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I dagens postmoderna samhälle vill människor gärna hävda att skönhet 
är något som sitter i betraktarens öga. Trots detta är skönhet något som 
i stor utsträckning påverkar, fascinerar och förbryllar oss. Denna studie 
syftade till att undersöka rekryterares uppfattningar om huruvida ett 
fördelaktigt yttre har någon relevant påverkan vid olika 
rekryteringsprocesser. Sex yrkesverksamma rekryterare och egna 
företagare fick delge sina åsikter och personliga erfarenheter kring 
rekrytering och begreppet 1skönhet. Därefter transkriberades svaren 
och kategoriserades enligt en induktiv tematisk analysmetod. I 
resultatet framkommer att utseende anses vara av viss betydelse vid 
anställningsintervjuer, även om kompetens är av störst relevans. Det 
framkommer att ett vackert yttre kan vara både en fördel och en 
nackdel i arbetslivet. I resultatet påvisas även att vissa kroppstyper 
starkt bortprioriteras och att klädstil och ett fräscht helhetsintryck är 
avgörande för vad som anses vackert 
 
Nyckelord: skönhet, rekryteringssammanhang vackert yttre, 
diskriminering, fördomar. 

 
 
Även om de flesta människor klassificerar skönhet som någonting subjektivt, 
”skönheten sitter i betraktarens öga”, går det inte att komma ifrån det faktum att 
skönhet är något som de flesta attraheras av och dessutom själva eftersträvar. Johnson 
och Lennon (1999) hävdar att individers tendens att kategorisera efter utseende är 
ofrånkomligt vid mellanmänskliga interaktioner. Det går heller inte att förneka att 
dagens samhälle föredrar en viss typ av skönhet. Ett tydligt exempel på detta anser jag 
vara den ökade mängden plastikoperationer som utförs, samt de budskap som ständigt 
sänds ut via media om hur vi bör respektive inte bör se ut. 
 
Finns det emellertid någonting som kan beskrivas som ren skönhet, eller är det ett 
begrepp som varje betraktare själv får bilda sig en uppfattning om? Varför är i sådana 
fall skönhet ett sådant laddat ämne? Något som människor verkar ha svårt att förhålla 
sig neutrala till? Författaren Nancy Etcoff (1999) menar att skönhet är något individer 
söker såväl hos andra som hos sig själva och går till och med så långt som att hävda att 
frånvaron av reaktion på fysisk skönhet är ett allvarligt tecken på depression. Etcoff 
menar även att människor har en förmåga när det gäller att scanna av andra individers 
attraktionskraft och att individer automatiskt avgör om en människa är attraktiv eller 
inte vid första anblicken.  
 

                                                 
1  Tack till samtliga intervjudeltagare för att ni möjliggjorde studien.  
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En förklaring till begreppet skönhet är att det bygger på siffror, eller symmetri. Såväl 
Platon som da Vinci har försökt förklara vad skönhet är genom att dela upp attraktiva 
ansikten i olika delar. Enligt da Vinci var epitomen av skönhet, eller med dennes egna 
ord, ‘the well shaped man’, en människa som hade ett ansikte som gick att jämnt 
fördela i tre delar. Samt ett huvud som var en åttondel av den totala 
kroppskonstitutionen. (Etcoff, 1999). På samma sätt har den timglasformade 
kroppsbyggnaden, eller 0,7 förhållandet mellan midja och höft, (midjemåttet delat i 
höftmåttet) länge ansetts varit idealet för vad västerländska män anser vara attraktivt 
hos kvinnor (Fagerström, 2007). Enligt dessa förklaringsmodeller är det således endast 
symmetrin och matematiska modeller som avgör om en människas kan anses som 
vacker eller inte. Dock finns det tydliga brister i dessa försök till förklaring. I tester som 
sedermera utförts visade det sig att dessa proportioner sade mycket lite om personens 
attraktivitet och att det heller inte gick att särskilja dem som ansågs ha en vacker 
symmetri från dem som inte ansågs ha det. Även om det finns förklaringsmodeller som 
gör att det i viss mån är möjligt att förklara skönhet utifrån matematik, finns det 
sedermera studier som visar på att det är inte är de specifika, utmärkande 
karaktärsdragen som gör en individ vacker. Istället anses det vara måttfullhet samt det 
ej framträdande som signalerar skönhet. Enligt Etcoff (1999) kan detta förklaras med 
att måttfullhet är ett resultat av naturens sätt att eftersträva det optimala.  Enligt Etcoff 
är det således människans strävan efter att passa in i sin omgivning samt möjligen även 
chansen till en frisk och ”normal” avkomma som avgör vad människor anser vara 
vackert. 
 
Ytterligare en teori hävdar att människan är predestinerad från födseln att reagera 
positivt på skönhet. Forskaren Judith Langlois menar att redan som spädbarn reagerar 
vi på attraktiva individer. I ett experiment som denne lät utföra visade resultaten att 
spädbarnen tenderade att titta längre på de ansikten som kunde kategoriseras som 
vackra. Detta trots att den attraktiva personen inte till utseendet påminde om 
spädbarnets moder eller fader. Det skulle dessutom innebära att skönhet inte har en 
kulturell betydelse, då spädbarnen reagerade positivt på vackra människor med 
varierande etnicitet (Etcoff, 1999). 
 
Experiment som utfördes av Slater et al. (2000) pekade även det på att spädbarn 
föredrar att titta på ansikten som av vuxna individer beskrivs som attraktiva. En 
förklaring till detta anses vara att nyfödda barn har så begränsad erfarenhet av olika 
ansiktstyper att de föredrar de som har renast drag för att dessa är mest ”ansiktslika” 
och därmed faller inom ramen för hur ett ansikte ”bör se ut”(Langlois & Roggman 
1990, refererat i Slater et al., 2000).  
 
En mer evolutionsteoretisk tolkning är att vad som anses som ett attraktivt ansikte hos 
en individ kan sägas bero på främst tre biologiska preferenser: alldaglighet, symmetri 
och manliga respektive kvinnliga former (Rhodes, 2006). Ett ansikte som ansågs 
alldagligt och symmetriskt är således biologiskt önskvärt då det signalerar god 
reproduktionsförmåga (Rhodes, 2006). Ett avvikande och asymmetriskt ansikte kunde å 
sin sida vara ett resultat av inavel, sjukdom eller kromosomavvikelse. När det gällde de 
manliga respektive kvinnliga dragen var det enligt Rhodes, främst de kvinnliga dragen 
som ansågs som mest attraktiva. Ju mer ”feminina drag” som ett (kvinnligt) ansikte 
således hade, såsom liten haka, höga kindben, stora läppar, desto mer attraktivt ansågs 
ett ansikte vara. Enligt Rhodes, Hickford och Jeffery (2000) föredrar såväl män som 
kvinnor utseenden där de kvinnliga attributen är accentuerade. Orsaken till detta var 
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främst att ansikten med feminina drag sänder ut och ger associationer till positivare 
karaktärsdrag (varmare, känslosammare, ärligare, mer samarbetsvilliga och bättre 
föräldrar) än ansikten med maskulina karaktärsdrag. Även om både män och kvinnor 
föredrog ett mer feminint utseende var det framförallt kvinnor som attraherades av ett 
feminint utseende hos såväl män som kvinnor (Rhodes et al.,2000). 
 
Vid experiment utförda av Griffin och Langlois (2006) visade det sig dock att brist på 
skönhet ansågs vara av större vikt och påverka människor i mer negativ bemärkelse, 
snarare än att skönhet hade en omedelbar positiv påverkan De mindre attraktiva 
utseendena framkallade starkare reaktioner hos försökspersonerna och anledningar till 
detta skulle kunna vara att oattraktiva ansikten, precis som ilska och rädsla framkallar 
en psykologisk och neural reaktion. De oattraktiva individerna framkallar samma 
aktivering i amygdala som vid ett utryck av ogillande. Oattraktiva ansikten genererar 
dessutom en kognitiv respons då dessa anses ta längre tid att kategorisera och lägga 
märke till än mer attraktiva ansikten. Anledningen till att fulare individer framkallar 
dessa fysiska reaktioner är således enligt Griffin och Langlois att de attraktiva ansiktena 
är mer lika standardutseendena och upplevs därför som mer familjära, stereotypa och 
”ansiktslika” än utseenden som starkt avviker från normen. Detta kan jämföras med 
teorin om att en komponent i ett vackert yttre anses vara just alldaglighet. Ett avvikande 
eller oattraktivt yttre skulle alltså kunna uppfattas som så skrämmande att det 
framkallar stark fysisk och neural aktivitet och detta skulle vara orsak till vår aversion 
(Griffin & Langlois, 2006). I Sverige har liknande undersökningar visat att de flesta 
undviker att sätta sig bredvid människor som upplevs som oattraktiva på exempelvis 
pendeltåg (Brask: 1994).  
 
Det intressantaste i sammanhanget är måhända inte vad som karakteriserar skönhet utan 
snarare hur människor reagerar på detta mytomspunna begrepp, samt om det finns 
någon sanning i människors förutfattade meningar. Johnson och Lennon (1999) hävdar 
att attraktiva individer är att föredra då det gäller att tillsätta tjänster, samt prefereras då 
det gäller datingpartners och tenderar även att få bättre omdömen då det gäller utförda 
arbetsuppgifter. Empiriska studier har även visat att människor som anses vackra även 
visat sig vara betydligt mer intelligenta än de individer som ansågs oattraktiva 
(Kanazawa & Kovar, 2004). Enligt en studie som utfördes vid London School of 
Economics and Political Science, menar Kanazawa och Kovar (2004) att fyra 
påståenden kan förklara varför vackra människor är mer intelligenta. (1) Män som är 
intelligenta har mer status än mindre intelligenta män. (2). Män med hög status är mer 
benägna att välja vackra kvinnor. (3). Intelligens är ärftligt. (4). Skönhet är ärftligt. 
Kanazawa och Kovar menar att då de fyra påståendena empiriskt går att bevisa sanna, 
så blir sammanfattningsvis det logiska och slutgiltiga resultatet att vackra människor är 
mer intelligenta. En svensk studie av Hellström och Tekle (1994) visade att individer i 
hög grad använder sig av stereotyper då det gäller utseenden för att kunna skapa sig en 
bild av individers personlighet och yrke. I samma studie visade resultaten tillexempel 
att huvudhår signalerar såväl hjälpsamhet som maskulinitet och att män med glasögon 
och inget huvudhår anses speciellt skicklig då det handlar om just ledarskap och 
chefskap. Det intressantaste med studien är dock att det visar att fasta, stereotypa 
antaganden om människors utseenden existerar i människors medvetande och att vi 
gärna använder denna information då vi gör presumtiva antaganden. (Hellström 
&Tekle,1994). 
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Det är inte bara som partner som attraktiva individer har det lättare. Även inom 
kategorier som samtalsterapier och liknande har vackra människor ett försprång. Enligt 
amerikanska studier finns beskrivs dessa patienter som YAVIS, vilket står för: young, 
attractive, verbal, intelligent och successful. Klienter med dessa attribut har lättare att få 
hjälp och svarar mer positivt på behandlingarna. Vid ett experiment som utfördes 1981 
(Lewis, Davis & Walker, 1981) visade det sig att den typiske YAVIS-patienten 
tenderade att favoriseras. Dock var det inte enbart ett vackert utseende som gjorde att 
patienten fick bättre behandling, utan snarare dess verbala begåvning. Dock visade det 
sig att de mindre attraktiva klienterna fick jobba hårdare och visa mer social och verbal 
förmåga än de attraktiva klienterna. 
 
Att skönhet inte enbart handlar om genetiska betingelser kan tyckas självklart, den 
kulturella kontext vi befinner oss i spelar naturligtvis stor roll. Enligt van Leeuwen och 
Macrae (2004) är det främst media som sänder ut budskapet att vackra människor är 
goda medan oattraktiva individer oftare anses osympatiska. Att media påverkar våra 
skönhetsideal kommer givetvis inte som något nytt påstående, men vad som är 
intressant i just det här sammanhanget är hur skönhetsidealen tenderat att bli, eller alltid 
varit, globalt stereotypa. Studier har visat att vad som anses som attraktivt hos 
människor är relativt likartat hos olika kulturer. Som tidigare nämnts föredrog spädbarn 
utseenden som beskrevs som attraktiva oberoende av kulturella skillnader. Detta väcker 
tanken om det således finns ett universellt utseende som människor föredrar. Langlois 
et al. (2000) hävdar att vid utförda experiment är resultatet entydigt. Det finns en tydlig 
norm för vad som är attraktivt, respektive oattraktivt. På samma sätt var det tydligt att 
ett attraktivt yttre var en fördel för såväl män som kvinnor och vuxna som barn. Det 
fanns en stark korrelation mellan tillexempel ett attraktivt yttre och popularitet, samt 
mellan ett vackert yttre och framgång. På samma sätt fanns det en medelstark 
korrelation mellan intelligens och dejting och sexuell erfarenhet (Langlois, Kalakanis, 
Rubenstein, Larson, Hallam & Smoot, 2000). Att det finns en universell standardmall 
på skönhet beror på att människor baserar sina antaganden på vilka individer som 
utstrålar hälsa, fertilitet och ungdom. Det är även därför som individer reagerar positivt 
på skönhet och som det spelar en så betydande roll vid mänskliga interaktioner. Denna 
teori kan således förklara varför attraktiva individer får fler partners och även generellt 
har en bättre hälsa. Dock fanns det även en stark korrelation mellan ett vackert yttre och 
diverse inre attribut som social begåvning och mental hälsa. Det starkaste sambandet 
gick dock att finna mellan skönhet och dess betydelse för barn. Enligt Langlois et al. 
(2000) beror detta på att föräldrarna vill garantera att deras avkomma lever vidare och 
därmed är mer benägna att investera mer tid och energi i de mer attraktiva barnen, 
beroende på att dessa anses ha mer kvaliteter. Det framkom även att skönhet var en 
fördel även då det gällde äldre personer (Langlois et al., 2000), samt att vackra personer 
blev positivt särbehandlade av såväl okända individer som välkända 
familjemedlemmar. 
 
När det gäller utseendets betydelse inom arbetslivet har det först på senaste tiden 
uppmärksammats att ett vackert och välvårdat yttre premieras och föredras. 2005 
myntades till och med begreppet estetisk kompetens, som härrör sig till individers 
förmåga att klä och föra sig på rätt sätt (Hellmark, 2006). Kraven på att se rätt ut vid 
anställningsintervjuer har resulterat i att forskare tagit fram en studie som ska kartlägga 
just estetisk kompetens. Det räcker alltså inte att vara hel och ren och duktig inom sitt 
arbetsområde längre. Arbetsgivarna har visat sig ha allt högre krav på hur de 
arbetssökande ska se ut och föra sig. Forskarna har i sin studie utgått från tre olika 
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enkäter. En till arbetsgivarna, en till anställda inom tjänstesektorn samt en till 
arbetslösa. Syftet med enkäterna är att ta reda på huruvida arbetsgivare ställer specifika 
estetiska krav, om de anställda upplever att arbetsgivarna har dessa krav och hur de i 
sådana fall hanterar dessa krav. Enkäten till de arbetslösa ska försöka fånga upp vad det 
är som gör att vissa individer inte får jobbet- trots att all kompetens finns. Resultaten 
har hittills visat att utseende och röst spelar stor roll om en individ får jobbet eller inte. 
Dessutom vill 40% av arbetsgivarna inte ha överviktiga anställda och mer än 50% vill 
inte att de anställda bryter på ett främmande språk (Hellmark, 2006). 
 
Anledningen till de höga kraven på de anställdas utseende kan förklaras med att 
tjänsteyrkena får en allt större plats i det svenska samhället, i takt med att 
industriarbetena minskar. Personalen blir därför allt viktigare för företaget och således 
även den produkt som företaget visar upp utåt. Enligt flera arbetsgivare blir 
utseendekraven begripliga då kunder associerar företaget utifrån dess personal. En 
annan anledning till att arbetsgivare vill ha anställda i bra fysiskt skick, som dessutom 
inte röker, kan bero på att arbetsgivarna tänker sig att en individ i sämre fysisk trim 
kommer resultera i högt sjukskrivningstal och att de därför kräver att de anställda ska se 
sunda och friska ut. Värt att poängtera är att estetisk kompetens i mycket kan tyckas 
handla lika mycket om klass som om ett tilltalande yttre. Enligt Hellmark (2006) 
handlar det om att inte värja sig mot faktumet att estetisk kompetens spelar stor roll vid 
anställningssammanhang. Snarare handlar det om att informera människor om de krav 
som numer ställs på de anställda. Varför är det således endast vissa i samhället som ska 
få ta del av och veta vilken estetisk kompetens som krävs? Som en del av denna 
utveckling anordnar AMS diverse presentationskurser där de arbetssökande ska få lära 
sig hur man på bästa sätt presenterar såväl inre som yttre kvaliteter. Undersökningar 
inom säljpsykologi som har gjorts visar tillexempel att en säljares trovärdighet och 
intryck till mer än 50% bestäms av dennes utseende och uppförande. Dock handlar det  
inte enbart om att samhället har blivit mer fixerat vid yta och att de estetiska kraven har 
ökat på de anställda, då det inte finns tidigare liknande studier att jämföra med. 
Däremot är det snarare så att kraven har blivit mer utbredda, inom diverse sektorer i 
samhället. På samma sätt har det börjat uppmärksammas och göras undersökningar om 
det yttres påverkan i arbetslivet (Hellmark, 2006). 
 
Det är dock inte enbart så att de med ett stiligt och välvårdat yttre har lättare att få 
jobbet. Enligt en undersökning som utfördes i Shanghai (www.dinapengar.se), visade 
det sig att de kvinnor som uppfattades som vackra oftare har högre lön än de som inte 
beskrevs som lika attraktiva. Intressant nog visade samma undersökning att 
plastikkirurgi för att åstadkomma ett vackrare utseende inte var någon lösning. Lönen 
höjdes bara en tiondel av den summan som betalats i skönhetsoperationer, samt kläder 
och smink (www.dinapengar.se). Intressant nog handlade det snarare om att ett medfött 
vackert yttre premierades och att individers försök till att förbättra sitt yttre inte visade 
sig ha någon större betydelse. 
 
En studie gjord av Marlowe, Schneider och Nelson (1996) pekade även den på att 
skönhet har stor betydelse i jobbsammanhang. Även om de mest kvalificerade 
individerna är att föredra så är ett vackert yttre en stark fördel då individerna har 
likartad kompetens. Denna studie pekade dock på ett tydligt fenomen. Det var betydligt 
mer lukrativt att se bra ut som man, jämfört med att se bra ut som kvinna. Att se alltför 
bra ut som kvinna var snarare en nackdel, speciellt inom mansdominerade branscher, då 
dessa ansågs vara mindre kvalificerade. Även svenska studier (Hellmark, 2006) visade 
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på att kvinnor inte får vara för snygga för då tappar de i trovärdighet. En kvinna kan 
heller inte vara både snygg och kompetent. De som hade allra svårast att få anställning 
var emellertid kvinnor som betraktades som oattraktiva. En anledning till dessa resultat 
anser Marlowe et al. (1996) vara fördomen om att män är mer predestinerade och bättre 
inom chefspositioner. En attraktiv kvinna anses dessutom besitta många feminina 
egenskaper, medan en mindre attraktiv kvinna beskrivs som mindre feminin och 
därmed i position av betydligt mer manliga kunskaper. Marlowe et al. (1996) menade 
även att kravet på ett vackert yttre bottnar sig i att företagen vill garantera att kunderna 
får en så positiv bild som möjligt av företaget. 
 
Vad som kan vara intressant att nämna är att vår nuvarande lagstiftning ämnar ge skydd 
mot särbehandling på grund av kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller 
funktionsnedsättning (JämO, DO, Handikappombudsmannen, HomO, 1999). Dock 
behöver det inte, för att handla om diskriminering, finnas en medveten tanke bakom 
handlingen. De flesta beteenden som anmäls som diskriminerande är omedvetna 
handlingar men upplevs ändå som kränkande för individen. Enligt svensk lagstiftning 
kan dock en arbetsgivare förklara sitt (diskriminerande) handlande med att denne måste 
ta hänsyn till vad kunder, arbetskamrater etc. tycker. Enligt JämO et al. (1999) finns det 
även risk för att rekryteraren eller arbetsgivaren låter sina personliga åsikter styra för 
mycket. JämO et al. (1999) menar även att arbetsgivare gärna använder sig av faktorn 
”personlig lämplighet” när de avgör vem av de sökande som får jobb, men att denna 
faktor lätt ger utrymme för fördomar och ett slentriantänkande. 
                 

         Trots att Sverige har en tydlig lagstiftning för att minska diskriminering är det tyvärr 
inte alltid denna lag efterföljs. En intressant aspekt är dock att det i dagsläget inte finns 
en lag som ska förhindra diskriminering eller positiv särbehandling just på grund av 
utseende. Detta motiveras med att skönhet bedöms som en så pass subjektiv benämning 
att det därför inte objektivt är möjligt att lagstifta om (JämO et al, 1999). Trots, eller 
kanske just på grund av, att utseende anses vara en subjektiv bedömning som inte är 
möjlig att konkretisera påverkas förmodligen de arbetsgivare och rekryterare som 
dagligen kommer i kontakt med varierande utseenden i hög grad. 
 
Syftet med denna uppsats var att undersöka huruvida ett attraktivt yttre upplevs som en 
fördel vid rekryteringsprocesser. I vilken utsträckning påverkas arbetsgivarna av 
skönhet, samt vad finns det för fördelar respektive nackdelar med att se ”bra” ut? Syftet 
med undersökningen var alltså inte att objektivt undersöka vilket utseende som föredras 
vid en anställningsintervju, utan målet var att få deltagarna att delge sina egna tankar 
och personliga reflektioner kring ämnet. 
 

  
                  M e t o d 

 
Deltagare 

Totalt sex personer deltog i undersökningen. Två av dessa, en 39-årig man och en 36-
årig kvinna jobbade med rekrytering inom utbildningssektorn. En 42-årig kvinnlig 
rekryterare arbetade på bemanningsföretag. Två av de medverkande var egna 
företagare, en kvinna i femtioårsåldern som anställde egen personal inom hemtjänst och 
vård, samt en 25-årig kvinna som hade egen klädbutik med anställd personal. Den 25-
åriga kvinnan jobbar och lever i USA.  En 64-årig man jobbade som personalchef på en 
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större organisation. Ingen av de medverkande var nära bekanta, då detta skulle kunna 
medföra bias. Dock var två av de medverkande ytligt bekanta. 
 

 

Datainsamling 

Data samlades in genom intervjuer. Intervjumetoden kan närmast beskrivas som 
semistrukturerad, då frågorna var tydligt utformade och ställdes i samma ordning till 
samtliga deltagare, men som samtidigt gav möjlighet till följdfrågor under samtalets 
gång och dessutom potential för de intervjuade att själva delge sina personliga 
erfarenheter och exempel (se appendix). Syftet var att få de intervjuade att känna att de 
hade möjlighet att fritt kunna reflektera kring ämnet skönhet och beskriva hur just de 
resonerar vid en anställningsintervju. Intervjuerna genomfördes på deltagarnas 
arbetsplats, dock i helt privata rum och vid skilda tillfällen. En av intervjuerna 
genomfördes emellertid på en restaurang och ytterligare en intervju ägde rum på ett 
konditori. Varje intervju bandades och tog i genomsnitt ca 45 minuter att genomföra. 
Totalt ca 270 minuters intervjutid. 
Deltagarna fick inte se frågorna innan intervjutillfället. Detta var ett genomtänkt beslut 
för att förhindra att alltför mycket tolkning och önskvärda svar skulle kunna ges. Innan 
intervjutillfället informerades rekryterarna återigen om studiens syfte och min 
personliga önskan om att de skulle ge så ärliga och orädda svar som möjligt. Deltagarna 
informerades även om att de när som helst kunde avbryta intervjun samt att de 
garanterades anonymitet.  
 

 

Analys 

Analysprocessen följde de steg som utgör grunden för induktiv tematisk analys 
(Langemar, 2005). Efter att samtliga intervjuer transkriberats markerades den textmassa 
som var mest relevant för frågeställningen. Utifrån dessa markeringar kunde sedan 
olika teman urskiljas. All information som kunde härledas till ett visst tema placerades 
under detta. Efter att intervjuerna lästs igenom ytterligare en gång fick temana sin 
benämning och irrelevant information som inte kunde anses höra till temat togs bort. 
Slutligen sammanfattades även innehållet. Temana återfinns som huvudrubriker i 
resultatdelen. 
 

                 
                 
                                  R e s u l t a t    

 

Vikten av ett vackert yttre 

 

Samtliga av deltagarna var tydliga i sin övertygelse om att utseendet var av viss 
relevans. Främst för de tillfrågade själva men även då det gällde människor de kom i 
interaktion med. Deltagarna menade tillexempel att det var viktigt att få göra och känna 
sig fina samt vara representativa. Dock menade intervjudeltagarna att även om 
utseendet spelade en viss roll när det gällde bedömandet av andra individer så var det 
personligheter och helheten som hade störst påverkan. Främst handlade det om att se 
”representativ” ut, vilket innebar att vara hel och ren och snyggt klädd. Samtliga av de 
tillfrågade menade att yttre attribut som kläder och frisyr var avgörande i bedömandet 
av en annan människa. Även om merparten av deltagarna hävdade att utseendet inte var 
av så stor vikt vid personliga, mänskliga interaktioner menade några av deltagarna att 
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de gärna ville omge sig med vackra människor och direkt tog avstånd från de individer 
som ansågs ”fula”. En av deltagarna menade även att det var lätt att vara väldigt 
dömande på just utseendet, att denne per automatik lätt fick ett negativt intryck av 
mindre attraktiva individer. Trots att många av de tillfrågade hävdade att utseendet var 
sekundärt då det gällde andra individer och att det snarare var starka och intressanta 
personligheter som föredrogs, fanns det även en stark motvilja mot individer som såg 
ofräscha och ovårdade ut. Samtliga av deltagarna poängterade att de själva var måna 
om att se bra ut. Att de tyckte utseende var viktigt och att de gärna lade ner pengar på 
kläder och skönhetsartiklar. Dock poängterade deltagarna att vänner och övriga i 
omgivningen inte behövde vara vackra men att utseendet spelade en ganska stor roll i 
valet av en partner.  
 

”Nu tänker jag ur anställningssynpunkt, så måste de ju vara välvårdade, de kan inte komma 
med skitigt hår. Det är hur de uppför sig liksom. Nån sjabbig som kommer där orakad…” 
 
”Jo rent privat så är ju inte skönhet oväsentligt. Man tänker ju på det och relaterar till det och 
vill gärna omge sig med sköna”.  ”/…/men man kan ju reagera negativt om folk helt uppenbart 
är mindre vackra”. 
 
”Ja jag skulle nog säga att en riktigt anskrämlig person tar man avstånd ifrån”. 
 
 

 

Utseendets betydelse vid rekrytering/anställningsintervju 

 

Deltagarna menade att utseendet förmodligen hade spelat relativt stor roll vid 
tillsättningen av en tjänst. För vissa av de tillfrågade var det till och med en 
självklarhet. De tillfrågade pekade visserligen på att det var viktigare inom vissa 
branscher, tillexempel inom speciella servicejobb samt inom hotell och PR. Således 
inom yrken som krävde interaktion. En av deltagarna menade tillexempel att denne vid 
en intervjusituation ofta tittade på den arbetssökandes haka, tänder etcetera, för att 
bland annat kunna avgöra om individen var bestämd och målinriktad. Deltagarna 
menade dock att ett vackert yttre gör att individen har lättare att dels få en specifik 
tjänst samt dessutom har lättare för att nå en högre position. Även om inte ett objektivt 
vackert yttre var allt som krävdes så menade deltagarna att en vilja och positiv attityd 
var något som avgjorde om individen var vacker eller inte. Deltagarna nämnde att 
media hade stor påverkan när det gällde att bedöma vilka av de arbetssökande som 
ansågs som extra attraktiva. Vad som även nämndes var att utseendet hade en haft en 
viss inverkan vid själva intervjutillfället, även om branschen eller den specifika tjänsten 
inte krävde ett ”vackert yttre”. En del av deltagarna påpekade att ett vackert yttre skulle 
vara en fördel då män gillar att titta på vackra kvinnor. En vacker individ skulle även 
genomgående ha det lite lättare i ett anställningssammanhang, då ett vackert yttre, 
enligt deltagarna, skulle kunna uppfattas som synonymt med goda egenskaper. Vissa av 
deltagarna menade att samhället som sådant inbjuder till en utseendefixering på diverse 
arbetsplatser, att det har blivit ett hårdare klimat där det inte längre räcker med enbart 
kompetens. Samma deltagare hävdade att de inte premierade något specifikt utseende 
men att den arbetssökande inte fick ha ett extremt avvikande utseende, då detta kunde 
medföra att individen uppfattades som osympatisk. Samtliga deltagare poängterade 
dock att det viktigaste var att de arbetssökande var uppklädda och rena, att de såg 
representativa ut. Samtliga av de tillfrågade nämnde att om en arbetssökande luktade 
illa så drog det genast ned individen, även om personen var mycket kvalificerad. Vissa 
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av deltagarna menade att om den arbetssökande inte var fräsch vid intervjutillfället så 
uppfattades det som arrogant, som att arbetssökanden inte var så intresserad av tjänsten. 
Trots att deltagarna representerade vitt skilda branscher så var samtliga eniga om att det 
yttre var av stor vikt vid anställningsintervjuer. Även om samtliga deltagare hävdade att 
det fanns branscher där utseendet inte spelade så stor roll så var det enligt deltagarna ett 
faktum att individer kom längre och hade större chans att få ett bra jobb om de hade ett 
vackert yttre. Dock kunde ingen av deltagarna förklara varför en vacker människa 
ansågs som mer intressant, mer än att det var en klar fördel. Deltagarna ansåg även att 
ett välvårdat yttre fungerade som en barometer för hur kompetent och psykiskt stabil 
individen var. Några av deltagarna hävdade att de gärna såg att de sökande skickade 
med ett foto i sin ansökan för att de därmed fick en uppfattning av individen och att det 
även uppfattades som en trevlig gest. En deltagare hävdade att det som 
butiksinnehavare var det nödvändigt att kräva ett visst yttre. Detta beroende på att de 
anställda var tvungna att representera ett helt koncept.   
 

Ja i de flesta branscher tror jag nog att det har spelat ganska stor roll”. 
 
”/…/ Däremot när man väl kommer till själva intervjusituationen så riskerar man ju att göra 
bedömningar av utseendet. Så där kan utseendet spela roll. /…/ Men det finns ju jobb där 
utseendet spelar väldigt stor roll och det är ju en typ av servicejobb där man tillexempel ska stå 
i en reception på ett hotell tillexempel. Då väljer man nog oftast blonda, slanka snygga tjejer. 
Alltså den typen av jobb där man ska vara ansiktet utåt, då tror jag att det spelar väldigt stor 
roll. 
 
”Det tror jag absolut att det är så. Självklart, man kommer långt på sin skönhet” 
 
 

Nackdelar med ett vackert yttre 

 
Det framkom att ett vackert yttre inte enbart är en fördel i arbetslivet, (även om 
deltagarna ansåg att det i de flesta fall är det) utan i vissa fall även kan vara en börda för 
den ”drabbade”. En av deltagarna talade om konkurrenssituationen hon upplevde 
gentemot en kvinnlig kollega. Att kollegan kritiserade utan att det fanns någon 
anledning och att detta kunde bero på just avundsjuka på deltagarens utseende. 
Deltagaren påpekade även att hon trodde att det som hindrar kvinnor från att ta sig 
uppåt i karriären ofta inte är män utan just andra kvinnor och att utseende kunde vara en 
faktor som kvinnor lätt konkurrerade kring. Vissa av deltagarna menade att om valet 
stod mellan en vacker, mindre vacker och alldaglig person så skulle de välja den 
alldagliga. Detta för att en väldigt vacker person kan upplevas som lite ”tillgjord” och 
även vara ett ”hot” mot de övriga anställda. Merparten av deltagarna hävdade 
emellertid att de inte upplevt någon konkurrens då det gäller utseendet, eller att de fått 
kommentarer om utseendet på arbetsplatsen. Samma personer hävdade även att de 
föredrog att anställa den individ som uppfattades som attraktivast, förutsatt att alla hade 
liknande referenser. Vissa av deltagarna pekade dock på att ett vackert yttre ibland kan 
ge upphov till misstankar om att individen är egoistisk och saknar djup men skulle välja 
att antingen anställa oattraktiva eller väldigt attraktiva, för att dessa är mer spännande 
än individer med alldagliga utseenden. Samma deltagare menade även att vackra 
individer förmodligen blir kraftigt favoriserade vid konfliktsituationer och att detta 
förmodligen beror på ursprungliga värderingar, där skönhet premieras.  
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Alltså om nån är otroligt vacker så kan man nästan bli avståndstagande, men det kan även bli 
väldigt mycket konkurrenssituationer. Just det här som jag sa tidigare att man kanske instinktivt 
konkurrerar med en person som är vackrare än en själv, man ser det som ett hot. Det kan bli 
konkurrenssituationer för ganska vackra personer” 
 
”Jag har en kollega som jag upplever hackar på mig så fort det finns tillfälle…egentligen utan 
anledning. Hon försöker på nåt sätt att hela tiden tala om för mig att jag gör fel, säga något 
negativt. Jag har funderat över vad det kan bero på och jag kan inte komma på nån annan 
anledning än att hon på nåt sätt konkurrerar med mig”. 
 
 
Utseende och diskriminering 

 
En tanke som samtliga av deltagarna tog upp var att överviktiga ute i samhället 
förmodligen har svårare att få jobb. Samtliga av de tillfrågade menade dessutom att de 
helst inte ville anställa överviktiga individer. Tillexempel menade en av de tillfrågade 
att rejält överviktiga människor borde ha det betydligt svårare ute i arbetslivet, jämfört 
med smala eller normalviktiga. Deltagaren hävdade tillexempel att överviktiga 
individer upplevdes ha en bristande karaktär och därmed även skulle komma att 
prestera sämre på arbetsplatsen. En annan av deltagarna hävdade även att överviktiga 
individer sände ut signaler om att inte ta hand om sitt utseende och bry sig om sig själv 
på ett sunt sätt, och därmed kanske inte var lika kompetent att sköta specifika 
arbetsuppgifter. På samma sätt menade deltagarna att det var viktigt att inte ha alltför 
överviktiga individer då de anställda ofta representerade ett specifikt koncept och var 
företagets ansikte utåt. Något som deltagarna även pekade på var att fina kläder och en 
eventuell sminkning oftast påverkar de flesta människor positivt, det vill säga ett 
mindre vackert yttre går att ”kamouflera” genom rätt beklädnad. Vissa av deltagarna 
nämnde att illgrönt hår och badtofflor var exempel på kläder och utsmyckning som 
absolut inte uppskattades. Ytterligare en deltagare kallade korta män för ”korta taxar” 
och menade att dessa ofta har ett behov av att hävda sig och ibland inte klarar av ett 
hårdare klimat och jargong. När det gällde utseende och diskriminering var deltagarna 
även överens om att det skulle vara mycket svårt att på laglig väg kunna komma tillrätta 
med de diskrimineringar som kanske (omedvetet) görs och att det alltid skulle gå att 
motivera varför ett visst utseende har premierats. Alla deltagarna menade även att de 
som rekryterare eller egna företagare ville vara fria i sitt val av vilka de skulle anställa 
och att därmed en eventuell lag som motverkar diskriminering av vissa utseenden inte 
var speciellt önskvärd. De tillfrågade menade dock att det inte var små detaljer i 
utseendet som avgjorde om individen såg ”bra ut” eller inte, utan snarare klädsel, stil 
och det allmänna helhetsintrycket, men att extrem övervikt var fatalt för den 
arbetssökande. Deltagarna poängterade emellertid genomgående att de inte syftade på 
lätt överviktiga eller mulliga personer utan snarare rejält överviktiga individer. Dock 
var det ingen av deltagarna som nämnde att en överviktig individ skulle kunna medföra 
ökade sjukkostnader och därmed inte var önskvärd på arbetsplatsen. Deltagarna 
nämnde snarare att det var egna fördomar om att en överviktig individ skulle göra ett 
sämre jobb eller helt enkelt inte passa för som representant för den specifika 
verksamheten. Deltagarna  använde ofta begreppen överviktig och slapp när dessa 
skulle beskriva vad som inte ansågs som ett gångbart utseende. 
 
”Det finns en sak som har med utseende som jag kommer att tänka på och det är personer som 
är ganska överviktiga, de måste ha det jättesvårt ute i arbetslivet. Just som man själv känner.. 
man upplever att de skulle ha bristande karaktär”. 
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”Det är ju ingen som har rätt att diskriminera, men i det här fallet så..jo” 
 
”Ingen annan ska komma och säga vad jag ska leja för personal” 
”Man ska nog inte gå för långt för att hitta bevekelsegrunder för diskriminering, vi har ju redan 
många som det är och var ska man någonsin sätta gränsen. Jag tror att det här är väldigt svårt 
för det är så pass subjektivt. Jag kan nog tänka mig att de flesta människor uppfattas som 
gångbart attraktiva om de har vett att klä sig propert och tvätta sig och så vidare. Om man inte 
har ett alltför jävligt uppträdande..så tror jag att det skulle vara svårt att anföra det som grund 
för diskriminering för att man kanske har en ful näsa eller stora öron eller nåt i den stilen”. 
 
Av citaten ovan var det uppenbart att de tillfrågade hade tydliga åsikter om vilken 
kroppstyp som inte föredrogs. Deltagarna ansåg dessutom inte utseende i sig vara en 
tillräckligt stark grund för en ny diskrimineringslag, detta på grund av ämnets 
subjektiva natur och hävdade att en diskrimineringslag som innefattar utseende eller 
kroppsvikt inte var att rekommendera. Deltagarna var även bestämda med att det var 
deras rätt som arbetsgivare eller rekryterare att så fritt som möjligt få välja sin egen 
personal. Deltagarna menade även på att lagstiftningen inte fick gå för långt då det 
gäller diskrimineringsgrunder då det kunde innebära att arbetsplatser tvingas anställa 
personal som inte är tillräckligt representativ.  
 
 
 

    A l l m ä n   d i s k u s s i o n 
 
Den genomförda studien bygger på kvalitativa intervjuer där deltagarna fick svara 
utifrån en intervjuguide på hur de upplevde utseendets betydelse i 
anställningssammanhang. På grund av ämnets relativt ovanliga karaktär fanns det inte 
någon exakt likadan undersökning inom just utseende och anställning. Dock gick det att 
finna litteratur och internationellt publicerade artiklar ibland annat PsychInfo som 
behandlade ämnena skönhet och rekrytering. Intervjufrågorna bygger dock helt på mina 
egna funderingar kring ämnet och har inte hämtat inspiration från de redan genomförda 
undersökningarna. När intervjun väl utfördes kom den att bli semistrukturerad, snarare 
än strukturerad, då frågorna gav upphov till en del följdfrågor och även frågor från 
deltagarna. Vad som återigen bör poängteras är att deltagarna innan intervjutillfället 
informerades om syftet med studien, men att de inte fick ta del av intervjufrågorna i 
förväg. Deltagarna fick heller inte läsa intervjufrågorna under intervjuns gång, utan 
svara på frågorna i den följd de ställdes. Anledningen till detta var min önskan om att 
deltagarna skulle svara så spontant och ”äkta” som möjligt på frågorna. Syftet var 
således att eliminera risken att deltagarna tänkte ut ett svar som de tyckte lät bra eller 
svarade som ”man borde svara”. Att få tag på intervjupersoner visade sig vara relativt 
svårt då en del tillfrågade ansåg ämnet vara för komplicerat.  
 
Eftersom intervjuerna endast bestod av sex rekryterares reflektioner går det 
förmodligen inte att dra några generella slutsatser om ämnet. Validiteten kan därmed 
inte sägas vara speciellt hög. Något som även påverkar generaliserbarheten är att data 
påverkas och begränsas av såkallad social önskvärdhet. Vad som även kan vara värt att 
poängtera var deltagarnas relativt likartade svar, något som eventuellt sänker validiteten 
för just den här specifika undersökningen, då svaren inte täcker ett brett spektrum. 
Något som även kan ha kommit att påverka resultatet var att det kan ha funnits en 
misstanke om att kollegor etcetera. skulle komma att få reda på vad de sagt i intervjun. 
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Något som de flesta deltagarna således var mycket noga med att kommentera var att 
bandupptagningarna skulle raderas så fort uppsatsen var färdigskriven och opponerad 
på. Eftersom inga exakta liknande studier gjorts kan undersökningen sägas vara 
närmast explorativ till sin utformning. Något som gör att även om inte 
generaliserbarheten är speciellt hög, så kan resultaten ändå vara intressanta vid just 
denna specifika studie. 
 
Då det gäller själva resultatdelen pekade deltagarnas svar på att utseende verkligen är 
något som påverkar oss i hög grad, inte minst i anställningssituationer. Att deltagarna 
ansåg utseendet vara av stor vikt beror förmodligen framförallt på att man som individ 
tenderar att mäta sitt egenvärde i grad av uppskattning hos andra personer och ett 
vackert yttre ger som undersökningar visat, större uppskattning. Vad som återigen bör 
poängteras är att frågan om utseendets betydelse ställdes i början av intervjun och att 
det kan misstänkas att deltagarna inte vågade säga exakt vad de tyckte. Att utseende är 
av mindre vikt då det gäller familj och vänner tvivlar jag inte på, men med tanke på 
svaren som sedan gavs då det gällde det yttres betydelse vid anställning, tvivlar jag på 
att deltagarna svarade som de verkligen ansåg.  
 
När det gällde det yttres betydelse vid rekrytering och anställningsintervjuer hävdade 
deltagarna att det yttre var av stor betydelse. Deltagarna hävdade tillexempel att det var 
av avgörande betydelse om den arbetssökande hade rena kläder och såg fräsch och 
representativ ut. Intressant var dock deltagarnas åsikter om att ett vackert ansikte per 
automatik skulle spela stor roll vid anställningssammanhang, att det positivt skulle 
gynna den arbetssökande.  Ingen av deltagarna kunde emellertid närmare precisera på 
exakt vilket sätt ett vackert yttre var en fördel, mer än att vissa branscher kräver att de 
anställda ser bra ut. Deltagarna nämnde branscher som PR och hotell där det yttre 
skulle vara av särskild stor vikt. Som diverse undersökningar visat är utseendet på 
personalen något som faktiskt fått större betydelse, då personalen numera ofta är 
ansiktet utåt för ett företag (Hellmark, 2006). Visserligen är det svårt att särskilja på 
vad som är ”ett vackert yttre” och vad som är ett gångbart representativt utseende. 
Deltagarna menade förmodligen att själva utseendet var av mindre vikt och att det 
väsentliga var att de anställda främst såg presentabla ut. Intressant nog så visade även 
undersökningar att ett vackert yttre premierades i anställningssammanhang och att de 
individer som gått igenom skönhetsoperationer eller investerat stora summor i kläder 
och smink fortfarande fick sämre betalt (www.dinapengar.se). Detta skulle alltså kunna 
tyda på att ett vackert utseende är något som faktiskt spelar större roll än vad rätt kläder 
och frisyr gör och att det fördelaktiga utseendet bör vara naturligt. Deltagarna var 
emellertid måna om att påpeka att just på deras arbetsplats var det inte speciellt relevant 
hur de anställda såg ut. Men att det rent generellt är viktigt och att andra arbetsplatser 
förmodligen kräver ett vackert yttre. Detta skulle kunna tolkas som att deltagarna inte 
ville ”smutskasta” sin arbetsplats. Vad som är intressant i sammanhanget är det redan 
nämnda faktum att klädsel och personlig stil inte får påverka vid en anställningsintervju 
(JämO et al., 1999). Något som intervjudeltagarna inte verkade vara medvetna om.  
 
Ytterligare en intressant aspekt var deltagarnas reaktion på om en arbetssökande 
upplevdes som ofräsch. En arbetssökande som luktar illa och ser smutsig ut räknas 
självklart bort. Men vad som är intressant att poängtera är att en del individers 
personliga klädstil är medvetet ”nedklädd”. Är det således rätt att kräva att en individ 
gör avkall på sin personliga stil eller att ge jobbet till någon annan med en prydligare 
klädstil? Då det är förbjudet att diskriminera en individ på grund av dennes klädedräkt, 
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om det inte finns säkerhets eller hälsoskäl, var det ett förvånande svar. Förmodligen är 
diskriminering av klädedräkt något som idag främst åberopas vid etnisk diskriminering.  
 
Då uppsatsens syfte var att undersöka hur utseendet påverkade vid anställningar och 
rekrytering hade deltagarna förmodligen betydligt mer tankar och fördomar än vad de 
vågade erkänna. Förmodligen var det ett ämne och en frågeställning som de inte 
reflekterat så mycket kring och deltagarna blev därmed lite ställda när frågorna ställdes. 
En del av deltagarna hade svårt att tala utifrån sin personliga åsikt, då de var mycket 
måna om att tala om att arbetsplatsen försökte undvika diskriminering och därmed 
kanske inte vågade delge sina verkliga åsikter om det yttres påverkan. Nämnas bör även 
att vissa av intervjuerna ägde rum på deltagarnas arbetsplats, något som eventuellt kan 
ha medfört att deltagarna inte vågade gå ifrån sin yrkesroll. Vad som även bör tilläggas 
är att detta var en kvalitativ undersökning, syftet var således att undersöka deltagarnas 
åsikter kring skönhet och anställning. Hade undersökningen haft en kvantitativ 
utformning hade det varit lättare att rent principiellt avgöra om ett vackert yttre 
premierades. Detta var dock inte syftet utan snarare att kunna undersöka de attityder 
som finns gällande utseende och arbetsplatser.  
 
Värt att tillägga är att Sverige börjat anamma en attityd som USA främst tidigare haft, 
att utseende är viktigt och något som hjälper den arbetssökande att antingen få ett jobb 
eller att klättra i hierarkin. Att svenska företag använder sig av begrepp som estetisk 
kompetens och hävdar att det yttre är allt viktigare för att få jobb pekar på att klimatet 
blivit hårdare, men medför även att individer uppmärksammas på problemet och 
därmed har en vettig chans att veta vad som krävs för att få ett specifikt jobb.  
 
Vad som även bör poängteras är kravet på foto som många företag uppmanar de 
arbetssökande att skicka med. Genom att kräva ett foto i ansökningsbrevet kan detta 
förmodligen bidra till att sökande sorteras bort för att de inte anses representera vad 
företaget står för. Detta gäller antagligen inte bara individer med ett mindre vackert 
utseende utan även människor som på andra sätt inte faller inom normen för vad många 
företag vill anställa. Risken finns alltså att människor av utländskt ursprung, äldre eller 
handikappade sorteras bort. Som tidigare nämnts påpekade vissa av deltagarna att de 
gärna såg att de arbetssökande skickade med ett foto för att det ansågs trevligt. Det är 
lätt att förstå resonemanget då det är enklare att få förståelse för en individ och dess 
ansökningsbrev om det samtidigt går att få ett ansikte till det. Men det är förmodligen 
omöjligt att inte bilda sig en uppfattning om personen och tillskriva denne specifika 
egenskaper utifrån det yttre. Om detta sedan resulterar i ett annorlunda bemötande 
gentemot de arbetssökande är kravet på foto ren diskriminering.  
 
Värt att notera var upplevelsen att ett alltför frapperande yttre inte alltid upplevdes som 
en fördel vid just en anställningsintervju. En av deltagarna hävdade att alltför vackra 
människor kan komma att stöta på svårigheter inom en organisation och att ett 
alldagligt utseende då var att föredra. Deltagaren menade att ett vackert yttre kan 
resultera i avundsjuka och konkurrenssituationer. Detta kan lite primitivt förklaras med 
människors tendenser och ibland behov av att konkurrera med varandra. Värt att 
poängtera är dock att diverse teorier pekar på att det är mer lönsamt att vara attraktiv 
om du är kvinna, och att kvinnor som anses oattraktiva automatiskt anses vara mindre 
kompatibla. Dessa resultat innebär således att som kvinna är det inte enbart kompetens 
som avgör vem som får jobbet, utan även hur pass attraktiv kvinnan anses vara. Dock 
påpekar Etcoff (1999), att trots att människor tenderar att ranka attraktiva personer som 
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generellt mer intelligenta, så gällde detta främst då arbetsuppgifterna var av medelsvår 
karaktär. För riktigt svåra uppgifter ansågs ett vackert yttre inte längre vara en fördel, 
utan hade snarare en negativ effekt.  
Som tidigare påpekats var det främst kvinnor och kvinnlig skönhet som kom på tal 
under intervjuerna. Deltagarna verkade främst associera till kvinnor då det talades om 
diskriminering. Förmodligen beror det på att utseende och skönhet främst har varit 
förknippat med något som kvinnor intresserar sig för och att det främst gynnar kvinnor 
att se bra ut. Vad som dessutom är intressant är deltagarnas resonemang om att vissa 
typer av servicejobb premierar ”blonda, slanka, snygga tjejer”. Black (2004) menar 
tillexempel att mansdominerade branscher gärna använder sig av kvinnor då det gäller 
marknadsföring. Enligt Black handlar det dock om att kvinnor skulle inge ett större 
förtroende och utstråla empati snarare än att endast ett frappant yttre skulle spela in.  
Först på senare tid har det även börjat dyka upp en motsvarande manlig fåfänga. En av 
(de manliga) deltagarna pratade tillexempel om korta taxar och menade att korta män 
kan komma att diskrimineras i arbetssituationer. Eftersom undersökningen bestod av 
sex personer, varav fyra var kvinnor, kan det vara så enkelt att dessa främst talade om 
kvinnor och utseende, helt enkelt för att de främst refererade till sig själva. Även om det 
självklart inte är av största vikt hur du ser ut dom kvinna då du söker jobb, är det viktigt 
att uppmärksamma problematiken, att även om samhället strävar efter att bli mer 
jämställt så är det fortfarande vissa områden där män och kvinnor bedöms olika.  
 
Samtliga deltagare nämnde att överviktiga individer förmodligen har svårare att få jobb, 
att de ansågs få jobba hårdare för att bevisa sin kompetens. Detta verkade vara ett 
viktigt ämne då samtliga deltagare hade en åsikt om just överviktiga och eventuell 
anställning. Måhända är detta ett ämne som fått mycket medial uppmärksamhet den 
senaste tiden och därför var deltagarna mer benägna att fokusera på just detta ämne 
Deltagarna resonerade således som att överviktiga individer befann sig i en underlägsen 
position. Eventuellt fanns det en rädsla hos deltagarna för att överviktiga anställda 
skulle komma att ge företaget dåligt rykte, att arbetsplatsen inte skulle uppfattas som 
tillräckligt representativ. Vad som emellertid måste poängteras är att merparten av 
deltagarna inte ansåg att överviktiga människor presterade sämre, snarare att deltagarna 
trodde att överviktiga rent generellt borde ha det svårare. Detta är särskilt intressant då 
människor tenderat att öka i vikt under de senaste decennierna och att fetma i viss mån 
även blivit en folksjukdom. Detta samtidigt som samhället visar en trend åt andra hållet, 
att det är förkastligt att inte bry sig om sin kropp och många människor utvecklar 
diverse ätstörningar. Förmodligen handlar det mycket om klass, även om deltagarna 
inte använde sig av den benämningen. Då fetma har blivit något av en klassfråga, 
kommer det även att handla om klass då rekryterare och arbetsgivare avgör vem som 
får jobbet. De med mer pengar äter nyttigare och dyrare mat, har råd med träningskort 
etcetera och anses i slutändan som mer kompetenta.  
 
Enligt Johnson och Lennon (1999), finns det dock inte direkta fakta som pekar på att 
överviktiga skulle göra ett sämre jobb eller ha högre sjukfrånvaro. Det är snarare en 
uppfattning, men problemet är att den allmänna uppfattningen i samhället ofta fungerar 
som en sanning (Johnson & Lennon, 1999). Dessutom menar Rothblum, Miller och 
Garbutt (1988) att anledningen till att oattraktiva individer generellt har det svårare är 
för att de oftast tvingas tävla mot mer attraktiva individer.  
 
Ett tydligt faktum är emellertid att diskriminering har fått ytterligare en variabel. Där 
det tidigare var ett utländskt utseende eller efternamn som bortprioriterades, är det nu 
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även kroppsbyggnad som ligger till grund för diskriminering. Emellertid vill jag 
poängtera att jag inte tror att det blivit lättare för individer med utländsk härkomst att 
söka jobb, snarare att det diskrimineras mer och i större utsträckning än tidigare.  
Slutligen bör det tilläggas att det finns betydligt fler variabler än just det yttre som 
påverkar en människas första intryck av en individ (Etcoff, 1999). Något som även kan 
vara värt att poängtera är det faktum att de flesta (amerikanska) studier som gjorts inom 
ämnet skönhet har handlat om att jämföra de fördelar som vackra människor åtnjuter. 
Även om dessa visade sig vara många så vill Etcoff påpeka ”The studies say as much 

about the disadvantages of being below average in looks as about the advantages of 

beauty. In fact, the evidence is that the penalty for ugliness might be even greater than 

the reward of beauty” (Etcoff, 1999 sid. 53). Detta citat kan tyckas extremt men väcker 
en tanke. Kanske är inte det stora problemet att vackra människor positivt särbehandlas 
i samhället, utan snarare att de mindre vackra blir missgynnade i större utsträckning än 
vad vi vill inse. Vad som definitivt kom fram under intervjuerna var att utseende i hög 
grad påverkar människor och att det yttre är något som individer bryr sig om, hos sig 
själva såväl som hos andra. Det var även uppenbart att det yttre är något som människor 
har mycket fördomar och förutfattade meningar kring. Uppenbart var även att attityden 
kring överviktiga individer skulle behöva revideras. Vad som dock bör poängteras är att 
människor alltid har ett val och därför bör kunna motstå att diskriminera i alltför stor 
utsträckning. Även om det första intrycket av en individ är negativt har människor 
således ett val i hur de ska gå vidare med detta.  
 
Vad som bör poängteras är att även om människor är medvetna om att det 
diskrimineras i samhället verkar det finnas ett slags tabu kring att erkänna att människor 
med ett mindre vackert yttre faktiskt har sämre möjligheter än de som anses vackra. 
Den här studien visar emellertid en verklighet där ett vackert yttre faktiskt föredras, 
men framförallt att en individ som är mindre vacker och dessutom överviktig i princip 
helt väljs bort i anställningssammanhang. Vad som tillsist kan tilläggas är att även om 
individer kan lära sig av diverse fördomar och försöka motarbeta dessa är det kanske 
lättare sagt än gjort. Att utseende är viktigt råder det inget tvivel om och att människor 
dessutom verkar mer eller mindre predestinerade att reagera på det yttre har denna 
studie tydligt visat. Vad som dock framkom, var att även om ett vackert yttre är en klar 
fördel, så hävdade deltagarna att det som slutligen avgör är individens kompetens. 
Således så lönar det sig alltid med rätt utbildning och sakkunskap. Dock kan det 
konstateras att ett vackert yttre, kombinerat med adekvat kompetens, är en oslagbar 
kombination.   
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                                                           A p p e n d i x 
 
INTERVJUFRÅGOR C-UPPSATS PSYKOLOGI 

 
 
1.)  Hur tänker/ resonerar du kring begreppet ”ett vackert yttre”? 
 
2.)  Är skönhet (din bild av skönhet) viktigt, dels för din egen del, samt även när du 
bedömer andra människor? 
 
3.)  Vad karakteriserar en vacker kvinna respektive en vacker man? 
 
4.)  Vid en eventuell anställning, tror du att utseendet spelar någon roll? 
 
5.)  På vilket sätt kan en persons utseende ha en negativ påverkan? 
 
6.)  Vilka egenskaper tillskriver du en attraktiv person, respektive en mindre attraktiv 
person? 
 
7.)  Anser du att det finns en såkallad universell skönhet, det vill säga en mall på hur en 
vacker människa ser ut, oberoende av kultur och etnicitet? 
 
8.)  Tror du att vackra människor blir positivt särbehandlade i arbetslivet (har du själv 
ett konkret exempel på detta)? 
 
9.)  Anser du att vackra personer förväntas vara bättre lämpade för arbetsuppgiften än 
en mer alldaglig person? 
 
10.)  Vem anställer du helst (förutsatt att samtliga har lika kvalifikationer) en vacker 
person,        en alldaglig eller en mindre vacker person? 
 
11.)  Hur tror du att det är ute i arbetslivet, tror du att utseendet spelar någon roll rent 
generellt? 
 
12.)  Finns det på din/er arbetsplats några aktiva strategier för att motverka att utseendet 
får för stort inflytande? 
 
13.)  Anser du att det är diskriminering att välja bort en mindre attraktiv person eller är 
det varje rekryterare/arbetsgivares rätt? 
 
14.)  Har du någon gång  fått kommentarer om ditt utseende på en arbetsplats, såväl av 
positiv som negativ karaktär? 
 
15.)  Brukar du och dina kollegor kommentera andras utseende, såväl arbetssökande 
som kollegor? 
 
16.)  Har du några egna kommentarer eller exempel som du vill tillägga eller berätta 
om? 
 


