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Abstract 
 

The first information recruiters have access to, when recruiting a new co-worker is the 
applicant´s CV. It may even happen that the applicants are sending a photo with the CV, 
which can lead to the possibility that the appearance of the applicant will affect the assessment. 
Previous research shows that individuals who are regarded as beautiful get a better assessment 
than those who are considered to be ugly or mediocre looking, but if this can be prevented 
through awareness, the problem can easily be counteracted. The purpose of this thesis is to, 
through an experimental study, investigate whether recruiters can avoid being affected by the 
applicant’s appearance in the assessment of their CV if they receive information about the 
stereotypical thinking that is tied to a person's appearance. The subjects consisted of 18 
students, randomly divided into two groups, one that was informed that there is a stereotypical 
thinking associated with people's appearance (experimental group) and one that did not receive 
this information (control group). The expected result, that a CV with photo of a beautiful 
person would have higher estimates compared to a CV with photo of the mediocre looking 
person, or no photo at all, could not be confirmed. The expected interaction between 
information condition (information and no information) and beauty (beautiful and mediocre 
looking) was not significant, so the information did not affect the estimates in the experimental 
group.     
      Keywords: recruitment, applicants, appearance, attractiveness, assessment, information 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



                                                                                                                                         
 

 

 
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. Tidigare forskning visar att personer som 
anses som vackra bedöms som bättre jämfört med personer som betraktas som fula eller har ett 
alldagligt utseende, men om detta kan förhindras genom information kan problemet lätt 
motverkas. Syftet med det här examensarbetet är därför att, genom en experimentell studie, 
undersöka om rekryterare kan undvika att påverkas av de arbetssökandes utseende vid 
bedömning av deras CV om de får information om det stereotypa tänkande som finns kring en 
persons utseende. Försökspersonerna utgjordes av 18 studenter, som slumpmässigt delades in i 
två grupper, en som fick ta del av information om att det finns ett stereotypt tänkande kopplat 
till personers utseende (experimentgruppen) och en som inte fick ta del av denna information 
(kontrollgruppen). Det förväntade resultatet att ett CV med foto på en vacker person skulle få 
högre skattning jämfört med ett CV med foto på alldaglig person eller inget foto alls kunde 
inte bekräftas. Den förväntade interaktionen mellan informationsbetingelse (information och 
ingen information) och skönhet (vacker och alldaglig) var inte signifikant, vilket betyder att 
informationen inte påverkade bedömningarna i experimentgruppen.   
 
      Nyckelord: rekrytering, arbetssökande, utseende, attraktivitet, bedömning, information     
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1. Inledning 
 

Det är viktigt för alla arbetsplatser att få så kompetenta medarbetare som möjligt när ett jobb 
ska tillsättas. För att detta ska kunna ske får det inte förekomma påverkan av irrelevanta 
variabler, exempelvis en persons utseende, på de beslut som tas i rekryteringsprocessen 
(Dipboye, Smith, & Howell, 1994). Att döma en person efter hans/hennes 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 och om personen har ett 
attraktivt ansikte (Brehm, Kassin, & Fein, 2005).  
 
1.1 Rekrytering 
Att rekrytera nya medarbetare är en viktig del i alla organisationer och hur väl detta 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 
(meritförteckning) 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 att en persons utseende 
påverkar första intrycket, vilket, i sin tur, kan ha stor inverkan på hur personen bedöms 
(Aamodt, 1991).  
 
1.2 Utseendets betydelse utifrån ett evolutionsperspektiv 
Om talesättet 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). 
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Forskning visar dock att vad som anses attraktivt stämmer ganska bra överens mellan olika 
människor och olika kulturer (Cunningham, Roberts, Barbee, Druen, & 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 som 
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 stöder 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 och 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 
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 och Kimata 
(1984) hävdar att en person ses som attraktivare om han/hon är omgiven av personer som är 
attraktiva, och tvärt om. En tredje förklaring, och kanske den vanligaste, är stereotypen ”What 
is beautiful is good”, vilket 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 mycket uppmärksamhet redan från det att de är små, vilket leder till att 
de bland annat utvecklar 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 visats 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 Tidigare forskning 
Watkins och Johnston (2000) gjorde en studie i vilken undersöktes hur en persons fysiska 
attraktivitet och kvalité hos CV påverkar bedömningen av arbetssökande i den inledande 
urvalsfasen av rekryteringsförfarandet. Resultaten visade att utseendets betydelse för 
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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.  
 
I en studie av Pansu och Dubois (2002) utgicks bland annat från teorin om ”What is Beautiful is 
good”-stereotypen och i den undersöktes om utseendet hos en arbetssökande påverkade 
rekryterarnas bedömning av henne/honom i det första skedet av rekryteringsprocessen. 
Resultatet 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 de 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. 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 relationellt 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.  
 
Även en metaanalys av 27 experimentella studier om hur fysisk attraktivitet påverkar i olika 
jobbrelaterade sammanhang av Hosoda, Stone- Romero och Coats (2003) visade att attraktiva 
personer bedömdes och behandlades mer positivt än oattraktiva personer. Att vara attraktiv är 
alltid en tillgång oavsett kön eller typ av arbete. Ingen skillnad erhölls heller på grund av om 
det fanns mycket eller lite information att tillgå. Denna studie visade stöd för Implicit personality 
theory, som bland annat handlar om att om en person har ett utmärkande drag antas han/hon 
även ha en rad andra utmärkande drag (Schneider, 1973). 
 
Hassin och Trope (2000) gjorde en studie om konsten att läsa av personlighetsdrag utifrån 
personers ansikten (fysionomik). I en av delstudierna undersöktes hur detta påverkade 
beslutsfattandet i rekryteringssammanhang och om människor kan låta bli att göra bedömningar 
om en persons personlighetsdrag utifrån deras ansikte om de ombeds att göra detta. 
Försökspersonerna fick två arbetssökande att välja mellan för varje jobb. Den ena arbetssökande 
hade ett representativt utseende för jobbet i fråga, medan den andra inte hade ett representativt 
utseende. De arbetssökande hade samma meriter och var båda lämpade för jobbet i fråga. 
Hälften av försökspersonerna fick information om att bortse från utseendet på de arbetssökande 
och hälften fick inte denna information. Resultatet visade att en persons utseende påverkade 
beslutsfattandet och försökspersonerna var oförmögna att bortse från utseendet vid 
bedömningarna, även när de blivit ombedda att göra detta. De personer som ansågs ha ett 
representativt utseende bedömdes även vara vackrare än de som inte bedömdes ha ett 
representativt utseende. 
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1.5 Syfte och frågeställning 
Som den genomgångna forskningen visar har attraktiva personer en rad fördelar i 
rekryteringsförfarandet, men om detta kan förhindras genom information kan problemet lätt 
motverkas. Syftet med detta arbete är därför att undersöka om information påverkar 
rekryterares bedömning av arbetssökande.  
 
Den frågeställning som sökes besvaras i arbetet är: 
Kan information om att en persons utseende vara förledande och kan en uppmaning om att ha 
detta i åtanke påverka bedömningen av en arbetssökandes CV? 
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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 och 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. 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 han/hon tillhör och kan identifiera sig med, som exempelvis ens land, religion, 
hemstad eller kanske ens fotbollslag. De grupper som han/hon 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 ingroup (Brehm et al., 2005). 
 
Diskriminering är ett negativt beteende gentemot andra på grund av deras medlemskap i en 
särskild grupp. Diskriminering 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.  
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 lyckligare och mer framgångsrika liv, än personer som är mindre attraktiva (Dion et al., 
1972). 
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3. Metod 
 

3.1 Försökspersoner 
En förstudie gjordes, där 13 personer fick ta del av foton de skulle skatta utseendemässigt. 
Deltagarna valdes ut bland författarens bekanta. Försökspersonerna i experimentet utgjordes av 
18 studenter. Sju män och 11 kvinnor, som slumpmässigt delades in i två grupper. En grupp 
fick ta del av information om att det finns ett stereotypiskt tänkande kopplat till personers 
utseende och en grupp fick inte fick ta del av denna information. Att försökspersonerna 
utgjordes av studenter berodde på tillgänglighet och att forskning har visat att det inte är någon 
skillnad på hur utbildade rekryterare och studenter skattar i denna typ av uppgift (Pansu & 
Dubois, 2002).  
 
3.2 Material 
I förstudien användes 16 foton på olika kvinnor i 25-35 års ålder med europeiskt utseende, som 
författaren subjektivt skattade som alldagliga eller vackra. Foton hämtades från Internetsidor, 
där det tydligt framgick att fotona fick användas.  
 
Tre typer av dokument presenterades för försökspersonerna. Den första typen var en fiktiv 
jobbannons, som baserades på ett antal jobbannonser som har publicerats på 
Arbetsförmedlingens platsbank (Bilaga 2). Den andra typen av dokument var fiktiva 
arbetssökandes CV och den tredje, som bara försökspersonerna i den ena gruppen fick ta del 
av, var ett informationsblad om att en persons utseende kan vara förledande och en uppmaning 
om att de skulle ha detta i åtanke under experimentet (Bilaga 1). 
 
Den fiktiva jobbannonsen avsåg rekryterare/bemanningsansvarig till ett bemanningsföretag och 
innehöll en beskrivning om vad tjänsten innebar och vilka kvalifikationer och 
personlighetsdrag som de arbetssökande bör inneha. De fiktiva arbetssökandes kvalifikationer 
beskrevs i totalt 11 olika CV. De varierade i olika avseenden, men de var utformade så att nio 
av dem skulle uppfattas vara av medelkvalité och två av dem av hög kvalité. Tidigare studier 
visar att inflytandet av de positiva stereotyperna som associeras med ett attraktivt utseende 
verkar vara som störst om ett CV inte är av hög kvalité (Pansu & Dubois, 2002). De två CV 
som var av hög kvalité användes främst för att skapa realism i urvalet av fiktiva arbetssökande 
och därmed bidra till att dölja studiens syfte för försökspersonen. 
 
Det användes även tre foton på personer som betraktas som vackra, tre foton på personer som 
ansågs ha ett alldagligt utseende och inget foto alls. Varje foto och inget foto förekom 
tillsammans med var och en av de nio CV av medelkvalité vid ett tillfälle, dock fick inte alla 
försökspersoner alla kombinationer. De två CV av hög kvalité sattes in, utan foto, så att varje 
försöksperson fick ta del av dem en gång, men i vilken ordning varierade mellan 
försökspersonerna (Bilaga 3). 
 
3.3 Procedur 
Inför förstudien skickades ett mail ut till 13 av författarens bekanta med en fråga om de kunde 
tänka sig att delta i förstudien och information om syftet. Alla tillfrågade kunde tänka sig att 
delta och då skickades fotona ut i separata mail. Deltagarna skulle sedan skatta dessa foton med 
hjälp av en sju-gradig skala, där ett motsvarade väldigt oattraktiv och sju motsvarade väldigt 
attraktiv. Resultatet sammanställdes sedan och de tre foton som hade fått högst respektive lägst 
poäng valdes ut för experimentet. 
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Försökspersoner rekryterades till experimentet genom en lärare, som höll en kurs för ca 100 
psykologi- och sociologistudenter. Studenterna i kursen kontaktades via mail samt vid besök 
under lektionstid. Två experimenttillfällen hölls i anslutning till lektioner. Sammanlagt deltog 
fem elever vid dessa två tillfällen. De övriga 13 deltagarna kontaktades personligen och 
utgjordes av studenter på olika program och kurser och experimentet genomfördes i små 
grupper vid ytterligare fyra olika tillfällen. Försökspersonerna fördelades slumpmässigt på två 
grupper, en grupp som inte fick någon information om att en persons utseende kan vara 
förledande, kallad kontrollgruppen, och en som fick sådan information, kallad 
experimentgruppen. Efter varje CV fick försökspersonerna svara på frågan om hur väl personen 
passade för jobbet i fråga med hjälp av en sju-gradig skala, där ett var passar inte alls och sju var 
passar jättebra. 
 
Försökspersonerna fick inledningsvis muntlig information, från författaren, om att experimentet 
handlade om rekrytering. Därefter instruerades försökspersonerna om proceduren och i vilken 
ordning de skulle läsa dokumenten. Försökspersonerna fick inte ta del av syftet med studien 
och de fick heller inte veta att studien innehöll en experimentgrupp och en kontrollgrupp eller 
vilken grupp de själva tillhörde. 
 
3.4 Avgränsning  
I detta arbete har utgångspunkten varit utseendets betydelse i rekryteringsprocessen och med 
utseende avses om personen anses vara attraktiv eller inte. Utseendet påverkas dock av många 
faktorer och två av de faktorer som inte behandlats är inverkan av övervikt och hudfärg. En 
annan avgränsning som gjorts är att bara fokusera på om information om det stereotypiska 
tänkandet, som är knutet till en persons utseende kan påverka försökspersonerna bedömningen 
av de arbetssökande och inte om det finns andra företeelser som kan påverka detta. 
 
3.5 Databehandling 
När alla experimenttillfällen var avklarade fördes data in i SPSS statistics 19 och analyserades 
med variansanalys. 
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4. Resultat 
 
Kontrollgruppen skattade alla CV generellt mycket lågt. CV med foto på en vacker person 
skattades generellt lägst och CV med foto på alldaglig person och CV utan foto skattades 
likvärdigt och något högre av kontrollgruppen. Experimentgruppen skattade alla CV högre än 
kontrollgruppen, F(1, 16) = 8,722, p =. 009. De skattade CV med foto på vacker person och 
CV med foto på alldaglig person lika högt, medan CV utan foto skattades lägre. En mixad 
ANOVA visar dock att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan medelvärdena för 
utseendebetingelserna (vacker, alldaglig och inget foto). Det förväntade resultatet, att CV med 
foto på vacker person skulle få högre skattning jämfört med CV med foto på alldaglig person 
eller inget foto alls, kunde inte bekräftas vare sig för kontrollgruppen eller experimentgruppen. 
Om information har effekt ska bedömningarna bli lika för alldagliga och vackra personer med 
medelmåttigt CV. Kontrollgruppen ska påverkas, som vanligt, och ge högre skattningar vid 
vackert foto än vid alldagligt foto. Detta ska då yttra sig i en interaktion mellan 
informationsbetingelse och skönhet. Den förväntade interaktionen mellan 
informationsbetingelse (information och ingen information) och skönhet (vacker och alldaglig) 
var inte signifikant, vilket betyder att informationen inte påverkade bedömningarna i 
experimentgruppen. Bortsett från att alla CV bedömdes som bättre av experimentgruppen 
kunde inga skillnader mellan grupperna som indikerade någon påverkan av information iakttas. 

                   
Figur 1: Kontrollgruppens (utan information) och experimentgruppens (med information) 
genomsnittliga skattningar, av personernas lämplighet för arbetet, i de olika fotobetingelserna. 
 
De två CV av hög kvalité som användes i experimentet, främst för trovärdighetens skull, fick 
vid parvisa t-test signifikant högre skattningar än övriga CV, vid en signifikansgräns α = .001 
korrigerad med Bonferronis metod (Figur 2). 
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Figur 2: Kontrollgruppens (utan information) och experimentgruppens (med information) 
genomsnittliga skattningar, av personernas lämplighet, för arbetet i de två utseendebetingelserna 
och vid CV av bra kvalité (utan foto). 
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5. Diskussion 
 
Syftet med detta arbete var att undersöka om information påverkar rekryterares bedömning av 
arbetssökande och frågeställningen var om information om att en persons utseende kan vara 
förledande och en uppmaning om att ha detta i åtanke påverkar bedömningen av en 
arbetssökandes CV. 
 
5.1 Resultatdiskussion 
Resultatet är svårt att tolka, eftersom kontrollgruppen inte skattade CV med foto av en vacker 
person som bättre än CV med foto på en alldaglig person/inget foto alls, vilket var förväntat. 
Detta förväntade resultat var en förutsättning för att på ett enkelt sätt kunna jämföra 
experimentgruppen med kontrollgruppen genom att studera skillnaden mellan gruppernas 
skattningar av CV med foto på en vacker person. Detta resultat stämmer inte överens med 
tidigare forskning, som visar att personer med ett vackert utseende bedöms som bättre jämfört 
med personer som är mindre vackra (bl.a. Pansu & Dubois, 2002). Både What is beautiful is 
good stereotypen (Dion et al., 1972) och Implicit Personality Theory (Schneider, 1973) 
försvagas av att den förväntade effekten i kontrollgruppen inte återskapades. Om resultatet av 
denna studie stämmer verkar problemet med påverkan av utseende inte vara lika stort, som det 
tidigare har framhållits. 
 
Det visades även att försökspersonerna i experimentgruppen (de som hade fått information) 
hade högre skattningar än kontrollgruppen (de som inte hade fått information). Detta kan bero 
på att de, eftersom de hade fått ta del av information om att en persons utseende kan vara 
förledande, blev mer medvetna och rädda för att de skulle påverkas av personens utseende 
vilket, i sin tur, gjorde att de skattade alla CV högre oavsett foto på vacker, alldaglig, eller inget 
foto alls.  
 
5.2 Metoddiskussion 
I arbetet valdes att använda foton på personer som anses som vackra och foton på personer som 
anses ha ett alldagligt utseende. Det kan tänkas att det hade varit bättre att ha större skillnad 
mellan fotona, alltså att ha foton på personer som anses vackra och foton på personer som anses 
fula. Detta gjordes inte på grund av att detta skulle ha kunnat göra syftet uppenbart för 
försökspersonerna.  
 
Det kanske även hade varit fördelaktigt med fler försökspersoner, men eftersom en huvudeffekt 
blev signifikant med enbart 18 deltagare och de viktiga medelvärdena ligger långt från de 
nivåer som skulle ha indikerat effekt är det tveksamt om fler försökspersoner hade påverkat 
resultatet.  
 
De CV som användes hade inte testats i en pilotstudie, vilket hade varit att föredra. Författaren 
gjorde en subjektiv bedömning av dessa. Resultatet visade dock att de CV som borde ha 
tolkats som att de var av hög kvalité fick högre skattning jämfört med övriga CV som skulle 
tolkas som att de var av medelkvalité. Det framgår dock inte om försökspersonerna tolkade 
dessa CV som av medelkvalité, vilket var meningen.    
 
Det kan också tänkas att val av försökspersoner kan ha påverkat resultatet. I kontrollgruppen 
var det fler som läste sociologi/psykologi än i experimentgruppen, vilket möjligtvis kan förklara 
varför kontrollgruppen gav lägre skattningar än experimentgruppen. Kontrollgruppen var 
möjligtvis mer insatt i frågor kring rekrytering genom sin utbildning än studenter på andra 
program. Experimenten i denna grupp genomfördes på eftermiddagen och precis före lunch, 
vilket kanske kan ha gjort att försökspersonerna var trötta eller hungriga och därför inte lika 
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generösa i sina skattningar. Detta förklarar dock inte varför kontrollgruppen inte skattade CV 
med foto på vacker person högre jämfört med CV med foto på alldaglig person eller inget foto 
alls, eftersom tidigare forskning (bl.a. Watkins & Johnston, 2000) har använt sig av 
psykologistudenter och i dessa studier har vackra personer fått bättre bedömning än 
fula/alldagliga personer.  
 
I experimentgruppen fanns flera försökspersoner som författaren är bekant med och dessa 
experimenttillfällen inföll i huvudsak på förmiddagen, vilket möjligtvis också kan ha bidragit till 
att denna grupp hade generellt högre skattningar än kontrollgruppen. Det kan ha varit en 
omedveten eller medveten handling att vara författaren till lags genom höga skattningar eller de 
kan ha varit pigga och på bra humör, vilket också kan ha påverkat svaren. Detta förklarar dock 
inte heller varför inte CV med foto på vacker person fick högre skattningar än CV med foto på 
alldaglig person eller inget foto alls. 
 
5.3 Reliabilitet och validitet 
Reliabiliteten, mätningens tillförlitlighet, är ganska hög då tillvägagångssättet är noga angivet 
och försökspersonerna har fått ta del av samma dokument. Att resultatet visar på effekt mellan 
grupperna talar även det för hög reliabilitet. Med validitet menas att mätinstrumentet mäter det 
som ska mätas. Den inre validiteten var god då den experimentella kontrollen var bra genom 
utbalansering av presentationsordning av skönhetsbetingelser och CV. Den yttre validiteten 
kan dock ifrågasättas, då den förväntade effekten i kontrollgruppen inte återskapades. Dessutom 
kan tvivel finnas, som nämnts tidigare, angående val av foton, försökspersoner och CV. 
Anonymiteten för försökspersonerna bevarades genom att alla försökspersoner fick vara 
anonyma och alla dokument samlades in innan författaren bearbetade dem, för att inte kunna 
urskilja vem som svarat vad. 
 
5.4 Etiska överväganden 
Det är viktigt att ta hänsyn till den etiska aspekten. Anonymiteten för försökspersonerna 
bevarades genom att svaren samanställdes först när alla svar inkommit, så att inte författaren 
skulle veta vilken försöksperson som hade svarat på vilket frågeformulär. Frågeformulären var 
dock numrerade för att kunna urskilja i vilket ordning försökspersonerna hade fått CV och foto 
(Bilaga3), vilket möjligtvis skulle kunna påverka anonymiteten negativt.  
 
5.5 Förslag till framtida forskning 
Det hade varit intressant att göra en liknande studie, men använda foton på personer med 
större skillnad utseendemässigt. Alltså personer som anses som väldigt attraktiva och personer 
som anses väldigt oattraktiva samt utföra experimentet på fler försökspersoner för att se om 
resultatet då skulle bli annorlunda. Det hade även varit intressant att göra om samma studie, 
men använda de foton som har använts i tidigare studier, där effekt har rapporterats eller att 
välja ett annat jobb i annonsen.  
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Bilaga 1 
 

Information 

Det är viktigt för alla arbetsplatser 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, exempelvis en persons utseende, som påverkar de beslut som 
tas i rekryteringsprocessen. 
 
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, inte minst i rekryteringsprocessen, kan vi inte hjälpa att vi påverkas av 
det. Vid första intrycket av en person så påverkas vi, ofta omedvetet, av bland 
annat en personens längd, vikt och om personen har ett attraktivt ansikte. Ha 
detta i åtanke under experimentet. 
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Bilaga 2 
 

Rekryterare/bemanningsansvarig till Bemnaningsföretaget 

Bemanningsföretaget, Stockholm 
Publicerad: 2011-04-01, Annons-ID: 1111111 
 

Stockholm 

1 plats 
 
Bemanningsföretaget är ett av Sveriges ledande företag när det gäller 
uthyrning och rekrytering av studenter och akademiker. 
Vi söker nu, till vår interna verksamhet, en rekryterare/bemanningsansvarig till vårt 
Stockholmskontor. 
Som rekryterare och bemanningsansvarig hos Bemanningsföretaget arbetar du huvudsakligen 
med att rekrytera och bemanna kandidater till 
aktuella uppdrag inom varierande branscher och yrkesområden. 
 
Dina arbetsuppgifter: 
 

• att skapa kravprofiler och ansvara för annonsering 
• hantera ansökningar 
• göra urval bland sökande 
• boka och hålla intervjuer och göra bedömningar utifrån kravprofiler 

samt att ansvara för referenstagning 
• testa eventuella kandidater 
• presentera kandidater för olika uppdrag och tjänster 
• hantera själva anställningen 
• fungera som konsultansvarig gentemot "dina konsulter", d.v.s. du har en kontinuerlig 

uppföljning med konsulterna och ansvarar för 
         personaladministration kring dina konsulter. 

• att hålla dig uppdaterad rörande PA-frågor (t ex arbetsrätt, avtal, 
         regler, anställningsvillkor, etc.). 
 
Hos oss arbetar du både med bemannings- och rekryteringsuppdrag och du arbetar mot tydliga 
mål i en strukturerad arbetsmetod. 
 
Krav på person: 
 

• Du har PA-utbildning eller motsvarande på högskolenivå.  
• Du har några års erfarenhet av rekrytering. Tidigare erfarenhet från 

bemanningsbranschen är starkt meriterande. 
• Du trivs med att arbeta i en händelserik miljö och har ett stort intresse för bemanning 

och rekrytering. 
• Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift och är organiserad i ditt arbetssätt.  
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• Du har god datorvana och innehar körkort. 
• Du är utåtriktad, flexibel, effektiv och handlingskraftig.  
• Du trivs med att arbeta i ett högt tempo och har förmågan att ta snabba beslut och 

prioritera. 
• Du är initiativtagande, samarbetsvillig och flexibel. 
• Du har stor personlig mognad och en hög känsla för service.  
• Du har lätt att lära känna såväl nya rutiner som människor 

 
Är du den vi söker kan vi erbjuda dig ett spännande och omväxlande 
arbete med trevliga och kompetenta kollegor. 
 
Tjänsten skall tillsättas omgående och av den anledningen är du 
välkommen med din ansökan redan idag.  
Märk din ansökan "Rekryterare" och skicka den 
till rekrytering@Bemaningsföretaget.se 
Vid frågor kring tjänsten kontakta ansvarig rekryterare Sara Önneskog på telefonnummer 070-
7777777. 
 
Varaktighet/Arbetstid 
Tillsvidare 
Heltid 
 
Lön 
Fast lön 
 
Ansökan 
Sista ansökningsdag: 2011-04-25 
Vi tar emot ansökan via e-post: 
rekrytering@Bemanningsföretaget.se 
 
Arbetsgivare 
Bemanningsföretaget AB 
 
Postadress 
Bemanningsföretaget AB 
Havsgatan 11 
111 11 Stockholm 
 
Besöksadress 
Havsgatan 11 
 
Telefon och internet 
Tel: 08-8888888 
E-post: rekrytering@Bemanningsföretaget.se 
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Bilaga 3 
 

Stimulusmaterial för studie av jobb-ansökan med foto. 
 
 
             Försöksperson nr 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
V1a V1b V1c V2a V2b V2c V3a V3b V3c 
A1b A1c A1a A2b A2c A2a A3b A3c A3a 
I c I a I b I c I a I b I c I a I b 
V2d V2e V2f V3d V3e V3f V1d V1e V1f 
A2e A2f A2d A3e A3f A3d A1e A1f A1d 
I f I d I e I f I d I e I f I d I e 
V3g V3h V3i V1g V1h V1i V2g V2h V2i 
A3h A3i A3g A1h A1i A1g A2h A2i A2g 
I i I g I h I i I g I h I i I g I h 
 
Tabellen visar ett system där nio medelmåttiga CV (a – i) kombineras med tre vackra foton (V1 
– V3), tre alldagliga foton (A1 – A3) och inget foto (I). 
 
Varje foto och inget foto förekommer tillsammans med var och en av ansökningarna vid ett 
tillfälle, dock får inte alla försökspersoner alla kombinationer. 
 
Två bra ansökningar användes för realismens skull och de sattes in slumpmässigt. 
 
 
 
 
 
 


