personen ansågs vara en bättre ledare samt ha bättre hälsa, 

högre kompetens och högre anställningsbarhet än den korta personen. 
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Inledning 

 

Tidigare forskning (t ex Lundborg, Nystedt & Rooth, 2009; Judge & Cable, 2004) har studerat 

sambandet mellan längd och olika arbetsmarknadsrelaterade utfall (t ex inkomst, social status, 

makt).  Forskningen visar bland annat att långa personer tjänar mer, sitter på högre 

prestigefyllda positioner i näringslivet och har större makt än korta personer. Eftersom 

majoriteten av studierna på området är korrelationsstudier är det svårt att avgöra om korta 

personer diskrimineras på arbetsmarknaden eller om de faktiskt är så att långa personer 

presterar bättre. Med andra ord är det fortfarande oklart om korta personer diskrimineras på 

arbetsmarknaden när de har samma kvalifikationer som långa personer. Syftet med denna 

studie är att undersöka just detta. Men även att få en djupare inblick i vilka attribut och 

kategoriseringar/stereotypa attribut som tillskrivs långa respektive korta personer. 

 

Tidigare Forskning 

Forskning visar att det finns ett samband mellan fysisk längd och en framgångsrik karriär. 

Judge och Cable (2004) menar att längre personer ofta har bättre självförtroende och det i sin 

tur leder till ökade prestationer i arbetslivet som sedan bidrar till större framgångar. Studierna 

visade även på sambandet mellan längd och inkomst där längre personer hade högre 

inkomster än kortare personer. Rent teoretiskt skulle då längdaspekten härstamma från 

evolutionen där längden inom djurriket används som ett maktvapen som kan vara avgörande i 

beslutet att fly eller inte (Judge & Cable, 2004). Detta beteende är något som vi människor har 

tagit med oss genom århundraden och idag är det något vi kan se både i arbetslivet men också 

i andra vardagliga situationer. Om man ser till längden genom ett sociobiologiskt perspektiv 

betyder en hög längd lika med makt och inger respekt. Därför menar Judge och Cable (2004) 

att längden också har en social inverkan på oss människor. Alltså att en lång person har större 

social makt och att en människas längd påverkar hur hon kommer att bete sig socialt samt 

vilken typ av personlighet hon utvecklar (Judge & Cable, 2004).  

 

Längd kopplat till kompetens 

Enligt Chu och Geary (2005) har längden en stor betydelse när det gäller vår bedömning av en 

persons kompetens. Långa personer, både män och kvinnor har en fördel av sin längd då dessa 

personer uppfattas som mer intelligenta och kompetenta än korta personer. Vilket har visat sig 

ha samma betydelse för män som för kvinnor (Chu & Geary, 2005).  Vid en undersökning 

gällande längdens betydelse för kvinnor i arbetslivet har det visat sig att egenskaper såsom 
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bestämdhet och ambition är något som förknippas med långa kvinnor. Dessa egenskaper i sin 

tur bidrar till bedömningen att den längre kvinnan tillskrivs högre kompetens (Chu & Geary, 

2005). 

 

Längd kopplat till Värme 

Längd är något som blivit kopplat till kompetens och enligt Kervyn, Judd och Yzerbyts 

(2010) avhandling som grundar sig på tidigare forskning inom området, hör kompetens och 

värme till vanligt förekommande egenskaper när människor gör sociala bedömningar av 

varandra. Trots att detta är två helt olika personlighetsdrag så korrelerar dem högt med 

varandra. Dock inte en korrelation som visar att längre personer skulle anses varmare utan 

snarare tvärt om vilket gör även denna kategori intressant att mäta. Enligt deras undersökning 

bedömdes en grupp intelligenta människor som ännu mer intelligenta om de dessutom 

bedömdes som kalla. På samma sätt bedömdes en grupp med varma människor som ännu mer 

varma när de dessutom presenterades som mindre kompetenta. När samma grupp däremot 

presenterades som mer kompetenta bedömdes de istället som mindre varma (Kervyn et al., 

2010). Fenomenet kan översättas till arbetslivet vid beslut om anställning. Kervyn et al. 

(2010) spekulerar kring situationen genom valet av kandidat på följande sätt; när två 

slutkandidater med samma erfarenhet till exempel har sökt en roll som redovisningsekonom, 

som kan anses vara ett jobb som kräver hög kompetens men lägre sociala förmågor, är 

sannolikheten hög att den mindre varma kandidaten får jobbet eftersom att det förknippas med 

intelligens. Omvänt gäller samma fenomen för en roll som kräver goda sociala färdigheter. 

Vid en sådan typ av roll kan det vara större sannolikhet att den mindre kompetenta personen 

får rollen då han eller hon bedöms som varmare och därmed mer social (Kervyn et al., 2010).  

Tidigare studier har i mångt och mycket ignorerat att undersöka värmedimensionen i samband 

med längd, vilket kan anses underligt eftersom just värme och kompetens är de 

grundläggande dimensioner som människor bedömer andra utifrån.    

 

Längd kopplat till Ledarskapspotential 

Då en ledare ofta utövar någon form av makt, är detta något som har tagits i beaktande i 

förhållande till ledarskapspotential. Enligt Duguid och Goncalo (2011) bedöms ofta längre 

personer som mer maktfulla än korta personer. De förväntas vara mer dominanta och ta mer 

plats. Duguid och Goncalo (2011) menar också att eftersom att längre personer tillskrivs dessa 

egenskaper, antar många att de också har högre positioner, däribland ledarpositioner (Duguid 

& Goncalo, 2011). Något som stödjer detta påstående är forskningen som Rosenberg (2009) 
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bedrivit inom området. Rosenberg (2009) hänvisar till det amerikanska presidentvalet där 

nästan alltid den längre kandidaten blir vald före den korta. Amerikanarna har inte valt in en 

enda kandidat som är kortare än medellängd sedan 1986 och om det är någon roll som kräver 

ledaregenskaper så är det presidentrollen (Rosenberg, 2009). Vidare menar även Rosenberg 

(2009) att längd påverkar det professionella avancemanget och jobbprestationen. Han menar 

att det knappast är en slump att 58% av Fortune 500 VD:ar är långa personer. En affärsexpert 

som Rosenberg (2009) kommer i kontakt med i sin studie säger att några extra centimeter i 

längd påverkar karriären mer än några andra pappersmeriter. Samma person menar också att 

det är bättre för karriären att vara lång med en utbildning från en mindre ansedd skola än kort 

och utexaminerad från en högt ansedd skola (Rosenberg, 2009). 

 

Längd kopplat till Hälsa 

Att längre personer uppfattas som mer hälsosamma är något som Lundborg, Nystedt och 

Rooth (2009) spekulerar kring och de menar att det finns en hög sannolikhet att så är fallet. 

De menar att fysisk kapacitet, såsom muskelstyrka, har visat sig påvisa goda resultat när det 

gäller att undkomma dödlighet vid exempelvis cancer samt sjukdomar där patienten blir 

kopplad till en respirator. Detta är något som signalerar god grundhälsa. Därför menar de att 

just på grund av denna höga korrelation mellan längd och fysisk kapacitet, kommer anställda 

att använda längd som en indikator för långtidshälsa (Lundborg et al., 2009). De påvisar även 

att teknologiska framsteg ännu inte helt har ersatt fysiskt krävande jobb i den västerländska 

kulturen. Det gör att många långa personer fortfarande är högt eftertraktade på 

arbetsmarknaden. De bibehåller stämpeln som mer produktiva, innehavare av bättre hälsa 

samt därmed bättre fysisk kapacitet. Med detta menar även Lundborg et al. (2009) att fysisk 

kapacitet associeras med vanor såsom träning och en balanserad diet. Dessa två hälsotecken 

signalerar i sin tur vissa uppskattade personlighetsdrag såsom självkontroll, uthållighet och 

tålmodighet (Lundborg et al., 2009). Avslutningsvis menar även Lundborg et al. (2009) att 

fysisk styrka kan relateras till attraktivitet. Det innebär att fysisk styrka som kommer med 

högre längd är högt värderad eftersom att fysisk styrka är uppfattad som attraktivt (Lundborg 

et al., 2009). 

 

Längd kopplat till attraktivitet 

Inte bara längd verkar ha betydelse när det gäller uppfattning av andra människor, utan det har 

även visat sig att det uppfattade utseendet har stor inverkan på hur en person bli mottagen. Av 

denna anledning skulle det vara intressant att undersöka om just längd har någon inverkan på 
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attraktivitet. Fysiskt attraktiva personer uppfattas som mer sociala, dominanta, mentalt friska 

och intelligenta än mindre attraktiva personer (Chu & Geary, 2004). Det finns dock en 

problematik kring denna typ av forskning då det är svårt att fastställa ett utseende som är 

attraktivt för alla. Det finns alltså ingen rådande norm som alla tycker är attraktiv. Samma 

problematik kan råda när det gäller längdaspekten, dock fastslår studier att denna faktor blir 

mer objektivt kvantifierbar vilket i sin tur innebär enklare att fastställa samt att mäta (Chu & 

Geary, 2004).  

 

Tidigare forskning som berör liknande områden (till exempel fysisk attraktion) har visat att 

det förekommer diskriminering till viss del inom rekrytering när det gäller en persons 

utseende. Enligt en undersökning som handlar om huruvida avvikande utseende i ansiktet 

påverkar en bedömning i intervjusammanhang, visade att personer med ärr i ansiktet direkt 

blev bedömda som mindre lämpade kandidater för en specifik roll. Resultatet i studien stödjs 

även av tidigare forskning som påvisar att överviktiga personer (vilka som regel anses vara 

mindre attraktiva än normalviktiga personer) diskrimineras på arbetsmarknaden (Agerström & 

Rooth, 2011). Ämnet är intressant när det gäller en persons uppfattning om sig själv som 

också kommer att påverka hur han eller hon upplevs av andra. Enligt ett experiment som 

gjordes på ett antal personer som mätte makt i relation till uppfattad längd blir svaret tydligt.  

Resultatet berättade att människor uppfattar sig själva som längre när det kände sig mer 

maktfulla. Ämnet är även intressant då det fysiska och psykiska kopplas samman och har stor 

påverkan på varandra. (Duguid & Goncalo, 2011).  

 

Längd kopplat till anställningsbarhet 

Längdaspekten har visat sig vara extra viktig i arbetslivet där förhandling och makt ofta är 

något vanligt förekommande och det har dessutom påvisats att många inom arbetslivet också 

själva tycker att längden är en viktig faktor. En undersökning som gjordes på ett antal 

rekryterare visade att 78% av dessa ansåg att en säljare som var över medellängd skulle ha 

större inflytande och framgång hos kunderna än en kort person (Judge & Cable, 2004). Det 

har dessutom blivit så att långa personer får bättre självförtroende på grund av att de blivit 

tillskrivna ett antal positiva sociala attribut, vilket i sin tur leder till ökade prestationer som i 

sin tur leder till en framgångsrik karriär.  

 

Forskningen påvisar dock att längdaspekten var viktigare för män än för kvinnor i arbetslivet. 

Skillnaden var däremot mycket liten vilket ändå indikerar på att män och kvinnor är relativt 



7 

 

jämlika när det kommer till bedömning av andra människor och då främst kopplat till makt 

och karriär. Generellt sett mätte studien många aspekter hos en person i relation till en lyckad 

karriär men siffrorna talade tydligt för längden som den viktigaste aspekten. Längden 

påverkade hur människor betraktar sig själva. Resultatet blev att längre personer ofta hade 

bättre självförtroende än korta personer. Det framkom också att andra personer betraktade 

längre personer som mer framstående vilket i sin tur gav den längre personen större socialt 

inflytande. Det i sin tur påverkade en människas prestationsnivå och visade på att den längre 

personen ansåg sig prestera bättre men också att den närmaste chefen eller andra kollegor som 

bedömer en persons arbete betraktade prestationen hos den längre personen som bättre. Det 

menar Judge och Cable (2004) leder till större framgång i arbetslivet som i sin tur bygger 

mycket på hur du uppfattas i betraktarens ögon (Judge & Cable, 2004). 

 

Gemensamt för forskningen kring det som rör utseendet är att vi associerar och tillskriver 

vissa personer egenskaper som anses stereotypt för just hans eller hennes utseende. Med andra 

ord tillskriver vi en lång person stereotypa attribut såsom stora och starka. Hög intelligens, en 

handlingskraftig person och en typisk ledare. Vi är dock oftast inte medvetna om att vi 

kategoriserar andra människor (Agerström & Rooth, 2011). Forskningen har tidigare i 

historien bidragit till vår bild av korta personer som mindre kapabla och som personer med 

lägre status. Under 50-talet startade läkare enligt riktlinjer en behandling med hormoner för 

människor som de bedömde var korta och att vara kort ansågs länge vara en sjukdom. Det 

pågick under en utdragen period debatter om huruvida det faktiskt var en sjukdom eller inte. 

Det man dock gemensamt kom fram till var att det inte på något sätt kunde vara positivt att 

vara kort. Med andra ord har diskrimineringen av korta personer funnits med länge, det är 

dessutom någonting som man gärna inte pratar om eller som vissa till och med inte är helt och 

fullt medvetna om. Vi undviker undermedvetet att diskrimineringen existerar då det 

egentligen är vi själva som tillskriver och skapar stereotypa attribut till en människa. Det 

menar Forskaren Isac B. Rosenberg (2009) som jämför fenomenet med att bekämpa ett spöke; 

 

“Either the awareness regarding discrimination is not in the consciousness 

of one or both individuals in a particular social situation, or verbalization 

of the discrimination is suppressed. The result is that the short [person] 

feels that something is subtly awry, but he cannot pin it down. He may 

believe that this discrimination is based on the social feedback that he 

does not look quite right, that he falls significantly short of the cultural 
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ideal for height.”(Isac B. Rosenberg, 2009, s. 913). 

 

 Vad Rosenbergs (2009) citat ska belysa är därmed att alla undermedvetet känner av att 

diskrimineringen finns där. Men den är subtil och svår att ta på, det går inte att bevisa på 

något sätt och tidigare forskning av ämnet har hamnat i skymundan. Eftersom att ämnet är så 

pass subtilt blir det också av samma anledning svårt att bekämpa diskrimineringen och 

stereotypiseringen. Det blir svårt att bekämpa ett problem som aldrig riktigt kommer upp till 

ytan. 

 

Motivering av ämnesval 

Det är just den här subtila aspekten som gör att forskningen av längdfenomenet är viktigt att 

studera för samhället, så att problematiken inte hamnar i skym undan. Det är inte rimligt att 

korta personer fortfarande diskrimineras i vårt västerländska samhälle där längd faktiskt inte 

är av samma relevans rent fysiskt då vi inte längre arbetar med kroppen som redskap på 

samma sätt som tidigare. Det är inte heller rimligt att korta personer ska diskrimineras i 

rekryteringssammanhang eller uppfattas som sämre ledare. Oavsett källan till 

längddiskriminering, påverkar det oss. När det gäller beslut om anställning finns det underlag 

som visar att längden påverkar beslutet, till och med lika mycket som kön och ras gör. 

Tidigare forskning visar att många rekryterare explicit säger att de föredrar en lång person 

framför en kort individ men det beror på vilket arbete det handlar om, just denna 

undersökning fokuserade främst på sociala yrken (Kurtz, 1969). Resultaten visade att en 

betydande del av arbetsgivarna ansåg att utseende var viktigt när de anställer personal. 

Längden och utseendet påverkar det professionella avancemanget, självkänslan och social 

status. Det i sin tur påverkar en persons faktiska jobbprestation, upplevda jobbprestation och 

sammanfattningsvis den professionella framgången. Enligt Rosenberg (2009) diskrimineras 

en kort person inom arbetslivet mer än kvinnor och andra etniciteter (Rosenberg, 2009). 

 

 

Den föreliggande studien 

De frågeställningar som kommer att tas upp i denna studie är: Finns det någon 

koppling/samband mellan fysisk längd och framgång i arbetslivet? Finns det andra attribut 

som tillskrivs en längre person? Är utseendet och framförallt längden viktigt i ett 

rekryteringsförfarande? Med hjälp av experimentell metod mäter studien om längre personer 

anses vara mer anställningsbara, kompetenta samt ha bättre ledarskapsförmåga jämfört med 
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kortare personer? Studien undersöker även vilken betydelse uppfattad hälsa, värme och 

attraktion har i detta sammanhang? 

Hypoteserna blev således:  

 

H1 = längre personer kommer att bedömas som mer kompetenta, mer anställningsbara samt 

ha större ledarskapspotential än kortare personer, trots att de har samma 

meriter/kvalifikationer (diskriminering och kategorisering/stereotypisering). 

 

H2 = Längre personer kommer också att uppfattas som mer hälsosamma samt mer attraktiva. 

 

H3 = Uppfattad hälsa och attraktion kommer att ha ett positivt samband med 

anställningsbarhet (vilket tyder på att hälsa och attraktion kan förklara delar av 

längdpremiumet). 

 

H4 = Rekryterares subjektiva längdbedömning kommer att korrelera positivt med 

ovanstående variabler. 

 

H5 = Längd och värme kommer inte att korrelera positivt.  

 

Förhoppningen är att undersökningen kan bidra med ett nytt tankesätt inom rekrytering och 

inom yrken där anställningsförfarandet är en del av arbetsuppgifterna. Att orden 

diskriminering samt kategorisering kan betyda mycket mer än kön eller etnicitet. Inte enbart 

inom diskriminering och svensk lagstiftning utan också rent etiskt. Att arbetslivet ser till en 

persons kompetens och inte till utseendet i något avseende och avslutningsvis att två personer 

med samma kompetens har samma möjlighet att få samma arbete och samma sociala status 

oavsett längd.  

 

Metod 

 

Deltagare 

I studien ingick 60 deltagare som alla kommit i kontakt med någon form av rekrytering. 

Antingen som chefer på ett bolag alternativt som rekryteringskonsulter eller researchers på ett 

konsultbolag. Inom denna kategori var dock enkäterna slumpmässigt utdelade och ingen 

visste om att det var två olika bilder som delades ut. Deltagarna var i arbetsför ålder, vilket 
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innebär i åldersspannet 18-65. Även om det mest troliga var att majoriteten av åldrarna ligger 

i mitten av dessa siffror.  Det spelade ingen roll om deltagarna jobbade inom kommunal, 

statlig eller privat sektor, så länge deltagarna arbetade med någon form av rekrytering. 

Antingen internt eller externt. Gemensamt för samtliga deltagare var dock att alla hade sin 

placeringsort i Stockholmsområdet. Undersökningen var generell och slumpmässig där 

huvudsyftet var att ta reda på om yrkesarbetande människor anser att längden är viktig för en 

persons framgång i arbetslivet. När det gäller könsfördelningen, utgick metoden ifrån ett 

bekvämlighetsurval, vilket innebar att det inte nödvändigtvis behövde vara hälften män som 

har svarat i studien och hälften kvinnor. Eftersom att många inom Human Resources och 

Rekryteringsbranschen är kvinnor, var också sannolikheten hög att det var fler kvinnor än 

män som hade svarat på min studie.  

 

Instrument 

Varje deltagare fick ett avidentifierat egenpåhittat CV med exakt samma information och 

erfarenhet. CV:et bestod av två sidor där den första enbart innehöll den faktiska kompetensen 

och den andra sidan innehöll ett kort personligt brev samt bilden. För att deltagarna inte skulle 

fokusera för mycket på det privata och därmed bli färgade, innehöll det personliga brevet 

mycket kort fakta. Fritidsaktiviteter fick ej verka anmärkningsvärda eller signalera en viss 

status. I ett första skede var tanken att använda golf som fritidsintresse men det har tidigare 

uppfattats som en statussport. Av den anledningen byttes intresset till innebandy som kan ses 

som mer neutralt gällande social status. Bredvid det personliga brevet fanns bilden på den 

arbetssökande. Hela undersökningen gick ut på deltagarnas bedömning av just bilden. Alla 

CV:n innehöll exakt samma bild på samma person som genom digitalisering hade 

manipulerats till lång eller kort. Hälften av respondenterna fick en kort version av den 

arbetssökanden och den andra hälften fick en lång version av arbetssökanden. Detta skedde 

slumpmässigt. Alltså 30 bilder på en kort kille och 30 bilder på en lång kille ingick i studien 

och CV:et samt det personliga brevet såg exakt likadant ut. Innan CV:et samt det personliga 

brevet fanns det en kort inledning där det förklarades vem som utförde undersökningen var 

samt vilken roll den arbetssökande hade sökt. Rollen var en chefsroll med strategiska inslag 

och tanken var att personerna skulle bedöma om han hade en lämplig matchning som chef 

över projektkontoret.  Hela undersökningen bestod av tre huvuddelar varav den första 

handlade om kompetensrelaterade bedömningar, den andra delen handlade om 

personlighetsrelaterade bedömningar och den tredje delen handlade om hälsorelaterade 

bedömningar. Den kompetensrelaterade innehöll frågor såsom; ”Hur pass matchande 
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kompetens anser du att kandidaten har för rollen som chef över projektkontoret?” och ”Hur 

pass begåvad uppfattar du att personen är?”. Den personlighetsrelaterade delen innehöll 

frågor såsom; ”Hur pass sympatisk uppfattar du att personen är?” och ”Hur pass ärlig 

uppfattar du att personen är?”. Slutligen innehöll den hälsorelaterade delen frågor såsom; 

”Hur pass vältränad uppfattar du att personen är?” och ”Hur pass attraktiv anser du att 

personen är jämfört med hur folk ser ut i allmänhet?”. Förutom de tre huvuddelarna ingick 

även fristående frågor såsom ”Hur lång uppfattar du att personen på bilden är i cm?” 

Den sista delen i enkäten bestod av några enkla frågor om respondenterna själva. Totalt 

innehöll enkäten 21 frågor varav majoriteten var frågor där deltagaren fick skatta enligt skalan 

1-7, där 1=Instämmer inte alls med påståendet och 7=Instämmer helt med påståendet. Enkäten 

hade framgångsrikt använts i en tidigare studie inom liknande område. I föreliggande studie 

hade den omberarbetats för att matcha ämnesvalet mer exakt. Frågorna var uppdelade i 

kategorier för att ge extra dimension till ämnet och vissa frågor fanns med för att avleda 

uppmärksamheten från det som studien avsåg att mäta för att inte färga svaren hos 

respondenterna. 

 

Procedur 

Respondenten tillfrågades först om han eller hon kunde tänka sig att deltaga i studien. 

Deltagaren informerades om att undersökningen utfördes av en kandidatstudent i psykologi 

samt att deltagaren skulle känna sig helt trygg i att han eller hon var helt anonym. För att 

respondenten inte skulle känna sig stressad och för att få fram ett så sanningsenligt resultat 

som möjligt, delades enkäten ut till varje enskild individ med en önskan om att den skulle 

fyllas i någon gång under dagen för att sedan lämnas tillbaka till den kandidatstuderanden.  

Respondenterna skattade enligt skalan 1-7. Ett exempel på fråga som uppkom i formuläret är: 

”Hur pass kompetent uppfattar du att personen är?”. 1= Inte alls kompetent och 7= extremt 

kompetent. De fick även svara på frågorna som handlade om dem själva för att 

undersökningen skulle få ytterligare djup då det kunde finnas en sannolikhet att de personliga 

frågorna kunde ha någon korrelation till det andra materialet. När materialet inkommit färdigt 

och ifyllt så matades detta in i statistikprogrammet SPSS. Inne i programmet kategoriserades 

varje fråga. Därefter matades även bedömningarna i skalan 1-7 in i programmet. Slutligen 

utfördes en rad t-test samt korrelationsanalyser för att testa hypoteserna. 
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Etik 

Frågeställningen kunde tyckas känslig för individer som ansåg sig själva korta och möjligtvis 

berörda av de diskrimineringsfrågor som uppkom i studien. Detta har dock försökts bearbetas 

då studien framhäver vikten en kandidats personlighet och matchande grundvärderingar 

gentemot ett bolags företagskultur samt värderingar. Utformningen på enkäten har varit 

känslig för vissa individer då den behandlar ämnen såsom vikt och då främst bland kvinnor. 

Även om alla var anonyma var det vissa som till en början inte ville kännas vid denna fråga. 

Efter en förklaring av syftet med studien, avtog dock oron kring vikten. 

 

Resultat 

 

Syftet med studien var att se om det finns någon koppling mellan fysisk längd och framgång i 

arbetslivet, om det finns andra attribut som tillskrivs en längre person samt om utseendet och 

framförallt längden viktigt i ett rekryteringsförfarande. Huvudantagandet i studien var att 

längre personer skulle bedömas mer positivt utifrån kompetens, anställningsbarhet, 

ledarskapspotential samt hälso- och attraktionsrelaterade variabler. Likaså ska rekryterarnas 

subjektiva längdbedömningar korrelera positivt med dessa variabler.  Däremot skulle det inte 

förkomma någon korrelation mellan längd och värme. 

 

Resultatet var uppdelat i olika kategorier med grupperingar av variabler som passar ihop med 

just den kategorin. Dessa är; kompetens med variablerna skicklig, begåvad och intelligent. 

Värme, med variablerna ärlig, vänlig och sympatisk. Ledarskapspotential, med variablerna 

”hur bra ledare anser du att han är” samt” hur tror du att han kommer att klara av rollen som 

projektchef”. Kategorin Hälsa med variablerna frisk och vältränad. Kategorin Total 

anställningsbarhet med variablerna matchande kompetens och anställningsbarhet. Separat 

mättes Attraktivitet och Uppfattad längd. Resultatet mättes genom ett t-test med 

mellangruppsdesign som man använder när man undersöker två olika grupper. Sammanlagt 

bestod resultatet av 60 observationer (30 långa och 30 korta) och därmed 30 

observationer/deltagare i varje grupp.  

 

När det gäller kategorin kompetens såg det ut som följande för den långa personen (M=4.58, 

SD= 0.81) och för den korta personen (M=4.12, SD= 0,92), t(58)=2.039, p=0.046. Vilket 

innebär att testet var signifikant och den långa personen bedömdes som mer kompetent än den 

korta personen.  
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Vidare mättes kategorin värme i förhållande till längd och då såg resultatet ut såhär för den 

långa personen (M=4.92, SD=0.96) och för den korta personen (M=4.64, SD=0.81), 

t(58)=1.212, p=0.230 för den långa och p=0.231 för den korta. Det innebär att testet inte var 

signifikant. Precis som hypotesen anger, går inte längd att koppla samman till 

värmedimensionen eftersom forskning visar att värme och kompetens är separata, oberoende 

dimensioner (Kervyn, Yzerbyt & Judd, 2010). 

 

När det gäller kategorin ledarskapspotential visade statistiken följande: För den långa 

personen (M=3.70, SD=1.15) och för den korta personen (M=3.00, SD=1.41), t(58), p=0.039. 

Statistiken visar därmed att resultatet var signifikant. Den långa personen bedöms ha större 

ledarskapspotential än den korta personen. 

Vid en mätning av kategorin hälsa visade siffrorna för den långa personen (M= 5.32, 

SD=0.57) och för den korta personen (M=4.70, SD=0.96), t(58), p=0.004. Vilket betyder att 

resultatet var signifikant, den långa personen upplevdes ha en bättre hälsa än den kortare 

personen. 

Vid en mätning av kategorin total anställningsbarhet visade resultatet för den långa personen 

(M=3.35, SD=1.18) och för den korta personen (M=2.70, SD=1.03), t(58), p=0.026 för den 

långa personen och p=0.027 för den korta personen. Resultatet var därmed signifikant och 

visade på att den långa personen ansågs ha högre anställningsbarhet än den korta personen. 

När det gäller attraktivitet såg resultatet ut för den långa personen (M=4.80, SD=1.03) och för 

den korta personen (M=4.47, SD=0.73), t(58), p=0.154 för båda. Resultatet var inte 

signifikant. 

Avslutningsvis testades även uppfattad längd och för den långa personen såg resultatet ut 

(M=180.17, SD=4.43) och för den korta personen (M=171.50, SD=3.52), t(58), p=0.000 för 

båda. Resultatet var starkt signifikant och testet visade på att den långa personen upplevs som 

ungefär 8.5 centimeter längre än den korta personen. Detta visar att längdmanipulationen var 

effektiv. 

Utöver t-testet utfördes även en korrelationstest för att se om uppfattad längd korrelerade med 

kompetens, värme, ledarskapspotential, anställningsbarhet, hälsa och attraktion. Alltså enligt 

exempel: ju längre en deltagare ansåg att personen på bilden var desto mer kompetent ansåg 

deltagaren att han var.  
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Tabell 1: Korrelationer mellan uppfattad längd och relevanta utfallsvariabler 

 Uppfatt

ad_läng

d 

Kompete

ns 

Värm

e 

Ledarsk

appotent

ial 

Tot.Anstä

llningsbar

het 

Hälsa Attrakt

iv 

uppfattad_län

gd 

Pearson 

Correlation 
1 ,366

**
 ,227 ,324

*
 ,170 

,495
*

*
 

,390
**

 

Sig. (2-

tailed) 

 
,004 ,081 ,012 ,194 ,000 ,002 

N 60 60 60 60 60 60 60 

 

Resultatet visade på en hög korrelation samt signifikans mellan uppfattad längd och 

faktorerna hälsa (r=0.495, p= 0.000) och kompetens (r=0.366, p= 0.004). Med andra ord 

innebar det att ju längre en deltagare uppskattade att mannen på bilden var desto mer 

kompetent och hälsosam uppfattades personen vara. En hög korrelation med signifikans visas 

även mellan uppfattad längd samt variabeln attraktiv (0.390, p= 0.002). Uppfattad längd 

korrelerade också signifikant (r = 0,32, p = 0,012) med ledarskapspotential, vilket innebar att 

ju längre personens ansågs vara, desto högre ledarpotential tillskrevs han. Vidare korrelerades 

kategorin Total anställningsbarhet med attraktiv (r= 0.009, p=0.945) samt kategorin hälsa 

(r=0.149, p= 0.254). Resultatet visade dock på icke signifikanta resultat. 

 

För att sammanfatta resultatet framkom att följande kategorier var signifikanta när det gäller 

manipulerad längd: Kompetens, Ledarskap, Hälsa, Total anställningsbarhet och Uppfattad 

längd. Manipulerad längd påverkade däremot inte värme och attraktion signifikant. Däremot 

korrelerade uppfattad längd med attraktion men inte signifikant med värme. När det gäller 

korrelationsanalyserna framkom signifikanta samband mellan uppfattad längd och hälsa samt 

kompetens och ledarskapspotential. Däremot korrelerade inte hälsa med anställningsbarhet, 

vilket tyder på att längdpremiumet inte verkar förklaras av bättre hälsa. Det framkom även 

trender i fler korrelationer även om resultatet inte blev signifikant t.ex. mellan uppfattad längd 

och värme. 
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Diskussion 

 

Precis som tidigare forskning, visade även denna föreliggande studie att det fanns en skillnad i 

människans bedömning gällande långa och korta personer. Av totalt sju olika kategorier som 

mättes blev fem signifikanta vilket är en hög siffra. Även korrelationsstudien visade höga 

samband och trender och då framförallt när det gäller kategorierna hälsa samt framförallt 

kompetens och ledarskap. Längre personer tillskrevs med andra ord högre kompetens, högre 

ledarskapspotential, bättre hälsa och totalt sett en högre anställningsbarhet än korta personer. I 

ett rekryteringsförfarande finns det en hög sannolikhet att den långa personen skulle ha ett 

försprång gentemot den korta. De stereotypa attribut som tillskrivs en lång person och som 

hjälpt oss under evolutionen sitter fortfarande kvar även i dagens samhälle. Det som tidigare 

handlade om överlevnad där den långa personen, främst mannen, hade störst chans att klara 

av rollen som den försörjande familjemedlemmen eftersom att det var ett stort fokus på jakt, 

har idag fortfarande ett fäste. De fördelar som tillskrevs den långa mannen som skulle hjälpa 

oss att överleva förr, har idag övergått till kognitiva attribut som vi tillskriver den långa 

personen (Lundborg et al., 2009). Trots att vi idag bör fokusera på kvalifikationer såsom 

utbildning och tidigare erfarenheter, hamnar ändå stor del av bedömningen på just de sociala 

attribut och kunskaper som tillskrivs en lång person vilket innebär att den korta personen får 

svårt att konkurrera ut den långa personen trots att de har samma erfarenhet. Lundborg et al. 

(2009) menade dessutom att det gick att påvisa faktumet att män som var långa tjänade mer 

pengar än män som var korta (Lundborg et al., 2009). Påståendet är fullt förståeligt med tanke 

på det uppvisade resultatet från den här studien. Självklart kommer den långa personen tjäna 

mer pengar då den korta personen inte får samma möjlighet att klättra i karriären då han eller 

hon redan blir utsållad i ett tidigt skede i rekryteringsprocessen. Med andra ord, det skede där 

rekryteringskonsulten bedömer den arbetssökande enbart på en bild och tidigare erfarenheter 

genom det CV som kandidaten har utformat och konkurrerar gentemot andra med. Att detta 

sker när kandidaterna är matchande på kvalifikationer är häpnadsväckande. 

 

Längd kopplat till kompetens 

Precis som Chu och Geary (2005) skriver i sin avhandling, har längden en stor betydelse när 

det gäller vår bedömning av en persons kompetens. Långa personer, både män och kvinnor 

har en fördel av sin längd då dessa personer uppfattas som mer intelligenta och kompetenta än 

korta personer (Chu & Geary, 2005). Den föreliggande studien visar exakt samma trend. 

Kategorin kompetens med variablerna skicklig, begåvad och intelligent visade på signifikanta 
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resultat och därmed kan även föreliggande studie påvisa ett samband mellan hög längd och 

kompetens.  

 

Längd kopplat till Värme 

Precis som hypotesen anger, går inte längd att koppla samman till värmedimensionen 

eftersom forskning visar att värme och kompetens är separata, oberoende dimensioner 

(Kervyn et al., 2010). Resultatet i föreliggande studie visar att det inte finns någon signifikans 

i testet som mätte längden i relation till uppfattad värme. Det har visat sig att värme och 

kompetens korrelerar i tidigare studier på så vis att kompetenta personer anses vara mindre 

varma och varma personer anses vara mindre kompetenta. Detta stödjer på sätt och vis även 

föreliggande studie som visar på signifikans mellan kompetens och längd men inte mellan 

värme och längd.  

 

Längd kopplat till Ledarskapspotential 

Denna undersökning syftade bland annat till att bedöma om en kandidat ansågs lämplig i 

rollen som chef över projektkontoret och arbetsuppgifterna skulle bland annat bestå av 

strategi men också att operativt projektleda bolagets största konto. Att jobba som 

projektledare och som chef (som denna roll innebar) betyder att kandidaten måste ha vissa 

egenskaper som kanske inte är nödvändiga inom andra arbetsområden. Det innebär med andra 

ord att resultatet inte nödvändigtvis behöver se likadant ut för alla yrkesgrupper. Forskning 

tyder på att längddiskriminering ska vara som störst inom vissa yrken som kräver 

ledarskapsförmåga (Rosenberg, 2009). Den föreliggande studien visar klart och tydligt att 

ledarskapsförmågan anses bättre hos längre personer samt att den längre personen anses passa 

bättre för roller som kräver chefsegenskaper.  

 

Längd kopplat till Hälsa 

Hälsa med variablerna frisk och vältränad visade sig i föreliggande studie vara signifikant 

med en hög längd. Det är något som stödjs i den forskning som Lundberg et al. (2009) 

bedrivit. Deras forskning menar att den höga korrelationen mellan längd och fysisk kapacitet, 

gör att anställda använder längd som en indikator för långtidshälsa (Lundborg et al., 2009). 

De påvisar även att teknologiska framsteg ännu inte helt har ersatt fysiskt krävande jobb i den 

västerländska kulturen. Det gör att många långa personer fortfarande är högt eftertraktade på 

marknaden samt bibehåller stämpeln som mer produktiva samt innehar bättre hälsa och har 

därmed bättre fysisk kapacitet.   
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Längd kopplat till attraktivitet 

Trots forskning som skulle kunnat visa på små korrelationer mellan attraktivitet och längd 

framkom inte några signifikanta samband alls mellan dessa i föreliggande studie.  Vid en 

studie som gjordes på ett antal rekryterare som intervjuade vissa personer utan ärr och andra 

personer med ärr i ansiktet framkom att de ärrade personerna fick lägre betyg och därmed 

ansågs passa sämre in för en specifik roll. Samma studie genomfördes på ett antal chefer där 

utgången blev densamma. De ärrade kandidaterna blev rankade lägre, dessutom kom cheferna 

ihåg mindre information kring intervjun än vid de intervjuerna som genomfördes på 

kandidater utan ärr i ansiktet. Resultatet visade på utseendets betydelse vid 

anställningsförfarandet (Madera & Hebl, 2011). Denna studie riktade enbart in sig på 

attraktivitet vilket är en kategori för sig. I föreliggande studie studerades attraktivitet i 

samband med längd och fick därmed en icke signifikant utgång. 

 

Längd kopplat till anställningsbarhet 

Tidigare nämndes det faktum att om man ser till längden genom ett sociobiologiskt perspektiv 

betyder en hög längd lika med makt och inger respekt. En lång person har större social makt 

och en människas längd påverkar hur hon kommer att bete sig socialt samt vilken typ av 

personlighet hon utvecklar (Judge & Cable, 2004). Det kan anses mycket viktigt då det gäller 

längdfenomenet. Att andra utomstående personer (till exempel rekryteringskonsulter), 

bedömer en längre person som mer kompetent och passande för en roll förefaller logiskt med 

tanke på tidigare forskning men också genom det resultat som föreliggande studie påvisade. 

Vad som är intressant med den forskning som Judge och Cable (2004) bedrivit är just 

aspekten; en människas syn på sig själv. Kontentan av att som lång hela tiden bli bedömd som 

mer kompetent, ha högre ledarskapspotential, bättre hälsa och högre anställningsbarhet än 

korta personer måste givetvis bidra till en liknande självbild. Det har därmed visat sig att 

långa personer får bättre självförtroende på grund av att de blivit tillskrivna ett antal positiva 

sociala attribut, vilket i sin tur leder till ökade prestationer som i sin tur leder till en 

framgångsrik karriär (Judge & Cable, 2004). Med det här i åtanke är det inte svårt att förstå 

situationens svårigheter även när det gäller intervjutillfället. Det finns givetvis en stor chans 

att en rekryterare kommer bedöma den längre personen som mer lämplig för rollen även där 

då han eller hon har ett bättre självförtroende i grunden. Förhållandet mellan andras bild av en 

person och personens egna bild av sig själv blir som en ond spiral och svår att bryta. Om 

andra personer betraktar längre personer som mer framstående ger detta i sin tur den längre 



18 

 

personen större socialt inflytande. Det kommer att påverka en människas prestationsnivå. Den 

längre personen kommer alltså anse sig prestera bättre än den korta personen men utöver det, 

kommer också den närmaste chefen eller andra kollegor som bedömer en persons arbete 

betrakta prestationen hos den längre personen som bättre än den korta (Judge & Cable, 2004). 

Framgången inom arbetslivet kommer därmed att bestå av flera olika människors 

bedömningar och inte minst sin egen självbild. Ju högre tankar en person har om sig själv 

desto större möjlighet att utstråla detta till ”rätt” personer (såsom rekryteringskonsulter och 

chefer) i sin omgivning.  

 

I den här studien deltog enbart personer inom rekryterings och konsultbranschen, vilket 

innebär att alla är vana vid att se CV:n och göra bedömningar på den relativt korta 

bakgrundsfakta som delges innan en kandidat eller konsult blir kallad på intervju. Precis som 

Agerström och Rooth (2011) skriver i sin studie som handlar om diskriminering inom 

rekrytering men med fokus på övervikt, har människor en tendens att tro att just dem är 

immuna från att göra de fel som andra gör när det gäller de kognitiva bedömningarna och 

stereotypiseringar av ett CV inom rekryteringsförfarandet. De menar på att ett första steg i att 

sluta tillskriva kandidater stereotypa attribut är att själv bli medveten om att fenomenet 

existerar (Agerström & Rooth, 2011). Därefter kan rekryterings och konsultbolag få mer 

kontroll över själva rekryteringsprocessen och undvika diskriminering enbart genom sin 

självinsikt. Vidare kan det vara en bra idé att införa en policy där fotografier i CV:n inte är 

tillåtna. Självklart kommer längden att uppdagas vid själva intervjutillfället men det är inte 

säkert att rekryteraren kommer att tillskriva kandidaten alla fördomar och stereotypa attribut 

när personligheten får lov att träda fram. I det läget finns det så mycket andra kriterier som 

också är viktiga att uppfylla såsom det personliga bemötandet och matchandet mot den 

företagskultur som råder på det bolag där kandidaten sökt jobb. Enligt Agerström och Rooth 

(2011) finns det dock forskning som visar att det i vissa fall förekommer mindre 

diskriminering om en rekryteringskonsult baserar fakta på enbart CV:et och totalt utesluter 

intervjutillfället (Agerström & Rooth, 2011). Det visar sig däremot svårt att utföra kvalitativ 

rekrytering på följande sätt då mycket utav bedömningen går ut på att matcha kandidaten mot 

rådande företagskultur och mot företagets grundvärderingar. Agerström och Rooth (2011) 

presenterar istället ett alternativ där rekryteringskonsulten jobbar efter en modell med ett antal 

förutbestämda kriterier som samtliga kandidater måste matcha under själva intervjutillfället 

(Agerström & Rooth, 2011).  Om han eller hon inte gör det så avslutas processen där och då. 
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På så sätt ges alla kandidater samma förutsättningar och risken att favorisera vissa personer 

över andra minskar. 

 

Med tanke på att längdfenomenet funnits med oss ända sedan evolutionen kan det uppstå 

svårigheter med att öka medvetenheten kring ämnet. Rosenberg (2009) menar att alla 

undermedvetet känner av att diskrimineringen finns där. Men den är subtil och svår att ta på, 

det går inte att bevisa på något sätt och tidigare forskning av ämnet har hamnat i skymundan. 

Eftersom att ämnet är så pass subtilt blir det också av samma anledning svårt att bekämpa 

diskrimineringen och stereotypiseringen. Det blir svårt att bekämpa ett problem som aldrig 

riktigt kommer upp till ytan. Det är dessutom någonting som många gärna inte pratar om eller 

som vissa till och med inte är helt och fullt medvetna om. Människan undviker undermedvetet 

att diskrimineringen existerar då det egentligen är hon själv som tillskriver och skapar 

stereotypa attribut till andra och sig själv (Rosenberg, 2009).  

 

 

Validitets- och reliabilitetsdiskussion 

Svårigheter som kan ha bidragit till förminskad validitet och reliabilitet i studien är bland 

annat skev könsfördelning mellan deltagarna. Det finns en risk att kvinnor gärna bedömer 

längre män som mer tilldragande och därför skulle det kunna ha påverkat utfallet i resultatet. 

Ytterligare svårigheter kan handla om vad betraktaren och deltagaren i studien uppfattat som 

långt och kort. Som nämnt tidigare, fanns en problematik kring denna typ av forskning då det 

under en annan studie som mätte attraktivitet var svårt att fastställa ett utseende som är 

attraktivt för alla eftersom att det inte fanns en fastställd rådande norm (Chu & Geary, 2004). 

Samma problematik kan råda när det gäller längdaspekten, dock fastslår studier att denna 

faktor blir mer objektivt kvantifierbar vilket i sin tur innebär enklare att fastställa samt att 

mäta (Chu & Geary, 2004). Även resultatet i denna studie visade på extremt hög signifikans 

när det gäller vilken längd deltagarna uppfattade att personen i CV:et hade. Den långa 

personen uppfattades vara runt 180 centimeter lång och den korta personen ca 171 centimeter 

lång. Det visar på en hög validitet och reliabilitet i studien. Det intressanta med 

längduppfattningen är att den korta personen uppfattades som kort medan den ”långa” 

personen hamnade på genomsnittet. Rent kritiskt sett visar därmed studien på diskriminering 

gentemot korta personer. Men det spelar ingen större roll eftersom det är den relativa 

längdskillnaden som är viktigast för forskning inom diskriminering.  
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Avslut 

Sammanfattningsvis påvisade studien att det förekommer stereotypisering, kategorisering och 

diskriminering inom rekrytering. Detta i sin tur kan bidra till skillnader i hur vi bemöter och 

behandlar människor med olika längd. Den längre personen kommer att lättare få jobb trots att 

han eller hon besitter samma kvalifikationer som en kortare person. Socialt sett kommer den 

längre personen också att dra fördelar av sin längd. När det gäller beslut om anställning finns 

det underlag som tyder på att längden påverkar beslutet, till och med lika mycket som kön och 

ras gör (Rosenberg, 2009). Det är ett konstant förekommande fenomen som fått 

förhållandevis lite uppmärksamhet i jämförelse med andra diskrimineringsfrågor. Då vi inte 

längre använder kroppen som arbetsredskap i samma utsträckning som tidigare, är det viktigt 

att vi hittar nya sätt att bedöma en person. Med denna studie och tidigare forskning kan 

påvisas att det finns möjligheter för oss att motverka längddiskrimineringen inom rekrytering. 

Vi måste bara ta till oss insikten och acceptera att det förekommer samt hitta andra vägar 

inom rekrytering än de gamla traditionella  

 

För att blicka framåt, skulle det vara intressant att gå vidare med forskningen inom 

längddiskrimineringen för att mäta fler aspekter. En spännande del skulle vara att undersöka 

vart gränsen går för en lång eller kort person. Att mäta vid vilken längd diskrimineringen av 

korta personer startar, om detta ens är mätbart. Det skulle även vara en bra idé att undersöka 

längden ytterligare kopplat till den sociala statusen för att se om längden är lika viktig på 

fritiden som den är på arbetsplatsen. Avslutningsvis skulle det vara av intresse att mäta om det 

finns några skillnader mellan män och kvinnor när det gäller längden. Att på så sätt undersöka 

om vi kopplar lika mycket positiva attribut till en lång kvinna som vi uppenbarligen, genom 

tidigare forskning samt denna studie visar, gör till en lång man. 
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Bilaga 1 

 

Nedan följer CV:et som bedömdes av respondenterna. Bilderna är dock inte bifogade då dessa 

är royalty-skyddade. 

 

 

 

 

 

 

Arbetslivserfarenhet 

 

 

  
 

  

Bolaget AB 
2006-nu 

 

Projektledare 
Bolaget är ett IT-tjänsteföretag. 
Jag ansvarade för olika typer av projekt och utredningar rörande 
våra kunders tekniska infrastruktur, bl.a.; 

 Implementering av nya kundapplikationer. Uppsättning av 
övervakning och backup, ärendehantering samt 
helpdesk. Kunskapsöverföring till 
förvaltningsorganisationen. 

 Flytt av datahallar med kundmiljöer från en ort till annan. 

 Driftsättning av nya Web-applikationer 

 Konsolidering av flera AS400 maskiner till en. 

 Delaktig i säljprocessen med avtalstexter och 
kostnadskalkyler kring driftsättningsprojekten. 

 Ansvarig på EDS Norden för utbildning och införande av 
en ny process som heter Implementation Management. 

 
 
 
 
Bolaget AB 
2003-2006 
 

 
 
 
Junior Projektledare 
Ett webhosting-företag som sedan blev uppköpt. 
Ansvarade för implementering och driftsättning av webhosting och 
ASP-lösningar. Var även ansvarig för interna projekt rörande 
företagets uppbyggande av drifttjänster.   
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Utbildning 

 

IHM Business School 

2001-2003 

Diplomerad DataEkonom 
Kursavsnitt; Affärsutveckling, Ekonomistyrning, 
Systemutveckling, Datakommunikation, Projektstyrning, 
Presentationsteknik, Tillämningar och stöd i 
affärsutveckling. 

 

Naturvetenskaplig linje 1997-2000 

 
 
Studentexamen 

 

 

 

Personligt 

Jag bor tillsammans med min sambo i en lägenhet strax utanför Stockholm. På fritiden spelar jag 
gärna innebandy samt umgås med vänner och familj. Jag trivs med att vara ute i naturen vilket gör att 
somrarna spenderas i skärgården och vintrarna i fjällen.  
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Bilaga 2  

Nedan följer enkäten som delades ut och genomfördes av deltagarna i studien. 

Bedömning av Jobbkandidat 

Tack för att du deltar i detta forskningsprojekt som studerar bedömningar och beslutsfattande 

i rekryteringssammanhang. Jag skulle vilja att du hjälper mig med att bedöma en jobbkandidat 

utifrån några olika dimensioner. Kandidaten i CV:et har sökt ett jobb som chef över 

projektkontoret på ett stort bolag, vilket innebär ansvar för personal och en stor budget. 

Personen kommer främst att ha ansvar för strategi och ha en rådgivande roll men också 

operativt arbete och då främst över företagets absolut viktigaste konto. Kandidatens ansökan 

är bifogad. När du har tagit del av ansökan svarar du på de bedömningsfrågor som följer 

nedan. 

Återigen, tack för din medverkan!  

Karoline Erixon  

Kandidatstudent i psykologi på Linnéuniversitetet 
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Kompetensrelaterade bedömningar 

Hur pass matchande kompetens anser du att kandidaten har för rollen som chef över 

projektkontoret? 

 

Inte alls rätt kompetens                   Helt rätt 

kompetens 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Om du var rekryteringsansvarig på bolaget, skulle du kunna tänka dig att anställa denna 

person som chef över projektkontoret? 

 

Absolut inte                    Absolut ja 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Hur pass begåvad uppfattar du att personen är? 

 

Inte alls begåvad                                      Extremt 

begåvad 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Hur pass skicklig uppfattar du att personen är? 

 

Inte alls skicklig                                      Extremt 

skicklig 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Hur pass intelligent uppfattar du att personen är? 

 

Inte alls intelligent                                  Extremt 

intelligent 

1 2 3 4 5 6 7 
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Personlighetsrelaterade bedömningar 

Hur pass sympatisk uppfattar du att personen är? 

 

Inte alls sympatisk                                   Extremt 

sympatisk 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Hur pass vänlig uppfattar du att personen är? 

 

Inte alls vänlig                                          Extremt 

vänlig 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Hur pass ärlig uppfattar du att personen är? 

 

Inte alls ärlig                                                                       

Extremt ärlig 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Hur pass bra ledare uppfattar du att personen är? 

 

Inte alls  bra ledare                                  Extremt bra 

ledare 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Hur pass bra tror du att personen kommer att klara av rollen som chefsprojektledare? 

 

Inte alls bra                                     Extremt 

bra 

1 2 3 4 5 6 7 
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Hälsorelaterade bedömningar 

Hur pass vältränad uppfattar du att personen är? 

 

Inte alls vältränad                                   Extremt 

vältränad 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Hur pass frisk uppfattar du att personen är? 

 

Inte alls frisk                                    

 Extremt frisk 

1 2 3 4 5 6 7 

Hur uppfattar du personens vikt? 

Kraftigt underviktig [ ]  

Något underviktig [ ]  

Normalviktig [ ]  

Något överviktig [ ]  

Kraftigt överviktig [ ]  

 

Hur gammal bedömer du att personen är?  

____ år  

Hur pass attraktiv anser du att personen på bilden är jämfört med hur folk ser ut i allmänhet? 

 

Inte alls attraktiv                                   Extremt 

attraktiv 

1 2 3 4 5 6 7 

Hur lång uppfattar du att personen på bilden är i cm?  

________cm  
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Avslutningsvis några enkla frågor om dig själv:  

Din ålder: ___  

Är du man [ ] eller kvinna [ ]?  

Vad har du för position i bolaget? ____________________________________________ 

Din vikt? _____kg 

Din längd? _______cm 

 


