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Sammanfattning 

Syftet med studien var att studera om attraktiviteten hos en person kan påverka graden av hur 

moraliskt förkastlig en handling som utförs av personen bedöms vara och huruvida det 

föreligger någon könsskillnad. Med ett experiment undersöktes 151 studenter på ett 

medelstort universitet i södra Sverige. Deltagarna tilldelades ett fiktivt moraliskt scenario med 

ett bifogat foto av antingen en oattraktiv eller en attraktiv person. En kontrollgrupp blev 

tilldelade samma scenario men utan något foto. Därefter fick deltagarna svara på hur 

moraliskt förkastlig de upplevde handlingen som beskrevs i scenariot och hur attraktiv de 

upplevde personen på fotot vara. 

     Ingen signifikant skillnad i moralisk förkastlighet framkom mellan attraktiv och oattraktivt 

foto, ej heller någon könsskillnad.  

     Resultatet influerades sannolikt av ”criminal face effect”, den av Dumas & Testé (2012) 

beskrivna effekt. Om en moraliskt tvivelaktig handling utförs och gärningsmannen uppfyller 

en stereotyp bild hos en eventuell bedömare av hur någon som utför den handlingen ser ut 

kommer gärningsmannen att dömas hårdare än om stereotypen inte uppfylls.  

Nyckelord: Attraktivitet. Moral, Utseende, Psykologisk påverkan 
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Abstract 

The aim of the study was to determine whether the attractiveness of a person can influence the 

degree of how morally reprehensible an act performed by the person assessed and whether 

there is any gender difference. In an experiment, 151 students at a medium-sized university in 

southern Sweden participated. The participants were assigned a fictitious moral scenario with 

an attached photo of either an unattractive or attractive person. A control group were assigned 

the same scenario but with no photo. Subsequently, participants were asked how morally 

reprehensible they experienced the act described in the scenario and how attractive they 

thought the person on the photo to be. 

     No significant difference in moral reprehensibility emerged between attractive and 

unattractive photo nor a gender difference.  

     The result is likely influenced by the "criminal face effect," the effect described by Dumas 

& Teste (2012). If a morally dubious act is performed and the offender meets a stereotypical 

image of a possible estimator of how someone performs the action looks offender will be 

sentenced more severely than if the stereotype is not met. 

Keywords: Attractiveness, Morality, Appearance, Psychological impact   
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BAKGRUND 

Det finns allmänna antaganden och myter rörande utseende och attraktivitet som visar sig i 

vedertagna uttryck som; ”skönhet ligger i betraktarens öga”, ”det är insidan som räknas” och 

”döm inte boken efter omslaget”. Forskning har visat att utseende och attraktivitet i många 

avseenden spelar större roll än vad gemene man ofta vill erkänna och kännas vid (Langlois, 

Kalakanis, Rubenstein, Larson, Hallam & Smoot, 2000). Syftet med denna studie är att belysa 

hur graden av attraktivitet hos individer kan påverka hur vi människor bemöter varandra, samt 

söka svar på frågan om attraktivitet hos en individ påverkar hur moraliskt förkastlig en 

handling uppfattas av andra.  

”What is beutiful is good” (Dion, Berscheid & Walster, 1972) är en väl refererad studie som 

har undersökt attraktivitet hos människor och hur graden av attraktivitet påverkar i olika 

situationer. Författarna fastslår att personer som uppfattas som attraktiva eller vackra även 

uppfattas som positiva och goda, till skillnad från personer som uppfattas som oattraktiva. 

Deltagarna i studien gav fördelaktiga bedömningar på bilder av attraktiva personer när det 

gällde social förmåga, prestigefyllda jobb, fungerande äktenskap, föräldrakompetens, 

yrkesmässigt och socialt välbefinnande, generell lycka och större chans att finna en partner, 

oberoende av om deltagarna bedömde samma eller motsatt kön. 

     Fynden har replikerats i flera andra studier vilket indikerar att det tycks existera en 

stereotyp som säger att ”vad som är vackert/attraktivt är gott” och att människor generellt ger 

positiva attribut till det som uppfattas attraktivt (Dion et al., 1972; Feingold, 1992; Eagly, 

Ashmore, Makhijani, & Longo, 1991). Det finns studier som sökt utveckla och kontrollera 

denna vetenskapligt grundade idé, exempelvis två metaanalyser som sammanställer stora 

delar av forskningen som rör attraktivitet och utseende (Eagly et al. 1991; Langlois et.al., 

2000). Resultaten av dessa metaanalyser bekräftar Dion et al. (1972), det vill säga att 

människor generellt ger positiva attribut till attraktiva personer. Resultaten visar också att bra 

utseende och hög attraktivitet inte alltid är positivt utan ibland också negativt och ibland inte 

har någon effekt alls på hur en person bemöts eller vad individer tror om oattraktiva 

respektive attraktiva personer. Det finns dock studier som sökt få klarhet i huruvida det är 

fördelaktigt att vara attraktiv eller om det är ofördelaktigt att vara oattraktiv (Griffin & 

Langlois, 2006). Resultatet från studien visar att det är ofördelaktigt att vara oattraktiv då de 

behandlas sämre än hur människor generellt bemöts.  
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Tidigare forskning om attraktivitet 

En av de allmänt vedertagna sanningar som Langlois et al. (2000) i sin metaanalys söker 

besvara är om ”skönhet ligger i betraktarens öga”, alltså om attraktivitet är subjektivt eller om 

det existerar en objektiv attraktivitet. Objektiv attraktivitet skulle innebära att de flesta 

människor tycker att samma individer är attraktiva oberoende av ålder, kön eller 

kulturtillhörighet. Resultatet visade att så var fallet. De flesta individer tyckte att samma 

ansikten var attraktiva respektive oattraktiva, oberoende av kulturtillhörighet, ålder och kön. 

Effektstorleken var mycket stor vilket tyder på att det kan finnas en universell standard för 

vad som bedöms vara ett attraktivt utseende. Resultaten motsäger alltså uppfattningen att 

attraktivitet skulle ligga i betraktarens öga och vara kulturberoende (Feingold, 1992; Langlois 

et al., 2000). Langlois et al. (2000) studie tydliggör dock inte hur urvalet har gått till, 

exempelvis om de jämfört olika kulturer inom samma land som USA. Det öppnar för 

möjligheten att, trots olika kulturer, de inkluderade deltagarna var påverkade av samma 

media-ideal. Deras resultat rörande objektiv attraktivitet går emot vad Darwin (1871) hävdat i 

sin bok ”The descent of man and selection in relation to sex”. Han hävdar där att man inom 

kulturer är överens om vad som är attraktivt, däremot inte emellan olika kulturerer.                                                                                                                                                                                                                             

     Vidare sökte Langlois et al. (2000) svar på om det finns ett samband mellan attraktivitet, 

beteende och personlighet. Närmare bestämt om individer generellt projicerar mer positiva 

egenskaper på attraktiva människor, eller som det vedertagna uttrycket lyder ”det är insidan 

som räknas”. Tidigare forskning har visat att attraktiva människor har signifikant högre grad 

av exempelvis, mental hälsa, social ångest, popularitet och sexuell aktivitet, än oattraktiva. 

Samtidigt har studier också visat att det kring andra egenskaper inte existerar någon 

signifikant skillnad mellan attraktiva och oattraktiva individer, exempelvis sällskaplighet, 

intern locus of control, själviskt beteende, förmåga att manipulera och promiskuitet (Feingold, 

1992). 

     Avslutningsvis söker Langlois et al.(2000) svar på om man ”dömer boken efter omslaget”, 

alltså om människor bemöts olika beroende på hur attraktiva de uppfattas. Detta är av extra 

vikt för den aktuella studien som fokuserar på om man dömer människor olika efter det att en 

moralisk tvivelaktig handling har begåtts beroende på hur attraktiv personen som utfört 

handlingen uppfattas. Resultatet från Langlois et al. (2000) studie visade att både attraktiva 

vuxna och barn blev signifikant mer positivt behandlade än oattraktiva vuxna och barn. 

Deltagarna i Langlois et al.(2000) värderade selekterade positiva egenskaper som social 

kompetens, uppmärksamhet, intelligens och dylikt, och fick utifrån dessa egenskaper värdera 

attraktiva respektive oattraktiva personer. Däremot undersöktes inte om deltagare fick värdera 
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attraktiva respektive oattraktiva personer utifrån något negativt, exempelvis en moraliskt 

tvivelaktig handling.  

Ekologiska studier 

En kritik mot nämnda studier är att de inte direkt visat hur resultaten skulle påverka 

människor i deras vardag. Det har dock gjorts några ekologiska studier, som undersökt 

situationer och människor i dess naturliga miljö. Syftet med dessa studier har varit att utröna 

om exempelvis en arbetsgivare är mer benägen att anställa någon som uppfattas som attraktiv 

(Ruffle & Shtudiner, 2013), om attraktiva människor tjänar mer än oattraktiva människor 

(Hamermesh & Biddle, 1994), samt om man är mer benägen att straffa attraktiva respektive 

oattraktiva människor om de begått ett brott (Dumas & Testé, 2006). Resultaten från dessa 

studier har visat att attraktiva män de facto har större chans att få svar på en jobbansökan om 

de skickar med en bild, medan kvinnor har större chans att få svar på en jobbansökan om de 

inte skickar någon bild alls (Ruffle & Shtudiner, 2013). Detta överensstämmer med tidigare 

studier som visat att attraktiva män och kvinnor har större chans att få jobb än oattraktiva män 

och kvinnor (Cann, Siegfried & Pearce, 1981) och studier som visat att attraktiva män har 

större chans att få jobb överhuvudtaget och att attraktiva kvinnor har större chans att få 

kontorsjobb än oattraktiva kvinnor (Heilman & Saruwatari, 1979). Attraktiva kvinnor har å 

andra sidan svårare att både uppnå och inneha chefspositioner som anses manliga eftersom de 

blir misstrodda och inte ses som trovärdiga, exempelvis inom det militära (Braun, Peus & 

Frey, 2012). Förutom nämnda skillnader har det också visat sig att attraktiva män tjänar i 

genomsnitt 9 % mer än oattraktiva män och attraktiva kvinnor tjänar i genomsnitt 14 % mer 

än oattraktiva kvinnor (Hamermesh et al. 1994). Detta visar att den reella effekten av 

attraktivitet respektive oattraktivitet är verklig och inte bara ses under experimentella 

förhållanden. 

Evolutionära synsätt 

Varför är det då så att människor generellt behandlar attraktiva och oattraktiva personer 

annorlunda och hur kommer det sig att objektiv attraktivitet är något som tycks existera? Till 

att börja med vill många studier förklara att attraktivitet är köns-, ålders- och kultur- 

oberoende på grund av ansiktsymmetri. Ansiktets symmetri tillsammans med inte alltför 

påtagliga ansiktsdrag är vad ansikten som generellt bedöms som attraktiva har gemensamt. 

Människor föredrar alltså symmetri och diskreta drag (Jones, Little, Feinberg, Penton-Voak, 

Tiddeman & Perrett, 2004). Samtidigt finns det kritik mot detta synsätt, att objektiv 

attraktivitet skulle existera som något universellt faktum. Som nämnts tidigare uttryckte 



   7 
 

Darwin (1871) att attraktivitet är kulturberoende och det finns idag nyare studier som 

undersökt svagheterna i antagandet att attraktivitet skulle vara kön-, ålder- och kultur- 

oberoende. Slutsatsen från en omfattande studie av Hönekopp (2006) om ”shared taste” 

(objektiv attraktivitet) problematiserar attraktivitet som någon universell egenskap genom att 

konstatera att resultaten skulle vara långt mer signifikanta än vad de i verkligheten är. 

Slutsatsen från hans studie är att man inte kan diskutera objektiv attraktivitet utan att ta 

hänsyn till individuella och kulturbetingade variabler som avgör vad människor generellt 

uppfattar som attraktivt respektive oattraktivt (Hönekopp, 2006).  

     Å andra sidan kan evolutionära förklaringar inte uteslutas eftersom utseendemässiga 

kriterier för attraktivitet inom olika evolutionärt utvecklade folkslag de facto är starka 

indikatorer på god hälsa, kvalitet och framför allt har ett reproduktivt värde. Därför behandlar 

man de personer som till synes har dessa evolutionärt positiva egenskaper bättre än andra. 

Detta hävdas också vara förklaringen till varför de flesta oberoende av kön, kulturtillhörighet 

och ålder är överens om vad som är attraktivt, eftersom vi alla drivs av samma drift att 

reproducera oss (Langlois et al, 2000). 

Criminal face effect 

Experimentella studier och fältstudier har visat att attraktiva människor döms olika i 

jämförelse med oattraktiva människor om de är misstänkta för ett brott (Efran, 1974; 

Leventhal & Krate, 1977; Stewart, 1980; Stewart 1985; Zebrowitz & McDonald, 1991). Om 

attraktiva människor döms hårdare eller mildare beror på vilken typ av brott som har begåtts. 

Exempelvis döms attraktiva människor mildare vid våldtäkt, stöld och äktenskapsförordsbrott 

medan de döms hårdare vid överlagt mord. Däremot har attraktivitet ingen effekt alls vid 

bedrägeri och likartade brott (Mazzella & Feingold, 1994). Det ska dock påpekas att många 

variabler spelar in i bedömningen, exempelvis om brottet var planerat, eller om det var en 

olycka, i vilken avsikt brottet utfördes, vilket jobb den dömde hade och så vidare (Dumas & 

Testé, 2006). 

     Forskningen har alltså visat att graden av attraktivitet påverkar hur man dömer en person 

vid brottmål (Efran, 1974; Leventhal & Krate, 1977; Stewart, 1980; Stewart 1985; Zebrowitz 

& McDonald, 1991; Mazzella & Feingold, 1994). Dumas och Testé (2006) undersökte detta 

och vidareutvecklade också sin undersökning genom att kontrollera för ”criminal face effect” 

(vilket är en relevant faktor för den aktuella studien). ”Criminal face effect” innebär att 

människor förknippar ett visst utseende med ett visst brott, exempelvis om någon nämner 

”våldtäktsman” ser människor ett specifikt utseende för sitt inre. Författarna kontrollerade om 
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detta var ett generellt fenomen i befolkningen eller om det var individuellt. Det visade sig till 

stor del vara generellt. Bland sex bilder hade 77,6 % pekat ut ett visst ansikte som stämde 

överens med deras inre föreställning av hur någon som gjort sig skyldig till väpnat rån ser ut. 

Liknande resultat sågs även för pedofili och seriemördare (Dumas & Testé, 2006). ”Criminal 

face effect” beror alltså till stor del på att människor har en tendens att kategorisera och 

stereotypisera andra människor för att göra det enkelt för sig i sitt sätt att bedöma individer. 

Anledningen till att dessa generella stereotyper existerar i befolkningen beror bland annat på 

att media har en tendens att skapa och förstärka sådana stereotyper, även kallat 

”the dilution effect” vilket inte ska förväxlas med ”criminal face effect”, som diskuterats ovan 

(Shoemaker, South & Lowe, 1973; Jennings & Ross, 1978; Dumas & Testé, 2006). 

     Dumas & Testé (2006) undersökte även om ”criminal face effect” kan påverka hur man 

dömer en person som genomfört ett brott, exempelvis om en person som stämmer överens 

med bilden av en väpnad rånare oftare kommer befinnas skyldig till väpnat rån. Författarna 

testade detta genom att deltagare fick läsa ett fall av väpnat rån och sedan ta del av en 

ansiktsbild som tidigare hade fastställts stämma överens med brottet. Deltagarna fick ta 

ställning till om personen var skyldig till brottet eller inte. Resultatet visade en tendens mot att 

människor generellt dömer ”skyldig” till ett ansikte som stämmer överens med brottet som 

begåtts (Dumas & Teste, 2006). Detta innebar att ”criminal face effect” bör tas hänsyn till i 

domstolar och liknande instanser. Denna subjektiva effekt kan vara förödande för de personer 

som råkar ut för den och konsekvenserna av missbedömningar på grund av gärningspersoners 

utseende har visats i tidigare studier (Wuensch & Moore, 2004). 

Hypotes  

Den aktuella studien fokuserade på moral och hur attraktivitet kan tänkas spela in i 

bedömningen av en moraliskt tvivelaktig handling. Så vitt vi vet finns ingen tidigare 

forskning som specifikt studerat sambandet mellan moral och attraktivitet. Mot bakgrund av 

detta avsåg vi att studera frågeställningen ”Bedömer man attraktiva människors moraliskt 

tvivelaktiga handlingar som mindre förkastliga och föreligger det någon könsskillnad i 

detta?”. Studiens förväntade resultat var att det skulle finnas ett samband mellan hur attraktiv 

en person upplevs vara och hur man väljer att värdera densammes handlingar. Hypotesen var 

således att attraktiva människor döms mildare än oattraktiva efter att en moralisk tvivelaktig 

handling begåtts. Denna riktade hypotes baseras på flera tidigare studier som visat att 

människor generellt ser positivare på attraktiva människor (Dion et al., 1972; Feingold, 1992; 

Eagly, et al., 1991; Feingold, 1992; Langlois et al. 2000) och att de dömer andra människor 
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olika beroende på om de uppfattas som attraktiva eller inte (Efran, 1974; Leventhal & Krate, 

1977; Stewart, 1980; Stewart 1985; Zebrowitz & McDonald, 1991; Mazzella & Feingold, 

1994). Vi förväntade oss också att det inte existerar någon könsskillnad, det vill säga att en 

person, oberoende av kön, behandlar en attraktiv person annorlunda. Detta baseras på 

samstämmiga resultat som inte funnit någon signifikant könsskillnad när människor bedömer 

motsatt kön eller samma kön (Feingold, 1990). 

     Studiens hypotes bestod sammantaget av två delhypoteser: (1) Det finns ett signifikant 

samband mellan hur en person värderar en annan persons handlingar och hur attraktiv denne 

upplevs vara, (2) Det finns inte någon könsskillnad avseende attraktivitet och moral.  

METOD 

Vi valde en experimentell ansats eftersom en experimentell studie är fördelaktig när en 

kontrollerad miljö fordras där variabeln som undersöks ska isoleras för att undvika externa 

variablers påverkan. I experimentet gavs deltagarna ett scenario och ett foto på en person. De 

ombads samtidigt att värdera en handling som en person utför i scenariot samt attraktiviteten 

på personen på fotot. Kvinnorna i studien fick i nämnda scenario läsa om en man, och på ett 

foto likaså se en man. Männen fick läsa om en kvinna och se ett foto på en kvinna. I studien 

var det sålunda av betydelse att deltagarna inte påverkades av externa variabler eller blev 

distraherade av annat än den oberoende variabeln när de bedömde handlingen hos personen i 

det scenario som presenterades för dem.  

Förstudie 

Innan huvudstudien genomfördes gjordes en förstudie för att få fram ett allmänt uppfattat 

attraktivt ansikte och ett oattraktivt ansikte av respektive kön. Syftet var att höja validiteten på 

huvudstudien genom att visa att de bilder som används i huvudstudien verkligen uppfattas 

som attraktiva respektive oattraktiva. Förstudien genomfördes på 29 personer (n=29, män=14, 

kvinnor=15) som ombads att värdera attraktiviteten på 16 foton (8 män och 8 kvinnor) som 

valdes ut ur ”Karolinska Directed Emotional Faces” (KDEF) (Lundqvist, Flykt & Öhman, 

1998). Tre av dessa ansiktsfoton hade leende ansiktsuttryck, två var män och en var kvinna, 

medan de övriga 13 hade neutrala ansiktsuttryck. Bilderna på ansiktena som valdes ut 

bedömdes av författarna vara av varierande attraktivitet och samtliga var kaukasiska ansikten, 

då majoriteten i databasen samt populationen som undersöktes var kaukasier. Fotona 

omvandlades till svartvitt för att likställa bilderna med hänsyn till rodnader, akne, färgtoner 

och dylikt som skulle kunna påverka attraktiviteten på ett ojämlikt sätt medan inga andra 
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manipulationer av bilderna gjordes. De två ansikten som fick högst respektive lägst poäng i 

genomsnitt i skattningsskalan (v.g. se nedan) från vardera kön valdes ut som underlag i 

huvudstudien.  

     Förstudien utfördes vid ett universitet i södra Sverige. Anledningen var att undvika att 

avslöja det egentliga syftet med studien för potentiella deltagare vid ett annat campus där 

huvudstudien skulle genomföras. Förstudien utfördes med antagandet att studenter vid de 

båda universiteten skulle göra likvärdiga bedömningar beträffande vad som uppfattas som 

attraktivt kontra oattraktivt. Förbipasserande studenter tillfrågades framförallt i universitetets 

bibliotek. Inga demografiska data från de tillfrågade samlades in då det inte ansågs 

nödvändigt för varken syftet med förstudien eller huvudstudien.   

     Förstudien gick till på följande vis: de tillfrågade kvinnorna fick se ansikten på åtta olika 

män och motsvarande fick de tillfrågade männen se ansikten på åtta olika kvinnor. Bilderna 

visades upp en i taget i slumpmässig ordning och de tillfrågade fick värdera attraktiviteteten 

på bilderna efterhand som de visades. Med slumpmässig ordning menas att ingen deltagare 

fick se bilderna i samma ordning som annan före dem för att undvika eventuell verkan av att 

jämföra en bild med en föregående.  

     I förstudien värderades ansiktena på en skala från ett (oattraktivt) till åtta (attraktivt) och 

samma skala användes även i huvudexperimentet. Eftersom deltagarna i huvudexperimentet 

först fick besvara en fråga på en skala från 1-10 valdes en annan skala för att värdera 

attraktivitet. I och med detta undveks att deltagarna automatiskt svarade på frågan om 

attraktivitet på samma sätt som på moralfrågan, och för att deltagarna tvingades tänka efter 

när de värderade attraktiviteten på ansiktena. 

     Av bilderna på männens ansikten i förstudien valdes det högsta genomsnittet (m=5,9) 

respektive den lägsta (m=2,3) ut av de åtta bilderna på männen. Motsvarande valdes det 

högsta genomsnittet bland bilderna på kvinnornas ansikten (m=4,9) respektive det lägsta 

(m=1,4) ut av de åtta bilderna på kvinnorna. Det ansikte som uppfattades som mest attraktivt 

bland männen var ett ansikte med ett leende i motsats till ett neutralt ansikte som fick det 

lägsta genomsnittet. Bland kvinnorna fick ett neutralt ansiktsuttryck det högsta genomsnittet, 

även om det var mycket jämt mellan ansiktet som hade ett neutralt ansiktsuttryck och ansiktet 

med en leende kvinna (m=4,7). Detta resultat kan förklaras av att ett leende ansikte uppfattas 

generellt mer attraktivt än ett neutralt ansiktsuttryck (Magda & Goodwin, 2008). De nämnda 

fyra bilderna på ansiktena valdes därefter att användas i huvudstudien som attraktiva ansikten 

och oattraktiva ansikten av respektive kön (se bilaga VI
*
).  

* Av upphovsrättsliga skäl bifogas inte denna bilaga med bilderna från KDEF (Lundqvist, et al., 1998) 

 



   11 
 

Urval/deltagare 

Till huvudstudien behövdes många deltagare av båda könen för att kunna påvisa eller förkasta 

en eventuell könsskillnad. Det fanns inga krav för att delta i experimentet utöver att vara 

svensktalande då instruktionerna var på svenska samt att populationen som undersöktes var 

studenter i södra Sverige. Deltagarna hittades i universitetets bibliotek vilket även var platsen 

där experimentet genomfördes. Urvalet skedde genom slumpmässigt urval då alla potentiella 

deltagare i anslutning till experimentet blev tillfrågade om de önskade delta.  

Urvalet omfattade sammanlagt 151 deltagare, vilket bedömdes vara lämpligt för att besvara 

studiens frågeställning. Någon powerberäkning kunde inte göras eftersom någon effektstorlek 

inte kunde beräknas utifrån tidigare studier. Deltagarna hade en genomsnittlig ålder på 23 år 

(n=151, m= 23,01, sd= 3,42, range= 18-42) och fördelades över tre huvudgrupper; Man, 

Kvinna och Kontrollgrupp. 

     Sextio män och 60 kvinnor fördelades jämnt mellan respektive två villkor (attraktivt foto 

och oattraktivt foto) och 15 män och 16 kvinnor utgjorde kontrollgruppen. Bortfallet i 

experimentet utgjordes av de några enstaka personer som blev tillfrågade att delta men valde 

att tacka nej av diverse skäl, samt ett fåtal engelsktalande studenter. De personer som tackade 

ja och således deltog i experimentet fullföljde och svarade utan tvetydigheter. Deltagarna 

erbjöds ingen kompensation för sin medverkan.  

Material 

I enlighet med studiens syfte var det idealt att mäta skillnaden eller sambandet mellan hur 

man bedömer en persons handling och dennes uppfattade attraktivitet enbart beroende på 

manipulation av den oberoende variabeln, attraktivt eller oattraktivt ansikte.  

     Till studien användes ett fiktivt moraliskt scenario där en person begår en handling som 

kan anses moraliskt tvivelaktig (se bilaga II, III & IV). Scenariot bestod av en person som 

tappar en sedel av hög valör utom synhåll, varpå en förbipasserande protagonist ser detta 

hända och väljer att plocka upp sedeln och stoppa ner den i sin ficka. Till scenariot 

presenterades en bild på ett ansikte som antingen bedömdes vara attraktivt respektive 

oattraktivt och skulle illustrera protagonisten. Meningen var att bilden på ansiktet skulle 

påverka hur deltagarna uppfattade handlingen och därmed bedömde denna på en skala från ett 

till tio. Kontrollgruppen fick samma scenario dock utan bild.  

     För experimentets skull valdes en tiogradig skala för den moraliska handlingen för att 

undvika tak- eller golveffekt då det var svårt att förutsäga den allmänna uppfattningen kring 

handlingen i förväg. Antagandet var att kontrollgruppen skulle svara homogent kring en 
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mittpunkt medan experimentgruppens svar skulle samlas kring polerna i skalan. Således 

användes en tiogradig skala som skulle vara enkel att föreställa sig i ett sammanhang och dels 

skulle ge tillräcklig spridning för att urskilja en märkbar förändring bundet till de olika 

villkoren i experimentet.   

     Handlingen som den fiktiva personen utför är utformad som moraliskt tvivelaktig för att få 

ett tydligt svar på om attraktivitet påverkar hur en handling bedöms. Vid experimentet fick 

deltagarna endast en bild av ett ansikte att basera sin bedömning på. Samtliga deltagare fick 

alltså samma scenario. Det enda som skiljde de tre villkoren åt var att i det ena villkoret 

bifogades en bild på ett ansikte som uppfattades som attraktivt, i det andra villkoret fästes en 

bild på ett ansikte som uppfattades som oattraktivt och kontrollgruppen fick inte se någon bild 

alls, endast scenariot. 

     Bilderna på de ansikten som användes var hämtade från KDEF (Lundqvist et al., 1998). 

Detta är en databas innehållande bilder på ett flertal amatörskådespelare som fotograferades 

med olika ansiktsuttryck. Bilderna var i färg, de som fotograferades hade inget smink och bar 

en neutral grå tröja. Ansiktena som användes i huvudstudien valdes ut baserat på hur deras 

attraktivitet värderats i förstudien. 

     Till den aktuella studien användes slutligen tre ansikten med neutrala ansiktsuttryck och ett 

ansikte med ett leende ur databasen. Två av ansiktena var neutrala kvinnor, ett neutralt 

oattraktivt ansikte på en man och ett leende ansiktsuttryck på den attraktive mannen. Samtliga 

ansikten var kaukasiska. Det moraliska scenariot fanns i tre versioner beroende på deltagarens 

kön eller om de hamnade i kontrollgruppen. Skillnaden mellan dem var att i scenariot 

presenterades protagonisten som utför handlingen som antingen en man eller kvinna. De 

manliga deltagarna fick således läsa om en kvinna som utfört handlingen och vice versa. 

Kontrollgruppen fick samma scenario som experimentgruppen med skillnaden att 

protagonisten som utför handlingen inte var könsbestämd samt att inget foto visades. Således 

fick både männen och kvinnorna i kontrollgruppen exakt samma scenario.  

Procedur 

Experimentet utfördes i ett grupprum med begränsad insyn för både deltagarnas och 

experimentets skull. Deltagarna skulle inte påverkas av externa intryck samt att experimentet 

krävde att eventuella deltagare inte visste hur experimentet gick till eller förstod det 

huvudsakliga syftet med experimentet. Till studien användes informationslappar som delades 

ut för att locka frivilliga deltagare (se bilaga V). Informationen på lapparna var formulerad på 

ett sätt som inte avslöjade experimentets egentliga syfte utan var ämnade att väcka intresse 
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och underlätta insamlingen av deltagare. Deltagarna fick veta att experimentet handlade om 

moral och syftade till att samla in data. Under insamlingen nyttjades lapparna även för att 

presentera experimentet på ett likartat sätt för alla tillfrågade. 

Vid ankomsten i testrummet tilldelades den enskilde deltagaren information om syftet med 

experimentet och sedan en blankett som de gjorde en namnteckning på angående deras 

frivilliga deltagande (samtycke) i experimentet och informerades även att de var fria att 

avbryta experimentet närhelst de ville under experimentets gång (se bilaga I). Därefter blev 

den enskilde deltagaren tilldelad scenariot med ett bifogat foto på ett ansikte som var, 

beroende på villkor, antingen attraktivt eller oattraktivt. De som hamnade i kontrollgruppen 

blev tilldelade samma scenario som övriga grupper, men utan foto. Vilket av de tre villkoren 

som de enskilda deltagarna hamnade i, attraktivt eller oattraktivt ansikte samt kontrollgrupp, 

bestämdes i förväg.  

     Manliga deltagare fick således scenariot med antingen en attraktiv kvinna eller oattraktiv 

kvinna som protagonist i det moraliska scenariot och kvinnliga deltagare fick på motsvarade 

sätt scenariot med antingen en attraktiv- eller oattraktiv man som protagonist.  

     Momentet utfördes genom att deltagarna läste scenariot och därefter tog ställning till den 

moraliska handlingen i form av en enkätfråga som besvarades via en skattningsskala (1-10) 

där tio var ”fruktansvärt” och ett var ”inte alls förkastligt”. Därefter fick de ta ställning till hur 

attraktiv de tyckte personen på bilden var på en skala 1-8. Deltagarna gavs instruktioner att 1 

var ”oattraktivt” och 8 var ”mycket attraktivt”, därutöver fick de själva skatta vad de ansåg 

vara oattraktivt respektive mycket attraktivt. 

RESULTAT 

Om man ser till den initiala frågeställningen ”Bedömer man attraktiva människors moraliskt 

tvivelaktiga handlingar som mindre förkastliga och föreligger det någon könsskillnad i 

detta?” kan det konstateras att den första hypotesen kunde avfärdas. Hypotesen prövades 

genom ett kruskal-wallis H test och analysen visade att det inte fanns någon signifikant 

skillnad mellan grupperna i hur de bedömde den moraliska förkastligheten hos en attraktiv 

respektive oattraktiv person vid begången handling. Efter ett oberoende t-test befanns inte 

heller någon signifikant könsskillnad i detta avseende. Oavsett om deltagarna var män eller 

kvinnor och fick en bifogad attraktiv eller oattraktiv bild, bedömde deltagarna handlingen 

generellt likadant. I SPSS användes ett oberoende t-test och variansanalys alternativt Kruskal-
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Wallis H-test eftersom vissa variabler befanns skevfördelade. Alphavärdet bestämdes till 

α=0,05.  

Attraktivitet 

Bedömnigen av vad som ansågs vara ett attraktivt respektive oattraktivt ansikte var mycket 

likartat mellan förstudie och huvudstudie (Tabell 1). Tabellen visar att de attraktiva ansiktena 

värderades signifikant högre på skalan hur attraktivt deltagarna uppfattade ansiktet än de 

oattraktiva ansiktena. Förstudiens och huvudstudiens resultat överensstämmer med varandra 

genom att de attraktiva och oattraktiva bilderna i båda studierna bedömdes som statistiskt 

signifikant attraktiva respektive oattraktiva (t= 5,75, p<0,001). Vi genomförde också ett 

oberoende t-test för att jämföra förstudiens resultat med huvudstudiens (inom respektive 

villkor) och fann att medelvärdesskillnaderna mellan förstudien och huvudstudien var icke-

signifikanta, vilket bekräftar validiteten i bilderna (Attraktiv bild: t=0,9, p=0,46; oattraktiv 

bild: t=1,82, p=0,21). 

Tabell 1. Medelvärden och standardavvikelser på attraktivitet i förstudien och huvudstudien över 

villkor och samtliga deltagare (n=151) 

Kön  Attraktiv bild  Icke-attraktiv bild t p 

  Förstudie    

Kvinnor m 
sd 

5,9 
1,19 

2,3 
1,18 

- - 

      

Män m 
sd 

4,9 
1,18 

1,4 
0,65 

- - 

      

Totalt m 
sd 

5,4 
1,57 

1,9 
1,05 

- - 

  Huvudstudie    

Kvinnor m 
sd 

5,67 
1,32 

3,73 
1,44 

5,42*** 0,001 

      

Män m 
sd 

5,83 
1,18 

2,6 
1,33 

10,8*** 0,001 

      

Totalt m 
sd 

5,75 
1,24 

3,16 
1,40                                              

10,7*** 0,001 

α=0,05, *= p<0,05, **=p<0,01 ***=p<0,001 
Attraktiviteten mättes i förstudien och i huvudstudien på en åttagradig skala, där 1 var ”oattraktiv” och 8 var 
”mycket attraktiv” 
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Moral 

Bedömnigen av hur moraliskt förkastlig handlingen ansågs vara beroende på villkor (attraktivt 

respektive oattraktivt ansikte) var mycket likartat mellan förstudie och huvudstudie (Tabell 2). 

Tabellen visar att det inte fanns någon signifikant skillnad i värderingen av den moraliska 

handlingen oavsett villkor och kön. Beräkningarna gjordes med Kruskal-Wallis H-test 

eftersom moralvariabeln funnits skevfördelad, resultatet illustreras även i figur 1. 

Tabell 2. Medelvärde och standardavvikelse av moralisk bedömning över villkor och samtliga 

deltagare (n=151) 

Kön  Attraktiv bild Icke-attraktiv bild Kontrollgrupp X
2
 p 

Kvinnor m 
sd 

7,3 
1,84 

7,5 
1,36 

8,2 
1,61 

3,7 n.s 

       
Män m 

sd 
7,7 
1,41 

7,2 
1,36 

7,2 
2,79 

2,1 n.s 

       
Totalt m 

sd 
7,5 
1,64 

7,4 
1,35 

7,8 
2,28 

4,2 n.s 

α=0,05, *= p<0,05, **=p<0,01 ***=p<0,001 
Moralisk förkastlighet mättes på en tiogradig skala, där 1 var ”inte alls förkastligt” och 10 var ”fruktansvärt” 

 

Figur 1. Grafen visar medelvärdet av moral (y-axel) mellan grupperna. 

Moral mättes på en skala 1-10, där 1 var ”inte alls förkastligt” och 10 var ”fruktansvärt”. 
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Övriga korrelationsberäkningar visade inga signifikanta samband även när hänsyn togs till 

moral och attraktivitet och eventuell könskillnad eller ålderskillnad i dessa beräkningar.   

DISKUSSION 

Studien fann ingen skillnad i bedömningen av attraktiva respektive oattraktiva personer vid en 

begången moralisk tvivelaktig handling. Studien fann heller inget signifikant samband mellan 

attraktivitet och moral. Oavsett hur attraktiv en person bedömdes vara verkade denne ha fått 

samma moraliska bedömning. Resultatet stämde således inte överrens med hypotesen att 

attraktiva skulle bedömas annorlunda än oattraktiva personer och avsaknaden av skillnader 

mellan könen bekräftades.  

     Studiens fynd överensstämmer med flera tidigare studier, vilket kan förklaras av olika 

faktorer.  

Attraktivitet 

Ser man till spridningen i bedömningarna av attraktivitet i förstudien och huvudstudien i sig 

fanns det anledning att tro att en form av generellt tycke om vad som anses attraktivt 

respektive oattraktivt, ”shared taste”, existerar åtminstone bland studenter. Huruvida detta är 

kulturberoende eller inte kan studiens resultat inte svara på eftersom majoriteten av deltagarna 

hade väsentligen samma kulturtillhörighet (svenska kaukasier). Darwin (1871) hävdade att 

inom kulturer är människor överens om vad som är attraktivt respektive oattraktivt. Detta 

överensstämmer med studier som beskrivit att objektiv attraktivitet existerar inom kulturer 

(Feingold, 1992; Langlois et al. 2000). Dessa senare studier hävdar även att objektiv 

attraktivitet sträcker sig mellan kulturer, alltså att människor generellt är överrens om vad som 

är attraktivt oberoende av kulturtillhörighet. Det är emellertid oklart hur urvalet gått till i 

dessa studier, exempelvis om de frågat människor som tillsynes tillhör olika kulturer inom 

USA. Afro-amerikaner kan till exempel anses vara influerade av övergripande 

referenspunkter om vad som är attraktivt och därmed förlorar deras slutsats trovärdighet 

rörande objektiv attraktivitet. Även om studier skulle vara utförda i olika länder måste det tas 

i beaktande att de flesta miljonstäder är starkt influerade av västerländskt media-ideal och 

därmed har samma referenspunkter för vad som anses vara attraktivt. Man skulle därför 

behöva utföra betydligt mer omfattande och kontrollerade studier som inkluderar populationer 

som inte exponerats för ett västerländskt media-ideal, för att få klarhet om universell objektiv 

attraktivitet egentligen existerar. Kritiken mot tidigare studier överensstämmer med 

Hönekopp (2006) som hävdar att om ”shared taste” skulle byggas på evolutionära grunder 
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skulle man inte finna så stora individuella skillnader i bedömningen av attraktivitet. 

Hönekopp (2006) menar att subjektiv attraktivitet är en starkare faktor vid bedömningen av 

attraktivitet även inom kulturer, vilket den aktuella studiens resultat ifrågasätter i och med en 

relativt låg spridning i bedömningen av attraktivitet.  

     Vid attraktivitetsbedömningen fann vi ingen könsskillnad, vilket bekräftar tidigare studier 

som inte funnit någon könsskillnad vid bedömningen av attraktivitet (Feingold, 1990; 

Feingold, 1992; Langlois et al. 2000). 

     Orsaken till skillnaden i bedömningen av attraktiva ansikten och oattraktiva ansikten 

svarar inte denna studie på. En mängd tidigare studier pekar dock på att förklaringen skulle 

kunna bero på ansiktenas symmetri och drag vilket vi inte kunnat kontrollera för. Likväl finns 

det skäl att tro att symmetri och ansiktsdrag spelar en roll vilket tidigare forskning visat (Jones 

et al. 2004). Förutom symmetri och ansiktsdrag pekar studier även på att leende ansikten 

bedöms mer attraktiva än exempelvis neutrala ansikten (Magda & Goodwin, 2008).  

     Det fanns skäl att tro att skillnaderna i bedömningen mellan de attraktiva bilderna och de 

oattraktiva bilderna i denna studie kunde varit större om deltagarna inte tillfrågats direkt av 

testledaren, utan istället gjort bedömningen utan testledarens närvaro. Detta beror på social 

önskvärdhet (Fisher, 1993), det vill säga att deltagarna vill framstå som goda/snälla personer 

genom att bedöma ett ansikte som mer attraktivt än vad de egentligen tycker. Inverkan av 

social önskvärdhet vid närvaro av testledare kan således ha minskat de ”verkliga” skillnaderna 

i bedömningen av vad som är attraktivt. 

     Avslutningsvis har tidigare studier (Dion et al., 1972; Feingold, 1990; Feingold, 1992; 

Langlois et al., 2000) till stor del fokuserat på positiva egenskaper och huruvida de korrelerar 

med attraktivitet. Detta är intressant i sig men även korrelationer mellan attraktivitet och 

negativa egenskaper är av vikt, vilket den aktuella studien sökt visa i och med moralisk 

förkastlighet som variabel.  

Moral 

Det fanns ingen skillnad i bedömningen av en moralisk handling oberoende av om handlingen 

utfördes av en attraktiv eller oattraktiv person. Detta överensstämmer med Dumas och Testé 

(2006) som kontrollerade för om oattraktiva oftare döms skyldiga till ett brott än attraktiva 

personer. Författarna fann att attraktivitet inte spelade någon roll i bedömningen av 

skyldig/oskyldig. De kontrollerade också för ”criminal face effect”, det vill säga fenomenet 

att om ett ansikte stämmer överens med den stereotypa bilden en bedömare har av en 

gärningsman så kommer denne också att oftare dömas som skyldig, än om ansiktet inte 
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stämmer överens med stereotypen (Dumas och Testé, 2006). Detta leder till tron att även om 

deltagarna i studien fann ansiktena attraktiva respektive oattraktiva så stämmer ansiktena i 

nästa led överens med deltagarnas stereotypa bild av hur någon som utför en moraliskt 

tvivelaktig handling skulle tänkas se ut. I och med att fotona i studien var svartvita, tagna rakt 

framifrån samt att personerna var osminkade och bar gråa tröjor så kunde de liknas vid en 

stereotyp bild som kan tänkas bifogas i ett brottsregister, även kallat ”mug shot”. Därför finns 

anledning att tro att alla fyra bilderna i studien (attraktiva eller inte) bekräftar ”criminal face 

effect” på grund av denna fysiska presentation och därför uppstår ingen skillnad i 

bedömningen av den moraliska handlingen oberoende av om den som utförde handlingen var 

attraktiv eller inte.   

     Detta kan också förklara varför deltagarna i studien bedömde handlingen vara relativt 

förkastlig (m=7,6) i och med att bilderna till synes stämde överens med bedömarens 

stereotypa bild av hur någon som utför den moraliskt tvivelaktiga handlingen bör se ut. Om 

man ser till ”criminal face effect” skulle således personer som utför en moraliskt tvivelaktig 

handling och som stämmer överens med den stereotypa bilden av gärningsmannen, dömas 

hårdare än personer som inte passar in i den stereotypen, oberoende av kön och hur attraktiv 

personen är. I och med att moral är normativt och föränderligt över tid så kommer samma 

scenario att bedömas olika beroende på tid- och rum. I olika kulturer kan samma scenario 

bedömas olika på grund av att de har annorlunda moraliska referenspunker. Detta förhållande 

gäller även över tid, exempelvis mellan generationer inom samma kultur.  

     Det ska dock nämnas att även om våra resultat överensstämmer med Dumas och Testé 

(2006) och ”criminal face effect” så har tidigare forskning också visat att människor generellt 

bedömer attraktiva personer olika än oattraktiva vid brottmål (Efran, 1974; Leventhal & 

Krate, 1977; Stewart, 1980; Stewart 1985; Zebrowitz & McDonald, 1991; Mazzella & 

Feingold, 1994). 

Metoddiskussion  

Ingen av de i studien använda skalorna baserades på tidigare forskning. Skalorna är istället 

egenkonstruerade och specifikt utvecklade för den aktuella studien. Attraktivitetsskalan 

konstruerades speciellt med avsaknad av mittpunkt för att tvinga deltagarna att ta ställning till 

huruvida de uppfattade ansiktena på fotona som attraktiva eller inte. Moralskalan hade enbart 

lägsta respektive högsta svarsalternativet utmärkta med siffror för att undvika att deltagarna 

skulle svara vanemässigt kring medelpunkten. Trots att skalorna är konstruerade av 

författarna utan förankring i tidigare forskning tycks de ha fungerat väl i relation till studiens 
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syfte. 

     Vidare ska nämnas att vi varken kontrollerade för ansiktsymmetri eller specifika drag på 

ansiktena i för- och huvudstudien. En kontroll av dessa variabler hade varit önskvärd, men vi 

hade inte verktyg för att kontrollera för dessa potentiella felkällor. Det finns dock skäl att tro 

att de attraktiva ansiktena på bilderna i studien kan ha varit mer symmetriska än de som 

bedömdes vara oattraktiva, om man ser till tidigare forskning om ansiktssymmetri (Jones et al. 

2004), som visat att symmetriska ansikten och ansikten med diskreta drag oftare anses 

attraktiva. Även om så inte är fallet styrks i validiteten av bilderna i och med 

samstämmigheten i bedömningarna mellan för- och huvudstudien. Hönekopp (2006) kritiserar 

studier som inte kontrollerat för attraktiviteten på bilderna i sina studier. 

     Några bilder från KDEF- databasen (Lundqvist et al., 1998) valdes bort och uteslöts både i 

förstudien och i huvudstudien eftersom de påminde starkt om celebriteter. Anledningen till 

denna selektion var att ansikten man exponerats för tidigare eller flera gånger uppfattas 

generellt som attraktivare än tidigare okända ansikten, även kallat ”mere exposure effect” 

(Peskin & Newell, 2004). Det skulle kunna medföra ett validitetshot då kända ansikten i 

teorin skulle bedömas mildare för omoraliska handlingar beroende på större igenkännbart av 

personen i fråga.  

     Vi undersökte inte ”criminal face effect” per se i denna studie, det vill säga om ansiktena 

kunde stämma överrens med en specifik gärningsmannastereotyp. Det kan dock inte uteslutas 

att bildernas utseende (apparition) tillsammans med Dumas och Testés (2006) resultat, att 

”criminal face effect” kan ha haft en inverkan på resultaten även i denna studie.  

     Social önskvärdhet är ytterligare en faktor som kan haft betydelse för resultaten genom att 

experimentledarna satt närvarande när deltagarna genomförde experimentet. Vid 

bedömningen av attraktiviteten på ansiktsfotona i studien, ställdes frågan direkt till deltagaren, 

vilket kan ha minimerat bedömningen av attraktivitet. Trots detta hade effekten av social 

önskvärdhet troligen varit mer påtaglig om deltagarna exempelvis hade suttit med bekanta än 

med experimentledarna, som i detta fall. Frågan om attraktivitet valdes att ställas direkt till 

deltagaren istället för att stå med på svarsbladet, vilket i sin tur kunde ha orsakat vissa 

validitetsproblem.  

Det moraliska scenariot var specifikt utformat för den aktuella studien. Det fiktiva scenariot 

baserades alltså inte på någon tidigare modell då det oss vetandes inte använts ett moraliskt 

scenario i någon tidigare studie. Tanken var att skapa kontrast mellan ett vardagsscenario som 

kan bedömas godtyckligt oberoende av utseende och en händelse som väcker känslor och 
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därmed får en att beakta fler faktorer under bedömandet av händelsen. Ett eventuellt problem 

med scenariot kan ha varit att handlingen var i obalans med bilden. Med andra ord var 

handlingen i grunden förkastlig, men hade exempelvis valören på sedeln som tappades i 

scenariot varit lägre och därmed handlingen varit mindre förkastlig, kunde det uppstått en 

större spridning i resultatet genom en ökad svårighetsgrad i bedömningen och därigenom 

kunnat leda till ett resultat som bättre överensstämt med studiens initiala hypotes.  

Vidare forskning  

Det skulle vara önskvärt att vidareutveckla det som Hönekopp (2006) rekommenderade, det 

vill säga att grundligt studera attraktivitet respektive oattraktivitet på de verktyg som används 

i studier som undersöker attraktivitet och utseende.  Sådana mer detaljerade studier skulle 

kunna förklara relationen mellan objektiv/subjektiv attraktivitet.  En mer ingående kunskap 

om sådana faktorer skulle möjligen kunna svara på frågan om attraktivitet är kulturberoende 

eller ej. Sådana studier skulle behöva ta hänsyn till populationer i olika länder och kulturer 

som inte exponerats för västerländskt media-ideal istället för att enbart fokusera på 

globaliserade miljonstäder där ett allmänt rådande media-ideal påverkat individer. 

     Det skulle dessutom vara intressant att kunna replikera vår egen studie. Vi var initialt 

intresserade av att undersöka om fler variabler påverkas av attraktiviteten hos människor, 

exempelvis vid anställningar och brottmål av olika slag. Detta låg emellertid utanför ramarna 

för vår studie. Det skulle även vara av intresse att använda sig utav annorlunda scenarier, samt 

en större variation av bilder på personer med olika utseenden samt att även undersöka hur 

män bedömer män och kvinnor bedömer kvinnor. Frågan om hur grupper snarare än enskilda 

individer kommer överens om handlingars förkastlighet behöver också belysas bättre, än vad 

som är fallet idag.   

     Avslutningsvis behövs även ytterligare studier av ”criminal face effect” eftersom denna 

effekt kan vara mycket påtaglig särskilt vid studier av moral, attraktivitet och brottmål. Om 

”criminal face effect” visar sig ha betydelse i vissa sammanhang bör den tas större hänsyn till 

i bland annat domstolar och liknande instanser där den kan ha avgörande betydelse för den 

enskilde. Konsekvenserna av missbedömningar på grund av gärningspersoners utseende har 

påvisats i tidigare studier (Wuensch & Moore, 2004). 

AVSLUTANDE KOMMENTAR 

Sett till tidigare forskning och resultaten från den aktuella studien, förefaller det som att det 

generellt sett är mer fördelaktigt att anses ha ett attraktivt utseende. Oattraktiva människor 
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tycks inte vara lika priviligierade på många vis. Studier har sökt få klarhet i huruvida det är 

fördelaktigt att vara attraktiv eller om det är ofördelaktigt att vara oattraktiv (Griffin & 

Langlois, 2006). Resultaten har visat att stereotypisering -”dilution effect”- gör att oattraktiva 

behandlas generellt sämre än genomsnittligt attraktiva personer (Jennings & Ross, 1978; 

Griffin & Langlois, 2006).  

      Detta överensstämmer med slutsatser från evolutionära teoretiska utgångspunkter om att 

hög grad av attraktivitet är fördelaktigt. Det finns dock teorier som säger att en oattraktiv 

person med god personlighet ändå kan komma att uppleva fördelarna med att vara attraktiv. 

Den mest omtalade teorin i sammanhanget är ”mere exposure effect” som visar att även om 

man är oattraktiv men en god och trevlig människa, kommer andra människor ändå att 

uppfatta den oattraktive som attraktiv (Peskin & Newell, 2004). Med detta sagt ska det alltså 

inte tas för givet att även om man är en ful ankunge i andras ögon inte kan bli en vacker svan.  
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APPENDIX 

Bilaga I 

Informerat samtycke 

Vi är två psykologistudenter från Linnéuniversitetet som skriver G3-uppsats, och genomför 

ett experiment om moral. Syftet med experimentet är att samla in statistiska data. 

Vi kommer genomföra detta med hjälp av olika personer på Linneuniversitetet som vi väljer 

ut slumpmässigt.  

Vi vill nu gärna ha Er hjälp med detta experiment. Det kommer ta ca 5 minuter att genomföra 

och svara på några korta frågor. 

Det är självklart frivilligt och anonymt och Ni får när som helst avbryta experimentet. 

Vill Ni senare ha information om uppsatsen är Ni välkommen att kontakta någon av oss 

Olof Axman, oa222bx@student.lnu.se 

Sasa Lazarov, sl222fa@student.lnu.se 

Ja, jag har tagit del av informationen och ställer upp på experimentet. 

 

Underskrift          ___________________________________________                                       

  

mailto:oa222bx@student.lnu.se
mailto:sl222fa@student.lnu.se
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Bilaga II 

Instruktioner till kvinnliga deltagare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mannen på bilden ser en person utanför den lokala livsmedelsbutiken tappa en 500:- sedel när 

denne  håller på att plocka in varor i bilen. Parkeringen utanför butiken är praktiskt taget tom. 

Mannen ser att sedeln ligger framför bilen när personen står vid bakluckan. Mannen går förbi 

bilen och sätter sig diskret på huk för att ta upp sedeln. Han plockar upp sedeln och väljer att 

inte slänga en blick åt personen utan stoppar försiktigt ner den i fickan och går vidare.  

Hur moraliskt förkastlig uppfattar du mannen vara? 

 

Kryssa i det svar, så som du uppfattar denna handling 

1= Inte alls förkastlig 

10= Fruktansvärd  

1                                    10 

                                                                                                                                         

 

 

 

Din Ålder:___________ 

  

 

 

 

 

                   Plats för bild 



   27 
 

Bilaga III 

Instruktioner till manliga deltagare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvinnan på bilden ser en person utanför den lokala livsmedelsbutiken tappa en 500:- sedel när 

denne  håller på att plocka in varor i bilen. Parkeringen utanför butiken är praktiskt taget tom. 

Kvinnan ser att sedeln ligger framför bilen när personen står vid bakluckan. Kvinnan går förbi 

bilen och sätter sig diskret på huk för att ta upp sedeln. Hon plockar upp sedeln och väljer att 

inte slänga en blick åt personen utan stoppar försiktigt ner den i fickan och går vidare.  

Hur moraliskt förkastlig uppfattar du kvinnan vara? 

 

Kryssa i det svar, så som du uppfattar denna handling 

1= Inte alls förkastlig 

10= Fruktansvärd  

1                                    10 

                                                                                                                                         

 

 

 

Din Ålder:___________ 

  

 

 

 

 

                   Plats för bild 
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Bilaga IV 

Instruktioner till kontrollgruppen 

Din Ålder:___________  Kön        Man             Kvinna                  

En person (A) ser en annan person utanför den lokala livsmedelsbutiken tappa en 500:- sedel 

när denne  håller på att plocka in varor i bilen. Parkeringen utanför butiken är praktiskt taget 

tom. (A) ser att sedeln ligger framför bilen när en person står vid bakluckan. (A) går förbi 

bilen och sätter sig diskret på huk för att ta upp sedeln. (A) plockar upp sedeln och väljer att 

inte slänga en blick åt den andra personen utan stoppar försiktigt ner den i fickan och går 

vidare.  

Hur moraliskt förkastlig uppfattar du personen (A) vara? 

 

Kryssa i det svar, så som du uppfattar denna handling 

1= Inte alls förkastlig 

10= Fruktansvärd  

1                                    10 
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Bilaga V 

Har du 5 minuter över och vill delta i ett experiment? 

Vi är två psykologistudenter som skriver G3-uppsats. Vi genomför ett experiment om Moral 

och syftet med experimentet är att samla in statistiska data. 

Vi söker nu deltagare som vill delta i ett kul experiment. Experimentet kommer utföras i ett 

diskret grupprum och efter uppgiften får man svara på några korta frågor. 

Det kommer ta ca 5 minuter att genomföra. 

Det är självklart anonymt och ni får när som helst avbryta ert deltagande. 

Vill ni delta är ni varmt välkomna  

UB0036V 11 November    Kl. 10:00 – 16:00   

UB0036V 12 November  Kl. 10:00 – 14:00 

UB0036V 13 November  Kl. 10:00 – 13:00 

UB0036V 14 November  Kl. 10:00 – 16:00 

Tack på förhand 

Olof Axman 

Sasa Lazarov 
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Bilaga VI 

Av upphovsrättsliga skäl bifogas inte denna bilaga med bilderna från KDEF (Lundqvist, et al., 

1998). 
 

 

 

 


