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Abstract

Beauty in the Eye of the Grader – The Effects of Appearence on Grading

This study examines the effects of a person's appearence on grading. 80 teachers in Swedish 

have assessed a text,  illustrated with a picture of the supposed author.  The pictures were 

varied by attractiveness, personality in looks, and gender. Furthermore, a text illustrated by a 

drawing and an unillustrated text were also used in the study.  The texts  were sent to the 

teachers by e-mail and assessed on a scale from 1-10 and the Swedish grading scale IG-MVG 

(Did not pass – Passed – Passed with credit - Passed with great credit). The photos used had 

been  assessed  by  university  students  with  regards  to  attractiveness,  intelligence, 

sympatethicness and ambitiousness. The later three categories were put together in a category 

named Personality in Looks. No significant effects of looks on grading were found in this 

study. However, substantial differences indicated that attractiveness seems to have a slight 

negative effect on grading and that the category Personality in Looks seems to have a slightly 

positive effect. Gender differences were nearly significant, in favour of the male authors.
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1. Inledning

Hur vi bedömer människor påverkas av en oräknelig mängd faktorer. Inom bland annat 

socialpsykologi har en mängd forskning undersökt hur människors bedömningar av andra 

påverkas på olika sätt. En faktor som visat sig få effekter på bedömning i en mängd 

sammanhang är utseendemässig attraktivitet. Flertalet undersökningar har visat hur personer 

som uppfattas som attraktiva bedöms och behandlas annorlunda än mindre attraktiva, och hur 

denna variation i bedömning i förlängningen också får konsekvenser för personernas beteende 

och personlighet.

  En situation där bedömning av personer får särskilda konsekvenser, och där själva 

bedömningsmomentet kan betraktas som institutionaliserat, är betygssättningen i skolan. 

Denna undersökning syftar till att undersöka om utseendet hos den som bedöms påverkar 

bedömningen, det vill säga om utseendet påverkar vilket betyg man får.
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2. Tidigare forskning och teori

2.1 Betygsättning

Enligt skolverket skall betygen mäta kunskaper och färdigheter. Eftersom skolverkets 

styrdokument lämnar öppet för enskilda lärare att själva utforma mer exakta kriterier för 

bedömning går det dock inte att säkerställa att en variation förekommer beträffande vad som 

definieras som erforderliga kunskaper för att motsvara kriterierna för de olika betygstegen. 

Dock är skolverket mycket tydliga med att det är kunskaper och färdigheter och inget annat 

som skall bedömas. Faktorer som flit, läxläsning, ambitionsnivå och liknande skall inte 

bedömas, om inte dessa är en direkt förutsättning för att uppnå målen. Inte heller personlighet 

och beteende får vägas in i betyget enligt läroplanen (Skolverket 2009).

  Den svenska forskning som bedrivits i ämnet betygsättning sysslar huvudsakligen med att 

undersöka kunskapsbegreppet. Lärarnas sätt att förhålla sig till styrdokumenten har dock 

studerats i en avhandling av Bengt Selghed (2004). Selghed har intervjuat 30 lärare och 

kommer utifrån dessa intervjuer fram till att det, utöver egentlig kunskap, finns flera andra 

faktorer vilka beaktas av lärare vid betygsättning. Enligt resultatet av intervjuerna tycks 

elevens agerande, elevens personlighet, organisatoriska aspekter och egenskaper hos läraren 

också påverka betygsättningen. Det bör dock beaktas att metoden att intervjua lärare endast 

säger något om hur lärarna uppfattar att betyg sätts, och inte hur de faktiskt agerar vid 

betygsättning.

2.2 Attraktivitet

Begreppet utseendemässig attraktivitet kan angripas på flera olika sätt. Vilket utseende som 

uppfattas som attraktivt går att problematisera utifrån en idéhistorisk utgångspunkt såväl som 

en antropologisk. Attraktivitet går att förstå som en social konstruktion, men också som en 

egenskap med evolutionsbiologisk funktion.
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  Denna studie tillhör fältet experimentell socialpsykologi, och attraktivitetsbegreppet kommer 

här behandlas utifrån detta perspektiv. Vad som definieras som attraktivt blir då det som man 

kan visa att flertalet människor bedömer som attraktivt.

  Vad som är attraktivt är förvisso en subjektiv fråga, med likväl tycks konsensus råda i olika 

åldersgrupper, genus och kulturer kring vad som uppfattas som attraktivt (Langlois et. al. 

2000). Även om man förhåller sig väldigt olika till fenomenet attraktivitet i olika kulturer så 

tycks de allra flesta oavsett kultur vara överens om vilka ansikten som är attraktiva (Enquist, 

Ghirlanda, Lundqvist, & Wachtmeister, 2002).

  Faktorer som visat sig öka ansiktens attraktivitet är bland annat symmetri (Grammer & 

Thornhill 1994), likhet med genomsnittsansiktet för respektive kön (Perret et. al. 1998) samt 

könstypiska (främst kvinnliga) drag (Langlois & Roggman 1990). Ingen av dessa egenskaper 

kan dock ensamma förklara fenomenet attraktivitet (Franklin & Adams 2009).

2.2.1 Attraktivitet som studieobjekt inom psykologisk forskning

Sedan 1960-talet har forskare inom bland annat psykologi intresserat sig för vad attraktivitet 

är för något, och hur det påverkar människor. Man visade tidigt att olika bedömare skattade 

ansiktens attraktivitet ungefär likadant (Martin 1964, Udry 1965). Walster et. al. (1966) visade 

även experimentellt att attraktivt utseende påverkade hur villiga andra var att dejta en

person igen efter en första dejt. Därefter har utseendemässig attraktivitet studerats rikligt inom 

psykologisk forskning, och dess roll som egenskap har undersökts ur en mängd aspekter.

  Perceptionen av utseendemässig attraktivitet får konsekvenser som grovt kan delas in i två 

kategorier: Dels biologiska konsekvenser, där graden av utseendemässig attraktivitet påverkar 

reproduktionsmöjligheterna för en individ. Dels sociala konsekvenser, där utseendemässig 

attraktivitet påverkar hur personer behandlas i olika sammanhang (Kościński 2009).

  De sociala konsekvenserna av utseendemässig attraktivitet har sedan 1960-talet ägnats stor 

uppmärksamhet av den psykologiska forskningen. Studier har visat att personer med attraktivt 

utseende av omgivningen tillskrivs positiva egenskaper som hälsa, intelligens, lycka samt 

social och erotisk kompetens, men även negativa egenskaper som egoism och fåfänga (Eagly 

et. al. 1991). Attraktiva personer får också oftare hjälp av främlingar, och man frågar dem 

dessutom oftare om hjälp. Dessutom tenderar man att i högre grad lita på och hålla med, samt 

i lägre grad straffa, personer med attraktivt ansikte (Feingold 1992). Denna positiva 

särbehandling utifrån utseende tycks också få konsekvenser för dessa personers personlighet, 

såtillvida att förväntningarna blir till en självuppfyllande profetia, och attraktiva personer i 
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högre grad utvecklar de egenskaper de förväntas ha. Den tydligaste effekten har visat sig vara 

att attraktiva personer utvecklar en större social kompetens (Langlois et. al. 2000).

  De sociala effekterna hos attraktivitet har ofta studerats i verklighetstrogna miljöer, vilket 

tyder på att dessa effekter också kan förekomma i verkliga livet. Dock är mer långsiktiga 

konsekvenser svårare att undersöka experimentellt, och det är svårare att fastställa huruvida 

de effekter som påvisats i experiment överensstämmer med vilka effekter ett attraktivt 

utseende får över tid i det verkliga livet (Zebrowitz et. al. 1998).

  I Sverige har i år utkommit en avhandling som undersöker stereotyper och utseendemässiga 

effekter på bedömningar i rättsliga sammanhang (Ahola 2010). Avhandlingen innehåller bland 

annat en undersökning som visar att manliga bedömare i högre grad upplever attraktiva 

kvinnor som trovärdiga i en rättslig kontext, än oattraktiva. Detta samband gick dock enbart 

att belägga för män som bedömare av kvinnor.

2.2.2 Tidigare undersökning av attraktivitet och bedömning av 
elever

Vilken roll attraktivitet får för olika aspekter av elevers skolsituation har studerats vid ett antal 

tillfällen. Oftast har studierna varit utformade så, att lärare fått läsa en sammanställning av 

omdömen eller liknande om en elev, tillsammans med ett fotografi (som varierats efter bland 

annat attraktivitet), och därpå bedömt faktorer som elevens intelligens och akademiska 

potential, deras sociala förmåga och betygsnivå med mera (Ritts, Patterson & Tubbs 2007).

  Den första studien som utforskade hur lärares bedömning påverkades av elevens attraktivitet 

genomfördes 1973 av Clifford och Walster. I denna studie lanserades ovan nämnda metod 

med bedömning av egenskaper utifrån en rapport om eleven (som konstanthölls) och ett 

fotografi (varierat efter kategorierna attraktiv och oattraktiv). 404 grundskollärare av båda 

könen deltog i studien, och resultatet visade att attraktiva elever bedömdes vara mer 

intelligenta, ha större akademisk potential samt ha föräldrar med högre utbildning (Clifford & 

Walster 1973).

  Därefter har flera olika studier undersökt liknande frågeställningar som Clifford och Walster. 

I vissa fall (t.ex. Thomkins & Boor 1980, som undersökte hur manliga elever bedömdes) har 

inget samband kunnat visas mellan attraktivitet och bedömning av elever, men vanligare är att 

ett samband påvisats mellan lärares förväntningar kring intelligens/utbildningsframgångar och 

attraktivitet i utseendet (t.ex. hos  Adams 1978, Brophy & Evertson 1971, Clifford 1975, 

Clifford & Baksh 1978, DeMeis & Turner 1978, Hore 1971, Roland 1977).
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  Andra studier har undersökt hur lärares förväntningar på elevers sociala beteende påverkas 

av elevernas attraktivitet. Med liknande metodik har man både för förskoleelever och 

grundskoleelever funnit samband mellan attraktivitet och lärares förväntningar kring hur 

vänliga, populära, uppmärksamma och utåtriktade eleverna är (Adams & Cohen 1974, 1976, 

Clifford & Walster 1973, Clifford & Baksh 1978, Stohl 1981, Thompkins & Boor 1980).

  Attraktivitet har visat sig påverka lärares bedömning av elevers behov av särskilt stöd. Dock 

har studierna kommit till delvis olika resultat. I en studie Ross & Salvia (1975) där 76 lärare 

utifrån fotoillustrerade fallbeskrivningar bedömde elevers stödbehov rekommenderades 

oattraktiva oftare särskilt stöd. Barocas & Black (1974) kom istället med liknande metodik till 

det motsatta resultatet, alltså att attraktiva elever oftare rekommenderas särskilt stöd. Ross & 

Salvia tolkade sitt resultat som att oattraktiva bedöms mindre kompetenta och därför i större 

behov av särskilt stöd, medan Barocas & Black förklarade sitt resultat med att attraktiva 

särbehandlas positivt och därför i större utsträckning erbjuds stöd.

  Lärares bedömning av elever med olika beteendeproblem har i vissa fall också visat sig 

påverkas av elevernas attraktivitet. I två experiment (Dion, 1970, 1972) fick lärare bedöma 

olika beskrivningar av olika icke önskvärda beteenden (illustrerade med fotografier av 

eleverna). Resultatet visade att attraktivitet inte påverkade bedömningen vid mindre allvarliga 

beteenden, men att det däremot var en faktor vid beteenden av mer allvarlig art. Oattraktiva 

elever blev i dessa fall oftare bedömda som kroniskt antisociala i sin personlighet.

  I en metaanalys av olika studier av attraktivitetens påverkan på lärares bedömningar (Ritts, 

Patterson & Tubbs 1992) konstateras en måttlig positiv effekt av attraktivitet på lärares 

bedömningar av elever. Denna effekt tycks något starkare för bedömningar av elevernas 

sociala förmåga än för bedömning av akademisk talang.

  Bland den forskning som genomförts efter ovan nämnda metaanalys finns en studie av Parks 

& Kennedy (2007) där man undersökte hur faktorerna hudfärg, kön och attraktivitet 

påverkade lärares bedömning av elevers kompetens, utifrån en beskrivning av eleven i fråga. 

Resultatet visade att svarta oattraktiva pojkar av lärarna bedömdes vara minst kompetenta.
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2.3 Utseende och skolframgång

2.3.1 Intelligens och utseende

Utöver att mänskliga ansikten varierar i fråga om attraktivitet, så ser olika individer också 

olika intelligenta ut. Den mesta forskning som gjorts på intelligent utseende har undersökt hur 

pass väl vår uppfattning om ett intelligent utseende stämmer överens med faktiska resultat i 

IQ-tester. I en metaanalys av studier i ämnet (Zeborwitz et. al. 2010) konstateras ett visst 

samband mellan bedömning av utseende och faktisk IQ1.

  Attraktivitet har också visat sig ha ett samband med IQ, vilket framgår av metaanalyser av 

den sammantagna forskningen på området (Feingold 1992, Langlois et. al. 2000). Detta 

samband går i viss mån att förklara med evolutionspsykologiska teorier om hur olika 

biologiska urvalsmekanismer bidragit till denna samvariation, samt med socialpsykologiska 

teorier om hur ett visst utseende leder till ett visst bemötande, vilket kan bli till en 

självuppfyllande profetia. Vidare kan sambandet också förklaras med att vissa miljöfaktorer 

(som näringsrik mat osv.) är gynnsamma både för attraktivitet och IQ, eller med att 

intelligenta personer är skickligare på att på olika sätt öka sin egen attraktivitet (Zeborwitz et. 

al. 2010).

2.3.2 Framgång i skolan och attraktivitet

Flera amerikanska studier har undersökt hur attraktiva elevers prestationer skiljer sig från 

mindre attraktivas. De flesta studier har visat att elever som anses attraktiva presterar bättre på 

standardiserade tester, både i elementary school (Salvia, Algozzine, & Sheare, 1977; Zahr, 

1985), high school (Felson, 1980), och för kvinnliga studenter på college (Singer, 1964).

  I en analys av arkivdata från en stor longitudinell hälsoundersökning i USA har French, 

Robins, Homer & Tapsell (2009) kommit fram till att attraktivitet som isolerad egenskap har 

positiva effekter på betyget i high school för både män och kvinnor (endast signifikant för 

kvinnor). Inför man data om elevernas personlighet och klädstil så förändras dock sambanden. 

När olika mätvärden för elevernas personlighet tas i beaktande blir sambandet mellan 

1

Hur pass väl måttet IQ beskriver fenomenet intelligens är en intressant och kontroversiell diskussion 

vilken det inte finns plats att ta upp i denna uppsats. Sambandet mellan IQ och skolframgång är inte heller på 

något sätt självklart, men kommer av utrymmesskäl inte heller att tas upp här.
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attraktivitet och betyg istället negativt för både manliga och kvinnliga elever (endast 

signifikant för män). Att vara välklädd visade sig i denna studie också hänga samman med bra 

high school-betyg, och detta samband var det som starkast hängde ihop med betygen för män. 

För kvinnor var det ur betygssynpunkt viktigast att ha rätt personlighet2.

  I Sverige har en liknande frågeställning behandlats i en C-uppsats (Hallqvist 2008). 

Hallqvists uppsats behandlar kvinnliga gymnasieelever och metoden går ut på att låta skatta 

bilder ur en skolkatalog för attraktivitet. Elevernas gymnasiebetyg jämförs sedan, och en 

signifikant skillnad mellan betygen för de mest attraktiva och för övriga visar sig föreligga. 

Resultatet kompletteras med lärarintervjuer, och tolkas av Hallqvist som att lärarna i 

betygsättningen påverkas av kvinnliga elevers attraktivitet. Dock finns alternativa förklaringar 

som inte tas upp av Hallqvist. Tidigare studier har visat att en systematisk särbehandling av 

attraktiva personer får konsekvenser för dessas personlighet och sociala kompetens (Langlois 

et. al. 2000) och blir en självuppfyllande profetia. En sådan effekt behöver inte enbart 

förekomma i skolan, utan kan också ske på fritiden och i den tidiga barndomen, vilket kan få 

konsekvenser för beteendet i skolan (Ritts, Patterson & Tubbs 1992). Som ovan går det inte 

heller här att utesluta evolutionsbiologiska effekter, miljömässiga variabler som påverkar både 

utseende och personlighet, samt eventuella effekter av personligheten på förmågan och 

benägenheten att påverka sitt eget utseende (Zebrowitz et. al. 2002).

2.3.3 Framgång i skolan och kön

Till skillnad från skillnader i skolresultat beroende av utseende, som främst studerats i 

amerikanska kontexter, har könsskillnader i skolresultat påvisats i svensk forskning. 

Utbildningsdepartementet sammanställde 2004 data kring skillnader i betyg utifrån kön i 

skriften Könsskillnader i utbildningsresultat (Utbildningsdepartementet 2004). Data från 

läsåret 02/03 visade att kvinnliga elever i gymnasiet hade ett medelbetyg på 14,7, där manliga 

elever hade 13,4. Dessa skillnader till flickornas förmån var stabila över samtliga 

gymnasieprogram. I ämnet svenska (som är det ämne som undersöks i denna studie) hade 

flickorna, enligt sammanställningen, avsevärt högre betyg än pojkarna.

2

Vad som är orsak och vad som är verkan är givetvis inte självklart, och förmodligen är 

orsakssammanhangen komplexa.
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2.4 Teorier om utseendemässiga effekter på 
betygsättning

Att ett utseende påverkar bedömningen av en person kan förklaras utifrån olika teorier om 

social perception. En väl dokumenterad socialpsykologisk effekt som påverkar den 

interpersonella bedömningen är den så kallade haloeffekten (Cloninger 1996). Denna effekt 

fungerar i korthet så att en viss positiv egenskap hos en person påverkar hur vi uppfattar 

personen som helhet. Haloeffekten har använts som förklaring till den effekt utseendemässig 

attraktivitet har på bedömning av en persons egenskap (till exempel Lucker 1981).

  Om haloeffekten gör att en bedömare påverkas av utseendet i sin uppfattning en persons 

egenskaper, så kommer denna uppfattning i sin tur att påverka vilken information om 

personen som bedömaren väljer att uppmärksamma. Fenomenet kallas comfirmation bias och 

är en mycket väldokumenterad effekt bland annat inom forskning om social perception 

(Eysenck & Keane 2005). I korthet fungerar confirmation bias så, att vi människor 

uppmärksammar det som går i linje med våra tidigare uppfattningar mer än det som inte gör 

det, vilket bidrar till att ytterligare stärka oss i våra uppfattningar.

  Om ett attraktivt utseende, eller ett utseende som på annat sätt indikerar positiva 

personlighetsegenskaper, får en positiv effekt på lärares bedömning av elever, så kan detta 

alltså förklaras med att haloeffekten gör att förväntningarna på personligheten som helhet 

påverkas. Dessa förväntningar påverkar sedan vad som uppmärksammas vid bedömningen, 

vilket i så fall leder till att personer med positiva utseendeegenskaper värderas bättre.

  Finner man att positiva utseendeegenskaper (som attraktivitet) påverkar bedömningen 

negativt fungerar förklaringsmodellen ovan sämre. Gäller det just attraktivitet skulle resultatet 

i så fall kunna förklaras som en effekt av stereotyper (Cloninger 1996), till exempel som en 

stereotyp uppfattning om attraktiva personer som ointelligenta (till exempel ”dum blondin”). 

Om en stereotyp påverkar uppfattningen om en person, kommer information som stöder 

stereotypen att uppmärksammas mer än information som motsäger densamma (comfirmation 

bias).

  Stereotyper skulle givetvis också kunna förklara ett eventuellt positivt samband mellan 

utseende och betyg. Denna förklaring skulle då förutsätta att det finns en stereotyp 

uppfattning om personer som till exempel ser attraktiva ut (eller har andra positiva 

utseendeegenskaper) att de också har egenskaper (exempelvis intelligens) som gör dem 

värdiga ett högre betyg.
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  Man kan också tänka sig att utseendet med hjälp av haloeffekten skapar vissa förväntningar, 

och att kraven ställs hårdare när förväntningarna är högre. Hårdare krav torde i sin tur leda till 

att prestationer värderas sämre än om kraven varit lägre. Detta skulle i så fall också kunna 

vara en modell för hur ett positivt laddat utseende kan få negativa effekter vid bedömning.
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3. Syfte och hypoteser

Tidigare studier om utseendets betydelse för skolelever har som beskrivs ovan främst antingen 

undersökt utseendets effekt på lärares förväntningar eller på det betyg eleverna i slutändan får. 

Till skillnad från dessa syftar denna undersökning till att studera vilken effekt 

utseendemässiga faktorer har på lärarens betygsättning av en elevtext. Den faktor som är 

huvudfokus för studien är utseendemässig attraktivitet i ansiktet. Dock kommer det även att 

studeras om andra utseendemässiga faktorer kan påverka bedömningen. I samtliga fall 

begränsar sig dock denna studie till ansiktet, och när det i fortsättningen talas om utseende så 

är det utseende i ansiktet som åsyftas.

  Eftersom det inte på förhand går att förutsätta att en eventuell utseendeeffekt vid

betygsättningen skulle gynna eller missgynna personer med ett attraktivt utseende har jag valt 

att inte ställa upp en hypotes om att det ena eller andra utseendet skulle vara gynnsamt. 

Huvudhypotesen blir istället att skribentens utseende har betydelse för bedömning av texter. 

Utvecklad till flera delar, där relevans för betygsättning i skolan också beaktas, går det att 

formulera följande delhypoteser:

Attraktivitet hos skribenten har betydelse för vilket betyg en text ges.

Andra faktorer hos skribentens utseende har betydelse för det betyg en text ges.

Skribentens kön påverkar vilken effekt olika aspekter hos utseendet har för hur 

texten bedöms och betygsätts.

Egenskaper hos bedömaren, såsom till exempel kön, påverkar vilken effekt

utseendet har på bedömning och betygsättning.
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4. Metod

4.1 Sammanfattning av undersökningsmetoden

För att undersöka utseendets påverkan vid bedömning av elevtexter har jag låtit 80 lärare i 

ämnet svenska bedöma en text, illustrerad med ett foto av den förmodade skribenten. Fotot 

har varierats mellan olika bedömare, så att personerna på bilderna skiljer sig åt med avseende 

på attraktivitet, förmodad personlighet samt kön. Utöver bilderna har även förnamnet på 

skribenten varierats för att passa skribentens kön, men i övrigt har textens innehåll hållits 

konstant. De egenskaper som varierats hos bilderna är attraktivitet, förmodad personlighet 

samt kön. Sammanlagt har åtta bilder på ansikten använts som illustration. 

  Texten har via e-post skickats ut till verksamma lärare i ämnet svenska, med en uppmaning 

att bedöma textens kvalitet, dels med betyg på skalan IG-MVG, dels på skalan 1-10. Därefter 

har de olika lärarnas bedömningar jämförts, med avseende på vilka eventuella skillnader i 

bedömning av texter utifrån den förmodade skribentens utseende som går att belägga.

  För att få fram lämpliga bilder har en enkätundersökning genomförts, där 36 bilder skattats 

av 113 studenter vid Södertörns högskola för diverse utseendeegenskaper (25-30 bedömare 

per egenskap). Utifrån resultatet i denna enkätundersökning har åtta lämpliga bilder valts ut.

4.2 Undersökning 1 – skattningsenkät

Det säkraste sättet att undersöka hur variation hos en specifik egenskap i ett ansikte påverkar 

bedömningen torde vara att använda sig av bilder som är datormanipulerade i syfte att variera 

just denna egenskap. Inom ramen för denna studie har det dock inte varit möjligt att använda 

sig av datormanipulerade bilder. Datormanipulation av bilder är kostsamt och krävande att 

genomföra och bilderna ser sannolikt inte lika realistiska ut i sammanhanget som 

ickemanipulerade bilder. Kan bedömaren upptäcka att bilden är datormanipulerad riskerar 

undersökningens syfte att avslöjas, och resultatet blir då ointressant. Vidare är det svårt att 

med hjälp av datormanipulation variera abstrakta företeelser som attraktivitet och förmodad 
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personlighet. Även om man lyckas kontrollera dessa egenskaper är det bokstavligen omöjligt 

att manipulera dem utan att samtidigt variera andra egenskaper hos ansiktet.

  Istället för att använda manipulerade versioner av ett och samma ansikte har jag valt att 

använda olika ansikten. Jag har utgått från ett grundmaterial om 36 bilder, som jag låtit 

bedömare gradera efter olika kriterier.

4.2.1 Val av kriterier

Ett av huvudsyftena med denna undersökning har varit att undersöka om attraktivitet hos 

skribentents utseende påverkar bedömningen av en text. Attraktivitet är en av de mest 

studerade egenskaperna i det mänskliga utseendet (Kościński 2009), varför det är relevant att 

undersöka om det kan vara en faktor som påverkar bedömningen.

  En eventuell korrelation mellan attraktivt utseende hos skribenten och betygsättning av 

texten är dock ingen garanti för att ett kausalsamband mellan just attraktivitet och 

betygsättning råder. En alternativ förklaring skulle kunna vara att någon annan 

utseendemässig egenskap, exempelvis intelligent utseende, samvarierar systematiskt med 

attraktivitet och att det är denna egenskap som är orsaken till variationen. För att undersöka 

alternativa förklaringar till ett eventuellt samband mellan utseende och bedömning lät jag 

även skatta tre andra egenskaper hos bilderna, förutom attraktivitet. Utöver att fråga hur 

attraktiv personen på bilden uppfattades ställde jag även frågan hur intelligent, hur sympatisk 

och hur ambitiös personen på bilden uppfattades. Jag valde dessa egenskaper eftersom jag 

själv bedömer att de på olika sätt kan kopplas till skolresultat. Intelligens och ambitiöshet 

torde vara faktorer som i sig själva kan påverka skolresultaten positivt, samt givetvis också 

lärarens förväntningar på eleven. Att upplevas som sympatisk av läraren är, på samma sätt 

som att uppfattas som attraktiv, en positiv egenskap som eventuellt torde kunna påverka 

bedömningen.

4.2.2 Val av bilder

36 bilder på personer (18 män och 18 kvinnor) som bedömdes se ut att kunna vara i 

gymnasieåldern valdes ut från hemsidorna facebook.com och google.com. Personerna på 

bilderna valdes utifrån kriterierna att de skulle ha ljus hudfärg ett utseende som kan gå för att 

vara etniskt svenskt (dock förekommer av etiska skäl inga svenskar på bilderna, se diskussion 

om etik nedan). Anledningen till detta har givetvis varit att konstanthålla faktorerna hudfärg 
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och etniskt utseende. För att effektivisera urvalsmöjligheterna valdes dessutom bilder som 

enligt min subjektiva uppfattning torde kunna bedömas som antingen mycket eller mindre 

attraktivt. Inom ramen för denna undersökning har det av tidsskäl inte varit möjligt att i detta 

skede konstanthålla faktorer som hårfärg, ansiktsuttryck och dylika aspekter hos bilderna. Jag 

valde dock att enbart ha bilder utan glasögon, då studier visat att glasögon är en faktor som 

påverkar bedömningen av ett utseende starkt (Edwards 1987).

  Bildkvalitet och bildstorlek har i viss mån beaktats i detta urvalsskede, men undersökningens 

omfattning har inte medgivit ett systematiskt hänsynstagande till dessa aspekter. Dock har 

samtliga bilder, av tekniska skäl samt för att hålla denna faktor konstant, gjorts om till 

svartvita. Ett antal av bilderna har också beskurits för att få en mer enhetlig standard kring hur 

stor del av ansiktet som upptar själva fotot. Denna faktor har det dock inte heller varit möjligt 

att systematiskt konstanthålla på exakt nivå.

4.2.3 Enkätens utformning

Enkäten bestod av tre sidor, med tolv bilder på varje sida. Bilderna var fördelade i tre rader 

per sida, med fyra bilder i varje rad. Under varje bild fanns en skala från ett till tio, och 

respondenterna uppmanades att ringa in den siffra de tyckte passade för varje bild.

  För att undvika att bedömningen av en viss egenskap påverkade bedömningen av en annan, 

samt för att göra det hela enklare för respondenterna, lät jag varje enkät enbart innehålla 

frågor om en egenskap. I enkäten om attraktivitet uppmanades deltagarna att ange hur 

attraktiv personen på bilden var ”enligt dagens skönhetsideal”. Detta eftersom attraktivitet är 

ett subjektivt begrepp, som dessutom kan vara politiskt laddat för vissa. Genom att ha dagens 

skönhetsideal som gemensam måttstock blir den definition av attraktivitet som bedöms mer 

entydig. Vidare blir det lättare för respondenterna att förstå vilken aspekt av begreppet 

attraktivitet de skall förhålla sig till, och därmed enklare att besvara enkäten.

  För egenskaperna intelligent, sympatisk och ambitiös uppmanades bedömarna att svara på 

hur intelligent/sympatisk/ambitös personen på bilden såg ut att vara. Detta främst för att 

markera att enkäten på intet sätt förutsätter att ett eventuellt samband mellan utseende och 

dessa egenskaper existerar, samt för att tydliggöra att det som skall bedömas just är själva 

utseendet i sig och inget annat.

  Idealt hade varit att randomisera ordningen på bilderna, så att olika respondenter bedömde 

bilderna i olika ordning. Denna undersöknings omfattning har dock inte möjliggjort detta, 

utan av praktiska skäl har alla bedömt bilderna i samma ordning. Detta innebär att man måste 
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beakta att även ordningen bilderna presenterats i kan vara en faktor som påverkat hur de 

bedömts.

  Bilderna har som ovan nämnts inte varit exakt lika stora, och har i viss mån haft olika 

proportioner mellan höjd och bredd. Av estetiska skäl har höjden inom varje rad hållits jämn, 

liksom bredden på varje hel rad med bilder.

  Längst ner på sista sidan av enkäten uppmanades respondenterna ange ålder och kön.

4.2.4 Deltagare

Önskvärt vore att låta gymnasielärare bedöma utseendet hos bilderna, för att få ett kriterium 

på utseendeegenskaperna motsvarande det hos försökspersonerna i experimentet. 

Undersökningens omfattning har dock inte möjliggjort detta, utan tillgången på respondenter 

har istället fått styra urvalet. Att låta samma personer som betygsatt uppsatsen skatta bildernas 

utseende vore givetvis olämpligt, eftersom man då inte skulle kunna utesluta att de olika 

bedömningarna påverkade varandra.

  En annan anledning till att inte använda lärare har varit att det eventuellt skulle kunna 

uppfattas som märkligt att låta gymnasielärare bedöma utseendet på personer i 

gymnasieåldern, vilket riskerar att generera ett för stort bortfall samt otillförlitliga svar. Dock 

har, som ovan nämnts, tidigare forskning visat att konsensus kring vilka ansikten som 

uppfattas som attraktiva råder för olika bedömare samt i olika åldersgrupper, genus och 

kulturer (Martin 1964, Udry 1965, Langlois et. al. 2000, Enquist, Ghirlanda, Lundqvist, & 

Wachtmeister, 2002). Att låta studenter bedöma bilderna i denna första undersökning torde 

alltså inte vara ett stort problem för resultats tillförlitlighet i studien som helhet. Lärare är 

förvisso en annan kategori än studenter, och en tydlig åldersskillnad finns mellan de två 

grupperna. Det är alltså ingen omöjlighet att dessa två grupper förhåller sig olika till de 

utseendekriterier som testas. Om lärare bedömer texten olika för olika bilder, skattade av 

studenter, så är resultatet dock ändå intressant, eftersom det i så fall stöder hypotesen att 

utseende har betydelse vid betygsättning.

  De 36 bilderna har bedömts av studenter vid Södertörns högskola. Varje bild har bedömts av 

25-30 studenter per egenskap. Studenterna har tillfrågats i korridorer, rastutrymmen och 

serveringsmiljöer inom högskolans lokaler. Alla enkäter har delats ut under en och samma 

dag. Av praktiska skäl har de olika varianterna av enkäten delats ut en i taget, varför olika 

egenskaper bedömts vid olika tid på dagen.
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4.2.5 Etiska aspekter

Att använda bilder på existerande personer och bedöma dessa efter egenskaper som till 

exempel attraktivitet är på intet sätt etiskt oproblematiskt. För att över huvud taget kunna 

genomföra en sådan undersökning krävs stor känslighet samt noggrant övervägande av de 

etiska aspekterna.

  För att minimera risken för att någon på bilderna skulle bli igenkänd valde jag endast bilder 

vilka enligt källan föreställde ickesvenskar. Främst amerikaner, men även enstaka 

utomnordiska européer användes. Vidare använde jag enbart bilder som redan fanns offentligt 

tillgängliga på internet. Den viktigaste konsekvensen av det etiska hänsynstagandet blir dock 

att jag inte kommer att publicera bilderna i denna undersökning.

  För att säkerställa att det etiska resonemang som tillåter utförandet av undersökningen enligt 

ovan angivna förutsättningar håller har jag diskuterat etiken med både handledare och 

delkursansvarig. Båda dessa har givit klartecken för att förfarandet är etiskt acceptabelt innan 

jag gått vidare med genomförandet.

4.3 Undersökning 2 – experiment

Man kan tänka sig flera sätt att undersöka hur utseendets påverkan på bedömning och 

betygsättning kan undersökas i experimentell form. Man kan exempelvis tänka sig att 

använda levande personer med olika utseende och låta dem bli bedömda i en interaktiv 

situation, man kan använda sig av filmat material där personen på filmen varieras utifrån 

utseendemässiga aspekter, och så vidare. Dock innebär mer komplexa situationer, där 

personer agerar, också att andra egenskaper än just utseendet ofrånkomligen också varierar. Vi 

har till exempel ovan sett att det inte går att utesluta att vissa egenskaper som till exempel 

social kompetens systematiskt samvarierar med utseendet (Langlois et. al. 2000). För att 

kunna konstanthålla så många irrelevanta faktorer som möjligt har jag valt att låta bedöma en 

text, där endast bilden på textens författare varieras.

  I denna situation, där lärare uppmanas bedöma elevtexter, faller det sig generellt inte 

naturligt att bifoga ett fotografi på den förmodade författaren. Bifogas ett fotografi finns risk 

att fotografiets centrala roll i sammanhanget avslöjas, vilket inte är önskvärt då den påverkan 

man vill undersöka förmodas vara omedveten. Alltså är det av vikt att fotografiet tillåts 

förekomma i sammanhanget på ett naturligt sätt, utan att för den skull vara möjligt att missa. 
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För att lösa detta problem har jag valt att använda en text som på ett naturligt sätt låter sig 

illustreras med ett fotografi av dess författare.

  Jag har därefter skickat ut texten till ett antal lärare i svenska, med en uppmaning att bedöma 

textens kvalitet. Texten för bedömning har varit densamma men fotot som illustrerar texten 

har varierats. Dessutom har förnamnet hos skribenten varierats efter kön. Sammantaget har 

tolv olika varianter skickats ut, där bilderna varierats dels med avseende på attraktivitet, dels 

med avseende på upplevd personlighet hos personen på bilden, dels med avseende på kön. 

Dessutom har fyra kontrollvarianter skickats ut, en för vartdera könet utan bild och en för 

vartdera könet illustrerad av en neutral bild. Den neutrala bilden föreställde bandyklubba och 

en bandyboll (i texten nämndes bland annat att skribenten spelade bandy).

  Anledningen till att ha med en neutral bild har varit att studera om rent layoutmässiga 

effekter, snarare än utseendemässiga egenskaper hos skribenten, kan vara orsaken till en 

eventuell variation mellan olika bilder. Man kan till exempel tänka sig att en mer attraktiv bild 

ger texten som helhet en annan grafisk karaktär, vilket påverkar bedömningen mer än vad 

utseendevariationen hos skribenten gör. Genom att jämföra effekten hos en neutral bild med 

en oillustrerad text får man ett mått på en potentiell påverkan av en layoutmässig aspekt hos 

illustrationen på bedömningen.

4.3.1 Val av bilder

Syftet med skattningen har varit att få fram bilder som varierar med avseende på attraktivitet, 

samt att utifrån resultatet antingen konstanthålla eller variera övriga egenskaper hos ansiktena. 

När resultatet av skattningen sammanställts (se resultatredovisning nedan) visade det sig att 

ett starkt samband mellan hur intelligent, sympatisk och ambitiös en person bedöms vara 

utifrån utseendet förelåg, men att ingen av dessa egenskaper signifikant korrelerade med 

attraktivitet. Jag valde då att räkna samman dessa egenskaper till en enda: personlighet.

  Utifrån resultatet valdes åtta bilder ut, fyra bilder på män och fyra på kvinnor. Dessa 

varierades så att hälften av männen och hälften av kvinnorna var sådana som bedömts som 

högattraktiva, och hälften lågattraktiva. Vidare togs även hänsyn till bedömningen av 

personlighet, så att bilderna inom varje kategori också varierades utifrån personlighet. Bland 

de två bilderna på attraktiva män användes alltså en bild med höga poäng för personlighet och 

en med låga, och detta gällde för samtliga kategorier. Sammantaget finns alltså fyra bilder i 

varje huvudkategori, två för varje kön. På nivån ”attraktiv man med negativ personlighet” et 

cetera, finns enbart en bild. Detta innebär att det är olämpligt att tolka resultatet på denna 
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nivå, eftersom de enstaka bilderna varierar sinsemellan på oupptänkligt många sätt. 

Undersökningen kan alltså eventuellt säga någonting om hur attraktivitet, personlighet och 

kön påverkar bedömningen, men däremot inte om frågor som hur attraktivitet påverkar 

bedömningen av kvinnor med negativa utseendemässiga personlighetsdrag.

  Bilderna i enkätundersökningen hade olika hårfärg och ansiktsuttryck, och vid valet av de 

åtta bilder som skulle användas i studien togs hänsyn inte bara till skillnad skattad 

attraktivitet/personlighet, utan också i möjligaste mån till hårfärg och ansiktsuttryck. I första 

hand valdes att konstanthålla ansiktsuttrycken, så att samtliga personer hade ett neutralt 

leende med stängd mun, eftersom ansiktsuttryck visat sig ha stor påverkan i hur vi bedömer 

personer (Leopold & Rhodes 2010). Ett viss känslomässigt uttryck skulle även kunna tänka 

påverka läsarens humör vilket i sin tur kan påverka bedömningen3. Alltså är det prioriterat att i 

möjligaste mån inte variera det emotionella innehållet i bildernas ansiktsuttryck.

  Vidare tillsågs i möjligaste mån att egenskapen hårfärg inte konsekvent skulle samvariera 

med någon annan egenskap hos bilderna. Dock var det inte möjligt att helt konstanthålla 

hårfärg i samtliga kategorier. Med hänsyn tagen till differensen för skattad attraktivitet och 

personlighet var det möjligt att ha samma hårfärg (brun) för samtliga män. För kvinnorna 

användes istället bilder på tre blonda personer och en brunhårig (lågattraktiv/positiv 

personlighet). Eftersom huvudsyftet är att undersöka utseendeskillnader och inte 

könsskillnader tilläts skillnaden i hårfärg mellan män och kvinnor. Sammantaget gör detta att 

hårfärgen i denna undersökning alltid måste beaktas som en alternativ förklaring, främst till 

könsskillnader men också till skillnader utifrån attraktivitet och personlighet (i synnerhet hos 

kvinnor). 

  Efter att hänsyn tagits till ovan beskrivna faktorer valdes de bilder ut så att differensen 

mellan de skattade värdena attraktivitet och personlighet var den största möjliga. För bilderna 

på män medgav detta en differens på 5,9 i skattad attraktivitet, och 4,74 i skattad personlighet. 

För kvinnor var det möjligt att få fram bilder med differenserna 8,57 för attraktivitet och 2,91 

för personlighet. Eftersom en så pass stor skillnad mellan de olika differenserna föreligger i de 

olika kategorierna är det viktigt att ta hänsyn till dessa skillnader vid analysen av resultatet.

3

Detta kan självklart även gälla för faktorer som attraktivitet. Dock är ansiktsuttryck i sammanhanget 

irrelevant, eftersom det i avsevärt högre grad än attraktivitet och utseendemässig personlighet är en föränderlig 

egenskap vilken främst är giltig vid fototillfället.
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Tabell 4:1 Värden för använda fotografier
Foto kön attraktivitet personlighet attraktivitet personlighet

A m hög positiv 5,62 6,35
B m hög negativ 5,92 4,79
C m låg positiv 3 6,47
D m låg negativ 2,64 3,29
E k hög positiv 7,84 6,25
F k hög negativ 7,15 4,55
G k låg positiv 3,01 5,68
H k låg negativ 3,41 4,47

4.3.2 Val av text

För att göra det enklare, både för mig själv och för försökspersonerna, valdes att använda 

enbart en enda text. Detta innebär att förhållandet mellan texten i sig och utseendet/könet på 

skribenten inte kan studeras, eftersom en annan text kan ge andra effekter. Detta måste 

beaktas när man tolkar resultatet och förklarar eventuella skillnader. Dock kan man 

fortfarande utifrån resultatet undersöka den huvudsakliga frågeställningen – om utseendet hos 

skribenten påverkar hur en text betygsätts.

  Den text som skall användas måste uppfylla följande kriterier: Det bör inte vara uppenbart 

vilken betygsnivå texten ligger på, och den bör kunna gå för att vara skriven av en gymnasist. 

Det bör inte gå att avgöra skribentens kön utifrån innehållet. Vidare bör innehållet vara sådant 

att texten på ett naturligt sätt låter sig illustreras med ett foto av skribenten.

  För att enklast få fram en text som uppfyller alla dessa kriterier valde jag att själv författa 

texten (se bilaga). För att kontrollera om texten uppfyllde kraven lät jag två svensklärare läsa 

igenom och bedöma den. Dessa gav den olika betyg, och uppfattade den som skriven av en 

gymnasist. På direkt fråga bedömde båda att texten var skriven av en man. Därefter testades 

texten på ytterligare en lärare i svenska, nu med ett kvinnligt namn på skribenten. Denna 

uppfattade inget underligt med skribentens förmodade kön i förhållande till textens innehåll. 

Efter att texten testats gjordes vissa mindre förändringar utifrån de kommentarer jag fått.

  Eftersom de bilder som använts snarare ser äldre ut än yngre har jag valt att ange skribentens 

årskurs till 2, och kursen blir därmed svenska B. Detta är i viss mån en kompromiss då texten 

innehållsmässigt passar bättre till målen i svenska A. För att ta uppmärksamheten från 

fotografierna har jag dock valt att prioritera att dessa ser ut att kunna föreställa skribenten.
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4.3.3 Utskicksmetod

Texten har skickats ut till lärare via mail. I mailet förklaras att detta är en del i ett 

examensarbete under lärarutbildningen på Södertörns högskola, som undersöker bedömning 

av texter. Texten har bifogats som pdf-fil. Av tekniska skäl har det inte varit möjligt att skicka 

ut mailen vid exakt samma tidpunkt, men samtliga mail har skickats ut dagtid under samma 

datum. Som ärende i mailet har jag angivit ”Examensarbete”, då jag gissat att detta får fler 

personer att öppna och läsa mailet än exempelvis ”Enkätundersökning”.

  För att göra det enklare att behandla data har varje mail i ärenderaden märkts med en 

bokstav. Mailets ärende har sålunda varierat mellan exempelvis ”Examensarbete – A”, 

”Examensarbete – B” och så vidare. Samma sak har gällt pdf-filerna som betitlats ”Elevtext 

A”, ”Elevtext B” et cetera. Detta innebär att man inte helt kan utesluta att en eventuell 

skillnad i bedömningen också kan bero på att bokstaven varierat i mailet. Av praktiska skäl 

har jag dock valt att behålla denna variation, då materialet därmed blivit avsevärt enklare att 

hantera.

  Efter några veckor har ett påminnelsemail skickats ut till de som inte besvarat mailet. Detta i 

syfte att samla in mer data.

4.3.4 Layout

Som tidigare nämnts har bildernas storlek av olika skäl inte helt konstanthållits. Dock har 

samtliga bilder anpassats storleksmässigt så att höjden blivit 5,19 centimeter. Att höjden 

konstanthållits på bekostnad av bredden beror på att detta påverkar textens layout som helhet 

mindre, eftersom en variation av höjd skulle innebära att hela texten förskjuts i höjdled. 

Bilderna har inte beskurits jämfört med enkätundersökningen, varför detta inneburit att 

bilderna ofrånkomligen blivit olika breda. Dock är det möjligt att statistiskt kontrollera om ett 

eventuellt samband föreligger mellan bildens bredd och hur texten bedöms.

4.3.5 Försökspersoner

Totalt tillfrågades 480 lärare i svenska, varav 120 män och 360 kvinnor om de ville delta i 

undersökningen. Av dessa valde 80 personer (14 män, 65 kvinnor och en av okänt kön) att 

delta. Lärarnas mailadresser samlades ihop på hemsidor för olika svenska gymnasieskolor. 

Varje variant av texten skickades ut via mail till 10 manliga och 30 kvinnliga lärare. Vilken 

lärare som fick vilken textvariant valdes slumpvis. Undantaget är textvarianten med en neutral 
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bild som endast skickades ut till kvinnliga lärare, eftersom de manliga lärarna är färre, och jag 

valde att spara dessa till övriga kategorier. Detta innebär att undersökningen inte säger något 

om en eventuell layouteffekt specifik för manliga bedömare. Dock valde jag att prioritera att 

ha fler manliga försökspersoner i övriga grupper framför att undersöka denna fråga.

4.3.6 Frågor till deltagarna

För att kunna få ett resultat som är nyanserat samt möjligt att kvantifiera valde jag att låta 

bedöma texten på en skala 1-10. Ett alternativ för att få ett ännu mer nyanserat resultat hade 

varit att använda en skala på 1-100 eller mer. Dock bedömdes 1-10 vara tillräckligt för att få 

ett intressant resultat.

  I skolan förekommer i regel inte bedömningar på skala 1-10, utan eleverna bedöms i dagens 

betygssystem med betyg på skalan IG-MVG. För att ge resultatet validitet för hur 

betygsättning ser ut i verkligheten, samt för att undersöka om utseendet kan påverka 

bedömningen även på betygsnivå valdes att även ställa frågan vilken nivå texten låg på skalan 

IG-MVG.

  Utöver sin uppfattning om texten tillfrågades lärarna även om sitt kön, sin ålder hur länge de 

arbetat som lärare samt om de var behöriga lärare eller inte. Detta för att undersöka om dessa 

faktorer spelar in i hur utseendet påverkar bedömning. Dessutom ges även möjlighet att, även 

om detta inte är huvudsyftet med undersökningen, utifrån resultatet undersöka om dessa 

faktorer rent generellt påverkar hur man bedömer en text, oberoende av utseendet hos 

skribenten.

4.3.7 Statistisk analys

Resultatet har analyserats med varierande statistiska textmetoder, utifrån vad som varit 

lämpligt. De metoder för signifikansberäkning som använts har varit chi2, envägs-ANOVA 

samt t-test för oberoende populationer. Analys av korrelationer har beräknats med Pearsons r.

  För icke signifikanta resultat har jag även valt att subjektivt definiera differenser på över 1 

mellan medelvärden av skattningar samt differenser på över 10 % för andel av ett visst betyg 

som substantiella. Detta för att ha möjlighet att även diskutera tendenser i resultatet som inte 

går att belägga som statistiskt signifikanta.
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5. Resultat

5.1 Undersökning 1

5.1.1 Deltagare

113 personer besvarade enkäten, 43 män, 67 kvinnor och 3 av okänt kön. 30 enkäter vardera 

för attraktivitet och intelligens samlades in. Motsvarande siffror var 26 för sympatiskhet och 

27 för ambitiöshet. Enkäterna för attraktivitet, sympatiskhet och ambitiöshet besvarades alla 

av 11 män, medan den för intelligens besvarades av 10 män. Enkäterna för attraktivitet och 

intelligens besvarades av 19 kvinnor, 15 kvinnor besvarade enkäten om sympatiskhet och 14 

den om ambitiöshet. En person som besvarade enkäten om intelligens och två som besvarade 

enkäten om ambitiöshet angav ej kön. Den genomsnittliga åldern på respondenterna var 24,13 

(24,2 för män och 24,02 för kvinnor). För enkäterna om attraktivitet var den genomsnittliga 

åldern 22,42 (23,45 för män och 21,67 för kvinnor). För enkäterna om intelligens var den 

genomsnittliga åldern 25 (24 för män och 25,53 för kvinnor). För enkäterna om sympatiskhet 

var den genomsnittliga åldern 22,84 (22,9 för män och 22,8 för kvinnor). För enkäterna om 

ambitiöshet var den genomsnittliga åldern 26,24 (26,45 för män och 26,07 för kvinnor).

5.1.2 Resultat av enkäterna4

I  tabellerna 5:1,  5:2,  5:3 och 5:4 redovisas  resultatet  av de olika enkäterna.  Resultatet  är 

uppdelat utifrån kön hos bedömare, respektive kön hos personen på bilden.

Tabell 5:1 Skattning av attraktivitet
Manlig bedömare Kvinnlig bedömare Medel

Bild på kvinna 4,93 5,32 5,12
Bild på man 3,14 4,43 3,78
Samtliga bilder 4,03 4,87 4,45

4

Då undersökning 1 har till syfte att ta fram bilder till undersökning 2 kommer här enbart de resultat och 

samband som är av relevans för detta syfte att redovisas och analyseras statistiskt. Ytterligare möjlighet till 

statistisk analys av resultatet i undersökning 1 finns.
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På en tiogradig skala bedömdes bilderna i genomsnitt ha värdet 4,45. Bilderna på kvinnor 

bedömdes i genomsnitt ha värdet 5,12 (4,93 av männen och 5,32 av kvinnorna). Bilderna på 

män bedömdes i genomsnitt ha värdet 3,78 (3,14 av männen och 4,43 av kvinnorna). Den 

genomsnittliga standardavvikelsen var, 2,06 (1,89 för manliga och 2,23 för kvinnliga 

bedömare). Högsta medelvärde var 8,55 för bilderna på kvinnor och 6,15 för bilderna på män. 

Lägst medelvärde var 2,16 för bilderna på kvinnor och 2,15 för bilderna på män.

  Signifikansen för skillnaderna i skattad attraktivitet mellan bilder på män och kvinnor har 

beräknats med en envägs-ANOVA. Denna skillnad visade sig vara statistiskt signifikant på 

0,05-nivån (p=0,02)5.

Tabell 5:2 Skattning av intelligent utseende
Manlig bedömare Kvinnlig bedömare Medel

Bild på kvinna 5,44 5,98 5,82
Bild på man 6 5,92 5,95
Samtliga bilder 5,72 5,95 5,88

På en tiogradig skala bedömdes bilderna i genomsnitt ha värdet 5,88. Bilderna på kvinnor 

bedömdes i genomsnitt ha värdet 5,82 (5,44 av männen och 5,98 av kvinnorna). Bilderna på 

män bedömdes i genomsnitt ha värdet 5,95 (6,0 av männen och 5,92 av kvinnorna). Den 

genomsnittliga standardavvikelsen var, 2,01 (2,24 för manliga och 1,76 för kvinnliga 

bedömare). Högsta medelvärde var 7,07 för bilderna på kvinnor och 7,6 för bilderna på män. 

Lägst medelvärde var 4,77 för bilderna på kvinnor och 3,17 för bilderna på män.

  Signifikansen för skillnaderna i skattad intelligens mellan bilder på män och kvinnor har 

beräknats med en envägs-ANOVA. Denna skillnad visade sig inte vara statistiskt signifikant 

på 0,05-nivån.

Tabell 5:3 Skattning av ambitiöst utseende
Manlig bedömare Kvinnlig bedömare Medel

Bild på kvinna 5,94 5,4 5,62
Bild på man 6,09 5,54 5,71
Samtliga bilder 6,01 5,47 5,67

På en tiogradig skala bedömdes bilderna i genomsnitt ha värdet 5,67. Bilderna på kvinnor 

bedömdes i genomsnitt ha värdet 5,62 (5,94 av männen och 5,4 av kvinnorna). Bilderna på 

män bedömdes i genomsnitt ha värdet 5,71 (6,09 av männen och 5,54 av kvinnorna). Den 

genomsnittliga standardavvikelsen var, 2,13 (2,07 för manliga och 2,11 för kvinnliga 

5En trolig förklaring är att ett flertal manliga studenter konsekvent gav alla bilder av män lägsta poäng på 

attraktivitetsskalan. 
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bedömare). Högsta medelvärde var 7,52 för bilderna på kvinnor och 7,89 för bilderna på män. 

Lägst medelvärde var 3,46 för bilderna på kvinnor och 2,07 för bilderna på män.

  Signifikansen för skillnaderna i skattad ambitiöshet mellan bilder på män och kvinnor har 

beräknats med en envägs-ANOVA. Skillnader var inte statistiskt signifikant på 0,05-nivån.

Tabell 5:4 Skattning av sympatiskt utseende
Manlig bedömare Kvinnlig bedömare Medel

Bild på kvinna 6,02 5,28 5,6
Bild på man 5,59 5,55 5,57
Samtliga bilder 5,81 5,41 5,58

På en tiogradig skala bedömdes bilderna i genomsnitt ha värdet 5,58. Bilderna på kvinnor 

bedömdes i genomsnitt ha värdet 5,6 (6,02 av männen och 5,28 av kvinnorna). Bilderna på 

män bedömdes i genomsnitt ha värdet 5,57 (5,59 av männen och 5,55 av kvinnorna). Den 

genomsnittliga standardavvikelsen var 2,21 (2,11 för manliga och 2,24 för kvinnliga 

bedömare). Högsta medelvärde var 7,65 för bilderna på kvinnor och 7,46 för bilderna på män. 

Lägst medelvärde var 4,0 för bilderna på kvinnor och 3,65 för bilderna på män.

  Signifikansen för skillnaderna i skattad intelligens mellan bilder på män och kvinnor har 

beräknats med en envägs-ANOVA. Skillnaden var inte statistiskt signifikant på 0,05-nivån.

5.1.3 Samband

Sambandet mellan utseendeskattningarna har beräknats med Pearsons r. Mellan attraktivitet 

och de övriga faktorerna råder inga signifikanta samband. Däremot råder korrelationer mellan 

intelligent och sympatiskt utseende (0,669), mellan intelligent och ambitiöst utseende (0,910) 

samt mellan ambitiöst och sympatiskt utseende (0,698) som alla är signifikanta på 0,001-

nivån.

5.2 Undersökning 2

5.2.1 Deltagare

Texten skickades ut till 480 lärare i svenska, varav 120 var män och 360 kvinnor. Av dessa 

valde 80 personer att svara, varav 14 var män, 65 kvinnor och en av okänt kön. Medelåldern 

för deltagarna var 43,8 år (38,9 för männen och 44,9 för kvinnorna). I genomsnitt hade 
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deltagarna arbetat 13,8 år (männen 10,9 år och kvinnorna 14,5 år). Alla deltagare utom en var 

behöriga att undervisa i svenska.

5.2.2 Sammanställning

I tabell 5:5 redovisas resultatet av undersökning 2 för respektive textvariant. Med poäng avses 

medelvärdet av betygsättningen av texten på skala 1-10. Vidare redovisas för varje text hur 

stor procent av respondenterna som givit texten respektive betyg.

  I åtskilliga fall har betyg av typen “VG+” eller “G-” satts. Dessa har konsekvent räknats om 

till sitt ursprungsbetyg, så att G+ = G, och så vidare. I flera fall har betyget varit “G-VG” eller 

“G+-VG-”, varför detta inte låtit sig göras. Därför har även G-VG använts som kategori i 

sammanställningen av resultatet.

Tabell 5:5 Sammanställning av resultat för olika textvarianter
Text kön att. pers antal poäng % G % G-VG% VG % 

MVG
A m hög pos 6 7,17 33,3% 50,0% 16,7%
B m hög neg 5 6 42,9% 14,3% 14,3% 28,6%
C m låg pos 8 6,5 20,0% 70,0% 10,0%
D m låg neg 6 6,14 42,9% 42,9% 14,3%
E k hög pos 8 6,11 37,5% 50,0% 12,5%6

F k hög neg 7 5,43 71,4% 14,3% 14,3%
G k låg pos 8 6,17 33,3% 66,7%
H k låg neg 12 6,27 25,0% 8,3% 66,7%
I m ingen bild 7 6,83 14,3% 28,6% 57,1%
J k ingen bild 6 5,5 66,7% 16,7% 16,7%
K k neutral bild 2 4 50,0% 50,0%
L m neutral bild 5 5,7 80,0% 20,0%

På skalan 1-10 fick texten i genomsnitt 5,99 poäng.  Högattraktiva fick i genomsnitt 6,18, 

medan de lågattraktiva fick 6,27. De som bedömts ha positiva personlighetsdrag fick i 

genomsnitt 6,49, medan de som bedömts ha negativa drag i genomsnitt fick 5,96.

6 Av de sex MVG som delats ut har samtliga delats ut till texter med fotografi, och 5 av sex till texter med 

manliga skribenter. Eftersom antalet MVG är så lågt totalt sett kommer detta inte att diskuteras vidare. Dock 

vore det intressant att undersöka om resultatet står sig i en undersökning med fler deltagare.
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5.2.3 Poäng

I tabellerna 5:6 och 5:7 redovisas medelvärdena av betygsättning på skala 1-10. Tabell 5:6 

visar könsskillnader och medelvärden för hög- och lågattraktiva, positiv och negativ 

personlighet samt med och utan fotografi respektive neutral bild. Tabell 5:7 redovisar 

skillnader mellan hög- och lågattraktiva inom kategorierna positiv respektive negativ 

personlighet.

Tabell 5:6 Poäng utifrån kön
Manlig skribent Kvinnlig skribent Medel

Högattraktiva 6,58 5,77 6,18
Lågattraktiva 6,32 6,22 6,27
Positiv personlighet 6,83 6,14 6,49
Negativ personlighet 6,07 5,85 5,96
Med fotografi 6,45 5,99 6,22
Med neutral bild 5,7 4 5,85
Utan bild 6,83 5,5 6,17
Medel 6,46 5,87 5,99

Tabell 5:7 Poäng utifrån attraktivitet
Högattraktiva Lågattraktiva Medel

Positiv personlighet 6,64 6,33 6,49
Negativ personlighet 5,71 6,21 5,96
Medel 6,45 5,99 6,22

Signifikansen mellan skillnaderna i skattning mellan hög- och lågattraktiva, mellan positiv 

och negativ personlighet samt mellan manlig och kvinnlig skribent undersöktes med tre t-test 

för oberoende populationer. Ingen av skillnaderna var signifikanta, men skillnaden mellan 

män och kvinnor hade ett p-värde på 0,056, vilket ligger nära statistisk signifikans (p<0,05).

  Signifikansen för skillnader i skattning mellan hög- och lågattraktiva samt positiv och 

negativ personlighet för respektive kön, samt för hög- och lågattraktiva för respektive 

personlighetsnivå beräknades med tre envägs ANOVA-test. Inga signifikanta skillnader i 

skattning förekom på dessa nivåer. Med envägs ANOVA beräknades även signifikansen för 

skattningen av texter med foto, neutral bild samt utan bild. Inga signifikanta skillnader i 

skattning förekom mellan dessa varianter.

  Substantiella skillnader (differenser över 1,0) återfanns mellan manliga och kvinnliga 

skribenter med neutral bild (1,7), manliga och kvinnliga skribenter utan bild (1,33), mellan 

manliga skribenter med neutral bild och utan bild (1,13) samt mellan kvinnliga skribenter med 

neutral bild och kvinnliga skribenter med foto (1,99) respektive utan bild (1,5).
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5.2.4 Betyg

I  tabell  5:8-5:11 redovisas  antalet  och den procentuella  förekomsten för  de olika betygen 

utifrån attraktivitet, utseendemässig personlighet, kön samt layoutvariant. I tabell 5:12-5:14 

redovisas antalet och den procentuella förekomsten för respektive betyg utifrån attraktivitet 

och personlighet (5:12), attraktivitet och kön (5:13) samt personlighet och kön (5:14).

Tabell 5:8 Attraktivitet och betyg
G G-VG VG MVG

 Högattraktiva  12 2 8 3
 48,0% 8,0% 32,0% 12,0%

Lågattraktiva  10 1 21 2
 29,4% 2,9% 61,8% 5,9%

            Summa  22 3 29 5
 37,3% 5,1% 49,2% 8,5%

Tabell 5:9 Personlighet och betyg
G G-VG VG MVG

 Positiv 10 0 16 3
 35,00% 0,00% 55,2% 10,3%

Negativ  12 3 13 2
 40,0% 10,0% 43,3% 6,7%

Total  22 3 29 5
 37,3% 5,1% 49,2% 8,5%

Tabell 5:10 Kön hos skribenten och betyg
G G-VG VG MVG

 Manlig skribent 13 3 17 4
 35,1% 8,1% 45,9% 10,8%

Kvinnlig skribent 19 3 19 1
45,2% 7,1% 45,2% 2,4%

           Summa 32 6 36 5
 40,5% 7,6% 45,6% 6,3%

Tabell 5:11 Layout och betyg
G G-VG VG MVG

 Foto  22 3 29 5
 37,3% 5,1% 49,2% 8,5%

Ej bild  5 3 5 0
 38,5% 23,1% 38,5% ,0%

Neutral bild  5 0 2 0
 71,4% ,0% 28,6% ,0%
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            Total  32 6 36 5
 40,5% 7,6% 45,6% 6,3%

Tabell 5:12 Attraktivitet, personlighet och betyg
G G-VG VG MVG

Högttraktiv,  5 0 6 2
positiv personlighet  38,5% 0,00% 46,2% 15,4%
Högattraktiv,  7 2 2 1
negativ personlighet  58,3% 16,7% 16,7% 8,3%
Lågattraktiv,  5 0 10 1
positiv personlighet  31,3% 0,00% 62,5% 6,3%
Lågattraktiv,  5 1 11 1
 negativ personlighet  27,8% 5,6% 61,1% 5,6%

            Summa  22 3 29 5
 37,3% 5,1% 49,2% 8,5%

Tabell 5:13 Attraktivitet, kön och betyg
G G-VG VG MVG

 Man högattraktiv  4 1 4 2
 36,4% 9,1% 36,4% 18,2%

Man lågattraktiv  4 0 8 2
 28,6% ,0% 57,1% 14,3%

Kvinna högattraktiv  8 1 4 1
 57,1% 7,1% 28,6% 7,1%

Kvinna lågattraktiv  6 1 13 0
 30,0% 5,0% 65,0% ,0%

            Total  22 3 29 5
 37,3% 5,1% 49,2% 8,5%

Tabell 5:14 Personlighet, kön och betyg
G G-VG VG MVG

 Man,  4 0 8 2
positiv personlighet  28,6% ,0% 57,1% 14,3%
Man,  4 1 4 2
negativ personlighet  36,4% 9,1% 36,4% 18,2%
Kvinna,  6 0 8 1
positiv personlighet  40,0% ,0% 53,3% 6,7%
Kvinna,  8 2 9 0
 negativ personlighet  42,1% 10,5% 47,4% ,0%

            Summa  22 3 29 5
 37,3% 5,1% 49,2% 8,5%
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Signifikansen för resultatet har beräknats med chi2-metoden. Inga signifikanta samband har 

kunnat påvisas mellan kön, attraktivitet samt personlighet och betyg. Inga signifikanta 

samband har heller kunnat påvisas mellan layout, kön och betyg.

  Substantiella skillnader, differenser på över 10%, förekommer i följande fall (differensen 

inom parentes): Lågattraktiva fick oftare VG (29,8%) och mer sällan G (18,6%) än 

högattraktiva. Kvinnor fick oftare G (10,1%) än män. Hos högattraktiva gavs personer med en 

positiv personlighet oftare VG (29,5%) och mer sällan G (19,8%) än personer med en negativ 

personlighet. Hos kvinnor fick lågattraktiva oftare VG (39,4%) och mer sällan G (27,1%) än 

högattraktiva. Hos män fick lågattraktiva oftare VG (20,7%) än högattraktiva. Hos män fick 

personer med positiv personlighet oftare VG (20,7%) än personer med negativ personlighet. 

Texter med neutral bild fick oftare G än texter utan bild (32,9%) och texter med foto (34,1%). 

Texter med foto fick oftare VG än texter utan bild (10,7%) och med neutral bild (20,6%).

5.2.5 Samband mellan skattat utseende och bedömning av text

Sambandet mellan medelvärdena för bildernas skattade utseende (attraktivitet respektive 

personlighet) i undersökning 1, och texternas bedömda poäng beräknats med Pearsons r. Inga 

signifikanta korrelationer förekom.

5.2.6 Samband betyg – poäng

Sambandet mellan betygsättningen av texten på skala 1-10 och på skala IG-MVG har 

beräknats med chi2-metoden. Detta samband har visat sig vara synnerligen signifikant, med 

ett p-värde på 0,00000000000008.

5.2.7 Effekt av egenskaper hos bedömare på betyg och poäng

I tabell 5:15-5:18 redovisas hur medelvärdena för poängen på skala 1-10 samt de procentuella 

frekvenserna för respektive betyg skiljer sig åt mellan olika grupper av bedömare. Som äldre 

och  yngre definieras de som är äldre och yngre än medelåldern bland deltagarna (43,8 år). 

Enligt  samma  princip  anses  en  person  ha  arbetat  länge om  den  arbetat  längre  än  den 

genomsnittligt arbetade tiden bland deltagarna (13,8 år), samt  ha arbetat kort om den arbetat 

kortare. Som ovan nämnts sändes texten ut i två omgångar. Med utskick 1 avses de svar som 

inkommit innan det andra utskicket gjordes, och med utskick 2 de svar som inkommit därefter.
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Tabell 5:15 Kön hos bedömare och betyg/poäng
antal poäng % G % G-VG % VG % MVG

manlig bedömare 14 5,81 28,6% 7,1% 57,1% 7,1%
kvinnlig bedömare 65 6,24 43,1% 7,7% 43,1% 6,2%

Tabell 5:16 Ålder hos bedömare och betyg/poäng
antal poäng % G % G-VG % VG % MVG

äldre bedömare 37 6,25 35,1% 16,2% 40,5% 8,1%
yngre bedömare 42 6,05 45,2% 50,0% 4,8%

Tabell 5:17 Arbetad tid hos bedömare och betyg/poäng
antal poäng % G % G-VG % VG % MVG

arbetat länge 51 6,26 38,5% 3,9% 46,2% 11,5%
arbetat kort 26 6,08 41,2% 7,8% 47,1% 3,9%

Tabell 5:18 Utskick och betyg/poäng
antal poäng % G % G-VG % VG % MVG

utskick 1 49 6,14 38,8% 6,1% 46,9% 8,2%
utskick 2 30 6,14 43,3% 10,0% 43,3% 3,3%

Signifikansen för dessa värden har beräknats med chi2. Den enda signifikanta skillnaden 

fanns mellan äldre och yngre, där äldre signifikant oftare ger betyget G-VG. Signifikans har 

även beräknats för skillnader i bedömningen utifrån attraktivitet, personlighet och skribentens 

kön, med hänsyn tagen till bedömarens kön, ålder och arbetade tid samt utskick. Inga 

signifikanta skillnader i bedömning upptäcktes med chi2-metoden. Eftersom antalet män som 

bedömt texten var så lågt har eventuella samband mellan bedömarens kön och bedömningen 

av olika kategorier inte låtit sig göras.

  Substantiella men ickesignifikanta skillnader förekommer mellan manliga och kvinnliga 

bedömare, där manliga bedömare oftare ger betyget VG (14%) och mer sällan betyget G 

(11,5%), samt mellan äldre och yngre bedömare där yngre oftare ger betyget G (10,1%).

5.2.8 Bildbredd

Sambandet mellan bildernas bredd texternas poäng och betyg har beräknats med Pearsons r. 

Inga signifikanta korrelationer förekom.
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6. Diskussion

Resultatet av undersökningen kunde inte visa på några signifikanta effekter av utseendet hos 

skribenten på hur texten bedömdes. Detta bör dock inte tolkas som att utseendet inte spelar 

någon roll i detta sammanhang. När texten betygsattes på skalan IG-MVG förekom flera 

substantiella skillnader mellan hur utseendet påverkar betygsättningen, både utifrån 

attraktivitet och personlighet, och det är inte omöjligt att vissa av dessa skillnader skulle nå 

signifikans med ett större antal deltagare.

  Elevtexterna skickades ut till sammanlagt 480 lärare. Av dessa besvarade endast 80 personer 

enkäten, vilket är en sjättedel av de tillfrågade. En viktig delförklaring till att så få valde att 

besvara undersökningen torde vara att tidpunkten då den skickades ut (april-maj) är en 

stressig tid för lärare, just på grund av betygsättningen. Gissningsvis torde många valt bort 

undersökningen av denna anledning. Den låga andel svarande får dock konsekvensen att det 

blir svårare att påvisa signifikanta skillnader i resultatet. Alltså går det inte med säkerhet att 

utifrån detta resultat att vare sig bekräfta eller vederlägga huvudhypotesen att skribentens 

utseende har betydelse för bedömning av texter.

  En annan effekt av den låga andel som valde att delta i undersökningen är att 

representativiteten påverkas. Eventuellt skiljer sig de som väljer att besvara enkäten ifrån de 

som struntar i den åt, beträffande hur de betygsätter texter. Detta antagande är inte helt 

orimligt förutsatt att en rimlig förklaring till att många valde att inte besvara enkäten kan vara 

att övrig betygsättning tog för mycket tid. Detta skulle kunna vara ett tecken på att de som 

valde att svara är personer som lägger ner mindre tid på betygsättning generellt, eller att de 

som svarade är personer som i högre grad roas av betygsättning. Detta skulle i så fall göra 

gruppen mindre representativ. Dock torde detta förhoppningsvis ha mer relevans för detaljer 

än för huvudfrågeställningen om utseende överhuvudtaget har en effekt på betygsättningen.

6.1 Begränsningar i metoden

Sammanlagt användes endast åtta bilder för att illustrera texten. Jämför man resultatet mellan 

två kategorier, till exempel hög- och lågattraktiva, blir det då fyra bilder som ställs mot fyra. 
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Redan här är det osäkert om det då exempelvis är just attraktiviteten som är den avgörande 

skillnaden. Att andra faktorer som inte beaktats (exempelvis näsbredd) av en slump råkar 

variera systematiskt med attraktivitet kan inte uteslutas, och därmed inte heller att det inte är 

en sådan obeaktad faktor som egentligen är förklaringen till resultatet. Denna risk blir förstås 

ännu större när det enbart är två bilder som jämförs med varandra (som när exempelvis 

högattraktiva män jämförs med lågattraktiva män).

  Vidare gör det ringa antalet bilder att egenskaper hos enskilda bilder får större genomslag. 

Ett tydligt exempel är hårfärg, framförallt hos kvinnor. Den enda bilden på en lågattraktiv 

kvinna med positiv personlighet var, till skillnad från övriga (blonda) kvinnor, brunhårig. 

Detta medför att kategorierna lågattraktiva respektive positiv personlighet har något mörkare 

genomsnittlig hårfärg än sina motsatser, och om hårfärg är en egenskap som har stark effekt 

på bedömningen kan detta inte uteslutas som delförklaring till en eventuell skillnad. 

Framförallt blir hårfärg en viktig alternativ förklaring till könsskillnader i resultatet. Hårfärg 

används här som ett tydligt exempel, men det kan inte uteslutas att vissa bilder avviker 

beträffande mindre iögonfallande egenskaper som likväl skulle kunna ha starka effekter 

(exempelvis potentiellt skattad pålitlighet, frisyr eller näsans längd).

  Utöver samband som med det låga antalet bilder kan uppstå slumpvis finns också 

egenskaper som visat sig systematiskt korrelera med attraktivitet, till exempel symmetri och 

vanlighet (Grammer & Thornhill 1994, Perret et. al. 1998). Det är sannolikt att liknande 

egenskaper också korrelerar med attraktivitet i ett slumpmässigt urval av bilder. Detta gör att 

en eventuell variation inte behöver indikera ett kausalsamband mellan just attraktivitet och 

bedömning, utan att grundorsaken eventuellt skulle kunna vara någon annan egenskap 

(exempelvis symmetriskt utseende) som systematiskt samvarierar med attraktivitet.

  Den använda metoden förutsätter att ett eventuellt samband mellan de aktuella 

utseendeegenskaperna och bedömningen av texten är linjärt. Genom att använda två 

kategorier för respektive utseendeegenskap utgår metoden att ett eventuellt samband ser ut så 

att de högt skattade får höga och de lågt skattade låga poäng vid bedömningen, eller tvärtom. 

Dock går det inte att utesluta att ett eventuellt samband mellan dessa utseendeegenskaper och 

bedömningen av texten inte är linjärt, och att exempelvis medelattraktiva får bäst betyg, 

medan både hög- och lågattraktiva bedöms sämre. Vill man undersöka om så är fallet bör man 

skilja på hög-, låg- och medelattraktiva, vilket inte görs i denna studie. Detta låter sig 

rimligast göras genom införandet av tre kategorier för respektive egenskap. Inom ramen för 

denna undersökning hade en dylik indelning förmodligen varit alltför omfattande, framförallt 
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om man beaktar det ringa antalet svarande. Att ha tre kategorier skulle även kräva ett avsevärt 

större utgångsmaterial för undersökningens första del, vilket är utom ramen för denna uppsats. 

Vid en framtida, större studie är det dock önskvärt att åtminstone ha tre olika kategorier, låg-, 

hög- samt medelattraktiva (samt motsvarande för personlighet).

  Anledningen till att använda enbart en text var främst att begränsa undersökningens 

omfattning samt att minska arbetsmängden. Dock bör man, för att mer säkert kunna uttala sig 

om hur egenskaper som kön, attraktivitet och personlighet i skribentens utseende påverkar 

bedömningen av texter rent generellt, använda sig av olika texter.

  Problemet med att enbart ha en enda text illustreras väl av könets påverkan på bedömningen 

i denna studie. Skillnaden mellan hur texten bedömdes på en tiogradig skala utifrån 

skribentens kön var nästan signifikant, och det är rimligt att anta att detta samband hade varit 

signifikant om fler besvarat enkäten. Dock säger detta i så fall inte mer än att en slumpvis 

vald text bedöms olika utifrån skribentens kön. Det går inte att utifrån hur en enstaka text 

bedöms sluta sig till att manliga generellt bedöms bättre, eftersom innehållsliga och språkliga 

faktorer kan ha bidragit till denna könsskillnad. På samma sätt är det, även om det inte är lika 

uppenbart, när det gäller andra egenskaper som exempelvis attraktivitet. Ett drastiskt exempel 

skulle vara att använda en text som handlar om skribentens dröm att bli fotomodell, och en 

annan text som behandlar skribentens missnöje med sitt utseende. Det är lätt att föreställa sig 

att skribentens utseende skulle kunna få olika effekt för dessa två texter, vilket visar att 

egenskaper hos själva texten torde kunna påverka inte bara bedömningen (vilket är uppenbart) 

utan också eventuella samband mellan skribentens utseende och bedömningen.

  Utöver att bild (och förnamn) varierats mellan texterna varierades också en bokstav i mailets 

ärende och pdf-filens namn. Mailet hade ärende ”Examensarbete – A”, ”Examensarbete – B” 

och så vidare, och pdf-filen hette ”Elevtext A” et cetera. De tolv varianter som förekom 

betecknades med bokstäverna A-L. Det kan kanske uppfattas som överdrivet petitistiskt att 

använda denna variation som delförklaring till resultatet. Dock bör beaktas att en text som 

heter ”Elevtext G” och skall bedömas på en skala där G är ett av alternativen eventuellt 

bedöms annorlunda. Vidare kan K:t i ”Elevtext K” (som hade en kvinnlig skribent) uppfattas 

stå för ”Kvinna” vilket, om någon tänkte så, skulle kunna påverka inställningen till texten 

utifrån skribentens kön. En annan tydlig effekt av att skriva ut bokstäverna är att de som får 

bokstäver långt in i alfabetet, såsom J, K och L, kanske uppfattar att undersökningen har flera 

kategorier än de som får en bokstav tidigare i alfabetet (till exempel A).
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  En begränsning hos undersökningen är att mailen inte skickades ut vid samma klockslag. Att 

skicka ut mailen exakt samtidigt var inte möjligt med de tekniska resurser som stod till buds. 

Det går inte att utesluta att lärares bedömning av en text påverkas av vilken tid det är på 

dagen, och att man gör olika bedömningar tidigt på morgonen, precis efter lunch, sent på 

eftermiddagen och så vidare. Dock torde effekten av att de olika kategorierna skickats ut vid 

olika tidpunkter neutraliseras av det faktum att lärarna är olika snabba på att läsa samt besvara 

sina mail. Även om samvariationen mellan kategori och utskickningstid är total så torde 

sambandet mellan när mailen besvaras och vilken kategori de tillhör vara avsevärt mindre.

6.2 Substantiella skillnader

Substantiella skillnader mellan olika utseendekategorier förekommer endast vid 

betygssättning på skalan IG-MVG, och inte för bedömning på skalan 1-10. På den senare 

förekommer substantiella skillnader endast när förekomsten av foto eller annan bild varieras. 

Att substantiella skillnader mellan olika utseenden enbart uppstår på skalan IG-MVG kan ha 

två förklaringar. Dels är det värdet som definieras som substantiellt inte detsamma för de 

olika skalorna, en differens på 1 på skalan 1-10 är inte detsamma som en differens på 10% 

mellan förekomsten av ett betyg i två grupper. Att två olika definitioner av substantialitet 

används gör att vi inte kan förutsätta att de två skalorna genererar substantiella differenser i 

lika stor utsträckning. Vidare har skalan IG-MVG färre steg, endast fyra bedömningar 

förekommer (där G-VG räknas som en), och samtliga substantiella skillnader förekommer 

mellan betygen G och VG. När färre steg förekommer blir deltagarna i högre grad tvungna att 

ta ställning, och eventuella skillnader mellan grupperna blir därmed tydligare.

6.2.1 Substantiella skillnader för utseende

En tydlig substantiell skillnad är att lågattraktiva får bättre betyg än högattraktiva. Detta 

resultat går emot vad tidigare forskning kommit fram till, men det bör betonas att resultatet 

inte är signifikant. Skillnaden gäller i högre grad för kvinnor än för män, vilket skulle kunna 

bero på att differensen i skattad attraktivitet för de bilder som används var påtagligt större för 

bilderna på kvinnor (8,57) än för män (5,9)7. En eventuell effekt av attraktivitet kan av denna 

7

Detta förhållande kan i sin tur förmodligen delvis förklaras med hur bilderna valts ut. Denna uppsats 

författare har inför undersökning 1 valt blider utifrån en subjektiv uppfattning om potentiellt skattad attraktivitet. 
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anledning förväntas vara större för kvinnor i denna studie. En alternativ förklaring skulle 

givetvis också kunna vara att tolka resultatet som ett tecken på att kvinnor i dagens samhälle i 

högre grad än män bedöms utifrån sitt utseende.

  Utseendemässig personlighet, så som den definieras i denna studie, gav inga substantiella 

skillnader när samtliga bilder räknades med. Dock visade sig ett utseende som indikerade 

positiva personlighetsegenskaper ge substantiellt högre betyg för män och för högattraktiva. 

Studerar man resultatet för de enskilda bilderna gäller detta för samtliga bilder i dessa 

kategorier, och resultatet kan alltså inte skyllas på att enskilda bilder haft extra stor effekt. 

Bland lågattraktiva förekommer dock en tydlig skillnad mellan männens betyg (22.9% färre G 

och 27,1% fler VG för bilderna med positiv personlighet) vilken även här är till fördel för 

utseende som indikerar positiva personlighetsdrag. Den enda kategori där inga substantiella 

skillnader utifrån personlighet förekommer tycks alltså vara lågattraktiva kvinnor.

  Beaktar man differenserna i utseendeskattningen i undersökning 1 så framstår detta resultat 

inte som oväntat. Differensen i skattad personlighet är 4,74 för män, och 2,91 för kvinnor. För 

högattraktiva är den 3,26, och för lågattraktiva 4,39. Den lägsta differensen av alla återfinns 

mellan de två bilderna på lågattraktiva kvinnor: 1,21. Att skillnaden i skattad personlighet är 

så pass låg skulle kunna förklara avsaknaden av skillnad i dessa bilders betyg, förutsatt att 

faktorn personlighet generellt är positiv för betyget. En alternativ förklaring skulle kunna vara 

att skillnaden i hårfärg mellan lågattraktiva kvinnor påverkat resultatet.

  Sammantaget kan konstateras att ett utseende som indikerar en positiv personlighet tycks 

vara bra för betygen. Att skillnaden inte går att identifiera som substantiell för kvinnor och 

lågattraktiva kan vara en effekt av att skillnaden i skattad personlighet mellan bilderna på 

lågattraktiva kvinnor är låg. Utöver skillnader som beror av personlighet finns också 

substantiella skillnader som visar att lågattraktiva generellt ges bättre betyg än högattraktiva.

  Det är värt att notera att även om inga signifikanta korrelationer förekommer mellan de 

skattade värdena för utseende i undersökning 1 och bedömningen av texten i undersökning 2, 

så kan variationer i bildskattningarna i undersökning 1 i samtliga fall användas för att förklara 

resultatet i undersökning 2. Där skillnaderna i hur texten betygsätts är stora är också 

skillnaderna i skattad attraktivitet och personlighet för de använda bilderna stora, och vice 

Att undersökningen då fick fram en större skillnad i attraktivitet mellan kvinnor och män, samt användbara 

bilder med större attraktivitetsdifferens, torde kunna bero på att denna artikels författare i egenskap av 

heterosexuell man privat har större erfarenhet av att bedöma kvinnors utseende utifrån attraktivitet än mäns.
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versa. Detta är ytterligare ett indicium för att ett samband mellan utseendemässig personlighet 

och betyg, samt ett omvänt samband mellan attraktivitet och betyg skulle kunna föreligga.

6.2.2 Substantiella skillnader för kön

Skillnaden mellan hur texterna skattades på skalan 1-10 utifrån kön var mycket nära att vara 

signifikant (p=0,056), och visade att texterna bedömdes bättre om de hade en manlig skribent. 

Ett liknande resultat kunde konstateras vid betygsättning av texten på skala IG-MVG, där 

kvinnorna fick substantiellt fler G än männen. Könsskillnader rent generellt är ett enormt 

forskningsområde, inte minst inom psykologi (Cloninger 1996) och forskning om 

betygssättning (Utbildningsdepartementet 2004). Då denna uppsats främst fokuserar på 

utseendeeffekter blir en könsskillnad i sammanhanget mindre intressant. Anledningen till att 

kön förekommer som kategori är i huvudsak att undersöka om kön har någon effekt på hur 

utseendet påverkar betygsättning och bedömning.

  En förklaring till skillnaden mellan hur texten bedöms utifrån skribentens kön skulle kunna 

vara att textens innehåll och språk är sådant att det gynnar en manlig skribent. Som ovan 

nämnts går det inte att dra slutsatser rent generellt om man inte använder olika texter. Det är 

dessutom värt att notera att texten när den testades på svensklärare i regel uppfattades vara 

skriven av en man, vilket den dessutom också är.

  En viktig alternativ förklaring till könsskillnaderna i betyg är att hårfärg till stor del 

samvarierade med kön i de använda bilderna. Det som ser ut som en könsskillnad kan alltså 

också vara en hårfärgseffekt. Dock kan man inte utesluta att könsskillnaderna skulle vara ännu 

större om bilderna haft samma hårfärg, och att en eventuell hårfärgseffekt kan fungera 

utjämnande.

  Ytterligare en förklaring till könsskillnaden, som spontant förefaller mindre sannolik, är att 

förnamnen varierats. Som man har skribenten hetat Erik Bergman, och som kvinna Elin 

Bergman. Även om enbart två bokstäver skiljer namnen åt rent ortografiskt så kan variationer 

i laddning, förekomst samt associationer de ger få en effekt på resultatet. Ett sätt att testa detta 

skulle kunna vara att inom respektive kategori ytterligare variera förnamnen. Jag har dock valt 

att inte testa en eventuell namneffekt eftersom detta skulle göra undersökningen alltför 

omfattande, och eftersom kön inte är huvudfokus för studien.

  Könsskillnaden skulle också kunna förklaras med att bilderna skattats olika i undersökning 

1. För denna förklaring talar det faktum att kvinnorna har högre poäng för attraktivitet, och 

männen för personlighet, vilket går i linje med resultatet. Dock finns samma substantiella 
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könsskillnad också mellan kategorier utan foto, varför denna förklaring inte är 

tillfredställande. 

6.2.3 Substantiella skillnader för illustrationsvariant

I bedömning på skala 1-10 är de substantiella skillnader som förekommer just olika skillnader 

mellan neutral bild, ingen bild och foto. Dock är det viktigt att konstatera att endast två 

personer bedömt varianten med en kvinnlig skribent och en neutral bild, vilket gör skillnader 

som med min definition är substantiella mindre intressanta i dessa fall. En av de två personer 

som bedömt texten med kvinnlig skribent/neutral bild gav den en 4 på skala 1-10, vilket är 

ovanligt lågt (endast 10% gav texten ett betyg lägre än 5). Eftersom alla substantiella 

skillnader på skalan 1-10 inkluderade kategorin neutral bild/kvinnlig skribent är förklaringen 

till deras existens rimligtvis denna enskilda bedömnings överdrivet stora genomslag.

  När texterna bedöms på skala IG-MVG uppstår likaså substantiella skillnader mellan 

illustrationsvarianter. I hög grad torde resultatet här kunna förklaras med att endast sju 

personer bedömt kategorin neutral bild. Då de två kvinnliga texterna här ges ett G och ett VG, 

ges de manliga skribenterna fyra G och ett VG, vilket drar ner snittet för den neutrala bilden. 

Att så få bedömt texter med neutral bild gör dock detta resultat extra osäkert. Även om man 

beaktar detta kvarstår dock den substantiella skillnaden mellan texter med foto och texter 

utan, både bildlösa och neutrala. Detta tyder i så fall på att fotot höjer textens betyg, vilket kan 

förklaras med att fotot gör skribenten mer mänsklig, men också med att det förändrar textens 

layout på ett sätt som är positivt för betyget.

6.3 Resultatet relaterat till tidigare forskning och 
teori

6.3.1 Resultatet relaterat till tidigare forskning om bedömning

Återigen tål att nämnas att inga signifikanta skillnader baserat på utseende kunde beläggas. 

Denna undersöknings resultat förändrar alltså inte forskningsläget beträffande utseendets 

påverkan vid betygsättning. Dock antyder de substantiella skillnaderna i resultatet intressanta 

samband, som kan vara värda att diskutera.

  Tidigare forskning har i regel kommit fram till att ett attraktivt utseende ger positiva effekter 

lärares bedömning av elever (Ritts, Patterson & Tubbs 1992). Denna undersökning skiljer sig 
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från tidigare forskning på olika sätt. Dels undersöks experimentellt hur utseende påverkar 

betygsättning av en enskild text, vilket inte gjorts tidigare. Dels undersöks utöver attraktivitet 

även i hur ett utseende som bedöms vara intelligent, ambitiöst och sympatiskt (och som inte 

samvarierar med attraktivitet) påverkar betygsättningen.

  Även om inga signifikanta samband mellan utseende och bedömning kunnat beläggas 

indikerar de substantiella skillnaderna i denna undersökning på ett eventuellt samband finns 

medan utseendemässig personlighet och betyg, samt ett omvänt samband mellan attraktivitet 

och betyg. Detta skiljer sig från tidigare forskning, där attraktivitet tenderar att korrelera 

positivt med lärares förväntningar kring skolframgång. Om de substantiella skillnaderna i 

denna undersökning skulle gå att belägga som signifikanta (exempelvis i en undersökning 

med fler deltagare) så kan flera förklaringar finnas till skillnaden från tidigare forskning:

  Dels kan det bero på att denna undersökning delvis undersöker andra saker än vad tidigare 

studier gjort. Att ett attraktivt utseende gör att lärare uppfattar elever som bättre på många sätt 

behöver inte nödvändigtvis innebära att en enskild uppgift betygsätts bättre. Visserligen har 

forskning visat att förväntningar kan påverka oss till att uppmärksamma det som går i linje 

med det vi väntar oss (Eysenck & Keane 2005), men man kan även tänka sig att positiva 

förväntningar också innebär högre ställda krav. Högre ställda krav skulle kunna förklara att 

attraktiva elever bedöms strängare i denna undersökning, men det förklarar inte att elever som 

bedöms ha en positiv personlighet bedöms bättre.

  En annan förklaring skulle kunna vara att hänsyn tidigare inte tagits till den faktor som jag 

valt att kalla utseendemässig personlighet. Tidigare forskning har visat att attraktiva personer 

på olika sätt bedöms ha en mer positiv personlighet (Kościński 2009), även om detta samband 

inte var signifikant i min undersökning. Dock är det inte omöjligt att det i andra studier 

funnits ett samband mellan utseendemässig personlighet och attraktivitet, och att den 

huvudsakliga orsaken till resultaten i dessa studier varit olika personlighetsmässiga effekter 

snarare än attraktivitet.

  Forskningen kring utseendets effekt på lärares bedömningar av elever har tidigare främst 

bedrivits USA. Även om attraktivitet i Sverige visat sig ha en effekt på bedömning av 

trovärdighet i rättsliga sammanhang (Ahola 2010) och samvariera med gymnasiebetyg 

(Hallqvist 2008) har dess effekt på lärares attityder inte studerats experimentellt i en svensk 

kontext. Även om samma ansikten tycks uppfattas som attraktiva oberoende av kultur så har 

olika kulturer olika sätt att förhålla sig till attraktivitet (Enquist, Ghirlanda, Lundqvist, & 

Wachtmeister 2002). Alltså skulle en tänkbar förklaring vara kulturella skillnader mellan 
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Sverige och USA i hur man förhåller sig till (och påverkas av) attraktivitet som fenomen. 

Något som visar på en tydlig kulturell skillnad är det faktum att det i USA bedrivits en hel del 

forskning på attraktivitet hos barn (refererat i bland annat Ritts, Patterson & Tubbs 1992), 

vilket inte rimligtvis skulle framstå som helt rumsrent i Sverige.

6.3.2 Sambandet mellan resultatet och tidigare forskning kring 
akademisk framgång

Beaktas de substantiella sambanden mellan attraktivitet och betygsättning, samt det nästan 

signifikanta sambandet mellan kön och betygsättning, som framkommit i denna undersökning 

kan man konstatera att resultatet konsekvent står i motsats till de samband som i tidigare 

forskning kunnat konstateras mellan attraktivitet och skolframgång (Salvia, Algozzine, & 

Sheare 1977, Zahr 1985, Felson 1980, Singer 1964, Hallqvist 20088) samt mellan kön och 

skolframgång (Utbildningsdepartementet 2004). I tidigare forskning har man i regel visat att 

attraktiva elever generellt lyckas bättre i skolan, medan statistik visar att kvinnliga elever över 

lag får bättre betyg än manliga. I denna studie bedömdes texten däremot sämre om den var 

skriven av en kvinna respektive av en högattraktiv skribent.

  Denna skillnad mellan betygsättning av hela kurser i en verklig kontext och betygsättning av 

en enskild uppgift i ett experimentellt sammanhang är onekligen intressant. Det är också 

intressant att ett utseende som indikerar andra positiva egenskaper än attraktivitet är positivt 

för betygsättningen av uppgiften. Även om jag inte funnit forskning för hur denna typ av 

utseendekomponenter påverkar skolresultatet är en kvalificerad gissning att det, i linje med 

forskning om självuppfyllande profetior samt om korrelation mellan intelligent utseende och 

faktisk IQ (Zebrowitz et. al. 2002), skulle kunna tänkas korrelera positivt med framgång i 

skolan. Dock återstår detta att visa.

  Varför bedöms högattraktiva och kvinnor sämre här, trots att den generella tendensen tycks 

vara att dessa grupper får högre betyg i slutändan? Man kan tänka sig flera förklaringar:

  Dels skulle egenskaper hos denna enskilda text kunna vara orsaken till resultatet. Texten är 

skriven av en man, och har när den testats på svensklärare oftare bedömts skriven av en man. 

8

Dock bör beaktas att den enda svenska undersökning på attraktivitet och skolresultat är ett 

examensarbete på C-nivå med delvis tvivelaktig metodik, och som dessutom bara undersöker kvinnliga elever. 

Alltså skulle en förklaring till skillnaden i resultat också kunna vara kulturella skillnader mellan Sverige och 

USA, där den mesta forskningen inom detta område bedrivits.
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Man kan tänka sig att icke könsneutrala egenskaper hos texten påverkar betygsättningen i 

relation till skribentens kön. Vidare kan andra egenskaper hos texten på liknande sätt tänkas 

påverka betygsättningen i förhållande till attraktivitet. Det behöver då inte nödvändigtvis röra 

sig om ett direkt samband, utan skulle förstås också kunna gälla andra utseendeegenskaper 

vilka korrelerar med attraktivitet.

  En förklaring kan vara bildernas hårfärg. Männen och den lågattraktiva kvinnan med positiv 

personlighet hade mörkt hår. De kategorier som gynnats i undersökningen är just män, låg-

attraktiva och bilder med positiv personlighet. Dock har variant G (ovan nämnda kvinna) inte 

fått bättre betyg/poäng än variant H (lågattraktiv kvinna med negativ personlighet), och 

hennes medelbetyg/poäng är i princip snittet för lågattraktiva kvinnor. Alltså kan hårfärg i 

detta fall åtminstone inte användas som förklaringen till skillnaden utifrån personlighet.

  Ett annat sätt att tolka resultatet är att se det som en indikation på att den skillnad i 

skolresultat utifrån kön och attraktivitet som tidigare forskning påvisat inte beror på att 

kvinnor och attraktiva särbehandlas av lärare i betygsättningen. Som refererats ovan har en 

mängd forskning visat på samband mellan attraktivitet och personlighet (vilket kan ha en 

mängd förklaringar). Beteendeskillnader mellan män och kvinnor är något som genomsyrar 

vår kultur, och som kan tolkas både som resultatet av sociala processer och som biologiskt 

medfödda skillnader. Andra, bakomliggande samband kan alltså ses som huvudförklaringen 

till skillnaderna i skolresultat både utifrån kön respektive attraktivitet. Denna studie ger inget 

stöd för att lärare vid betygsättning systematiskt gynnar kvinnor och attraktiva, snarare 

tvärtom. Dock kan man givetvis inte utesluta att lärare, på andra sätt än vad som mäts i denna 

studie, systematiskt gynnar dessa grupper, och att detta i så fall kan förklara skillnaden i 

skolresultat.

  I en tidigare studie (French et. al. 2009) har man dock funnit ett negativt samband mellan 

attraktivitet och betyg när personlighetsegenskaper beaktats (ett samband som annars är 

positivt). De bilder som använts i denna undersökning har medvetet varierats utifrån 

utseendemässig personlighet (vilket dock är viktigt att skilja från faktisk personlighet). Dessa 

ansikten behöver alltså inte vara representativa för attraktiva generellt, eftersom attraktivitet i 

andra studier (till skillnad från denna) visat sig korrelera med andra positiva 

utseendeegenskaper (Kościński 2009). Resultatet i denna undersökning är en parallell till 

Frenchs resultat, eftersom attraktiviteten i min undersökning är varierad utifrån 

utseendemässig personlighet, och sambandet mellan attraktivitet och betyg är negativt även 

här. Båda dessa resultat kan tolkas som att attraktivitet generellt är en egenskap som är 
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gynnsam vid betygsättning, men att det också finns negativa stereotyper förknippade med 

attraktivitet kombinerat med negativa egenskaper. Den effekt som denna negativa stereotyp 

har på betygsättningen skulle då vara så stark att den slår ut den generella positiva effekten av 

ett attraktivt utseende.

  Ytterligare en tolkning av diskrepansen mellan denna undersöknings resultat och forskning 

om skolframgång skulle kunna vara att enskilda uppgifter systematiskt betygsätts annorlunda 

än hela kurser. Givetvis råder någon form av samband mellan uppgifternas kvalitet generellt 

och det betyg eleven får på kursen. Dock finns det en möjlighet att ett negativt samband råder 

på individnivå, mellan hur uppgifter och kurser betygsätts, men att detta samband inte märks 

eftersom det är så mycket svagare än sambandet mellan uppgifternas generella kvalitet och 

kursbetyget. Detta skulle i så fall alltså innebära att elever som får bättre betyg på kursen 

bedöms strängare på sina inlämnade uppgifter än elever med sämre kursbetyg. Mitt resultat är 

inget argument för att ett sådant samband råder. Dock skulle detta kunna vara en potentiell 

förklaring till resultatet. En kritik mot denna förklaring är att den motsägs av teorin om 

confirmation bias, enligt vilken bedömningen snarast borde påverkas i linje med 

förväntningar, och alltså gynna dem som är generellt högpresterande även på enskilda 

uppgifter. Vidare förklarar inte denna modell varför personer med ett utseende som indikerar 

positiva personlighetsegenskaper bedöms bättre.

  En modifikation av modellen ovan, som kanske är en rimligare förklaring till resultatet, 

skulle vara att lärarna i sin bedömning, medvetet eller omedvetet, strävar efter att undvika att 

påverkas av stereotyper. Om attraktiva och kvinnor generellt bedöms bättre och lärarna är 

medvetna om detta skulle man kunna tänka sig att lärare i vissa situationer (som exempelvis 

den som testas i denna studie) tar hänsyn till skribentens kön och attraktivitetsnivå för att inte 

otillbörligen gynna kvinnor och attraktiva i betygsättningen. Eftersom framförallt kön, men 

också troligen attraktivitet, är tydligare egenskaper som är lättare att medvetet notera än 

utseendemässig personlighet, motsägs inte denna teori av det posiva samband som råder 

mellan personlighet och betyg9. Om deltagarna genomskådat undersökningens syfte (vilket 

det dock inte finns något som tyder på) ligger denna förklaring också nära till hands.

  Eftersom inga av resultaten är signifikanta (även om könsskillnaderna kommer nära) så går 

det heller inte att utesluta att de substantiella skillnaderna beror på slumpen. Alltså kan en 
9

Att ett positivt samband däremot råder i detta fall kan exempelvis förklaras som en haloeffekt, eller 

som ett resultat av stereotyper och confirmation bias.
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rimlig förklaring, framförallt till de avvikelser som beror på utseende, vara att de är resultatet 

av slumpmässiga skillnader mellan olika bedömningar av texten.

6.3.3 Resultatet relaterat till teorietiska modeller

I teoriavsnittet ovan förklaras hur haloeffekten kombinerat med confirmation bias skulle 

kunna resultera i att ett positivt utseende ger positiva effekter på bedömningen av elever. Om 

en negativ effekt föreligger skulle detta kunna vara ett resultat av stereotypa föreställningar 

kring t.ex. attraktiva personers intelligens som förstärks av comfirmation bias. Ett negativt 

samband mellan utseendeegenskaper och bedömning skulle också kunna förklaras med att 

utseendet utlöser en haloeffekt som ger vissa förväntningar som bidrar till högre ställda krav, 

vilket resulterar i exempelvis ett lägre betyg.

  Hur förhåller sig då resultatet till dessa teorier? Om vi utgår från de substantiella 

skillnaderna mellan olika betingelser ser vi att attraktivitet ur elevens perspektiv tycks vara 

negativt, och utseendemässig personlighet positivt, för betygssättning av texter.

  De elever som har höga poäng för personlighet i sitt utseende ser ut att vara intelligenta, 

sympatiska och ambitiösa. Detta gäller både för hög och lågattraktiva. Dessa utseendemässiga 

indikationer på egenskaper hänger per definition tydligare än attraktivitet ihop med 

uppfattningen om elevens karaktär. Detta förhållande gör att det inte alls är oväntat om en 

haloeffekt uppstår, där utseendet påverkar uppfattningen om elevernas personlighet. Att lärare 

sedan, i linje med teorin om confirmation bias, vid läsningen lägger större vikt vid egenskaper 

hos texten som går i linje med förväntningarna är ett rimligt antagande. Detta skulle alltså 

förklara varför de texter som illustreras av en bild med högre poäng för personlighet ges ett 

substantiellt bättre betyg än de med låga personlighetspoäng för bilderna.

  Beträffande attraktivitet så är denna egenskap inte på samma sätt direkt relaterad till faktorer 

som är karaktäristiska för akademiskt framgångsrika elever (såsom intelligens och ambitiös-

het). Alltså kan man förvänta att en eventuell haloeffekt i detta fall är svagare (vilket dock inte 

utesluter att attraktivitet på grund av andra effekter ändå skulle kunna få en starkare påverkan 

än personlighet). Resultatet visar dock en negativ effekt för attraktivitet, vilket skulle kunna 

förklaras med teorin om stereotyper. Utifrån denna förklaringsmodell skulle resultatet 

förklaras med att en stereotyp uppfattning om högattraktiva personer som mindre begåvade, 

och lågattraktiva som mer begåvade föreligger. Denna stereotyp skulle kunna tänkas påverka 
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läsningen av texten så att läraren fäster större uppmärksamhet vid sådant som ligger i linje 

med uppfattningen.

  Att stereotyper är orsaken inte bara till det negativa sambandet mellan attraktivitet och betyg, 

utan också till det positiva sambandet mellan utseendemässig personlighet och betyg, går inte 

heller att utesluta. Man kan tänka sig en stereotyp uppfattning om att en viss typ av elever 

som ser begåvade ut också är begåvade, och att denna uppfattning påverkar betygsättningen 

parallellt med en annan uppfattning om attraktiva elever som ointelligenta. En dylik stereotyp 

uppfattning skiljer sig från en haloeffekt såtillvida att den stereotypa uppfattningen gäller en 

viss elevtyp som antas vara mer begåvade, medan haloeffekten överför specifika positiva 

egenskaper till den generella uppfattningen utan att påverkas av föreställningar om vissa 

människotyper. Givetvis skulle stereotyper och haloeffekten kunna tänkas verka parallellt och 

båda förstärka sambandet mellan utseendemässig personlighet och betyg i samma riktning.

  Att förklara det negativa sambandet mellan attraktivitet och betyg som än effekt av högre 

ställda krav förefaller utifrån resultatet inte lika logiskt som förklaringen med stereotyper. Det 

finns i så fall ingen enkel förklaring till varför högre krav inte ställs på elever som har ett 

utseende som indikerar positiv personlighet.

  Andra tänkbara förklaringar än stereotyper skulle kunna vara att lärare är extra vaksamma på 

sin betygsättning av attraktiva elever för att inte otillbörligt gynna dessa, men inte när det 

gäller elever med ett utseende som indikerar positiv personlighet. Utseendemässig attraktivitet 

torde vara enklare att medvetet notera, och man kan då tänka sig att attraktiviteten resulterar i 

en delvis medveten restriktivitet med betygen, medan ett utseende som indikerar positiv 

personlighet ger en omedveten haloeffekt som leder till bättre betyg.
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7 Sammanfattande avslutning

I denna studie har det undersökts vilken effekt utseende i ansiktet har på betygsättning av en 

elevtext. Huvudfokus har varit att undersöka om utseendet har någon effekt över huvud taget, 

och hur utseendemässig attraktivitet, samt ett utseende som indikerade en intelligent, ambitiös 

och sympatisk personlighet i så fall påverkar betygsättningen. Metoden har varit att låta lärare 

betygsätta en text illustrerad av ett foto av skribenten, varierat efter dessa egenskaper samt 

kön. Resultatet visade inga statistiskt signifikanta skillnader i betygsättning, vare sig med 

traditionella betyg eller på skalan 1-10. Dock indikerade substantiella skillnader mellan hur de 

olika varianterna betygsattes att attraktivitet påverkade betygsättningen negativt, medan 

utseendemässig personlighet hade en positiv effekt. Vidare förekom en nästan snudd på 

signifikant könsskillnad till männens favör.

  Intressant att notera är att dessa skillnader, både för attraktivitet och för kön, går emot 

resultaten i tidigare forskning kring hur dessa egenskaper samvarierar med betyg i 

verkligheten, där kvinnliga elever och attraktiva elever får bättre betyg. Om resultatet i denna 

undersökning inte beror på slumpmässig variation tyder detta på att en utseendemässig 

påverkan på hur lärare sätter betyg inte är orsaken till att kvinnor respektive attraktiva har 

högre betyg, utan att denna orsak står att finna någon annanstans.

  Även om lärarnas eventuella särbehandling i betygsättningsammanhang alltså inte tycks få 

en slutgiltig effekt på vilket betyg eleven får, så är det ändå problematiskt om utseendet 

påverkar betygsättningen. Detta strider både mot Skolverkets riktlinjer och mot allmänna 

principer om en rättvis behandling. Kanske är det oundvikligt att utseende och liknande 

faktorer påverkar all form av interpersonell bedömning, men i så fall är detta ett starkt 

argument för en mer anonymiserad metod för betygsättning. Dock kan avsaknaden av 

signifikanta skillnader i denna undersöknings resultat tolkas, kanske lite väl optimistiskt, som 

att utseende inte påverkar hur lärare sätter sina betyg.

Eftersom denna relativt omfattande undersökning har formen av ett examensarbete på C-nivå 

har förutsättningarna inte varit optimala för att säkerställa metodens tillförlitlighet. 

Exempelvis har inte faktorer som hårfärg helt kunnat konstanthållas, utan måste beaktas som 

47



alternativa förklaringar inte minst till könsskillnaderna i resultatet (vilka också skulle kunna 

tolkas som en hårfärgseffekt). Undersökningen bör därför i första hand ses som en pilotstudie 

där en metod presenteras för att studera utseendets effekt på betygsättning i en 

utbildningskontext. Som sådan har denna studie ett klart värde, då tidigare forskning på 

området antingen undersökt hur utseendet påverkat lärares förväntningar eller hur det 

samvarierat med verkliga betyg. I denna studie visas hur man kan gå till väga för att 

undersöka utseendets omedvetna effekt på lärares beteende i samband med betygsättning.

  Kommande studier med en liknande metodik skulle tjäna på att även beakta faktorer som 

kläder, frisyr, glasögon och liknande vid valet av bilder. I ett multikulturellt samhälle ökar 

också behovet av att studera utseendets betydelse för eventuella skillnader utifrån etnicitet. 

Vidare bör man sträva efter att få fler deltagare, eftersom detta skulle öka sannolikheten för att 

kunna påvisa signifikanta samband, och använda fler olika bilder för att få ökad reliabilitet. 

Något som också vore klokt är att istället för att använda en dikotom uppdelning mellan 

exempelvis hög- och lågattraktiva ha en mer graderad skala där även mellannivåer får plats. 

Ett eventuellt samband mellan dessa faktorer behöver ju inte alls vara linjärt.

  Påvisas signifikanta attraktivitetseffekter på betygsättning bör begreppet attraktivitet också 

nyanseras, för att undersöka vilka aspekter av denna mångfacetterade egenskap som har störst 

betydelse för betygsättning. Detta skulle kunna ske genom att man med ansikten som 

varierade enligt olika aspekter av attraktivitet genomförde en undersökning liknande den här.

  Utöver attraktiviet och utseendemässig personlighet kan även andra faktorer ha påverkan vid 

betygsättning. Etniskt utseende, klädstil och glasögon har till exempel redan nämnts ovan. 

Andra faktorer skulle kunna vara exempelvis hur pålitlig, kreativ eller självständig en person 

ser ut, vad den ser ut att ha för klassmässig bakgrund eller vilket politiskt parti den ser ut att 

rösta på. Möjligheterna är oändliga. Med den metodik som presenteras i denna uppsats går det 

även att undersöka dessa faktorers effekt vid betygsättning av texter. Resultatet i 

undersökningar av detta skulle sedan kunna jämföras med studier av gymnasiegybetyg för 

personer med olika etniskt utseende, klädstil och glasögonsanvänding eller andra 

utseendeegenskaper, för att se om resultaten även vad gäller dessa faktorer går åt motsatt håll 

vad gäller betygsättning av enskilda texter jämfört med verkliga betyg. 

  Utöver att använda denna metod för att undersöka flera faktorer, går det också att studera 

utseendeeffekter på flera sätt. Ett sätt att gå vidare skulle kunna vara att använda 

hjärnforskning kring ansiktsperception för att få ett bättre begrepp om hur utseendets 

påverkan vid betygsättning kan förklaras utifrån vad som händer hjärnan hos en bedömare.   
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  Ytterligare en metod skulle vara att komplettera en undersökning liknande den här med 

intervjuer/enkäter vars svar sedan kvantifieras för att studera om lärare resonerar olika och har 

olika prioriteringar och arbetar efter olika metoder när de betygsätter texter av skribenter med 

olika utseende.

  Eftersom betygsättning i slutändan bygger på en sammanvägning av en mängd små 

bedömningsmoment, där den typ av textbedömning som studeras här enbart är ett, går det 

givetvis att utveckla metodiken för att studera utseendeeffekter vid fler av dessa moment. Då 

utseende och kön tycks ha ett motsatt samband med betygsättningen av denna text, jämfört 

med vad det har vid betygsättning i verkligheten, är det intressant att studera om utseendet har 

andra och starkare effekter vid andra bedömninsmoment, vilka slår ut den substantiella effekt 

som visats i denna undersökning. Sammantaget krävs då att man genomför en mängd mindre 

studier, vilka sedan sammanställs och jämförs med varandra. 

  Det är också viktigt att beakta att utseende i verkligheten i regel är ett tredimensionellt och 

rörligt fenomen i färg, medan denna uppsats enbart undersöker svartvita stillbilder. Vill man 

få en helhetsbild bör man alltså också undersöka utseende på fler plan än vad som varit 

möjligt att göra här. Detta för med sig en del svåra metodproblem, men inget som bör vara 

oöverstigligt.

Avslutningsvis kan konstateras att även om inga statistiskt säkra skillnader kunde beläggas 

denna gång, så är förhoppningsvis inte sista ordet i frågan om utseendemässig påverkan vid 

betygsättning vara sagt. Tills vidare får det dock betraktas som glädjande att resultatet inte 

visade på en tydligare skillnad utifrån utseende. Andra faktorer än vårt utseende har, trots allt, 

i slutändan större betydelse för vilket betyg vi får.
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Bilagor

1. Elevtext A

(För att av etiska skäl undvika att publicera bilderna är texten här illustrerad med en bild av 

denna uppsats författare, och tillhör därmed kategori A – högattraktiv man med positiv 

personlighet)

2. Elevtext I

Oillustrerad text, manlig skribent

3. Elevtext K

Text illustrerad med en “neutral bild”, kvinnlig skribent

55



Mitt liv och mina tankar kring framtiden

av Erik Bergman, SP2C

Hela min uppväxt har jag varit trygg, känt att jag har föräldrar som stöttar mig och att jag 
kunnat göra lite vad jag vill. Därför är det ganska svårt att hitta någon egentlig linje i hur mitt 
liv har sett ut och hur jag ser på framtiden. Nu går jag i gymnasiet, det är mycket plugg, läxor 
och prov, men samtidigt är det ju viktigt att få tid för kompisar. Allt det här gör att det blir 
svårt att hinna tänka på framtiden, hinna lägga upp planer och staka ut en väg. Hinna ta reda 
på vad det är jag vill.
  En sak jag gärna skulle jobba med är jurist. Jag vet inte om jag tänker mig att vara advokat, 
jurist I allmänhet eller domare. Åklagare känner jag mindre lust med, eftersom åklagaryrket 
innebär att man måste anklaga folk. Visst, jag tycker det är självklart att de som begått 
allvarliga brott ska få sina straff, men samtidigt gillar jag mer att vara den snälla än att vara 
den ”elaka”, och jag tycker det är en fin sak med advokatyrket att man står på den anklagades 
sida, att man hjälper den som har alla andra mot sig. Juridiken är annars något som engagerar 
mig eftersom jag gillar att diskutera, gillar att vrida på orden och gillar att hålla på med regler 
och förordningar. Vissa kanske tycker det låter tråkigt, men jag tycker det är kul!
  När jag var mindre hade jag mer högt flygande planer. Jag spelade bandy mycket, och 
drömde om att bli bandyproffs. Sen höll jag och en kompis på mycket med ett musikprogram 
som jag hade på min dator, och vi drömde om att bli popstjärnor och rika och allt det där. Nu 
försöker jag tänka mer realistiskt, och hitta ett yrke som går i linje med mina verkliga 
möjligheter här i livet. 
  Att välja yrke är inget enkelt beslut. Med några få små beslut påverkar man hela sin framtid 
och sitt liv. Ibland kan jag känna att jag ännu är för ung, att jag inte riktigt borde få ta sånna 
viktiga beslut, som får så mycket makt över mitt liv. Vad händer om jag väljer helt fel? Ofta 
känns det bäst att vänta med att avgöra vad man ska göra i resten av livet, och jag tänker att 
jag inte borde skynda mig in i något utan kanske ta det lungt ett tag, jobba i affär, träna eller 
resa nånstans och kanske plugga som utbytesstudent. Verkligheten är komplicerad, och när jag 
blir äldre blir jag också mognare och klokare. Då vet jag bättre vad jag passar för, och vad jag 
borde göra av mitt liv.
  Även om jag vill vänta med att ta beslut, och ta det lugnt ett tag, så känns det bra att ha en 
plan på att bli advokat eller annan jurist. Då vet man att man har något som man tycker är 
okej att vara, och som man kan plugga till om man inte kommer på nåt bättre. Vem vet, om 
femton år kanske jag sitter i rättsalen och bollar med orden och lagarna. Eller så kanske jag 
står på bandyplanen och skjuter bollarna i mål. Vad framtiden har att komma med vet vi inte 
idag, men imorgon får vi veta mer!
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Mitt liv och mina tankar kring framtiden

av Erik Bergman, SP2C

Hela min uppväxt har jag varit trygg, känt att jag har föräldrar som stöttar mig och att jag 
kunnat göra lite vad jag vill. Därför är det ganska svårt att hitta någon egentlig linje i hur mitt 
liv har sett ut och hur jag ser på framtiden. Nu går jag i gymnasiet, det är mycket plugg, läxor 
och prov, men samtidigt är det ju viktigt att få tid för kompisar. Allt det här gör att det blir 
svårt att hinna tänka på framtiden, hinna lägga upp planer och staka ut en väg. Hinna ta reda 
på vad det är jag vill.
  En sak jag gärna skulle jobba med är jurist. Jag vet inte om jag tänker mig att vara advokat, 
jurist I allmänhet eller domare. Åklagare känner jag mindre lust med, eftersom åklagaryrket 
innebär att man måste anklaga folk. Visst, jag tycker det är självklart att de som begått 
allvarliga brott ska få sina straff, men samtidigt gillar jag mer att vara den snälla än att vara 
den ”elaka”, och jag tycker det är en fin sak med advokatyrket att man står på den anklagades 
sida, att man hjälper den som har alla andra mot sig. Juridiken är annars något som engagerar 
mig eftersom jag gillar att diskutera, gillar att vrida på orden och gillar att hålla på med regler 
och förordningar. Vissa kanske tycker det låter tråkigt, men jag tycker det är kul!
  När jag var mindre hade jag mer högt flygande planer. Jag spelade bandy mycket, och 
drömde om att bli bandyproffs. Sen höll jag och en kompis på mycket med ett musikprogram 
som jag hade på min dator, och vi drömde om att bli popstjärnor och rika och allt det där. Nu 
försöker jag tänka mer realistiskt, och hitta ett yrke som går i linje med mina verkliga 
möjligheter här i livet. 
  Att välja yrke är inget enkelt beslut. Med några få små beslut påverkar man hela sin framtid 
och sitt liv. Ibland kan jag känna att jag ännu är för ung, att jag inte riktigt borde få ta sånna 
viktiga beslut, som får så mycket makt över mitt liv. Vad händer om jag väljer helt fel? Ofta 
känns det bäst att vänta med att avgöra vad man ska göra i resten av livet, och jag tänker att 
jag inte borde skynda mig in i något utan kanske ta det lungt ett tag, jobba i affär, träna eller 
resa nånstans och kanske plugga som utbytesstudent. Verkligheten är komplicerad, och när jag 
blir äldre blir jag också mognare och klokare. Då vet jag bättre vad jag passar för, och vad jag 
borde göra av mitt liv.
  Även om jag vill vänta med att ta beslut, och ta det lugnt ett tag, så känns det bra att ha en 
plan på att bli advokat eller annan jurist. Då vet man att man har något som man tycker är 
okej att vara, och som man kan plugga till om man inte kommer på nåt bättre. Vem vet, om 
femton år kanske jag sitter i rättsalen och bollar med orden och lagarna. Eller så kanske jag 
står på bandyplanen och skjuter bollarna i mål. Vad framtiden har att komma med vet vi inte 
idag, men imorgon får vi veta mer!
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Mitt liv och mina tankar kring framtiden

av Elin Bergman, SP2C

Hela min uppväxt har jag varit trygg, känt att jag har föräldrar som stöttar mig och att jag 
kunnat göra lite vad jag vill. Därför är det ganska svårt att hitta någon egentlig linje i hur mitt 
liv har sett ut och hur jag ser på framtiden. Nu går jag i gymnasiet, det är mycket plugg, läxor 
och prov, men samtidigt är det ju viktigt att få tid för kompisar. Allt det här gör att det blir 
svårt att hinna tänka på framtiden, hinna lägga upp planer och staka ut en väg. Hinna ta reda 
på vad det är jag vill.
  En sak jag gärna skulle jobba med är jurist. Jag vet inte om jag tänker mig att vara advokat, 
jurist I allmänhet eller domare. Åklagare känner jag mindre lust med, eftersom åklagaryrket 
innebär att man måste anklaga folk. Visst, jag tycker det är självklart att de som begått 
allvarliga brott ska få sina straff, men samtidigt gillar jag mer att vara den snälla än att vara 
den ”elaka”, och jag tycker det är en fin sak med advokatyrket att man står på den anklagades 
sida, att man hjälper den som har alla andra mot sig. Juridiken är annars något som engagerar 
mig eftersom jag gillar att diskutera, gillar att vrida på orden och gillar att hålla på med regler 
och förordningar. Vissa kanske tycker det låter tråkigt, men jag tycker det är kul!
  När jag var mindre hade jag mer högt flygande planer. Jag spelade bandy mycket, och 
drömde om att bli bandyproffs. Sen höll jag och en kompis på mycket med ett musikprogram 
som jag hade på min dator, och vi drömde om att bli popstjärnor och rika och allt det där. Nu 
försöker jag tänka mer realistiskt, och hitta ett yrke som går i linje med mina verkliga 
möjligheter här i livet. 
  Att välja yrke är inget enkelt beslut. Med några få små beslut påverkar man hela sin framtid 
och sitt liv. Ibland kan jag känna att jag ännu är för ung, att jag inte riktigt borde få ta sånna 
viktiga beslut, som får så mycket makt över mitt liv. Vad händer om jag väljer helt fel? Ofta 
känns det bäst att vänta med att avgöra vad man ska göra i resten av livet, och jag tänker att 
jag inte borde skynda mig in i något utan kanske ta det lungt ett tag, jobba i affär, träna eller 
resa nånstans och kanske plugga som utbytesstudent. Verkligheten är komplicerad, och när jag 
blir äldre blir jag också mognare och klokare. Då vet jag bättre vad jag passar för, och vad jag 
borde göra av mitt liv.
  Även om jag vill vänta med att ta beslut, och ta det lugnt ett tag, så känns det bra att ha en 
plan på att bli advokat eller annan jurist. Då vet man att man har något som man tycker är 
okej att vara, och som man kan plugga till om man inte kommer på nåt bättre. Vem vet, om 
femton år kanske jag sitter i rättsalen och bollar med orden och lagarna. Eller så kanske jag 
står på bandyplanen och skjuter bollarna i mål. Vad framtiden har att komma med vet vi inte 
idag, men imorgon får vi veta mer!
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