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Abstract 
 

The first information recruiters have access to when they recruit a new co-worker is the 
résumés of the applicants. Some applicants also send a photograph with the résumé, which can 
lead to the possibility that the appearance of the applicant will affect the assessment. The 
purpose of this thesis is to, through a literature survey, study what impact the appearance of the 
applicant might have on the recruitment process. The questions raised are: How are the 
recruiters affected by a photograph of the applicant in the assessment of his or her job 
application? Furthermore, what is best for the employer, to send a photograph with the 
application or not? The results show that attractive people, in many contexts, are assessed and 
treated in a more positive way than people who are not attractive. However, there are a 
variety of phenomena that affect this such as profession, the applicant’s qualification, and the 
recruiter's own personality. 
 
Keywords: recruitment, applicants, appearance, attractiveness, assessment. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                         
 

 

Sammanfattning 

 
Den första information rekryterare får ta del av när de ska rekrytera en ny medarbetare är de 
arbetssökandes CV. Det händer även att de arbetssökande skickar med ett foto, vilket kan leda 
till att personens utseende påverkar bedömningen. Syftet med det här examensarbetet är därför 
att, genom en litteraturstudie, undersöka vilken inverkan utseendet hos den arbetssökande har 
på rekryteringsprocessen. De frågeställningar som tas upp är: Hur påverkas rekryterarna av att se 
ett foto av en person vid bedömning av hans/hennes arbetsansökan? Samt vad är bäst ur 
arbetsgivarens synpunkt, med eller utan foto i arbetsansökan? Resultaten visar att attraktiva 
personer, i många sammanhang, blir bedömda och behandlade på ett mer positivt sätt än 
personer som inte är attraktiva. Det finns dock en rad olika företeelser som påverkar detta som 
exempelvis vad det handlar om för yrkesområde, den arbetssökandes kompetens och 
rekryterarens egen personlighet. 
 
Nyckelord: Rekrytering, arbetssökande, utseende, attraktivitet, bedömning.     
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1. Inledning 

På många arbetsplatser, däribland Luleå kommun, finns en policy om att när personer söker 
jobb ska de skicka in ett CV. Sedan april 2009 har Luleå kommun ett nätbaserat 
rekryteringsverktyg som heter Offentliga jobb. Alla som söker jobb hos Luleå kommun ska söka 
via detta verktyg och där förväntas de arbetssökande även bifoga ett CV. Ansökan inklusive 
CV utgör underlag när rekryteraren väljer ut sökande för intervju. På många arbetsplatser 
förekommer det ibland att arbetssökande skickar med ett foto med sitt CV (Aamodt, 1991). 
Hos Luleå kommun finns inga bestämmelser om att detta är nödvändigt, men det finns inte 
heller något förbud mot att skicka med ett foto med sitt CV. Detta gör att vissa skickar in foto 
och andra gör det inte. Det är viktigt för alla arbetsplatser, och så även för Luleå kommun, att 
få så kompetenta medarbetare som möjligt när ett jobb ska tillsättas. För att detta ska kunna ske 
får det inte förekomma några irrelevanta variabler som påverkar de beslut som tas i 
rekryteringsprocessen (Dipboye, Smith, & Howell, 1994). 

1.1 Rekrytering 

Att rekrytera nya medarbetare är en viktig del i alla organisationer och hur väl denna funktion 
fungerar kan ha stor betydelse för organisationens framgång. Den vanligaste strategin för 
rekrytering är den så kallade matchningsstrategin som utgår från att personer är som mest 
effektiva och positiva när de får arbeta med det de är bäst på. Denna strategi handlar alltså om 
att hitta de personer som är bäst kvalificerade för de jobb som ska tillsättas (Dipboye et al., 
1994). 
  
När en organisation bestämmer sig för att rekrytera en ny medarbetare bör de använda sig av 
en arbetsanalys. I en arbetsanalys identifieras vilka huvudteman som finns i ett jobb och vad 
som krävs för att kunna utföra jobbet. Arbetsanalysen kan användas i en rad olika situationer 
inom organisationen som exempelvis vid rekrytering, jobbutvärdering och 
organisationsanalyser. Vid rekrytering är arbetsanalysen viktig bland annat för att kunna välja 
vilka test eller intervjufrågor som ska användas för att se om de arbetssökande innehar de 
kunskaper och förmågor som krävs för att kunna utföra jobbet i fråga (Aamodt, 1991). 
 
Om en organisation bestämmer sig för att rekrytera en ny medarbetare utanför den egna 
organisationen finns det en rad olika sätt som kan användas för att få personer att söka det 
lediga jobbet. Det kan exempelvis vara genom annonsering i tidningar eller med hjälp av 
arbetsförmedlingar (Aamodt, 1991).  
 
Nästa steg är att välja ut vilken eller vilka personer av de arbetssökande som ska få jobbet i 
fråga, det vill säga urvalet (Aamodt, 1991). Urval kan göras med flera olika metoder. Vissa 
rekryterare använder sig av dessa metoder på ett vetenskapligt (explicit) och formellt sätt, 
medan andra gör det på ett informellt och underförstått (implicit) sätt och litar därvid mest på 
den egna intuitionen (Dipboye et al., 1994). Den vanligaste urvalsmetoden är 
anställningsintervjun, men det finns även en rad andra urvalsmetoder som referenser, 
rekommendationsbrev, arbetsprov och olika psykologiska tester (Aamodt, 1991). För att sålla 
bland de arbetssökande, innan själva urvalet, används oftast den sökandes CV och 
ansökningsbrev, ibland även med ett foto. (Aamodt, 1991). 
  
Rekrytering förväntas ske objektivt utifrån den sökandes arbetserfarenhet, kapacitet och 
personlighetsdrag (Dipboye et al., 1994). Verkligheten fungerar dock inte alltid så. Det första 
rekryterare får ta del av när de ska tillsätta ett jobb är de arbetssökandes CV och ibland även ett 
foto. Detta kan leda till att en del omedvetna kriterier som exempelvis en persons utseende 
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påverkar första intrycket av en person, vilket i sin tur kan ha stor inverkan på hur personen 
bedöms (Aamodt, 1991).  

1.2 Utseendets betydelse utifrån ett evolutionsperspektiv 

Om ”skönhet finns i betraktarens öga” stämmer skulle detta betyda att vad som anses attraktivt 
varierar från person till person, vilket även en del studier visar (Hönekopp, 2006). Forskning 
visar dock att vad som anses attraktivt stämmer ganska bra överens mellan olika människor och 
olika kulturer (Cunningham, Roberts, & Wu, 1995). En del menar även att små barn, som inte 
har hunnit formas av samhällets värderingar och normer, kan skilja mellan attraktiva och 
oattraktiva ansikten, vilket ger stöd för att vad som anses attraktivt är universellt (Langlois, 
Ritter, Roggman, & Vaughn, 1991). 
 
I olika teorier har föreslagits att vad som anses attraktivt är universellt och beror av 
partnervalprocessen (Rhodes, Zebrowitz, Clark, Kalick, Hightower, & McKay, 2001). Många 
forskare har undersökt om ett attraktivt ansikte betyder att personen är lämplig som partner, 
exempelvis genom att visa att attraktiva ansikten signalerar god hälsa (Rhodes et al., 2001). Ett 
argument är att en attraktiv partner föredras därför att detta påverkar fortplantningen positivt, 
antingen genom att en partner med god hälsa bättre klarar av föräldrarollen eller för att de 
överför genetiska fördelar till sina barn, eller både och. Enligt detta argument är personer med 
god hälsa även mindre benägna att smitta andra med infektionssjukdomar, vilket gör att om 
någon innehar karaktärsdrag som signalerar hälsa, i detta fall attraktivitet, är det fördelaktigt 
även i andra kontexter än val av partner (Rhodes et al., 2001).  
 
Det finns forskning som stödjer teorin om att personer med ett attraktivt ansikte faktiskt har en 
bättre hälsa. Shackelford och Larsen (1999) fann empiriskt stöd för att personer som har ett 
attraktivt ansikte förmodligen är fysiskt friskare än personer som har ett oattraktivt ansikte. 
Kalick, Zebrowitz, Langlois, & Johnson (1998) menar dock att det inte alls finns något 
samband mellan ett attraktivt ansikte och en god hälsa, varken hos män eller kvinnor. Ett flertal 
studier visar dock att personer med ett attraktivt ansikte uppfattas ha bättre hälsa än oattraktiva 
personer, vare sig det finns ett egentligt samband eller inte (Shackelford & Larsen, 1999). 

1.3 Utseendets betydelse utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv 

Att döma en person efter dennes utseende är något som görs automatiskt i alla möjliga olika 
sammanhang. Trots att de flesta i dag vet att utseende kan vara förledande kan vi inte hjälpa att 
vi påverkas av det. Vid första intrycket av en person påverkas vi, ofta omedvetet, av bland 
annat personens längd och vikt, samt om personen har ett attraktivt ansikte (Brehm, Kassin, & 
Fein, 2005).  
 
Personer som anses vara fysiskt attraktiva har en rad fördelar och det finns flera förklaringar till 
detta (Brehm et al., 2005). En förklaring är att det skulle vara givande i sig att vara i närheten 
av personer som anses vackra på samma sätt som det är upplyftande och trevligt att vara i 
närheten av ett vackert landskap. En annan förklaring kan vara att den attraktiva personens 
skönhet på något sätt skulle smitta av sig (Brehm et al., 2005). Geiselman, Haight, & Kimata 
(1984) hävdar att en person ses som attraktivare om denne är omgiven av personer som är 
attraktiva, och tvärt om. En tredje förklaring, och kanske den vanligaste, är den så kallade 
”What is beautiful is good” stereotypen, vilken innebär att fysiskt attraktiva människor bland annat 
förväntas ha mer socialt önskvärda personlighetsdrag (Dion, Berscheid, & Walster, 1972).  
 
Annan forskning visar att attraktiva personer har ett bättre sexliv, fler vänner och högre social 
kompetens än oattraktiva personer (Brehm et al., 2005). Detta kan bland annat bero på att 
attraktiva personer får, redan från det att de är små, mycket uppmärksamhet, vilket leder till att 
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de bland annat utvecklar en hög social kompetens. Detta kallas för en ”självuppfyllande 
profetia” och innebär att hur en person blir behandlad av andra påverkar hur han/hon beter sig 
och slutligen också hur han/hon ser på sig själv (Aronson, Wilson, & Akert, 2005). Det har 
dock visat sig att utseende inte har något samband med en persons intelligens, självförtroende 
eller personlighet (Brehm et al., 2005), vilka ändå måste anses vara de viktigaste egenskaperna 
att beakta när det gäller att avgöra om en person passar för ett arbete eller inte. 

1.4 Syfte och frågeställning 

Det finns en misstanke, även hos Luleå kommun, om att ett foto kan vara något som påverkar 
rekryteringsprocessen negativt och det är detta som är utgångspunkt för detta arbete. Syftet är 
således att, genom en litteraturstudie, undersöka vilken inverkan utseendet hos den 
arbetssökande har i rekryteringsprocessen. 
 
Frågeställningar: 
- Hur påverkas rekryterarna av att se ett foto av en person vid bedömning av hans/hennes 
arbetsansökan? 
- Vad är bäst ur arbetsgivarens synpunkt, med eller utan foto i arbetsansökan? 
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2. Teoretiskt ramverk 

2.1 Stereotyper, fördomar och diskriminering 

Attityder gentemot specifika sociala grupper kan beskrivas med hjälp av två komponenter: 
kognitiva (kunskap) och affektiva (känslor). Den kognitiva komponenten refererar till 
stereotyper och den affektiva till fördomar (Brewer & Crano, 1994).  
 
Stereotyper är en inre, generaliserande, tro som gör att en viss grupp av människor associeras 
med exempelvis olika personlighetsdrag och beteenden. Stereotyper är något som förekommer 
ofta och som är så universellt att det nästan verkar vara en naturlig del av människans sätt att 
fungera (Brehm et al., 2005). Påverkan av utbredda stereotyper kan vara så genomträngande att 
de anammas utan egentlig medvetenhet om detta (Brewer et al., 1994). Stereotyper kan 
påverka hur vi ser på, tänker om och beter oss mot andra personer, trots att vi anser att det är 
fel att låta sig styras av stereotyper (Brehm et al., 2005).  
 
Fördomar är oftast negativa, men ibland positiva, känslor gentemot en grupp som helhet. Det 
är ofta stereotyper som upprätthåller och stödjer fördomar (Brewer et al., 1994).  
 
Stereotyper och fördomar kan betraktas från flera perspektiv, bland annat från ett historiskt, 
psykologiskt, sociokulturellt eller från ett politiskt perspektiv. 
 
Det finns två processer som hjälper till att forma fördomar och stereotyper (Brehm et al., 
2005). Den första kallas för social kategorisering och innebär att människor grupperar varandra 
utifrån exempelvis kön, hudfärg, utseende och religion (Brehm et al., 2005). Vilken kategori 
personer tillskrivs formar deras liv och relationer med andra (Brewer et al., 1994). 
Kategorisering av människor är i grunden något användbart då vi har så många intryck att 
bearbeta i den sociala omvärlden, eftersom både tid och kraft kan sparas genom att dra slutsatser 
om en person utifrån hans/hennes kategori. Genom att kategorisera kan vi snabbt bilda oss en 
uppfattning om andra och använda oss av tidigare erfarenheter för att förstå nya kontakter 
(Brehm et al., 2005). Social kategorisering blir dock problematiskt när individen litar för 
mycket på förenklade generaliseringar och bortser från information som komplicerar 
kategoriseringar (Brewer et al., 1994). 
 
Den andra processen kallas ”ingroup/outgroup”. Med ”ingroup” menas den grupp som 
individen känner att de tillhör och kan identifiera sig med som exempelvis ens land, religion, 
hemstad eller kanske ens fotbollslag. De grupper som de inte tillhör kallas för ”outgroups” 
(Brehm et al., 2005). En konsekvens av detta är ”ingroup bias”, som innebär att den egna 
gruppen favoriseras framför andra grupper (Brewer et al., 1994). En annan konsekvens är 
”outgoup homogeneity effect”, som innebär att personerna i ”outgroups” upplevs som mer 
lika varandra än de i den egna ”ingroup” (Brehm et al., 2005). 
 
Diskriminering är ett negativt beteende gentemot andra på grund av deras medlemskap i en 
särskild grupp. Diskrimineringen kan baseras på exempelvis utseende, var en person kommer 
ifrån eller hur en person pratar (Brehm et al., 2005).  

2.2 Implicit personality theory 

Det finns två olika traditioner inom Implicit personality theory (Schneider, 1973). Den första 
handlar om betydelsen av generella bias i bedömningen av andra och den andra om 
individuella olikheter när det gäller perceptionen av andra. Teorin handlar bland annat om att 
individen har en rad antaganden om relationer mellan olika människor, karaktärsdrag och 
beteenden som leder till att när en individ har ett utmärkande drag antas det att han/hon även 
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innehar en rad andra utmärkande drag. Det kan exempelvis vara att en individ som är 
oberäknelig också antas vara farlig. Teorin har tillämpats vid studier av relationen mellan 
ansiktsdrag och karaktärsdrag och studier om stereotyper (Schneider, 1973). 

2.3 ”What is beautiful is good”- stereotypen.  

Denna stereotyp innebär att fysiskt attraktiva personer tros ha en rad positiva personliga 
kvalitéer. Fysiskt attraktiva individer förväntas ha mer socialt önskvärda personlighetsdrag och 
leva ett lyckligare och mer framgångsrika liv, än personer som är mindre attraktiva (Dion et al., 
1972). 

2.4 Lack of fit model  

Heilman (1983), refererad av Hosoda, Stone- Romero, & Coats (2003), menar att människor 
drar slutsatser om andra personers attribut och karaktärsdrag baserat på stereotyper om 
exempelvis kön eller utseende. De tilldelade attributen och karaktärsdragen jämförs sedan med 
exempelvis de egenskaper som krävs för en befattning. Detta kan leda till en rad bias, eftersom 
personen kanske inte alls besitter dessa attribut och karaktärsdrag. En sådan stereotyp är tron att 
attraktiva män innehar mer av traditionellt maskulina kvalitéer jämfört med oattraktiva män 
och att attraktiva kvinnor innehar mer av traditionellt feminina kvalitéer jämfört med 
oattraktiva kvinnor (Heilman & Saruwatari, 1979). Heilman (1983), refererad av Hosoda et al. 
(2003), menar att enligt lack of fit model bidrar stereotypen till att vid typiskt manliga arbeten är 
ett attraktivt utseende en tillgång för män, men inte för kvinnor, och vid typiskt kvinnliga 
arbeten är ett attraktivt utseende en tillgång för kvinnor, men inte för män.   

2.5 Self- monitoring   

Self- monitoring betyder självövervakning, egenkontroll och innebär att personer med hög self-
monitoring strävar efter att vara på det sätt som bäst passar in i den situationen de befinner sig i. 
De är uppmärksamma och mottagliga för vilka beteende som är lämpliga i olika sammanhang 
och de använder sig av denna information för att kontrollera sin egen image. 
 
Personer med hög self-monitoring verkar även överföra sin egen oro för att ha en lämplig image 
till att även oroa sig över imagen hos personer de blir associerade med. För personer med låg 
self-monitoring är det istället mycket viktigt att bete sig på ett sätt som är konsekvent och som 
visar vad denna person har för personlighetsdrag, attityder och ståndpunkter. Personer med låg 
self-monitoring verkar i sin tur överföra denna oro, över att bete sig på ett konsekvent sätt, till att 
även oroa sig över detta hos personer de blir associerade med (Snyder & Gangestad, 1982). 
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3. Metod 

3.1 Litteratursökning 

För att få information till den inledande litteraturöversikten användes Luleå 
universitetsbiblioteks databas Lucia och Scholar Google. De sökord som användes var 
rekrytering och utseende. Ett ganska stort antal artiklar påträffades liksom några böcker om 
rekrytering och socialpsykologi.  
 
För artiklar till själva analysen användes Scholar Google och sökorden var physical attractivness, 
appearance, recruitment, hiring och personnel selection. Dessa kombinerades på olika sätt för 
att generera så mycket relevant information som möjligt. Ett flertal referenser, i de artiklar som 
hittades, följdes upp. Speciellt de som återkom i flera olika artiklar och därför verkade vara 
särskilt relevanta för detta arbete. Inkluderingskriterierna var att studierna skulle beröra 
inverkan på någon form av beskrivning av den arbetssökande som exempelvis ett CV och ett 
foto på den arbetssökande. Sammanlagt valdes fem studier som på lite olika sätt belyser 
problemet ut för analys (Bilaga 1). 

3.2 Avgränsning 

I detta arbete har utgångspunkten varit utseendets betydelse i rekryteringsprocessen och med 
utseende avses om personen anses vara attraktiv eller inte. Ingen ytterligare definition av 
begreppet attraktivitet gjordes.  
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4. Resultat 

4.1 Studie 1: The effects of face attractiveness on pre-selective recruitment (Pansu 
& Dubois, 2002). 

Denna studie utgick bland annat från teorin om ”What is beautiful is good”-stereotypen och här 
undersöktes om utseendet hos en arbetssökande påverkade rekryterarnas bedömning av 
henne/honom i det första skedet av rekryteringsprocessen.  
 
Detta är en experimentell studie med totalt 224 försökspersoner, från södra Frankrike, som 
bestod av både studenter och personer som arbetar. Två olika dokument användes i studien. 
Det första bestod av en beskrivning av jobbet som skulle tillsättas, det vill säga en 
arbetsbeskrivning. Två olika arbetsbeskrivningar för två olika jobb (inom hotellskötsel och som 
revisor) som skulle tillsättas användes. Det andra dokumentet var en beskrivning av en fiktiv 
arbetssökande, ett CV inriktat antingen mot jobbet inom hotellskötsel eller som revisor. Det 
följde även med ett foto på den fiktiva arbetssökande. Tre variabler: utbildningsnivå, 
arbetslivserfarenhet och attraktivitet, varierade mellan de olika fiktiva arbetssökande. Variabeln 
attraktivitet varierades med foton på tre attraktiva och tre oattraktiva män. Dessa hade tidigare 
blivit utvalda genom en studie där studenter hade skattat ansiktens attraktivitet. 
 
Försökspersonerna fick först läsa arbetsbeskrivningen och den fiktiva arbetssökandes CV och 
sedan skatta de arbetssökande med avseende på sju egenskaper. Egenskaperna bestod bland 
annat av olika personlighetsdrag, sociala karaktärsdrag och kompetenskriterier. 
 
Resultaten visade att personer som var högt kvalificerade alltid bedömdes positivt oberoende av 
yrkesområde medan högt kvalificerade sökande inte bedömdes som bättre om de var attraktiva 
jämfört med om det var oattraktiva. När det istället gällde personer som var mindre 
kvalificerade påverkade deras utseende rekryterarnas bedömning olika beroende på om de 
sökte arbete inom hotellskötsel eller som revisor. Vid arbetet inom hotellskötsel bedömdes de 
sökande som var attraktiva, men mindre kvalificerade, mer positivt än de som var oattraktiva 
och mindre kvalificerade, medan så inte var fallet när det gällde arbetet som revisor. Resultaten 
visade också att sökande som var attraktiva men sämre kvalificerade bedömdes mer positivt när 
de sökte arbetet inom hotellskötsel än när de sökte arbetet som revisor.  
 
Således visade resultaten att ”What is beautiful is good”- stereotypen inte alltid stämmer, utan att 
det finns fler variabler än attraktivitet som kan påverka. Författarna menar även att detta tyder 
på att det kan finnas en jobbrelaterad relationell stereotyp som påverkar olika bedömningar och 
beslut som gäller arbetssökande. När det gäller relationella jobb, som i detta fall representeras av 
arbete inom hotellskötsel, skulle en relationell stereotyp leda till att attraktiva arbetssökande 
föredras och en stigmatisering av oattraktiva arbetssökande. Fenomenet är tydligast vid 
bedömningar av erfarenhet och utbildning. När en arbetssökande är mindre kvalificerad och 
söker ett relationellt jobb leder denna stereotyp till högre bedömd kompetens hos attraktiva 
arbetssökande och till lägre hos oattraktiva arbetssökande.  
 
Rekryterare påverkades alltså inte alltid likadant av ett foto i sin bedömning av den 
arbetssökandes olika personlighetsdrag, sociala karaktärsdrag och kompetenskriterier. 
Bedömningarna påverkades även av om den sökande var attraktiv eller inte, inom vilket 
yrkesområde personen sökte arbete och av den sökandes kvalifikationer. 
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4.2 Studie 2: Screening Job Applicants: The impact of Physical Attractiveness and 
Application Quality (Watkins & Johnston, 2000). 

I denna studie undersöktes hur en persons fysiska attraktivitet och kvalité av CV påverkade 
bedömningen av arbetssökande i den inledande urvalsfasen av rekryteringsförfarandet. 
 
Detta är en experimentell studie med 180 försökspersoner från Canterbury universitetet. I 
studien användes en uppdiktad annons för ett jobb som ”graduate trainee manager” som var 
baserad på en riktig annons för ett liknande jobb. Annonsen innehöll information om företaget 
samt de kvalifikationer, kunskaper etcetera som krävdes för arbetet. Även två konstruerade CV 
användes som bland annat gav information om den fiktiva arbetssökandes utbildning, 
arbetslivserfarenhet, betyg och intressen. Ett av dessa CVn uppfattades vara av hög kvalité och 
det andra av medelkvalité, vilket tidigare hade fastställts i en pilotstudie. Med kvalité menades 
om personen i fråga hade de kvalifikationer som krävdes för jobbet. I dessa CVn fanns även ett 
foto av en attraktiv kvinna, en medelmåttigt attraktiv kvinna eller inget foto alls. Även dessa 
foton hade tidigare tagits fram med hjälp av en pilotstudie. 
 
Försökspersonerna fick var sitt kuvert med en instruktion om studien, jobbannonsen, CV 
(antingen med eller utan foto) och ett frågeformulär. Frågorna var: hur bra ansökan var i 
förhållande till den position det handlade om (alltså kvalitén på CV), hur troligt det var att de 
skulle erbjuda den fiktiva arbetssökande en intervju och vilken ingångslön försökspersonerna 
skulle erbjuda den fiktiva arbetssökande. 
 
Resultaten visade att om en arbetssökandes CV var av hög kvalité hade ett medföljande foto 
ingen betydelse vid bedömningen av kvalitén på arbetsansökan eller på om den arbetssökande 
blev erbjuden att få komma på intervju. Dessa ansökningar fick alltså samma bedömning och 
de arbetssökande blev alltid erbjudna att få komma på intervju, oberoende av om personen var 
attraktiv, medelmåttigt attraktiv eller om foto helt saknades. När den arbetssökandes CV istället 
var av medelkvalité hade ett medföljande foto stor inverkan på bedömningen av arbetsansökans 
kvalité och på om den arbetssökande blev erbjuden att få komma på intervju. De ansökningar 
av medelkvalité där den arbetssökande på fotot var attraktiv bedömdes vara av högre kvalité 
jämfört med samma CV som helt saknade foto. Det var även mer troligt att den arbetssökande 
blev erbjuden att få komma på intervju om personen var attraktiv jämfört med om foto 
saknades. Alltså kunde ett foto av en attraktiv person kompensera för ett CV av medelkvalité. 
Det visade sig även att när en attraktiv arbetssökande hade ett CV av medelkvalité bedömdes 
den vara av samma kvalité som ett CV av hög kvalité med samma foto. Det var även lika 
troligt att den arbetssökande blev erbjuden att få komma på intervju. När det handlade om en 
attraktiv arbetssökande hade således kvalitén på hennes/hans CV inte någon påverkan på 
bedömningen av henne/honom. På frågan om vad försökspersonerna skulle erbjuda de 
arbetssökande för ingångslön visade resultatet av studien att de arbetssökande med ett CV av 
hög kvalité fick ett högre erbjudande än de arbetssökande med ett CV av medelkvalité.  
 
Resultaten visade alltså att utseendets betydelse för bedömningen av de arbetssökande varierade 
beroende på kvalitén på deras CV. Om den arbetssökande hade ett CV som var av hög kvalité 
spelade fotot ingen roll vid bedömningen av kvalitén på arbetsansökan utan alla fick samma 
bedömning och alla blev erbjudna att få komma på intervju. När det istället handlade om ett 
CV av medelkvalité hade ett medföljande foto stor inverkan på bedömningen. Om den 
arbetssökande på fotot var attraktiv bedömdes hennes/hans CV vara av högre kvalité jämfört 
med samma CV utan foto och det var även mer troligt att den arbetssökande blev erbjuden att 
få komma på intervju. Alltså kan ett foto av en attraktiv person kompensera för ett CV av 
medelkvalité. Det visade sig även att när en arbetssökande var attraktiv fick han/hon samma 
bedömning oavsett kvalitén på hans/hennes CV. 
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4.3 Studie 3: Model applicants: the effect of facial appearance on recruitment 
decisions (Stevenage & McKay, 1999). 

Denna studie utgick bland annat ifrån “What is beautiful is good”- stereotypen för att undersöka 
om de negativa attityderna som associeras med oattraktiva arbetssökande även finns när det 
gäller arbetssökande med ett vanställt ansikte. Även om individer med ett vanställt ansikte och 
individer med ett fysiskt handikapp bedöms olika undersöktes. Det är en experimentell studie 
och försökspersonerna bestod av 59 studenter och 57 professionella rekryterare. Materialet 
bestod av en påhittad arbetsansökan och ett foto på en kvinna med ett vanställt ansikte, en 
kvinna med ett ”normalt” utseende, en kvinna med ett fysiskt handikapp (satt i rullstol) eller en 
kvinna med både ett vanställt ansikte och ett fysiskt handikapp. Den fiktiva arbetssökande hade 
de kvalifikationer som krävdes för jobbet. 
 
Försökspersonerna blev tilldelade en folder med material som bestod av en introduktion till 
studien, den påhittade arbetsansökan och ett frågeformulär. Frågeformuläret innehöll 18 frågor 
med fem-gradiga svarsskalor. Elva av frågorna handlade om personliga kvalitéer och de övriga 
sju om arbetskompetens. Sist var en ja- eller nej- fråga om den arbetssökande skulle erbjudas en 
anställning. Studien hade en mellangruppsdesign där varje grupp fick ett av de tre fotona 
tillsammans med ansökan.  
 
Resultaten visade att personliga kvalitéer hos arbetssökande med ett vanställt ansikte bedömdes 
lägre än hos arbetssökande som hade ett ”normalt” utseende. De personliga kvalitéerna hos de 
med fysiskt handikapp och de utan handikapp bedömdes lika. Om en arbetssökande hade både 
ett fysiskt handikapp och ett vanställt ansikte så bedömdes hans/hennes personliga kvalitéer 
som bättre än för den som bara hade ett vanställt ansikte. Det fysiska handikappet (rullstolen) 
hjälpte alltså till att eliminera de negativa reaktionerna gentemot ett vanställt ansikte. 
Arbetssökande med ett vanställt ansikte uppfattades ha lägre arbetskompetens än arbetssökande 
som inte hade ett vanställt ansikte. Även här spelade det inte någon roll om den arbetssökande 
hade ett fysiskt handikapp eller inte. Om den arbetssökande hade både ett fysiskt handikapp 
och ett vanställt ansikte uppfattades de ha högre arbetskompetens jämfört med den som bara 
hade ett vanställt ansikte. Effekten erhölls dock bara i gruppen med erfarna rekryterare. Alla 
försökspersoner med erfarenhet av rekrytering svarade att de skulle anställa den arbetssökande. 
De skulle alltså anställa dessa arbetssökande oavsett om de hade ett fysiskt handikapp, vanställt 
ansikte, ”normalt” utseende eller både ett vanställt ansikte och ett fysiskt handikapp. När det 
istället gällde studenterna, utan erfarenhet av rekrytering, svarade två tredjedelar att de skulle 
kunna tänka sig att anställa de arbetssökande. Om den arbetssökande hade ett ”normalt” 
utseende svarade alla studenter att de skulle anställa personen, men om den arbetssökande hade 
både ett fysiskt handikapp och ett vanställt ansikte var det bara 11% av studenterna som skulle 
anställa honom/henne. Om den arbetssökande antingen hade ett vanställt ansikte eller ett 
fysiskt handikapp minskade det hans/hennes chans att bli anställd jämfört med om han/hon 
inte hade något av detta. Studenterna var dock mindre benägna att anställa arbetssökande med 
ett vanställt ansikte än arbetssökande med ett fysiskt handikapp. 
 
Resultaten visar alltså att arbetssökande med ett vanställt ansikte bedömdes som sämre, med 
avseende på personliga kvalitéer och arbetskompetens, än arbetssökande som inte hade ett 
vanställt ansikte. De visade även att ett fysiskt handikapp verkar hjälpa till att eliminera de 
negativa reaktionerna som fanns gentemot ett vanställt ansikte. När försökspersonerna fick 
frågan om de skulle anställa de olika arbetssökande visade det sig att de med erfarenhet av 
rekrytering skulle anställa den arbetssökande, oavsett om de hade några ”handikapp” eller inte, 
medan för studenterna, utan erfarenhet av rekrytering, var det en nackdel om de arbetssökande 
hade någon form av ”handikapp”.  
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4.4 Studie 4: The effects of physical attractiveness on job-related outcomes: a meta-
analysis of experimental studies (Hosoda, Stone- Romero, & Coats, 2003).  

Teorierna implicit personality theory och lack of fit model, som båda utgår ifrån att attraktivitet 
framkallar stereotypbaserade förväntningar och att dessa förväntningar påverkar hur en individ 
blir bedömd, utgjorde utgångspunkten för denna studie.  
 
En metaanalys av 27 experimentella studier om hur fysisk attraktivitet påverkar i olika 
jobbrelaterade sammanhang utfördes. Ingen av de övriga studierna som används i detta arbete 
ingår i denna metaanalys. Fyra hypoteser prövades varav tre var relevanta för detta arbete.  
 
Hypotes 1: Attraktiva individer kommer att bli bedömda och behandlade på ett mer positivt 
sätt än oattraktiva. Hypotes 2: Attraktivitet kommer att interagera med kön och könstypiska 
arbeten. Hypotes 3: Effekten av attraktivitet kommer att vara starkare när försökspersonerna 
saknar information om den arbetssökande som kan vara relevant för arbetet i fråga än när sådan 
information finns att tillgå. 
 
I studien ställdes även fyra forskningsfrågor: 1) Skiljer sig rekryterarnas och studenternas svar 
åt?, 2) Är det någon skillnad mellan könen i styrka hos de stereotyper som finns gentemot 
attraktiva personer?, 3) Förändras människors bedömningar över en femårsperiod?, 4) Är 
styrkan hos bias olika beroende på typ av jobb? Det är dock bara forskningsfråga 4 som är 
relevant för detta arbete.  
 
Prövningen av de relevanta hypoteserna visade att attraktiva personer bedömdes och 
behandlades mer positivt än oattraktiva personer, det vill säga Hypotes 1 stöddes. Resultaten 
visade även att ett attraktivt ansikte alltid är en tillgång för både kvinnor och män, oavsett om 
jobbet de sökte betraktades som typiskt manligt eller typiskt kvinnligt, det vill säga Hypotes 2 
stöddes ej. Vidare visade resultaten att det inte spelade någon roll om det fanns tillgång till 
mycket eller lite relevant information för arbetet i fråga om den arbetssökande. Effekten av att 
ha ett attraktivt utseende var lika stark oavsett om rekryteraren hade mycket eller lite 
information om den arbetssökande eller inte. Det fanns alltså inget stöd för Hypotes 3. 
Resultatet av forskningsfråga 4 visade att effekterna av attraktivitet var som starkast när det 
handlade om att rekrytera en ny arbetspartner.  
 
Metaanalysen visade att attraktiva personer bedömdes och behandlades mer positivt än 
oattraktiva personer, vilket stödjer implicit personality theory. Att vara attraktiv är alltid en tillgång 
oavsett kön eller typ av arbete, vilket inte stödjer lack of fit model. Ingen skillnad erhölls heller 
på grund av om det fanns mycket eller lite information att tillgå.   

4.5 Studie 5: Orientations toward personnel selection (Snyder, Berscheid, & 
Matwychuk, 1988). 

I denna studie behandlades hur en persons self-monitoring (självövervakning, egenkontroll) 
inverkade på hans/hennes beslut vid rekrytering. Författarna menade att även om alla 
rekryterare tar hänsyn till både de arbetssökandes utseende och personliga lämplighet borde 
rekryterare med låg self-monitoring lägga större vikt vid den arbetssökandes personliga lämplighet 
och rekryterare med hög self-monitoring vid de arbetssökandes utseende. 
 
Två experiment genomfördes. I det första deltog 38 studenter, 19 med hög self-monitoring och 
19 med låg self-monitoring. Försökspersonerna utförde experimentet var för sig och fick 
information av en experimentledare om att de skulle, utifrån begränsad information, avgöra 
vem av två olika fiktiva arbetssökande som skulle få en anställning. De fick även informationen 
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om att deras beslut skulle påverka framtida policy hos det fiktiva företaget när det gällde 
rekrytering. 
 
Försökspersonerna blev tilldelade en arbetsbeskrivning för en position som laboratorietekniker 
på University of Minnesota Hospital. De fick även två olika dokument som innehöll information 
om, och ett litet foto på, två olika kvinnor som sökte detta arbete Det ena innehöll ett foto på 
en relativt oattraktiv kvinna, men med en lämplig personlighet för jobbet i fråga och det andra 
innehöll ett foto på en attraktiv kvinna, men med en personlighet som var mindre lämpad för 
jobbet i fråga. Fotona hade valts ut i ett tidigare experiment.   
 
Resultaten av den första studien visade att när försökspersonerna skulle välja vem av de 
arbetssökande de skulle anställa skiljde sig deras beslut åt beroende på om de hade låg eller hög 
self-monitoring. Försökspersoner med låg self-monitoring var villiga att anställa en arbetssökande 
som inte var fysiskt attraktiv för att få en anställd som hade en personlighet som var lämplig för 
jobbet, medan försökspersoner med hög self-monitoring var villiga att överse med en olämplig 
personlighet för ett attraktivt utseende. Detta visar att personer med hög self-monitoring lägger 
större vikt vid de arbetssökandes utseende och personer med låg större vikt vid den 
arbetssökandes personliga lämplighet. 
 
Teori och forskning visar att personer med hög self-monitoring borde vara särskilt 
uppmärksamma och mottagliga för om de arbetssökandes utseende passar in på den 
stereotypiska bilden av hur en person ska se ut för att ha ett lämpligt utseende för just detta 
yrke (Snyder et al., 1988). Personer med hög self-monitoring borde alltså vara mer benägna, 
jämfört med personer med låg self-monitoring, att påverkas av olika attribut, exempelvis kläder, 
vilka kan avspegla om de arbetssökandes utseende är lämpligt för arbetet de söker. Med detta 
som utgångspunkt gjorde Snyder et al (1988) en till studie. 
 
I den andra studien deltog 22 studenter, 12 med hög self-monitoring och 10 med låg self- 
monitoring. Även här utförde försökspersonerna experimentet var för sig och fick information av 
en experimentledare om att de skulle, för var och en av två olika arbeten, avgöra vem av två 
olika fiktiva arbetssökande som skulle få en anställning genom att utgå från den begränsade 
information de tilldelades. Det fick även informationen att deras beslut skulle påverka framtida 
policy när det gällde rekrytering.  
 
Försökspersonerna blev tilldelade en arbetsbeskrivning för antingen ett jobb som rådgivare för 
ett läger för barn mellan 10-15 år eller för ett jobb som säljare. För varje jobb fick de även två 
olika dokument som innehöll information om, och ett litet foto på, två olika personer som 
sökte detta jobb.  
 
När det gällde jobbet som rådgivare för ett läger innehöll det ena dokumentet ett foto på en 
relativt attraktiv man, men som hade ett utseende som var opassande för jobbet men en 
personlighet som var lämpad för jobbet. Det andra dokumentet innehöll ett foto på en man 
som var relativt oattraktiv, men som hade ett utseende som var passande för positionen i fråga. 
Han hade dock en personlighet som var sämre lämpad jämfört med den första personen.  
 
När det gällde jobbet som säljare innehöll det ena dokumentet ett foto på en relativt attraktiv 
kvinna, som även hade ett utseende som var passande för jobbet i fråga. Denna person hade 
dock en personlighet som inte var särskilt passande för jobbet. Det andra dokumentet innehöll 
ett foto på en kvinna som var relativt oattraktiv men hade ett utseende som inte var passande 
för jobbet i fråga. Hon hade dock en personlighet som var passande för jobbet. 
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Försökspersonerna skulle sedan avgöra vem av dessa två fiktiva arbetssökande de skulle erbjuda 
en anställning och de skulle även svara på en fråga om vilken typ av information som hade varit 
viktigast i deras beslut.  
 
Resultaten av den andra studien visade att när det handlade om att välja ut en arbetssökande till 
ett arbete som säljare var personer med låg self-monitoring mer benägna än personer med hög 
self-monitoring att välja den arbetssökande som hade passande personlighet, men relativt 
opassande utseende. Det visade sig även att personer med hög self-monitoring var mer benägna 
att välja arbetssökande med ett mer passande, och i detta fall även attraktivt, utseende, men 
relativt opassande personlighet än personer med låg self-monitoring. När det istället handlade om 
att välja ut en arbetssökande till ett jobb som rådgivare för ett läger visade resultaten, även här, 
att personer med låg self-monitoring var mer benägna än personer med hög self-monitoring att 
välja den arbetssökande som hade en mer passande personlighet, men ett opassande utseende. 
Det visades också att personer med hög self-monitoring var mer benägna att välja den 
arbetssökande som hade det mer passande utseendet, som i detta fall var den klart mindre 
attraktiva personen, men mindre passande personlighet, än personer med låg self-monitoring. 
 
Även vilken typ av information som deltagarna i studien själva tyckte var viktigast i deras 
anställningsbeslut undersöktes. När det gällde besluten angående jobbet som säljare svarade 67% 
med låg self-monitoring och 27% med hög self-monitoring att information om den arbetssökandes 
personlighet var viktigast när de skulle fatta anställningsbeslutet. När det istället gällde 
information som gick att utläsa från fotografiet, svarade 73% med hög self-monitoring och 33% 
med låg self-monitoring att det var denna information som hade varit viktigast för dem i deras 
beslut. När det gällde besluten angående jobbet som lägerrådgivare svarade 90% med låg self-
monitoring att information om den arbetssökandes personlighet var det viktigaste. 
Självrapporteringen visade även att den största delen, 58%, med hög self-monitoring svarade att 
det var information som gick att utläsa från fotografiet som var det viktigaste. Dessa 
självrapporteringar visade sig alltså överensstämma med de beslut försökspersonerna tog. 
  
Resultaten visade även, i alla fall när det gäller rekrytering, att teorin om self-monitoring inte 
bara gäller beslut gentemot de som beslutstagaren är associerad med, utan även de som de 
aldrig kommer att identifiera sig, eller interagera, med.  
 
Resultaten visade alltså att för personer med hög self-monitoring var information om den 
arbetssökandes fysiska utseende viktigast och för personer med låg self- monitoring var 
information om den arbetssökandes personlighet viktigast. Vidare även att försökspersoner med 
hög self-monitoring tyckte att det var viktigare att de arbetssökande hade ett utseende som var 
passande för det arbete de sökte än att de var attraktiva, om de var tvungna att välja. När det 
gällde jobbet som säljare var den arbetssökande med det passande utseendet även den mer 
attraktiva och när det handlade om jobbet som lägerrådgivare var den arbetssökande med det 
passande utseendet den mindre attraktiva.  
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5. Analys 

5.1 Hur påverkas rekryterare av ett foto? 

Hur rekryterare påverkas av ett foto på en arbetssökande är en inte alldeles lätt fråga att besvara. 
I studie 4 visades att attraktiva personer bedömdes och behandlades på ett mer positivt sätt än 
oattraktiva personer och detta är något som de presenterade studierna visar, på ett eller annat 
sätt, men det finns dock olika faktorer som påverkar detta:  

5.1.1 Yrkesområde 

En faktor är vilket yrkesområde det handlar om. I studie 1 visades att attraktiva individers 
fördelar, när de söker jobb, berodde på yrkesområde. När de arbetssökande var mindre 
kvalificerade och sökte ett relationellt jobb, inom hotellskötsel, föredrogs attraktiva 
arbetssökande framför oattraktiva. Det var även så att de arbetssökande som var attraktiva, men 
sämre kvalificerade bedömdes mer positivt när de sökte ett relationellt jobb än när de sökte ett 
som inte var relationellt som exempelvis revisor. I studie 4 undersöktes om kön interagerar 
med utseende vid könsrelaterade arbeten. Det visade sig dock att ett attraktivt ansikte alltid är 
en tillgång för både kvinnor och män oavsett om arbetet de sökte betraktades som typiskt 
manligt eller typiskt kvinnligt. Även i studie 5, andra experimentet, behandlades olika 
yrkesområden. Resultaten visade att för personer med hög self-monitoring var det viktigast att 
den arbetssökande hade ett passande utseende och för personer med låg self-monitoring den 
arbetssökandes personlighet både när det handlade om jobbet som säljare och om jobbet som 
lägerrådgivare. 
 
 I dessa olika studier undersöktes inte olika yrkesområden riktigt på samma sätt. I en av 
studierna visades att ett attraktivt utseende var viktigare om den arbetssökande sökte ett arbete 
som krävde mycket kontakt med andra människor. I den andra visades att de som var attraktiva 
alltid fick en positivare bedömning oavsett om det var ett typiskt manligt eller typiskt kvinnligt 
arbete och i den tredje visades att det inte spelade någon roll vad det handlade om för jobb. De 
med hög self-monitoring tyckte alltid att det var viktigast att den arbetssökande hade ett passande 
utseende och personer med låg self-monitoring att det var information om den arbetssökandes 
personlighet som var viktigast. 

5.1.2 De arbetssökandes kompetens 

I studie 2 visades att om en arbetssökandes CV var av hög kvalité hade fotot ingen betydelse 
vid bedömningen av kvalitén eller för beslutet om den arbetssökande skulle få komma på 
intervju. När den arbetssökandes CV istället var av medelkvalité, med ett foto på en attraktiv 
individ, bedömdes den vara av högre kvalité och det var mer troligt att han/hon blev erbjuden 
att få komma på intervju än en arbetssökande med samma CV utan foto. När det handlade om 
en attraktiv arbetssökande bedömdes hans/hennes CV vara av samma kvalité, och det var lika 
troligt att denna person blev erbjuden att få komma på intervju, oavsett om det var ett CV av 
medelkvalité eller av hög kvalité. Resultaten i Studie 1 visade, även de, att högt kvalificerade 
arbetssökande alltid bedömdes positivare än lågt kvalificerade. Det visades också att om 
arbetssökande är högt kvalificerade spelar utseendet ingen roll. När det istället gällde mindre 
kvalificerade påverkade deras utseende rekryterarnas uppfattning av dem, det var alltså en fördel 
att vara attraktiv, när det handlade om relationella arbeten. 
  
Det vara bara i dessa två studier som det undersöktes om den arbetssökandes kompetens hade 
någon påverkan på hur han/hon blev bedömd när han/hon var attraktiv eller oattraktiv. Det 
visades, i båda studierna, att om en arbetssökandes CV var av hög kvalité hade utseendet ingen 
betydelse vid bedömningen. I båda studierna visades även att om CV var av lägre kvalité (lågt 
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kvalificerad eller av medelkvalité) hade attraktiva en fördel. I ena studien inträffade dock detta 
bara när individen i fråga sökte ett relationellt arbete. 

5.1.3 Tillgång till information 

Studie 4 var den enda studien i vilken undersöktes om tillgång av information har någon 
inverkan på hur försökspersonerna påverkas av attraktiviteten hos de arbetssökande. Resultaten 
visade dock att det inte spelade någon roll om det fanns tillgång till mycket eller lite relevant 
information om den arbetssökande utan den positiva effekten av att ha ett attraktivt utseende 
var lika stor oavsett.  

5.1.4 Rekryterarnas egen personlighet 

I studie 5 undersöktes om, och i så fall hur, personligheten hos försökspersonerna påverkar 
rekryteringsprocessen. Resultaten visade att för de med hög self-monitoring var information om 
den arbetssökandes fysiska utseende viktigare än för de med låg self-monitoring och för de senare 
var information om den arbetssökandes personlighet viktigare än för de första. Vidare visades 
även att de med hög self-monitoring tyckte att det var viktigare att de arbetssökande hade ett 
utseende som var passande för det arbete de sökte än att de var attraktiva, om de var tvungna 
att välja antingen eller. I ingen av de övriga studierna behandlades försökspersonernas 
personlighet. 

5.1.5 Fysiskt handikapp 

I studie 3 undersöktes om de negativa attityderna som associeras med oattraktiva arbetssökande 
även finns när det handlar om arbetssökande med vanställt ansikte. Resultaten visade att 
arbetssökande med ett vanställt ansikte blir sämre bedömda än arbetssökande som inte hade ett 
vanställt ansikte. När försökspersonerna fick frågan om de skulle anställa de olika arbetssökande 
visade resultaten att när det gällde de med erfarenhet av rekrytering svarade alla att de skulle 
anställa den arbetssökande, oavsett om de hade några ”handikapp” eller inte. 
 
Resultaten visade alltså att de negativa attityder som är associerade med oattraktiva personer 
även går att överföra till individer med vanställt ansikte. De fick en sämre bedömning jämfört 
med individer med ett ”normalt” utseende, men när det handlade om erbjudan om anställning 
spelade utseendet ingen roll.  

5.2 Med eller utan foto  

I studie 2 användes även CV utan något foto alls. Resultaten visade att om en arbetssökandes 
CV var av hög kvalité spelade det ingen roll om det fanns ett foto eller inte. När den 
arbetssökandes CV istället var av medelkvalité fick den arbetssökande en rad positiva fördelar 
om det fanns med ett foto på en attraktiv individ jämfört med om det inte följde med något 
foto alls.  
 
Detta resultat visade att en individ som är attraktiv bedömdes mer positivt om CV var av 
medelkvalité än om det saknades foto, på samma sätt som de attraktiva, i några av de övriga 
studierna, fick en mer positiv bedömning än oattraktiva eller de med ett medelmåttigt 
utseende. 
 
Gemensamt för alla studierna är att utseendet hos den arbetssökande påverkar rekryterarna. Ett 
attraktivt utseende är ofta en fördel, jämfört med ett medelmåttigt, ett oattraktivt eller inget 
foto alls. Ett oattraktivt utseende är, å andra sidan, ofta en nackdel jämfört med ett attraktivt 
utseende. Detta tyder på en positiv särbehandling av attraktiva personer, vilket i sin tur kan leda 
till diskriminering mot mindre attraktiva personer. Det här kan även leda till att det inte alltid 
är den bästa, eller mest kvalificerade, personen som blir erbjuden att få komma på intervju eller 
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som blir anställd, vilket är negativt både för de arbetssökande som inte är attraktiva och för 
arbetsgivarna, som kanske inte får den mest kvalificerade medarbetaren. Med detta underlag 

verkar det onekligen vara bättre att inte ha med något foto på den arbetssökande utan istället 
bara utgå ifrån en persons kvalifikationer och personlighet för att kunna välja en så kompetent 
medarbetare som möjligt. 
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6. Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet var att undersöka vilken inverkan utseendet hos den arbetssökande har på 
rekryteringsprocessen, vilket inte visade sig vara en alldeles enkel fråga att besvara. 
  
På frågeställningen om hur rekryterarna påverkas av att se ett foto av en person vid bedömning 
av dennes arbetsansökan visade resultaten i en studie att attraktiva personer alltid bedömdes och 
behandlades mer positivt än oattraktiva personer. De övriga studierna visade även de att 
attraktiva personer hade en fördel och/eller oattraktiva personer en nackdel i många 
situationer, men att det varierade lite beroende på andra faktorer. En sådan faktor är 
yrkesområde och resultaten i en av studierna visade att ett attraktivt utseende var viktigare om 
den arbetssökande sökte ett arbete som krävde mycket kontakt med andra människor (Pansu & 
Dubois, 2002). Ytterligare faktorer var bland annat den arbetssökandes kompetens och 
rekryterarens egen personlighet. För personer med hög self-monitoring var information om den 
arbetssökandes fysiska utseende viktigare än för personer med låg self-monitoring och för de 
senare var information om den arbetssökandes personlighet viktigare än för de första (Snyder et 
al, 1988). 
 
Resultaten av studierna visar att det finns stöd för både Implicit personality theories och ”what is 
beautiful is good” stereotype, vilka påminner om varandra. Det verkar som om en rad positiva 
egenskaper är associerade med ett attraktivt utseende. Detta verkar vara starkast om ett CV inte 
är av hög kvalité, om arbetet i fråga är relationellt eller om rekryteraren själv har en hög self-
monitoring personlighet.  
 
Att denna mekanism verkar vara starkast när ett CV inte riktigt är av högsta kvalité kan bero på 
att rekryteraren börjar se sig om efter mer information, exempelvis ett foto, i hopp om att 
kunna finna skäl för att den sökande ska duga för jobbet. Detta kan leda till att om den 
arbetssökande är attraktiv kan rekryteraren läsa in positiva personlighetsdrag hos henne/honom, 
vilket i sin tur kan leda till att attraktiva arbetssökande bedöms som bättre och har en större 
chans att få jobbet. När den sökande istället är fullt kompetent behövs ingen mer information 
och eventuella foton får heller ingen inverkan på bedömningarna.   
 
Effekterna verkar även vara som starkast när arbetet i fråga är relationellt. Pansu och Dubois 
(2002) menar att det kan finnas en jobbrelaterad relationell stereotyp som påverkar olika 
bedömningar och beslut som gäller arbetssökande. När det gäller relationella jobb skulle detta 
kunna leda till att attraktiva arbetssökande föredras och en stigmatisering av oattraktiva 
arbetssökande. Detta kan bero på att det kanske anses som viktigare att ha ett attraktivt yttre 
om en arbetstagare ska synas mycket och ha mycket kontakt med andra. Kanske för att dessa, 
på något sätt, förväntas representera, eller på något annat sätt avspegla, det företag som han/hon 
arbetar på och då kanske utseendet är viktigt.  
 
Att dessa effekter även verkar vara starkare om rekryteraren själv har en hög self-monitoring, 
även när det handlar om individer som de aldrig kommer att identifiera sig, eller interagera, 
med kan bero på att dessa är så inne i att image och utseende är viktigt. Detta kanske gör det 
svårt att bortse från denna variabel, även när de ska välja en arbetssökande som de inte kommer 
att associeras med, eller så kanske de med hög self- monitoring ändå på något sätt tycker att den 
arbetssökande som de väljer avspeglar den egna personen. 
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På frågeställningen: Vad är bäst ur arbetsgivarens synpunkt, med eller utan foto i arbetsansökan? 
finns inget entydigt svar. Det verkar vara så att ett attraktivt utseende många gånger är en 
fördel, vilket kan leda till positiv särbehandling, och att ett oattraktivt utseende är en nackdel, 
vilket kan leda till diskriminering. Detta kan ses som ett problem då det kan leda till att 
arbetsplatser inte alltid får den bäst kvalificerade arbetstagaren, vilket är negativt både för de 
arbetssökande som inte är attraktiva och för arbetsgivarna. Inom en del jobb kanske det krävs 
att arbetstagarna ser bra ut, exempelvis modelljobb, men på de flesta arbetsplatser, däribland hos 
Luleå kommun, är utseendet egentligen irrelevant. Ett sätt att lösa detta problem är att inte 
använda sig av foton på de arbetssökande utan istället bara utgå ifrån en persons kvalifikationer 
och personlighet. Detta skulle i alla fall motverka att utseendet påverkar vid den första 
utgallringen av de arbetssökande och öka chanserna att kunna välja en så kompetent 
medarbetare som möjligt.  

6.2 Metoddiskussion 

Eftersom det finns många olika faktorer som påverkar hur utseendet hos den arbetssökande 
påverkar rekryteringsprocessen och området bara undersökts genom ett fåtal studier har några 
faktorer undersökts i endast en studie. Detta gör det svårt att dra några generella slutsatser och 
därför hade det varit att föredra att många fler studier hade ingått. Alla studier som har använts i 
detta arbete har dock hög vetenskaplig kvalité då de är artiklar som har publicerats i 
vetenskapliga tidskrifter. 
 
Alla studier i detta arbete handlar inte om samma bedömningar av den arbetssökande. Vissa 
handlar om att bedöma kvalitén på den arbetssökandes CV (studie 2), andra om bedömning av 
exempelvis personlighet och/eller kompetens (studie 1, 3 och 4), några om att 
försökspersonerna skulle avgöra om de arbetssökande skulle få komma till intervju (studie 2) 
och ytterligare andra om de skulle bli erbjudna en anställning (studie 3 och 5). Detta verkar 
dock inte spela någon större roll då alla studier i detta arbete, mer eller mindre, visar att det är 
positivt att vara attraktiv och negativt att inte vara det när det handlar om 
rekryteringsprocessen.  
 
Även om de flesta av studierna i detta arbete har varit fokuserade på det positiva med ett 
attraktivt utseende skiljer de sig åt med avseende på vad det attraktiva utseendet har jämförts 
med. Vissa har jämfört fysiskt attraktiva personer med personer med ett medelmåttigt utseende 
(studie 2), andra med ett oattraktivt utseende (studie 1,4 och 5) och en med inget foto alls 
(studie 2). Inte heller detta har spelat så stor roll för resultaten. Att ha ett attraktivt utseende 
verkar vara mer positivt än att ha ett oattraktivt utseende, ett medelmåttigt eller inget kort alls.  
 
Detta arbete kan betraktas vara reliabelt då det är experimentella studier som har analyserats, 
men ett validitetsproblem kan finnas eftersom det saknas studier med verkliga rekryteringar.  

6.3 Förslag till framtida forskning 

Det vore angeläget med fler studier av hur rekryterarnas egen personlighet påverkar 
rekryteringsprocessen och då inte bara genom att använda sig av teorin om self-monitoring, utan 
även utgå ifrån andra personlighetsteorier för att undersöka om personer med olika 
personlighet använder sig av olika strategier eller på andra sätt påverkas olika i sina 
bedömningar och rekryteringsbeslut. Det hade även varit intressant att undersöka om 
information och upplysning till rekryterarna om att det finns stereotyper som kan påverka dem 
i deras arbete skulle ha någon inverkan på bedömningen av de arbetssökande.  
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