
 

  



 

 

Sammanfattning 
 

Titel: Leder attraktivitet till produktivitet? En studie av fastighetsmäklares attraktivitet och dess 

påverkan. 
 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi, inriktning marknadsföring. 
 

Författare: Kalle Gudmundsson och Olivia Lundbäck. 
 

Handledare: Jonas Kågström. 
 

Datum: 2019, maj. 
 

Syfte: Tidigare forskning indikerar att attraktiva personer är produktivare än oattraktiva personer. 

Syftet med denna studie är således att analysera om ”beauty premium” återfinns i säljande yrken 

och hur den påverkar produktivitet. Vi undersöker huruvida det existerar samband mellan 

produktivitet och attraktion hos svenska fastighetsmäklare. Vi tar också reda på om “beauty 

premium” effekterna skiljer sig åt mellan män och kvinnor samt hur en attraktiv och produktiv 

fastighetsmäklare ut. 

 

Metod: Studiens tillvägagångssätt är deduktivt eftersom litteratur och vetenskapliga artiklar använts 

och analyserats. Studien har ett syfte och frågeställningar som besvaras med en kvantitativ 

undersökning genom en enkätundersökning. Vidare analyseras resultatet med hjälp av SPSS och 

även korrelationsanalys, resultatet diskuteras och presenteras sedan dels genom tabeller skapade 

med SPSS. 

 

Resultat & slutsats: Vår studie resulterade inte i ett samband mellan hög attraktivitet och 

produktivitet. Vi har istället funnit att attraktivitetsbetyg nära snittet kan bidra till högre 

produktivitet, främst när det kommer till kvinnor. ”Beauty premium” effekterna skiljer sig åt när det 

kommer till män och kvinnor eftersom mycket attraktiva kvinnor istället påverkas av ”beauty 

penalty”. Det vi fann gemensamt mellan kvinnor och män är att attraktivitetsbetyg nära snittet har 

ökad produktivitet och vår slutsats pekar på att detta beror på ”beauty penalty” effekterna. Vi kom 

även fram till att attraktiva fastighetsmäklare har symmetri i hudstruktur samt ett generiskt utseende 

medan utseendet på en produktiv fastighetsmäklare är mycket varierat och vi såg inget tydligt 

samband förutom att de låg nära snittbetyget i attraktivitet. 

 



 

 

Uppsatsens bidrag: Denna studie är först med att undersöka attraktion kopplat till produktivitet när 

det kommer till fastighetsmäklare eller säljande yrken. Studiens bidrag är att ge en klarare bild och 

således kunskap om hur begreppen attraktion och produktivitet påverkar varandra och vilka andra 

variabler som spelar roll. 

 

Förslag till vidare forskning: Genom vår forskning har vi förstått att attraktion kan påverka 

produktivitet på många olika sätt. För att säkerhetsställa de resultat vi fått fram utifrån vår studie 

skulle det vara relevant att göra en liknande studie inom andra säljande yrken än fastighetsmäklare. 

För att skapa mer förståelse kring dessa begrepps samband, skulle en liknande studie kunna utföras 

inom andra branscher. Även forskning som utgår mer ifrån kön eftersom vårt resultat indikerar på 

att attraktion påverkar olika hos män och kvinnor. Till sist en studie som kan utföras på samma sätt 

som denna studie, men med mer fokus på ålder och dess påverkan. 

 

Nyckelord: Attraktivitet, beauty penalty, beauty premium, fastighetsmäklare, kön, produktivitet, 

ålder 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 
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influence. 
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Aim: Previous research suggests that attractive people are more productive than unattractive 

people. The purpose of this study is to analyze whether beauty premium is found in selling 

professions and how it affects people’s productivity. We are investigating whether there exist a 

connection between productivity and attraction with Swedish real estate agents. We are also 

reviewing if "beauty premium" effects differ between men and women and how an attractive and 

productive real estate agent looks like. 

 

Method: The study's approach is deductive, since literature and scientific articles have been used 

and analyzed. The study has a purpose and questions that are answered with help of a quantitative 

survey through. Furthermore, the results are analyzed with SPSS and with correlation analysis. The 

result is discussed and then presented partly through tables created with SPSS. 

 

Result & Conclusions: The result of this study does not end up with a connection between high 

attractiveness and productivity. Instead we have found that attractiveness ratings close to the 

average can contribute to higher productivity, especially when it comes to women. The "beauty 

premium" effects also differ when it comes to men and women, very attractive women are rather 

affected by "beauty penalty". What we found equally between women and men is that attractiveness 

ratings close to the average grade have increased productivity, our conclusion indicates that this is 

due to the “beauty penalty” effects. We also found out that attractive real estate agents have 

symmetry in skin structure and a generic appearance, while the appearance of a productive real 

estate broker is very varied and we saw no clear connection except that they were close to the 

average grade in attractiveness. 



 

 

 

Contribution of the thesis: This study is the first to research attraction linked to productivity when 

it comes to real estate agents or sales professions. The study's contribution is to give a clearer 

picture and knowledge of how the concepts of attraction and productivity affect each other, also 

knowledge about other variables that play a role in this. 

 

Suggestions for future research: Through our research, we understand that attraction can affect 

productivity in many ways. In order to safeguard the results that we have obtained from our study, it 

would be relevant to do a similar study in other sales professions. To create more understanding of 

how these concepts are connected, a similar study could be performed in other businesses. Also, 

research that is more gender-based could be necessary because our results indicate that attraction 

affects men and women differently. Finally, a study that can be performed in the same way as this 

study but with more focus on age and its influence. 

 

Key words: Attractiveness, age, beauty penalty, beauty premium, productivity, real estate agent, 

sex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Förord 

 
Vi skulle vilja börja med att tacka vår handledare Jonas Kågström, utan honom hade vi inte haft 
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valt att ställa upp med bild i denna uppsats. Vi hoppas att du som läsare ska finna vår studie 

intressant och ta med dig något som du kan ha användning för i livet.  
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1.Inledning  
1.1. Bakgrund 

Att döma människor efter deras utseende kallar Verniers & Vala (2018, s.1) för diskriminering. 

Istället för att ha förutfattade meningar som grundas på hur en person ser ut förespråkar vårt 

samhälle att alla människor har samma möjligheter, oavsett ursprung eller utseende 

(jämställdhetsmyndigheten, 2016). Om detta vore verklighet i dagens samhälle skulle en persons 

utseende och hur andra människor ser på dig inte påverka möjligheterna i livet. I verkligheten 

dömer människor varandra efter deras utseende och för de flesta påverkar detta hur de ser på sig 

själva (Wilson & Eckel, 2006, s.200).  

 

”Beauty premium” och ”Beauty penalty” är två begrepp som samlar de negativa och positiva 

effekterna som attraktiva människor påverkas av (Wilson & Eckel, 2006, s.199-200). ”Beauty 

premium” innefattar effekter som en högre lön och ett högre förtroendeingivande. ”Beauty penalty” 

representerar ökade förväntningar och sexism (Cash, Gillen & Burns, 1997, s.301). I denna studien 

undersöks dessa effekter mer ingående och hur de påverkar produktivitet i säljande yrken.  

 

All tidigare forskning ställdes på sin spets när Fidrmuc & Papahawasit publicerade en artikel i 

början av år 2019. De valde att undersöka om effekten av skönhet kvarstår även om bedömaren inte 

vet hur den som presterar ser ut. De undersökte hur 2800 forskares arbete blivit uppfyllt genom 

citering och publiceringar. När de sedan med hjälp av en panel betygsatt dessa forskares utseende 

upptäcktes korrelationer som stämmer överens med den tidigare nämnda effekten “beauty 

premium”, här i en miljö där de som citerat och publicerat arbetet inte varit medvetna om hur 

forskarna ser ut. Resultaten bevisar att attraktivitet har en betydande påverkan på forskares 

produktivitet, höga poäng på attraktivitet korrelerade med cirka 15% högre produktivitet samtidigt 

som en extra författare endast ökade produktiviteten med 9,5%. Samma resultat upptäcktes när 

citeringar mättes, en högre attraktivitet resulterade i 13,88–18,17% mer citeringar samtidigt som en 

extra författare resulterade i cirka 32% mer citeringar. Här hade attraktivitet inte en lika väsentlig 

påverkan men fortfarande en betydande effekt. Dessa citeringar har utförts av andra forskare som 

inte är medvetna om hur original författarna ser ut (Fidrmuc & Paphawasit, 2019, s.24–27) 

 

1.2 Problematisering 

Det går inte att förändra dina gener eller ditt ansiktes former, men du kan påverka hur attraktiv du 

uppfattas. Klädstil, kroppshållning, ögonkontakt och leende är exempel på element som påverkar 

hur attraktiv en person uppfattas (Nguyen m.fl., 2012, s.246–247; Briñol, Petty, & Wagner, 2009, 
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s.1062). För att inte underskatta eller överskatta vikten av att påverka dessa faktorer i en säljande 

miljö väljer vi att öka förståelsen kring sambandet mellan attraktivitet och produktivitet. 

 

Huruvida en attraktiv person presterar bättre är en fråga som fortfarande är obesvarad. Fenomenet 

“beauty premium” innebär bättre möjligheter till högre lön och samarbete med andra människor och 

motsatsen till detta är “beauty penalty” som innebär högre förväntningar på en attraktiv person i 

jämförelse med en oattraktiv person, en effekt som kan utmynna i att förväntningar inte uppfylls 

och förtroendet därav går förlorat menar Wilson och Eckel (2006, s.189). En utpräglad förklaring 

till varför en människas utseende påverkar dennes förutsättningar att vara produktiv och 

framgångsrik är något tidigare forskning inte kan besvara (Belott, Bhaskar & Van de Ven, 2012, 

s.851–852; Cai m.fl., 2019, s.10–12; Fidrmuc & Paphawasit, 2019, s.47–48). Denna studien ämnar 

således föra forskningen närmare svaret på denna fråga genom att skapa en förståelse för hur 

attraktion påverkar produktivitet inom säljande yrken. 

 

För att prestera på en hög nivå måste du vara produktiv. Begreppet prestation är uppbyggt av de 

element som gör personer framgångsrika; effektivitet, effekt, kvalitet, produktivitet, 

arbetslivskvalitet, innovation och lönsamhet samt budgetering (Sink, Tuttle, & Devries, 1984, 

s.267–268). Produktivitet är inte bara ett av dem viktigaste elementen utan också enkelt att mäta, 

det handlar nämligen om förhållandet mellan kvantiteter av produktionen alternativt förhållandet 

mellan kvantiteten på önskad kvalitetsnivå och resurserna faktiskt förbrukade. Produktivitet är 

således av beroende av effektivitet och kvalitet i ingående produktion likväl som i utgående 

produktion (Sink, Tuttle, & Devries, 1984, s.267–268). 

 

För att kvantifiera en fastighetsmäklares prestation bör fokus ligga på utförda affärer. Att förmedla 

fastigheter såväl som bostadsrätter är fastighetsmäklarens huvuduppgifter och antalet sålda bostäder 

är därför måttstocken för en mäklares produktivitet. Vad Fidrmuc & Paphawasit’s (2019, s.24–27) 

forskning bevisar är att attraktivitet påverkar produktivitet. Sandberg & Alvesson hävdar (2011, 

s.23) att detta ökar studiens relevans, möjligheten finns också att vi får resultat som ytterligare 

förklarar Fidrmuc & Paphawasit’s (2019) fynd. 

 

 

1.3 Syfte  
Syftet med denna studie är att analysera om ”beauty premium” återfinns i säljande yrken och om det 

påverkar produktivitet. 
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1.4 Frågeställningar 

• Existerar det ett samband mellan produktivitet och attraktion hos svenska fastighetsmäklare? 

• Skiljer sig “beauty premium” effekterna åt mellan män och kvinnor? 

• Hur ser en attraktiv fastighetsmäklare ut? 

• Hur ser en produktiv fastighetsmäklare ut? 
 

1.5 Avgränsning 

För att kunna fylla detta forskningsgap har vi valt att avgränsa vår studie till svenska 

fastighetsmäklare som är yrkesaktiva inom Stockholms län. Vi har valt yrket fastighetsmäklare 

eftersom att aktiva i detta yrke representerar sitt eget varumärke genom att i sin roll som 

fastighetsmäklare vara tjänsten kunden köper. Vi har avgränsat oss till Stockholms län av anledning 

att arbetssättet och arbetsförhållanden kan se olika ut i olika städer runt om i Sverige. Majoriteten 

av Sveriges fastighetsmäklare jobbar på Stockholms marknad, i Stockholm finns det därmed fler 

valmöjligheter när det kommer till fastighetsmäklare. År 2019 finns över 2 340 registrerade 

fastighetsmäklare endast i Stockholms län (Fastighetsmäklarinspektionen, 2019).  

 

1.6 Disposition 

 
FIGUR 2: MODELL ÖVER DISPOSITIONEN AV UPPSATSEN (EGEN) 
 

Utöver introduktionen som tidigare presenterats kommer resterande del av arbetet disponeras på 

följande sätt: I den teoretiska referensramen presenteras begreppen attraktion, ”beauty premium” 

och ”beauty penalty”, dess innebörd samt påverkan. Därefter kommer produktivitet inom området 

utvecklas och likaså hur det uppskattas inom fastighetsmäklaryrket. Vidare förklaras 

ämnesbegreppen attraktion och produktivitet för att påvisa ett samband mellan dessa. Efter att den 

teoretiska referensramen framförts redogör vi för den metod vi använt oss av i ett metodavsnitt där 
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vi också behandlar studiens grundläggande kvalitetskriterier. En presentation av resultat kommer till 

följd av metodavsnittet samt en diskussion där datainsamling från den empiriska undersökningen 

sammanställts och kopplats till den teoretiska referensramen. Till sist framförs en slutsats för att 

besvara frågeställningarna och understödja bidrag till nuvarande forskning samt förslag till fortsatt 

forskning. 

 

1.7 Nyckelord 

Attraktivitet, beauty penalty, beauty premium, fastighetsmäklare, kön, produktivitet, ålder 
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2. Teoretisk referensram 
2.1 Attraktion 

Huruvida attraktivitet går att definiera är något som 107 års forskning försökt besvara och med 

hjälp av denna forskning är det möjligt att ange specifika faktorer som påverkar hur attraktiv en 

person uppfattas (dimensions, 2019). Jones & Jaeger (2019, s.201) har i en utförlig studie upptäckt 

påtagliga bevis för vilka dessa faktorer är samt att många förekommer i ansiktet. Kulturella 

skillnader och personliga åsikter kan forma avvikelser från dessa faktorer, ett exempel på detta visar 

Marcinkowska et al. (2019, s.4-12) i en helt ny studie där de sammanfört en betydande mängd 

forskning och samarbetat med 22 olika institut och 20 olika forskare för att erhålla ett så 

mångkulturellt korrekt resultat som möjligt. Detta forskningsresultat påvisar att kvinnor föredrog 

maskulinare ansikten i situationer där den manliga dödligheten är betydande alternativt där män i 

högre grad är ekonomiskt utsatta, jämfört med situationer där dödlighet och ekonomi låg på 

normala nivåer. Hos män finns det också avvikelser när det kommer till vad som generellt anses 

som attraktivt i ett kvinnligt ansikte, Marcinkowska, Dixson, Kozlov, Prasai, & Rantala (2017, 

s.180-183) upptäckte starka belägg för att feminina drag anses som mindre attraktivt desto äldre en 

man är. Denna studie var likaså mångkulturell och trots att dessa korrelationer var starkare i 

Spanien än i China och Finland påträffade forskarna indikation på att dessa preferenser stämmer in 

på män över hela världen. 

 

De presenterade studierna är exempel på undantag när de generella reglerna för attraktion inte går 

att implementera. Med stöd av forskning går det idag att konstatera vilka faktorer som påverkar hur 

attraktiv en person uppfattas i normala förhållanden. Detta har konstaterats i studien utförd av Jones 

& Jaeger (2019, s.10-11) där 128 personer bedömt attraktiviteten hos totalt 182 människor (109 

kvinnor och 73 män), denna studie visade att om kulturella skillnader fanns i bedömningen var 

samma faktorer föredragna vilket indikerar på en biologisk bas för attraktivitet. De faktorer som har 

visat sig vara viktigast när det kommer till vad som uppfattas attraktivt är de följande i fallande 

ordning: generiskt utseende, dimorfism i ansiktsformen samt symmetri i hudstrukturen (Jones & 

Jaeger, 2019, s.31). Hypoteser om att symmetri i ansiktet är en viktig faktor när det kommer till 

attraktivitet visar sig i nämnd forskning ha en svag påverkan på vad som uppfattas som attraktivt. 

Tidigare forskning utförd av Perrett et al. (1999, s.298-304) kring ämnet symmetri kopplat till 

attraktivitet tyder på liknande resultat, här har forskarna manipulerat bilder på ansikten för att sedan 

låta dessa betygsättas av oberoende respondenter. Deras resultat medförde en preferens för 

symmetriska ansikten när de ställs mot asymmetriska, skillnaden var trots det inte stor nog för att 

bevisa relevansen i detta attribut. 
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För att förstå varför generiskt utseende är ett attribut av sådan betydelse korrelerat till attraktion 

förklarar vi härmed anledningen till att somliga människor är attraktivare än andra. Thornhill & 

Gangestad (1993, s.238) förklarar att det handlar om genetik, människor är en av de arter på jorden 

som väljer sin partner för dess förmåga att leverera materiella fördelar som beskydd, föda samt 

omhändertagande men också för att föra de bästa generna vidare. Ett generiskt utseende kan enligt 

Thornhill & Gangestad (1993, s.249) påvisa en stabil utveckling samt ett naturligt motstånd mot 

parasiter. Anledningen till att människor söker sig mot hälsosamma partners där de har en större 

chans att få frisk och stark avkomma samt möjlighet till gynnsammare livskvalité är orsaken till att 

människor föredrar generiska ansikten framför individuella, Jones & Jaeger (2019, s.30-31) nämner 

emellertid att det faktum att människor är attraherade av generiska utseenden är ytterligare ett bevis 

för att det finns en biologisk bas för attraktion. 

 

Hur dimorfism i ansiktsformen påverkar attraktionskraft finns det blandade resultat kring, 

slutsatserna Jones & Jaeger (2019, s.10-11) uppnår förklaras ytterligare av det Chen, Jiang, Fan, 

Yang, & Ren, (2018, s.7) konstaterar i en studie. Chen et al. (2018, s.7) påstår att även om 

dimorfism påverkar attraktivitet  är det en förenkling att hävda att feminina ansikten föredras hos 

kvinnor samt maskulina ansikten hos män. Ett extremt feminint kvinnligt ansikte föredras inte 

gentemot ett mindre feminint, däremot påverkar maskulina drag attraktionskraften negativt i 

kvinnliga ansikten. Detsamma gäller hos män, ett maskulint ansikte behöver inte göra en man mer 

attraktiv men för framträdande kvinnliga drag påverkar mannens attraktionskraft negativt. Med stöd 

av denna forskning är Jones & Jaeger’s (2019, s.10-11) slutsater förtydligade och dimorfism kan 

anses vara en av de viktigaste aspekterna i att förklara och förstå attraktion.  

 

Förutom generiskt utseende och dimorfism är symmetri i hudstrukturen något som påverkar 

uppfattningen av attraktion. Hur stor påverkan detta har beskriver Fink, Grammer, & Thornhill 

(2001, s.96-97) i sin studie där de exponerar tydliga samband mellan symmetri i hudfärg och 

hudstruktur gentemot attraktionskraft. Ojämn hudfärg, skäggväxt och andra brister är något som 

influerar attraktionskraften, inget samband finns som ger stöd för att män skulle föredra kvinnor 

med ljusare hy anträffades. En röd nyans i ansiktet gav positiva effekter gentemot attraktion och 

blåa nyanser bidrog med en negativ effekt (Fink, Grammer, & Thornhill, 2001, s.96-97). Hos 

kvinnor är effekten av symmetri i hudstrukturen störst, Fink, Grammer, & Thornhill (2001, s.96-97) 

beskriver att även mäns attraktivitet påverkas av symmetri i hudstrukturen men däremot inte lika 

mycket som hos kvinnor. 
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2.1.1 Beauty premium 

Ett begrepp som inom forskning blir mer aktuellt är “beauty premium”, på senare år har 

användningen av detta begrepp inom forskning i kategorin ekonomi och ledning ökat markant.  

 

FIGUR 3: MODELL AV ARTIKLAR MED SÖKORDET “BEAUTY PREMIUM” (EGEN) KÄLLA: 
HTTPS://DIMENSIONS.AI 

 
FIGUR 4: MODELL AV CITERINGAR AV “BEAUTY PREMIUM” PUBLIKATIONER (EGEN) KÄLLA: 
HTTPS://DIMENSIONS.AI 
 
Totalt har 321 publikationer gjorts de senaste 8,5 åren där “beauty premium” använts, dessa artiklar 

har dessutom citerats 3,969 gånger. Att forskningen kring detta begrepp har ökat markant tyder på 

ett stigande intresse kring diskriminering och påverkan av attraktivitet. Begreppet “beauty 

premium” är ett samlingsord för de förmåner och den särbehandling som attraktiva människor 

upplever i olika situationer. Vi kommer här beskriva de olika effekterna som “beauty premium” har 

och förklara dess inflytande över affärsprocesser. 
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En av de tydligaste och mest slående effekterna beskrivs i en studie utförd av Ma, Hu, Jiang, & 

Meng (2015, s.5-6) där forskarna undersöker hur påverkan av olika förslag i en förhandling 

upplevs. Deras studie hittar stöd för slutsatsen att attraktiva kvinnor enklare kan föreslå ett orättvist 

förslag utan att det upplevs oskäligt. I fallet där en oattraktiv kvinna föreslår ett liknande förslag 

upplevs det förslaget i majoriteten av fallen som oskäligt och nekas därmed. Detta innebär att i den 

händelse en attraktiv kvinna presenterar ett orättvist förslag är möjligheten att motparten kommer 

överväga detta och eventuellt acceptera betydligt större än i den händelse en oattraktiv kvinna 

presenterat det (Ma et al. 2015, s.8). Ma et al. (2015, s.8) konstaterar att “beauty premium” kan ha 

en starkare påverkan på en förhandling än ett rättvist avtal eftersom det bidrar till att en attraktiv 

person är mer förtroendeingivande. Det har till och med visat sig i en studie av Jin, Fan, Dai, & Ma 

(2017, s.134) att låntagare som inte betalar tillbaka sina lån i tid är påverkade av detta. De fann ett 

betydande samband mellan låntagarens attraktivitet och dess bemötande vid försenad betalning. 

Något författarna menar på har att göra med hur trovärdig en person uppfattas (Wilson & Eckel, 

2006 se Jin et al. 2017, s.135). Detta är ett intressant fenomen enligt Pei & Meng (2018, s.5) som 

hävdar att detta innebär att den subjektiva synen på rättvisa är äventyrad. 

 

Trovärdighet kan vara avgörande i en förhandling när det handlar om att få sin vilja igenom, Ma et 

al. (2015, s.5-6) har visat att en attraktiv person lättare uppfattas som trovärdig och Wilson & Eckel 

(2006, s.199-200) har en möjlig förklaring till varför så är fallet. Wilson & Eckel (2006, s.200) har i 

sin studie undersökt hur attraktiva människor uppfattas gentemot oattraktiva när det kommer till 

trovärdighet och vad de upptäckte var en effekt som kan placeras i kategorin “beauty premium”. De 

hävdar med stöd från sin studie att attraktivitet har en signifikant påverkan på hur trovärdig en 

person uppfattas (Wilson & Eckel 2006, s.199-200). Det betyder att människor enklare litar på en 

attraktiv person och är därför beredda att erbjuda mer i en förhandling, detta eftersom de förväntar 

sig att en attraktiv person kommer prestera bättre. Wilson & Eckel (2006, s.200) menar att det inte 

finns någon grund för dessa förväntningar och att förvänta sig mer av en attraktiv person kommer 

att göra dig besviken, något som blir intressant när Fidrmuc & Paphawasit (2019, s.24) i sin studie 

visar på samband mellan attraktion och produktivitet. De påvisar att det kan vara befogat att 

förvänta sig mer av en attraktiv person på grund av att deras forskning har starka korrelationer 

mellan höga prestationer och attraktivitet. 
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2.1.2 Beauty penalty 

Förutom de premier en attraktiv människa kan åtnjuta fördelarna av finns det nackdelar med 

skönhet. “beauty penalty” är samlingsordet för de nackdelar som skönhet för med sig och nedan 

kommer vi förklara innebörden av detta begrepp.  

 

Många av de fördelar “beauty premium” innebär har en större effekt när interaktionerna är med 

motsatt kön, något som har en naturlig förklaring i att attraktion handlar om att hitta en partner 

(Fink, Grammer, & Thornhill, 2001, s.96-97; Jin et al. 2017, s.134; Perrett et al. 1999, s.298-304; 

Thornhill & Gangestad, 1993, s.258-260). På samma sätt är nackdelarna påtagligare när 

interaktionerna är med samma kön, ett exempel tas upp av Li & Zhou (2014, s.3) där de förklarar att 

personer som blir dömda i domstol har större chans att bli straffade om de är attraktiva än om de är 

oattraktiva när de dömande är av samma kön. Att människor reagerar på detta sätt kan relateras till 

Thornhill & Gangestad’s (1993, s.260) forskning som konstaterar att människor har ett begär att 

föra vidare de bästa möjliga generna. En attraktiv person är i den situationen utgör ett potentiellt 

hinder och någon av samma kön har anledning att känna sig hotat (Thornhill & Gangestad, 1993, 

s.260) 

 

Vi har tidigare konstaterat att Wilson & Eckel (2006, s.199-200) kommit fram till att attraktiva 

människor lättare får förtroende av den orsaken att de förväntas prestera på en högre nivå. Förutom 

de uppenbara fördelarna med förtroende kan de höga förväntningarna innebära svårigheter 

angående att bibehålla ett gott affärsförhållande. Eftersom en attraktiv person kan skapa högre 

förväntningar enbart med sitt utseende som underlag kan det medföra utmaningar beträffande att nå 

förväntningar hos sin motpart. Något som kan skapa negativa konsekvenser av den orsaken att 

misslyckande med att nå upp till förväntningarna kan leda till besvikelse hos motparten. Wilson & 

Eckel (2006, s.1999) fann dessutom att om en attraktiv person presterar på de nivåer som rimligen 

kan förväntas med respekt för dennes position finns möjligheten att förtroendet sjunker i jämförelse 

med sina oattraktiva kollegor, eftersom attraktiviteten kan orsaka orimliga förväntningar. 

 

Denna effekt demonstreras i en nyligen utförd studie där Wolbring & Riordan (2016, s.13-14) 

undersöker hur skönhet påverkar resultat och feedback hos lärare och studenter på ett universitet. 

De fann även här att de studenter med attraktivare lärare har högre förväntningar på både betyg och 

lärarens prestation, något som resulterade i att de studenter som inte klarade test och hade en 

attraktiv lärare gav betydligt mer negativ feedback än de studenter som hade oattraktiva lärare. De 

fann också att de studenter som klarade test gav mer negativ feedback till sin lärare om denne var 
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attraktiv, Wolbring & Riordan’s (2016, s.13-14) studie bevisar med detta ytterligare hur en attraktiv 

person belastas med högre förväntningar.  

2.1.3 Påverkan av attraktionskraft hos kvinnor och män 

Effekterna “beauty premium” och “beauty penalty” uppstår på olika vis beroende på om du är man 

eller kvinna, ett exempel på detta tas upp av Jones & Jaeger (2019, s.202) som förklarar hur män i 

början av deras karriär får en högre ingångslön i det fall de är attraktiva. Kvinnor åtnjuter inte 

samma tidigare fördel utan denna effekt uppenbaras senare i karriären där attraktivare kvinnor 

tjänar mer än oattraktiva. Vi kan konstatera att män och kvinnor bedöms olika på grund av sitt 

utseende, däremot är det inte klart hur detta påverkar produktivitet.  

 

Diskriminering är något vårt samhälle drabbas av på ett flertal sätt (Verniers & Vala, 2018, s.1). Vi 

har tidigare tagit upp hur attraktiva människor åtnjuter bättre förutsättningar på grund av att de ofta 

inger ett större förtroende, bland annat visar López Bóo, Rossi, & Urzúa (2013, s.172) att attraktiva 

människor har 36% större chans att bli kontaktade efter en intervju än oattraktiva människor. För 

män är fördelarna universella vilket innebär att en attraktiv man kan räkna med fördelar som dessa i 

stort sett alla arbetssituationer men för kvinnor är effekterna annorlunda. Wilson & Eckel (2006, 

s.201) förklarar skillnaderna som en effekt av stereotypiska fördomar. En attraktiv kvinna kan 

enklare få ett traditionellt kvinnligt yrke som frisör eller sjuksköterska, däremot har de en nackdel i 

yrken som traditionellt är manliga. I yrken som snickare, elektriker och så vidare visar Cash et al. 

1977, s.301) att oattraktiva kvinnor har en klar fördel mot attraktiva kvinnor. Attraktivitet och 

traditionella könsroller påvisas här ha ett starkt samband när det kommer till diskriminering i 

arbetet, något som kan hjälpa eller försvåra produktiviteten hos kvinnor.  

 

Hur effekterna av detta uppenbaras kan förändras när den som anställer är äldre eller yngre. 

Marcinkowska, Dixson, Kozlov, Prasai, & Rantala (2017, s.180) har i sin studie uppnått slutsatsen 

att åldern har en påverkan på vad som anses vara attraktivt hos en kvinna av män. De upptäckte att 

en yngre man föredrar ett feminint ansikte samtidigt som en äldre man föredrar ett ansikte med 

mindre feminina drag som mindre haka, rundare ögon och större läppar. Även i detta fall är inte 

män lika påverkade av dessa skillnader, utan som Marcinkowska et al. (2019, s.4-12) förklarar 

krävs det omständigheter som högre dödlighet och ekonomisk utsatthet för att vad som anses som 

attraktivt hos en man ska förändras. Eftersom kvinnors attraktivitet påverkar produktivitet på olika 

sätt beroende på situation blir resultatet av denna studie ytterligare intressant därför att den svarar 

på huruvida fastighetsmäklare är ett traditionellt kvinnligt eller manligt yrke, fastighetsmäklare kan 

nämligen med dagens standard anses som ett kvinnligt yrke då 63,2% av alla mäklare under 30 år är 

kvinnor (FMI, 2016). 
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2.2 Produktivitet inom fastighetsmäklaryrket 

För att mäta och analysera hur personal och företag presterar krävs ett mått att förhålla sig till, det 

måttet är ofta produktivitet. Eftersom det finns olika kategorier av arbeten och företag kan 

produktivitet betyda olika saker men något som alltid är synonymt med produktivitet är att det ska 

gå att kvantifiera och basera beslut på (Sink, Tuttle, & Devries, 1984, s.265). Måttet produktivitet 

började enligt Sink, Tuttle, & Devries (1984, s.266) användas på grund av att chefer var i behov av 

att veta vilken typ av ledarstil som krävdes. Genom att mäta produktiviteten hos sina anställda 

kunde de se vad som behövde förbättras samt inom vilka områden som det presterades på en hög 

nivå. 

 

När du ska mäta produktivitet måste du förstå vad det innebär, en definition av Syverson (2011, 

s.399) lyder: hur mycket produktion som erhålls av en viss nivå av ingångar. Omformulerat kan det 

beskrivas som ett förhållande mellan ingående värden och utgående produktion. Ingående värden 

kan vara material, arbetstid och rekommendationer medan exempel på utgående produktion kan 

vara färdiga produkter eller gjorda affärer. Detta beskriver Syverson (2011, s.329) som det 

grundläggande konceptet av produktivitet. Det vanligaste sättet att mäta detta förhållande kallas för 

singel-faktor produktivitet och mäter producerad produkt eller affärer mot en fastställd ingång 

(material eller arbetstid). Det finns problem med att använda sig av singel-faktor produktivitet vilket 

klargörs av Comin (2008, s.2) som förklarar att det ingående värde som används när du mäter 

singel-faktor produktivitet ständigt förändras och därav inte förklarar relationen till det utgående på 

ett korrekt sätt. På grund av dessa inkonsekventa värden har en metod som kallas TFP (total factor 

productivity) skapats, TFP syns oftast i en ekvation som tar in dessa förändringar i sin kalkylation 

och bestämmer därav ett mer korrekt produktionsmått.  

TFP ekvationen ser ut som följande:    

 

Yt = AtF(Kt,Lt,Mt) 
 

Där Yt är utgående produktion, F är en funktion av följande; ingående observerbart kapital (K), 

arbete (L) samt mellanliggande material (M) och At är i denna ekvation en faktor-neutral shifter. 

TFP är i denna typ av ekvation A och fångar upp de förändringar i utgående och ingående värden 

som sker i en produktion. Enligt Syverson (2011, s.330) är detta det bästa måttet vi har på 

produktion utan att hävda att det är helt korrekt. Eftersom det finns många övriga variabler som är 

omöjligt att mäta när det kommer till produktion men ändå påverkar resultatet hävdar Syverson 

(2011, s.331) att det är omöjligt att få ett felfritt värde när du mäter produktivitet. 
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Betydelsen av produktivitet inom ett visst yrke kan som tidigare nämnt ha olika betydelse beroende 

på yrke. Vilka ingående värden som finns samt vad som kan definieras som utgående produktion. 

Den registrering som fastighetsmäklare krävs söka definieras av FMI (2013) på följande sätt; 

registrering som avser yrkesmässig förmedling av fastigheter, delar av fastigheter, bostadsrätter, 

byggnader på annans mark, tomträtter, andelsrätter avseende lägenhet, arrenderätter eller 

hyresrätter. Yrket definieras på liknande sätt av FMI (2019); en fastighetsmäklare är en person som 

yrkesmässigt förmedlar fastigheter och bostadsrätter. Med hjälp att av denna information kan vi 

konstatera att utgående produktion för en fastighetsmäklare är förmedlade fastigheter och 

bostadsrätter, något Crant (1995, s.534) använt i sin studie kring fastighetsmäklare för att mäta 

produktivitet. För att kunna kvantifiera hur produktiv en fastighetsmäklare är behöver vi även 

bestämma vilka ingående värden som finns, något vi finner som ett gap i tidigare forskning. Den 

forskning inriktad på fastighetsmäklare har använt utgående produktion som sin enda källa för 

produktivitet. Ett exempel på detta är Furnham & Fudge (2008, s.13) som i sin studie undersöker 

hur personlighetsdrag baserat på The big five påverkar produktivitet hos försäljare. För att mäta 

produktiviteten har de endast granskat antalet genomförda försäljningar, något som kan liknas med 

förmedlade bostäder och kallas för utgående produktion.  

 

Detsamma gäller studien som den utförd av Schulman (1999, s.31-37) där produktivitet inom 

försäljning är huvudfokus i forskningen och likaså är ingående värden försummade. Syverson 

(2011, s.329-330) förklarar ingående värden som något som den utgående produktionen bygger på 

men när det kommer till fastighetsmäklarbranschen visar tidigare forskning på hur svårt det är att 

definiera dessa. För att kunna kvantifiera och mäta produktivitet behövs likväl ett ingående värde. 

Syverson (2011, s.331) förklarar även dessa problem. Att hitta vad som kan användas som ingående 

värde i sin studie men han skriver däremot att nästan vad som helst kan användas. Krav bör finnas 

på att det är något som driver den utgående produktionen och påverkar dess kvantitet (Syverson, 

2011, s.331). Med det sagt förklarar Jonsson & Rönn (2007, s.14-15) hur en fastighetsmäklare 

ständigt utsätts för att bli bedömd och alltid tävlar om att bli vald. Storleken på marknaden och 

antalet konkurrenter är de största påverkande faktorerna när det kommer till hur många 

förmedlingar som utförs. Att därigenom följa Syverson’s (2011, s.331) rekommendation genom att 

använda ett ingående värde som driver och påverkar kvantiteten hos produktionen (i detta fall 

förmedlingar) leder till att storleken på marknaden blir ett användbart och relevant mått. För att 

mäta produktiviteten hos en fastighetsmäklare bör därför förmedlade bostäder tas upp som en 

utgående produktion och kvalité på tjänst som enligt Sink, Tuttle, & Devries (1984, s.267-268) är 
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en viktig faktor inom produktivitet. Därför bör det tas upp som en utgående produktion, som 

ingående värde är storleken på marknad det måttet som bäst representerar påverkan av det utgående. 

3. Metod 
3.1 Val av forskningsdesign 

Med vår studie vill vi förstå hur attraktion påverkar produktivitet, därigenom innefattar vår studie 

positivism. Positivismen framställer den uppfattning angående sociala fenomen, som mänskligt 

socialt beteende och hur samhällen är strukturerade (Encyclopedia, 2019). Vår studie innefattar 

resultat som kan användas för att förklara problem och förbättra funktionalitet genom att folk blir 

medvetna om de fenomen som vår forskning bidrar med. Till exempel om ett samband mellan 

attraktion och produktivitet existerar eller inte för svenska fastighetsmäklare. 

 

Vår studie är grundad på studien Beautiful Minds: Physical Attractiveness and Research 

Productivity in Economics, skriven av Fidrmuc & Paphawasit (2019). Vår forskning utgår från ett 

deduktivt tillvägagångssätt i och med att vår studie bygger vidare på tidigare forskning (Bryman & 

Bell, 2013, s 31). Vi använder dessutom en kvantitativ forskningsmetod av den anledningen att 

Fidrmuc & Paphawasit (2019) i sin studie använde sig av en kvantitativ forskningsmetod. 

 

En kvantitativ metod har dessutom använts för att besvara det syfte och frågeställningar vi utformat, 

för att uppnå ett tydligt och mätbart resultat. Enligt Bryman & Bell (2013, s. 49) är kvantitativa 

forskningsmetoder nödvändiga när kunskap ska tolkas objektivt och de lägger vikt på 

kvantifieringen när det kommer till insamling av data och analys. Detta har vi tagit del av genom att 

använda oss av en enkätundersökning. Vårt fokus har legat i att få tydlig data för att sedan på ett 

korrekt samt statistiskt säkert sätt kunna urskilja resultatet av enkäten. Vi kommer som Fidrmuc & 

Paphawasit (2019) använda oss av en enkät som hjälper oss förstå människors uppfattning av 

attraktivitet. Respondenternas uppgift genom enkäten är att betygsätta attraktiviteten hos personerna 

i enkäten. Fidrmuc & Paphawasit’s (2019) enkät var utformat på ett liknande sätt. Fördelarna med 

att använda enkät och få ett mätbart resultat är att det ger oss ett konsekvent och konsistent verktyg 

för att analysera och se skillnader mellan människors uppfattning och åsikter (Bryman & Bell, 

2013, s. 166). 

 

3.2 Val av teoretisk referensram och variabler 

I den teoretiska referensramen förklaras variabler som är kopplade till vårt syfte och vår 

undersökning, i denna förklaras därmed innebörden av begrepp som är kopplade till attraktion samt 

produktivitet. Teoriavsnittet syftar på att definiera och ge förståelse för begreppen samt hur de 

hänger samman, avsnittet tar dessutom upp tidigare och liknande studier gällande begreppen vi 
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använt. För att fördjupa förståelsen för dessa samt lyfta fram vårt intresse och anledningen till 

varför vi valt att utföra just denna studie har vi arbetat på detta sätt. Vi återkommer ofta till studien 

skriven av Fidrmuc & Paphawasit (2019) för att påvisa samband som redan bevisats. Vi ser i deras 

forskning brister som vi tagit del av för att förstärka vår studies bidrag. Fidrmuc & Paphawasit’s 

(2019) teoretiska referensram innefattar inte all den information som är nödvändig att förstå, till 

exempel finns det flera dimensioner av attraktion som “beauty premium” och “beauty penalty”, 

något vi förklarar i vår teori. Deras studie förklarar inte heller produktivitet, något vi lagt vikt på 

och försökt förklarat utförligt eftersom det är starkt kopplat till vår studie. 

 

Vi inleder teoridelen med en generell beskrivning av vad attraktion innebär och hur attraktion 

påverkar sammanhang. Efter attraktion följer en förklaring av begreppet “beauty premium” där vi 

mer ingående tar upp och förklarar vilka fördelar och möjligheter attraktion kan medföra, “beauty 

penalty” som beskrivs därefter fokuserar på de negativa konsekvenser som kan orsakas genom att 

vara attraktiv. I slutet av teorikapitlet beskrivs skillnaden i attraktions påverkan hos kvinnor och 

män och till sist förklarar vi vad produktivitet är samt produktivitet inom fastighetsmäklaryrket. All 

denna kunskap är nödvändig för att skapa förståelse om bakgrunden och innebörden i denna studie. 

 

3.3 Datainsamling 

Vi har samlat in vår primärdata med hjälp av enkäter som vi skickat ut till 20 utvalda respondenter 

samt spridit den till ett så brett spann som möjligt för att få en stor databas, detta har vi valt att göra 

eftersom det gör det enklare för oss att få starka samband. Vi har använt oss av en statistisk databas 

där vi hämtat information angående de utvalda mäklarnas produktivitet. Vi har tagit del av 

information om publicerade objekt under ett sex månaders intervall samt fastighetsmäklarnas 

genomsnittliga betyg. Panelen vi valt ut för att betygsätta mäklarnas utseende består av hälften 

kvinnor och hälften män i olika åldrar och med olika inkomstnivåer. Vi har aktivt arbetat med att 

skapa ett så varierat urval som möjligt för att få en hög generalisering.  

 

Forskningen av Fidrmuc & Paphawasit (2016) har som tidigare nämnts utgått från 

enkätundersökningar, av den anledningen ansåg vi att det skulle vara passande till vår studie och har 

därför utformat vår enkät på samma vis. Fördelen med enkätundersökningar är att de vi tillfrågar 

kan välja själva om de vill svara på enkäten eller inte (Eliasson, 2013, s. 29). Däremot är de 20 

utvalda personerna till vår panel medvetna om enkätens innebörd och frågor. Detta leder till att alla 

i panelen svarade på samtliga frågor i enkäten. Enkäten skickades ut till panelens e-postadresser de 

själva angett vilket undvek inaktuella adresser som annars skulle kunna innebära ett problem 
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(Bryman & Bell, 2013, s. 248). De resterande respondenterna har vi nått genom Facebook där vi 

publicerat en länk till vår enkät för att nå ut till ett stort spann av olika åldrar, kön och inkomstnivå. 

 

Eftersom vi inte har några formella frågor förutom kön, ålder och inkomstnivå minimeras risken för 

missförstånd. Till vår panel har vi också varit tydliga genom att muntligt förklara hur enkäten ska 

besvaras. Frågorna i denna enkät kräver inget skriftligt svar utan svaren skall ges med hjälp av 

numrering vilket minimerar risken för missförstånd. Enkäten är därmed enkel att besvara vilket inte 

ställer krav på att respondenterna skall ha en viss kunskapsnivå. (Bryman & Bell, 2013, s. 248).  

 

3.4 Enkät 

Vår data har samlats in genom enkäter, Bryman & Bell (2013, s. 246) beskriver det som ett 

tidseffektivt och ekonomiskt sätt att samla information, vi åtnjuter också fördelen av en utebliven 

intervjuareffekt. Intervjuareffekt innebär att respondenten blir påverkad av den fysiska personen 

som ställer frågorna och det kan leda till svar på frågorna som är influerade av detta. Användning av 

enkäter gör att vi enkelt kan ha bilderna publicerade i slumpmässig ordning för att skapa variation 

samt att respondenterna kan svara på enkäten när de har tid och inte blir påverkade av ett specifikt 

schema alternativt får känslan av tidsbrist. I en enkät kan respondenten se alla frågor innan de 

besvaras vilket i vårt fall är positivt om en respondent vill jämföra de olika bilderna (Bryman & 

Bell, 2013, s. 246). 

 

Bryman & Bell (2013, s. 247) beskriver problem som kan påträffas vid användning av en 

enkätundersökning, ett av problemen är att det inte finns någon möjlighet att hjälpa respondenterna 

om de behöver hjälp med att tolka en fråga samt att uppföljningsfrågor är uteslutna. Bryman & Bell 

(2013, s. 248) belyser också att läs eller skrivsvårigheter kan leda till att vissa respondenter har svårt 

att svara, därför måste vi räkna med möjligheten av ett visst bortfall. Vår enkät har däremot bara 

fyra läsarfrågor där respondenten ska ange kön, ålder, inkomst per månad samt besvara en 

kontrollfråga. Dessa frågor är något som vi varit tydliga med att förklara för respondenterna i vår 

panel. Vi ser inte att det Bryman & Bell (2013, s. 247–248) beskriver som nackdelar påverkar vår 

studie eftersom vi främst har bilder som ska betygsättas med hjälp av siffror och därmed utesluts 

problemet att tolkningsfel kan uppstå samt uppföljningsfrågor. Risken av att vissa frågor och bilder 

inte betygsatts elimineras genom att alla frågor i enkäten måste besvaras innan enkäten går att 

skicka in. 
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3.5 Population 

Populationen i en undersökning är den grupp som undersöks (Eliasson, 2013, s.24). Populationen i 

denna undersökning består av registrerade fastighetsmäklare som är yrkesaktiva i Stockholms län. 

Vi har valt ut totalt 200 stycken fastighetsmäklare i blandade åldrar där 100 personer är män och 

resterande 100 är kvinnor. Vi har eftersträvat en jämn fördelning mellan kvinnor och män för att 

reflektera verkligheten av fastighetsmäklare ute på marknaden. Anledningen till varför vi valt att 

utföra denna studie på fastighetsmäklare är på grund av att det är ett jobb där fastighetsmäklaren 

generellt står i fokus och det är individen som måste arbeta för att belönas med prestation och 

produktivitet. 

 

3.6 Urval 

Denna studie prioriterar bred spridning av ålder, kön och inkomstnivå i sitt urval. Bryman & Bell 

(2013, s.83) förklarar att det är viktigt att urvalet speglar verkligheten, av den anledningen har vi 

valt ut en panel bestående av 20 personer bestående av hälften män och hälften kvinnor för att 

representera sveriges befolkning. I vår utvalda panel har vi valt olika inkomstnivåer för att skapa en 

rättvis representation av Sverige. Vi har utgått från Demoskop.se (2015) vid definitionen av olika 

inkomstnivåer samt adderat en extra kategori för höginkomsttagare. Utifrån vårt urval har vi utgått 

från Bryman och Bell’s (2013, s.77) åsikter om ett representativt urval, för att själva skapa ett starkt 

urval och därmed åstadkomma en kvalitativ generalisering. Denna panel lyckades inte skapa den 

data vår forskning var i behov av, enkäten spreds därför på Facebook för att öka bredden på spannet 

av variabler och mängden data. 

 

3.7 Analysmetoder 

I denna studie har vi använt oss av programmet SPSS för att analysera den erhållna datan och skapa 

vår slutsats. SPSS är ett program som nyttjas för att analysera data genom att finna samband. De 

samband vi tagit hänsyn till för att besvara vårt syfte är de som är statistiskt säkra på 0.1 nivå, en 

gräns vi dragit med det Egghe & Leydesdorff (2009, s.18) skriver i sin artikel om korrelationsanalys 

som bakgrund. Egghe & Leydesdorff (2009, s.18) sammanställer i denna artikel olika mätmetoder 

och drar gränsen för relevanta samband vid 0.1. De samband vi undersökt är de mellan attraktion 

och produktivitet, hur attraktion påverkar produktivitet. För att kunna använda attraktion i våra 

korrelationsanalyser har vi följt Rodgers & Nicewander’s (1988, s.61) forskning och beräknat 

fastighetsmäklares snittpoäng i attraktion för att sedan analysera samband mellan snittpoäng i 

attraktion och produktivitetsmått. 
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3.7.1 Bivariat analys 

Den huvudsakliga analysmetod vi använt oss av är bivariat analys, en analysform Bryman & Bell’s 

(2013, s.353) beskriver som en analys där två variabler åt gången undersöks för att hitta eventuella 

samband mellan dessa. Det är viktigt att veta att det är samband du letar efter när du utför en 

bivariat analys, dessa samband behöver nödvändigtvis inte betyda kausalitet (Bryman & Bell, 2013, 

s.353). I vårt fall söker vi samband mellan attraktivitet och produktivitet. Det är enkelt i en studie 

som denna att dra slutsatser kring huruvida attraktivitet orsakar produktivitet när det i verkligheten 

kan vara produktivitet som orsakar attraktivitet genom till exempel ökat självförtroende. En studie 

utförd av Sutton & Rafaeli (1988 se Bryman & Bell, 2013, s.353-354) är ett exempel på när dragna 

slutsatser påverkar forskning. Forskarna undersökte i denna studie hur positiv utstrålning från 

personalen påverkade försäljningen vid en realisation, de förväntade sig ett samband som visade att 

den positiva utstrålningen påverkade försäljningen positivt. Det visade sig senare att det var ökade 

försäljningssiffror som påverkade den positiva utstrålningen från personalen motsatsen till 

slutsatserna forskarna dragit. Det finns situationer där sambanden inte kan misstolkas, Bryman & 

Bell (2013, s.353) förklarar dessa situationer med exemplet människors ålder och vad de röstar på i 

politiska val. En människas ålder kan inte påverkas av vad deras politiska ställning är och vi kan 

därför med säkerhet säga att deras politiska ställning påverkas av ålder. Det är exempel som detta 

som leder till att vi varit kritiska mot förenklade slutsatser skapade från de samband vår bivariata 

analys visar.  

 

Vid användningen av bivariat analys finns det olika arbetssätt för att hitta samband (Bryman & Bell, 

2013, s.353; Rodgers & Nicewander, 1988, s.59). En av dessa metoder kallas för Pearsons r och är 

en metod som skapar ett värde på sambandet, Rodgers & Nicewander (1988, s.61) förklarar att det 

finns olika sätt att arbeta med Pearsons r, denna studien har använt något som Rodgers & 

Nicewander (1988, s.61) beskriver som “korrelation som funktion av poäng och medelvärden”. Den 

beskrivna funktionen skapar ett värde som ligger någonstans mellan 0 (inget samband) och 1 

(perfekt samband). Vid tillämpning av denna analysmetod representerar ett högre tal starkare 

samband och ett lägre tal svagare samband. Sambanden exponerade av bivariat analys kan vara 

positiva eller negativa, inte misstolkas som starkare och svagare. Bryman & Bell (2013, s.355) 

förklarar att ett positivt samband innebär att båda variablerna ökar, ett negativt samband betyder att 

den ena variabeln ökar samtidigt som den andra minskar. Pearsons r hjälper oss förstå det Egghe & 

Leydesdorff (2009, s.2) beskriver som graden av ett linjärt samband. Det ger oss inte mer 

omfattande svar men hjälper oss förstå hur starkt ett samband är och åt vilket håll sambandet 

strävar, positivt eller negativt. 
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3.7.2 Klusteranalys 

Davies & Bouldin (1979, s.227) sammanfattar klusteranalys som ett enkelt tillvägagångssätt att 

analysera data på, det bygger på insamlade data som grupperas utifrån olika parametrar för att 

belysa samband. Bryman & Bell (2013, s.196) förklarar detta som en effektiv metod för att hitta 

grupper som har gemensamma egenskaper i stora urval. Med hjälp av SPSS har vi utfört flertalet 

klusteranalyser för att förtydliga eller ytterligare kontrollera de resultat vi erhållit av bivariat 

korrelationsanalyser. Davies & Bouldin (1979, s.227) påpekar i sin forskning om klusteranalyser 

vikten av att använda parametrar, kvalitén på resultaten denna analys framkallar är nämligen 

beroende av forskarens kunskaper kring dessa parametrar.  

Davies & Bouldin (1979, s.227) förklarar att dessa kunskaper endast kan förekomma genom “trial 

and error” och genom att lägga en stor mängd tid på klusteranalyser samt SPSS har vi lärt oss de 

parametrar som fungerar bäst för vårt syfte, frågeställningar och data. Dessa parametrar har visat sig 

vara: Max två iterationer, två kluster samt förutom klusteranalys skapa ett ANOVA-bord som visar 

styrkan på de samband våra kluster tyder på. 

 

Innan dessa parametrar bestämdes har vi genomfört en mer utförlig undersökning kring k-

klusteranalys för att upptäcka vad tidigare forskning råder oss tänka på. Kanungo m.fl. (2002, 

s.890) menar att fler kluster ger oss mer korrekta resultat. I våra analyser har vi testat detta 

påstående och märkt att det stämmer, däremot är våra resultat så tydliga att en klusteranalys med två 

kluster ger oss korrekt data. Kanungo m.fl. (2002, s.888) ger rådet att räkna ut medelvärden och 

standardavvikelser innan vi gör vår klusteranalys, detta för att ytterligare förtydliga resultaten. Det 

är ett råd vi har följt och alla klusteranalyser är baserade på data efter en “descriptive statistic” 

analys där vi skapat medelvärden på alla parametrar. Denna analysmetod har fungerat som ett 

komplement till den bivariata korrelationsanalysen genom att hjälpa oss finna samband som vi 

annars missat samt förtydliga de samband vi tidigare haft problem att förstå. 

 

3.7.3 Produktivitetsmått 

Eftersom syftet med denna studien är att “analysera om ”beauty premium” återfinns i säljande yrken 

och hur den påverkar produktivitet” krävs ett mått att basera vår analys i SPSS på. Detta mått skapar 

även större förståelse kring hur produktiva de olika mäklarna är (Syverson, 2011, s.329). Efter vi 

tagit del av inspiration från den TFP modell som Syverson (2011, s.330) presenterar har vi med 

hjälp av den data vi erhållit, tillgängligt skapat vår egen funktion för att få ut det vi kallar för 

produktivitetsmått. En funktion och ett mått krävs för att definiera produktivitet enligt Syverson 

(2011, s.330) samt Sink, Tuttle, & Devries (1984, s.267–268) eftersom produktivitet inte bara 

handlar om vad som produceras utan också kvalité och effektivitet. Att vara effektiv handlar inte 
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bara om att producera utan vad du producerar med det material samt tillgångar du har att arbeta med 

(Syverson, 2011, s.330).  

 

Att definiera produktivitet med dessa variabler i åtanke och dessutom få fram ett mått som kan 

användas i våra analyser har visat sig problematiskt. Därför har vi skapat den nämnda funktionen 

som tar hänsyn till alla dessa variabler och producerar det vi kallar för produktivitetsmått.  

 

Vår funktion ser ut som följande: 

 

X*Y/Q*1000=P 
 

Där X = publicerade bostäder, Y = betyg, Q = snittet på publicerade bostäder i Stockholms län de 

senaste 6 månaderna (11898) och P = produktivitetsmått. Källa för data: hemnet (2019). 

 

Denna funktion tar dem dimensioner Sink, Tuttle, & Devries (1984, s.267–268) beskriver i åtanke 

och skapar ett mått som vi använt för att definiera fastighetsmäklarnas produktivitet samt utfört 

analyser i SPSS. 

 

3.8 Kvalitetskriterier 

Vid företagsekonomisk forskning bör somliga kvalitétskriterier vara uppfyllda gällande 

forskningens kvalité för att det ska anses vara seriös och givande forskning. Inom kvantitativ 

forskning är det främst tre bedömningskriterier som bör vara uppfyllda för att studien ska hålla god 

kvalité, dessa är reliabilitet, validitet och generalisering (Pallant, 2010, s.5-6). Kriterierna kommer 

att förklaras nedan och huruvida vår forskning reflekterar dessa. 

 

3.8.1 Reliabilitet 

En studie som har hög reliabilitet är där forskningen kan utföras på nytt och samma resultat uppstår 

igen (Eliasson, 2013, s14). Bryman & Bell (2013, s.63) förklarar att reliabiliteten och 

replikerbarheten har liknelser eftersom båda har betydelse angående studiens åter genomförande då 

ett likasinnat resultat bör uppstå. Reliabilitet innefattar tre faktorer som är stabilitet, intern 

reliabilitet och interbedömarreliabilitet (Bryman & Bell, 2013, s.171). Bryman & Bell (2013, s. 62, 

170) beskriver att reliabilitet påträffas när forskaren frågar sig hur tillförlitlig det empiriskt 

framtagna resultatet och dess mått är.   
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Bryman & Bell (2013, s.171) förklarar att stabilitet innefattar hur resultatet bevaras framöver, det 

vill säga hur tillförlitliga mätningarna som forskaren utfört är. Det som gör att vår studie har en god 

reliabilitet är vårt generaliserbara urval vilket skulle kunna ge samma resultat om studien skulle 

utföras igen. Bryman & Bell (2013, s.171) förklarar intern reliabilitet som de indikationer som utgör 

den trovärdiga indexen för studien. I vår studie är i princip alla frågor i enkäten utformade på exakt 

samma vis och från skalan 0-10 där 0 är lägst och 10 är högst, vilket ökar studiens interna index 

(Bryman & Bell, 2013, s.171). 

 

3.8.2 Validitet 

Sohlberg & Sohlberg (2014, s.133) beskriver validitet som det forskarna avsett att mäta och det som 

skall ha mätts. Bryman & Bell (2013, s.63) uttrycker validitet som något som hör samman med 

forskningens syfte och hur relevant syftet och forskningen är. Vanligtvis fördelas validitet i fyra 

huvudsakliga delar, dessa är begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet och ekologisk 

validitet (Bryman & Bell, 2013, s.63–64).  

 

Bryman & Bell (2013, s.63) berättar att begreppsvaliditet kallas för teoretisk validitet. Det angår 

främst de teoretiska begreppen och om de reflekterar det som forskarna vill påvisa och förklara med 

sin forskning. Intern validitet styrs av kausalitet vid frågeformuleringar och handlar om hur en 

slutsats med en eller flera variabler hör samman, hur variablerna påverkar varandra samt om 

slutsatserna är varaktiga eller inte (Bryman & Bell, 2013, s.64). Kriterierna för begreppsvaliditet 

och intern validitet uppfylls i denna studie, begreppsvaliditet eftersom vi har en tydlig undersökning 

av samband mellan attraktion och produktivitet där vi skapat ett tydligt mått. Intern validitet genom 

att studien på ett utförligt sätt visar hur variablerna påverkar varandra. 

 

Bryman & Bell (2013, s.64) beskriver extern validitet som det som visar hur generaliserbart 

resultatet är, för att uppnå kriterierna för det måste ett urval som är representativt för den utvalda 

populationen användas. Vi har tagit del av detta genom att ha kön, ålder och inkomstnivå i åtanke 

när vi besultat angående vårt urval. Den ekologiska validiteten förklarar Bryman & Bell (2013, 

s.64) handlar om det samhällsvetenskapliga resultatet och hur det påverkar människors vardag. Vår 

studie innefattar ekologisk validitet genom undersökningen hur attraktion påverkar produktivitet, 

något som kan påverka människor liv och vardag. 
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3.8.3 Generalisering 

Generalisering innebär att den forskning som utförts ska påvisa att resultatet ska kunna 

generaliseras på andra grupper och situationer än de som varit aktuella i den gällande 

undersökningen (Bryman & Bell, 2013, s.177). Populationen i vår studie har varit blandad eftersom 

vi valt ut en panel på 20 personer där hälften är män och hälften kvinnor. Vi har också tagit hänsyn 

till olika inkomstnivåer och åldrar, detta för att öka vår generalisering. Utöver vår panel har vi 

erhållit en viss generalisering av 68 andra respondenter. Studien har utgått från forskning utförd av 

Fidrmuc & Paphawasit (2019) som valde att använda sig utav en stor mängd respondenter, därför 

valde vi med vårt tidsintervall i åtanke att välja en panel som representerar olika kön, åldrar och 

inkomstnivåer. Fidrmuc & Paphawasit (2019) avseende har varit att studera en hel population, 

något även vi försökt åstadkomma. Några grupper i vårt slutgiltiga urval är däremot mer 

representativa än andra, ett exempel är att åldersspannet mellan 18-24 år står för 46,7% och 1,1% av 

respondenterna representerar åldern 65-74 år. 

 
FIGUR 5: FÖRDELNING AV INKOMST HOS VÅRA RESPONDENTER. (EGEN)  

FIGUR 6: FÖRDELNING AV ÅLDER HOS VÅRA RESPONDENTER. (EGEN)  
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FIGUR 7: FÖRDELNING AV KÖN HOS VÅRA RESPONDENTER. (EGEN)  
 

3.9 Källor och källkritik 

När forskning utförs och hänvisar till andra källor måste alltid forskarna ha fyra kriterier i åtanke 

vid val av källor. Dessa kriterier är äkthetsfrågor, tidsfrågor, partsintressen och beroendefrågor. 

Forskare bör ta hänsyn gällande dessa för att granska källornas trovärdighet. Äkthetsfrågor står för 

att granska en källas innehåll av anledning att innehållet bör vara fakta och inte anses som skvaller. 

Tidsfrågors betydelse handlar om att granska källans relevans i tiden och undersöka om källans 

innehåll är för omodernt att använda sig av eller inte. Partsintressen bör finnas i åtanke då det 

handlar om att sålla ut det som är viktigt och relevant innehåll för studien och det som avsändaren 

faktiskt vill förmedla. Beroendefrågor innefattar vad källan kommer ifrån, om det är en primär- eller 

sekundär källa. (Eriksson, 2018, s. 139). 

 

Google Scholar är den databas vi främst använt för att hitta vetenskapliga artiklar. Vi kan vara säkra 

på att i de artiklarna vi valt ut är forskningen gjord av akademiker, eftersom de har en hög grad av 

citeringar och omnämningar. Eftersom Google Scholar inte har något sökfilter där Peer-reviewed 

kan bestämmas kan vi inte vara säkra på att artiklarna är Peer-reviewed, de artiklar vi funnit från 

andra databaser kan vi däremot med säkerhet hävda är Peer-reviewed. Förutom Google Scholar har 

vi använt Dimezions och Academic search engine elite. Många av de artiklar vi inkluderat är 

refererade i tidigare forskning som är kopplat till vår studie vilket tyder på att artiklarna vi valt bör 

vara användbara och väl passande till vår studie. 

 

Vi undvek att använda sekundärkällor av anledning att de kan misstolka forskarens uppfattningar 

(Eriksson, 2018, s.139). Därför har vi använt originalartiklar när vi refererat i vår studie, något som 

också förenklat förståelsen kring innebörden av innehållet och påståenden av den forskning som 

redovisas. Ålderspannet på artiklarna vi använt är mellan åren 1977 till 2019. Vi har främst använt 
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modern forskning men också valt att använda ett fåtal äldre studier för att kunna representera den 

forskning om attraktion och produktivitet som har utförts och influerat under tidigare år. 

 

3.10 Metodkritik 

Vi ansåg att en kvantitativ metod innebär störst möjligheter till att besvara vårt syfte och 

frågeställningar. Forskningsmetod för däremot med sig vissa nackdelar, Bryman & Bell (2013, 

s.182) skriver att en kvantitativ forskningsmetod kan spela sig blind gentemot andras uppfattningar, 

detta för att respondenterna inte alltid uppfattar frågorna på samma sätt som forskarna. Detta 

problem kan leda till missvisande data eftersom att forskarna tolkar data på ett sätt samtidigt som 

respondenterna möjligtvis har en annan uppfattning. I vår studie kan fallet vara att bedömningen av 

våra enkäter skiljer sig mycket åt på grund av hur respondenterna resonerat vid bedömningen av 

attraktiviteten, anledningen till detta att attraktion kan betyda olika saker för olika personer. 

 

Bryman & Bell (2013, s.247) beskriver att forskaren vid enkätundersökningar ofta inte på plats för 

att kunna hjälpa respondenten tolka frågorna. Med nivån på våra frågor i åtanke har detta inte varit 

nödvändigt men eftersom att enkäten innehåller 200 frågor skulle en påminnelse om att försöka 

betygsätta så sanningsenligt som möjligt vara positivt. Något som annars är en vanlig konsekvens 

vid långa enkäter eftersom respondenten i slutet börjar tappa energi. Det hade eventuellt lett till en 

tydligare spridning och genererat data av högre kvalité. Att enkäten alltid är slumpvis utformat kan 

ha hjälpt till med att motverka detta problem. Det positiva med att enkäten publicerades på 

Facebook är att vi erhållit fler respondenter, det visade sig i kommentarsfältet att en del frågor och 

funderingar angående enkäten existerade. Genom att uppmärksammas av detta kunde vi svara på 

funderingarna. De 20 personer som valdes ut till vår panel hade en chans att ställa frågor angående 

enkäten eftersom att vi muntligen förklarade vad den handlar om och vad som gäller samt fanns på 

plats för eventuella funderingar. 

 

Fidrmuc & Paphawasit (2019) har i sin studie 1860 respondenter, vi lyckades samla in data från 88 

användbara respondenter. Med vårt syfte i åtanke skulle fler respondenter varit positivt men med 

tanke på tidsbrist och de samband som vi fann drog vi slutsatsen att 88 stycken var tillräckligt. Vi 

har erhållit en så god generalisering som möjligt i vår studie, något som kan innebära en svårighet 

när det gäller kvalitativ forskningsmetod. Bryman & Bell (2013, s.417) förklarar att det är svårt att 

generalisera resultatet till andra miljöer. Vi har i vår studie upptäckt att attraktionen hos samma 

person kan betygsättas med hög variation, en mäklare blev till exempel betygsatt med siffran ett av 

en person samtidigt som en annan respondent betygsatte samma mäklare med en tia. Att vissa bilder 

var svartvita kan också ha påverkat resultatet, hårfärg och ögonfärg är två exempel på variabler som 



 

  24 

kan påverka betygsättandet av attraktiviteten. Något som försvårar möjligheterna till att erhålla en 

stark generalisering av är att personers åsikter står i fokus och åsikter kan variera från person till 

person. En annan studie som utförts av Furl (2019) visar att personer oftast avvaktar med att ge 

höga betyg och detta kan också ha påverkat vår studie. Vi erhöll 92 svar och av dessa 88 

användbara för vår undersökning, anledningen till bortfallen är svar som inneburit samma 

betygsättning på alla mäklare, oseriösa svar där alla män fått betyg mellan 0-1 alternativt fel svar på 

kontrollfrågan som vi inkluderade i enkäten. Detta kan bero på att enkäten var lång, vilket leder till 

att respondenten lätt kan bli uttråkade Bryman & Bell (2013, s.247). Vi anser att fler parametrar att 

mäta i vår studie hade varit användbart och förmodligen resulterat i fler samband som varit 

tydligare. Vi hade till exempel kunna mäta fler parametrar angående fastighetsmäklarnas 

produktivitet. 
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4. Resultat 
4.1 Deskriptiv statistik 

Svaren på vår enkätundersökning uppgick sammanlagt till 92 stycken, dessa 92 svar resulterat i 88 

användbara enkätsvar. De fyra bortfallen i undersökningen berodde på respondenter som inte tog 

enkäten på allvar alternativt misstag. Ett av bortfallen var svar där de manliga mäklarna blev 

betygsatta med siffran noll samt tre fall där respondenterna svarat fel på vår kontrollfråga som vi 

valde att ha med i enkäten. Den största åldersgruppen som svarade på enkäten var spannet 18–24 år 

som motsvarar 46,6% av respondenterna. Respondenter mellan 25–34 år motsvarar 29,3% samt 45-

54 år representerar 17,4%. I vår enkät fick respondenterna även besvara frågan angående vilket kön 

och inkomst de har. 67,4% av våra respondenter är kvinnor och 30,4% män, de övriga procenten 

ville inte ange kön. När det gäller inkomst tjänar majoriteten vilket motsvarar 50% under 17 000 

kr/månad, 8,5% tjänar mellan 17 000–25 000/månad och 25 000–33 000 kr/månad står för 15,2%. 

Syftet med enkätundersökningen var att få fram de utvalda fastighetsmäklarnas attraktivitet 

eftersom syftet med studien är att undersöka om attraktion påverkar produktivitet. Vår forskning 

gällande fastighetsmäklare och dess attraktion kopplat till produktivitet resulterade i flertalet svaga 

samband men vi kan konstatera att attraktiva män kan anses åtnjuta en fördel (beauty premium), då 

de visar på något högre produktivitet, samtidigt har en attraktiv kvinna inte högre produktivitet utan 

istället lägre om hon är mycket attraktiv (beauty penalty). Vi har också hittat samband som bevisar 

att äldre respondenter belönar äldre fastighetsmäklare med högre betyg än vad yngre respondenter 

gör.  

 

4.1 Inget samband mellan hög attraktivitet och produktivitet 

Efter att vi avslutat vår enkät analyserade vi den insamlade datan med hjälp av SPSS. Den första 

analysen vi utförde syftade på att besvara frågeställningen “påverkar svenska fastighetsmäklares 

attraktivitet deras produktivitet?”. Vid en bivariat analys där snittpoäng i attraktion och 

produktivitetsmått inkluderades fann vi flertalet svaga samband, detta gällde när vi tittade på båda 

könen samtidigt men också när vi analyserade kvinnor och män för sig. Som figuren nedan 

demonstrerar korrelerade denna data på 0,004 nivå för både kvinnliga och manliga 

fastighetsmäklare, ett samband med denna korrelationsnivå som inte är statistiskt säkert bör inte 

behandlas som ett samband på någon nivå.  
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FIGUR 8: KORRELATIONSANALYS MELLAN ATTRAKTION OCH PRODUKTIVITET HOS 
FASTIGHETSMÄKLARE. (SPSS) 
 

När vi gjorde samma korrelationsanalys med män och kvinnor separerade fann vi liknande resultat, 

sambanden vid denna analys var något starkare men inte statistiskt säkra. Hos kvinnor demonstrerar 

figuren nedan våra resultat, ett negativt samband på 0,083 nivå. Detta betyder att kvinnors 

attraktivitet har en något negativ effekt på produktivitet men som tidigare nämnt är detta samband 

svagt och inte statistiskt säkert. 

 

 

 

 

 

 
 
 
FIGUR 9: KORRELATIONSANALYS MELLAN ATTRAKTION OCH PRODUKTIVITET HOS KVINNLIGA 
FASTIGHETSMÄKLARE. (SPSS) 
 

Hos män var resultatet annorlunda gentemot hos kvinnor. Hos kvinnor fann vi ett svagt positivt 

samband på 0,077 nivå, mäns attraktion har således en svag positiv effekt på produktivitet. 

Resultaten hos de separata analyserna av manliga och kvinnliga fastighetsmäklare visar på tydliga 

skillnader men är inte statistiskt säkra. Vi har därför valt att göra ytterligare en analys av dessa 

variabler för att se hur dessa skillnader visar sig i en klusteranalys. 
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FIGUR 10: KORRELATIONSANALYS MELLAN ATTRAKTION OCH PRODUKTIVITET HOS MANLIGA 
FASTIGHETSMÄKLARE. (SPSS) 
 

4.2 Skönhetpremiens effekt hos män och kvinnor 

Vid en klusteranalys där vi delade upp fastighetsmäklarna i två grupper upptäckte vi ett visst 

samband mellan attraktion och produktivitet. För kvinnor var detta samband att en högre 

attraktivitet korrelerar till mindre produktivitet, detta samband har ingen statistisk säkerhet högre än 

0,05% men som figuren nedan visar är det tydligt att ett samband existerar. Snittet på kvinnors 

produktivitet resulterade i 9,2106 och attraktion på 5,2817. I vår klusteranalys finner sig grupp ett 

på 8,97558 i produktivitet och grupp två på 11,88394. När det gäller attraktion ligger grupp ett på 

5,29681 och grupp två på 5,10977. Dessa mått ger oss ett samband som menar på att attraktiva 

kvinnor är mindre produktiva medan de kvinnor som är produktiva inte anses ha någon hög 

attraktivitet. 

 

 

 

 

 

 
 
 
FIGUR 11: KLUSTERANALYS AV ATTRAKTIVITET SAMT PRODUKTIVITET HOS KVINNLIGA 
FASTIGHETSMÄKLARE. (SPSS) 
 

Hos män upptäckte vi ett liknande samband men med en positiv korrelation då en högre attraktion 

korrelerar med högre produktivitet. Här fann vi en statistisk säkerhet mindre än 0,05% men också 

ett tydligt samband som är värt att nämna. Männens snitt i produktivitet resulterade i 8,4976 medan 

deras snitt i attraktivitet resulterade i 4,4397. Vi delade också denna klusteranalys i två grupper där 

grupp ett har 8,94147 i produktivitet och grupp två 7,99707. Grupp ett har 5,13504 i attraktivitet 
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och grupp två 3,6556. Dessa samband tyder på att attraktiva män har bättre produktivitet än de män 

som inte anses som attraktiva utifrån vår undersökning. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
FIGUR 12: KLUSTERANALYS AV ATTRAKTIVITET SAMT PRODUKTIVITET HOS MANLIGA 
FASTIGHETSMÄKLARE. (SPSS) 
 

4.3 Äldre ger äldre mäklare högre betyg 

Vid en korrelationsanalys upptäckte vi att det fanns tydliga korrelationer mellan ålder och 

attraktionsbetyg på de äldre fastighetsmäklarna. Majoriteten av dessa korrelationer var statistiskt 

säkra på 0.01% nivå. Modellen nedan visar på flera exempel där äldre människor har gett äldre 

fastighetsmäklare höga betyg, både män och kvinnor. Dessa samband i modellerna nedan pekar 

således på att de äldre respondenterna i vår undersökning har betygsatt de äldre fastighetsmäklarna 

högre än vad yngre respondenter gjort. Vi har däremot inte funnit något samband gällande ålder och 

produktivitet.  

FIGUR 13: UTDRAG UR KORRELATIONSANALYS MELLAN ÅLDER OCH ATTRAKTIVITETSBETYG HOS 

ÄLDRE MANLIGA FASTIGHETSMÄKLARE. (SPSS) 
FIGUR 14: UTDRAG UR KORRELATIONSANALYS MELLAN ÅLDER OCH ATTRAKTIVITETSBETYG HOS 
ÄLDRE KVINNLIGA FASTIGHETSMÄKLARE. (SPSS) 
 

För att ytterligare förtydliga detta samband har vi utfört en klusteranalys där vi utan undantag har 

högre snittbetyg i samma kluster som högre snittålder. I tabellen nedan längst till vänster ser vi två 

olika grupper där grupp ett består av äldre män och grupp två av yngre, vi kan se att äldre 

respondenter har betygsatt de äldre manliga fastighetsmäklarna med högre betyg än vad de yngre 

respondenterna har gjort. Den högra tabellen nedan visar respondenternas betygsättning på äldre 
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kvinnliga fastighetsmäklare, likaså ser vi att äldre fastighetsmäklare har blivit bättre betygsatta av 

de äldre respondenterna än av de yngre. 

 
FIGUR 15&16: UTDRAG UR KLUSTERANALYS AV ÅLDER SAMT ATTRAKTIONSBETYG HOS ÄLDRE 
MANLIGA (VÄNSTER) SAMT KVINNLIGA (HÖGER) FASTIGHETSMÄKLARE. (SPSS) 
 

4.4 Män ger högre betyg i attraktion, oavsett kön 

Män betygsätter attraktion högre, oavsett kön hos personen de betygsätter. Här har vi starka 

statistiskt säkra samband på flera fall. Det starkaste sambandet hos en manlig mäklare är på 0,341 

nivå och statistiskt säkert till 0,01%, hos kvinnor är det starkaste sambandet på 0,322 nivå och även 

det statistiskt säkert till 0,01%.  

FIGUR 17: UTDRAG UR KORRELATIONSANALYS MELLAN KÖN OCH ATTRAKTIONSBETYG HOS 

MANLIGA FASTIGHETSMÄKLARE. (SPSS) 
FIGUR 18: UTDRAG UR KORRELATIONSANALYS MELLAN KÖN OCH ATTRAKTIONSBETYG HOS 
KVINNLIGA FASTIGHETSMÄKLARE. (SPSS)  
 

Även vid en klusteranalys fann vi ett samband som talade för detta resultat, här har vi bildat två 

kluster både i analysen av män och av kvinnor. I båda figurerna nedan presenterar den högra 
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tabellen större delen kvinnliga svar och den vänstra tabellen representerar större delen manliga svar. 

Nedanför listas avståndet från medelvärdet på attraktionsbetyg, alla män har ett högre snittbetyg i 

attraktion i den tabell som representerar manliga svar samtidigt som snittbetyg i attraktion är lägre 

för alla män i tabellen som representerar kvinnliga svar. Dessa resultat upprepar sig i figuren med 

kvinnor där de manliga svaren ger ett högre betyg samtidigt som de kvinnliga svaren ger ett lägre. 

 
FIGUR 19&20: UTDRAG UR KLUSTERANALYS AV KÖN SAMT ATTRAKTIONSBETYG HOS MANLIGA 
(VÄNSTER) SAMT KVINNLIGA (HÖGER) FASTIGHETSMÄKLARE. (SPSS) 
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4.5 Hur ser en attraktiv fastighetsmäklare ut? 

Här nedan presenterar vi bilder på denna studiens fem mest attraktiva manliga fastighetsmäklare på 

Stockholms marknad. Utifrån dessa bilder kan vi se att de har specifika ytliga egenskaper 

gemensamt, de ser relativt unga ut, har ett vårdat yttre samt kortklippta frisyrer. Vi hittar inga 

utstickande utseenden, det skulle kunna beskrivas som generiska utseenden och stilar med dagens 

standard, något som stämmer in på tidigare forskning av Jones & Jaeger (2019, s.31). 

Produktivitetsmåttet hos dessa män har ett spann mellan 0,42 och 11,53 där snittet ligger på 5,05 

vilket är betydligt lägre än snittet hos alla manliga mäklare på 8,5. 
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Nedan ser vi bilder på denna studiens fem mest attraktiva kvinnliga fastighetsmäklare på 

Stockholms marknad. Majoriteten är blonda och kvinnorna ser unga ut. Här är frisyrer och stil 

generiska och de är propert sminkade. Med den unga åldern på våra respondenter i åtanke passar 

dessa kvinnors feminina utseende in på den tidigare forskningen av Marcinkowska, Dixson, 

Kozlov, Prasai, & Rantala (2017, s.180). Produktivitetsmåttet har ett spann mellan 2,52 och 8,3 med 

ett snitt på 4,95 som är betydligt lägre än snittet hos alla kvinnliga fastighetsmäklarna på 9,71. 
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4.6 Hur ser en produktiv fastighetsmäklare ut? 

Av de 200 utvalda fastighetsmäklare i Stockholms län ser ni här nedan studiens fem mest 

produktiva fastighetsmäklare av varje kön, således de fem som publicerat flest bostäder under det 

senaste halvåret samtidigt som de har behållit ett högt kundbetyg. Här är ingen av de mest attraktiva 

fastighetsmäklarna med. Vi kan se att av de fem mest produktiva mäklarna på Stockholms marknad 

oavsett kön är fyra av fem kvinnor. Åldern på dessa mäklare är relativt ung och vi ser variation i 

utseendet, mindre generisk utseende och något åtskiljande stil på frisyren. Attraktivitetsbetygen hos 

de fem mest produktiva kvinnliga mäklarna har ett spann mellan 5,29 och 5,92 med ett snitt på 5,44, 

ett något högre värde än snittet hos de kvinnliga mäklare som ligger på 5,27. 
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Nedan presenteras de fem mest produktiva manliga fastighetsmäklarna, här ser vi en mer blandad 

ålder men på samma sätt som hos kvinnorna är det en stor variation i utseende. 

Attraktivitetsbetygen hos dessa män har ett spann mellan 2,69 och 5,44 med ett snitt på 4,38 som är 

lägre än medelbetyget för alla män vilket är 4,44.  
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5. Analys/diskussion 
5.1 Brist på samband mellan hög attraktion och produktivitet 

I denna studien fann vi inget samband mellan hög attraktivitet och produktivitet hos 

fastighetsmäklare verksamma inom Stockholms län. Något som direkt motsäger det resultat 

Fidrmuc & Paphawasit (2019, s.39) presenterar i sin studie. Anledningarna till detta kan vara ett 

flertal, det skulle kunna bero på att ”beauty penalty” effekten gör sig tydlig och att Li & Zhou’s 

(2014, s.3) argument att kvinnor straffar attraktiva kvinnor är aktuell på 

fastighetsmäklarmarknaden. Samma effekt kan även påverka kvinnors betygsättning av attraktivitet 

hos andra kvinnor, vårt resultat visar nämligen att kvinnor betygsätter både män och kvinnor lägre 

än vad män gör. Eftersom att våra respondenter till majoriteten är kvinnor skulle detta kunna 

innebära att attraktivitetsbetyget hos attraktiva kvinnor i vissa fall blivit lägre som konsekvens av 

detta. En annan förklaring till vårt resultat skulle kunna vara att kvinnor känner sig hotade av 

attraktiva kvinnor av anledningen att de utgör konkurrens, det är något Thornhill & Gangestad 

(1993, s.260) har tagit upp och skulle kunna innebära att en attraktiv kvinna får uppleva ”beauty 

penalty” effekter genom att bli nekad ett förmedlingsuppdrag på grund av sitt utseende. För att 

kunna eliminera dessa eventuella felkällorna skulle vidare forskning behöva utföras där 

respondenterna intervjuas innan de svarar på enkäten för att kunna ställa uppföljningsfrågor och 

samla in tilläggsinformation (Bryman & Bell, 2013, s.249). 

  

Det skulle även kunna finnas en förklaring i att attraktivitet är en individuell bedömning och att våra 

respondenter inte såg attraktivitet på samma sätt som en större del av befolkningen. Det som talar 

emot denna förklaring är att de mäklare med höga attraktionsbetyg stämmer bra överens med 

attributen Jones & Jaeger (2019, s.31) funnit i sin studie kring en biologisk bas för skönhet. Vi kan 

därför med relativt hög säkerhet säga att attraktionsbetyg borde förhålla sig på en liknande nivå 

även med ett större eller till och med internationellt urval. Om vi bortser från Jones & Jaeger’s 

(2019, s.31) studie kan vi tänka oss att våra respondenter faktiskt har en annan åsikt kring 

attraktivitet än resterande befolkning, det skulle tala för forskningen utförd av Marcinkowska et al. 

(2019, s.4-12) samt Marcinkowska et al. (2017, s.180-183) som förklarar hur attraktion kan 

bedömas olika beroende på attraktion. Det är en hypotes som kan stämma men inte fullt förklarar de 

resultat vi fått. Våra fem mest produktiva fastighetsmäklare ser olika ut, de stämmer inte in på den 

biologiska basen för skönhet på samma sätt som de fem mest attraktiva och har ett stort spann i 

attraktionsbetyg (Jones & Jaeger, 2019, s.31). Skulle det vara så att våra respondenter har avvikande 

preferenser för skönhet borde det ha funnits mer variation bland de med höga attraktionsbetyg 

(Marcinkowska et al., 2019, s.4-12; Marcinkowska et al., 2017, s.180-183). 
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Pei & Meng (2018, s.5) hävdar att den subjektiva synen på rättvisa är äventyrad eftersom att Ma et 

al. (2015, s.5-6) fann att attraktivitet kan vara mäktigare än ett rättvist avtal när en förhandling sker. 

Vårt resultat stämmer inte överens med deras men de erbjuder en eventuell förklaring till varför vår 

data ser ut som den gör. Anledningen till att attraktivitet har en påverkan på förhandlingar har enligt 

Wilson & Eckel (2006, s.199-200) med förtroende att göra. En attraktivare person är lättare 

trovärdig och har därför fördel när det kommer till förhandlingar och sluta avtal. Detta är den effekt 

vi kallar ”beauty premium”. Wilson & Eckel (2006, s.199) nämner att det även finns en baksida 

med detta förtroende, effekten”beauty penalty”. Det är nämligen så att även om en attraktiv person 

lättare sluter avtal har denne svårare att hålla sin motpart nöjd. Det högre förtroendet kommer med 

högre förväntningar och skulle en attraktiv fastighetsmäklare inte nå upp till dessa förväntningar är 

det mycket möjligt att denne förlorar sitt förmedlingsuppdrag (Wilson & Eckel, 2006, s.200). En 

oattraktiv mäklare påverkas inte av ”beauty premium” eller ”beauty penalty” och kan därför lättare 

hålla i ett avtal, något som kan förklara varför vi inte upplever en ”beauty premium” effekt hos 

fastighetsmäklarna i denna studien. En av förklaringarna skulle kunna vara att de attraktiva 

fastighetsmäklarna har mycket högre förväntningar på sig när det kommer till slutpris, 

kommunikation eller fotografering av bostaden vilket leder till att de lättare förlorar sina uppdrag 

till mindre attraktiva fastighetsmäklare med lägre förväntningar. En anledning som skulle kunna 

anses vara överdriven men stämmer in på forskningen utförd av Wilson & Eckel (2006, s.199-200), 

Ma et al. (2015, s.5-6) och Jin et al. (2017, s.134). 

 

Vi har i vår teori tagit upp att fastighetsmäklare kan anses vara ett kvinnligt yrke eftersom att 

fastighetsmäklare under 30 år är till 63,2% kvinnor enligt FMI (2016). Wilson & Eckel (2006, 

s.201) har visat oss att attraktiva kvinnor har fördelar i traditionellt feminina yrken samtidigt som 

Cash, Gillen, & Burns (1977, s.301) visat oss att de har nackdelar i traditionellt maskulina yrken. 

När vi utgått från att fastighetsmäklare är ett feminint yrke har vi bortsett från de traditionella 

könsrollerna vilket kan innebära att vi gjort en felbedömning. Skulle vi istället anse 

fastighetsmäklare som ett maskulint yrke förklarar det varför attraktiva kvinnliga fastighetsmäklare 

inte märker av ”beauty premium” effekten.  

 

5.2 Skillnader mellan kvinnor och män 

I teorikapitlet har vi förklarat begreppen ”beauty premium” och ”beauty penalty” där det 

förstnämnda står för positiva fördelar som ges i samband med att vara attraktiv och det sistnämnda 

står för negativa anknytningar som påverkas när någon är attraktiv. Dessa två begrepp visar sig 

olika beroende på om du är man eller kvinna och vi kan konstatera genom tidigare forskning att 

utseendet bedöms olika beroende på om du är man eller kvinna  (Jones & Jaeger, 2019, s.202). 
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När vi analyserade män och kvinnor för sig fann vi ett mönster av ”beauty premium” effekter som 

visade sig hos de manliga fastighetsmäklarna där något högre attraktivitet tyder på högre 

produktivitet. ”Beauty penalty” har visat sig på de kvinnliga fastighetsmäklarna genom att de med 

något lägre attraktivitetsbetyg har högre produktivitet. Vi ser här en skillnad mellan män och 

kvinnor eftersom att resultatet visat sig variera beroende på kön, som vi nämnt tidigare kan det ha 

att göra med att majoriteten av de som svarat på vår enkät är kvinnor, något som skulle kunnat 

påverka att attraktivitetsbetygen hos kvinnor blivit lägre genom att “beauty penalty” visat sig 

gällande de attraktiva kvinnliga fastighetsmäklarna. Detta kan också ha att göra med det Thornhill 

& Gangestad (1993, s.260) förklarar, kvinnor kan känna sig hotade av attraktiva kvinnor på grund 

av konkurrens vilket kan innebära att attraktiva kvinnor kan bli nekade förmedlingsuppdrag på 

grund av sin attraktivitet och därmed inte blir lika produktiva som de mindre attraktiva.  

 

Vi har förklarat hur attraktiva människor har bättre förutsättningar då de ofta inger ett större 

förtroende (López Bóo, Rossi, & Urzúa, 2013, s.172). Vårt resultat tyder på att detta samband 

existerar hos de manliga fastighetsmäklarna men de kvinnliga fastighetsmäklarna har det motsatta 

sambandet. López Bóo, Rossi, & Urzúa (2013, s.172) beskriver att attraktiva män kan uppleva 

fördelar i princip i alla arbetssituationer men att effekten för kvinnor varierar beroende på situation 

och arbete. Det är något som kan ha påverkat vårt resultat eftersom de attraktiva männen kan dra 

fördel av detta samtidigt som de attraktiva kvinnorna inte verkar ha åtnjutit den fördelen i deras 

arbete som fastighetsmäklare. Utifrån vårt resultat kan vi till viss del se att traditionella könsroller 

kan ha en påverkan när det kommer till fastighetsmäklares attraktion och produktivitet. 

 

Enligt Cash, Gillen, & Burns (1977, s.301) upplever attraktiva kvinnor fördelar i form av “beauty 

premium” effekter gentemot oattraktiva kvinnor i situationer med traditionellt kvinnliga yrken som 

sjuksköterska eller frisör. Däremot förklarar Wilson & Eckel (2006, s.201) att attraktiva kvinnor 

påverkas av nackdelar i form av “beauty penalty” effekter när det gäller traditionella maskulina 

yrken som snickare eller elektriker. Attraktivitet hos kvinnor kan både vara till fördel och nackdel 

för kvinnors produktivitet. Denna studiens resultat visar på att mindre attraktiva kvinnor har något 

högre produktivitet vilket skulle kunna innebära en nackdel att vara en attraktiv kvinna med det som 

diskuterats ovan i åtanke samt att vara en attraktiv man skulle anses som en fördel för att vara mer 

produktiv. 

 

Det resultat vi har erhållit angående samband mellan attraktivitet och produktivitet visar att kvinnor 

påverkas av “beauty penalty” effekten, på samma sätt som Wilson & Eckel (2006, s.201) förklarar 
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att attraktiva kvinnor gör i traditionellt manliga yrken. Detta resultat antyder att vårt tidigare 

påstående angående fastighetsmäklare som ett kvinnligt yrke kan vara falsifierat även om 63,2% av 

alla mäklare under 30 är kvinnor (FMI, 2016), attraktiva kvinnor åtnjuter inte de fördelar “beauty 

premium” är synonymt med. Vad resultatet säger oss är att fastighetsmäklare kan anses vara ett 

manligt yrke och att detta förklarar varför kvinnor i branschen upplever “beauty penalty” effekter 

istället för “beauty premium” effekter.  

 

5.3 Äldre ger äldre mäklare högre betyg 

Den korrelationsanalys vi utfört tyder på samband mellan ålder på respondenterna och 

attraktionsbetyg hos de äldre fastighetsmäklarna. Analysen visar att äldre respondenter gett de äldre 

fastighetsmäklarna högre attraktionsbetyg. Vi har däremot inte sett något samband mellan ålder och 

produktivitet. Klusteranalyserna resulterade i samband som påvisade att äldre manliga respondenter 

betygsatte äldre manliga fastighetsmäklaremäklare med högre betyg än vad de yngre manliga 

respondenterna gjorde. När samma klusteranalys utfördes men med kvinnliga respondenters 

betygsättning av äldre kvinnliga fastighetsmäklare uppstod samma resultat. 

  

Enligt Marcinkowska et al. (2017, s.180) har åldern en viss påverkan av vad som anses vara 

attraktivt eller inte, de fann att äldre män föredrar ett ansikte där feminina drag inte behöver 

framhävas, såsom mindre haka, rundare ögon och större läppar, medan yngre män föredrar ett mer 

feminint ansikte. Detta kan ha påverkat äldre män genom att de betygsatt de äldre kvinnorna högre 

än vad de yngre männen har gjort, då ett äldre kvinnligt ansikte inte alltid ser lika feminint ut som 

en yngre kvinnas ansikte. De skillnader som existerar mellan äldre och yngre kvinnor är inte lika 

tydliga när det kommer till attraktivitet hos män (Marcinkowska et al. 2019, s.4–12). I vårt resultat 

fann vi att de äldre männen var högre betygsatta av de äldre respondenterna. Utifrån denna analys 

kan vi bevisa att äldre personer oavsett kön generellt anser att äldre personer är de mest attraktiva. 

 

5.4 Män ger högre betyg i attraktion, oavsett kön 

Att män betygsätter kvinnors attraktion högre är ett resultat vår forskning tyder på. Forskningen 

utförd av Marcinkowska et al. (2019, s.4-12) bevisar att kvinnor är betydligt mer komplexa än män 

när det kommer till att bedöma attraktivitet, något som kan vara en anledning till att kvinnor har en 

annan syn på attraktivitet än män. Det är förvånande att män även betygsätter andra män högre än 

vad kvinnor gör, ett resultat som både är entydigt och statistiskt säkert till 0,01% nivån. Detta skulle 

kunna ha en påverkande roll i hur ”beauty premium” och ”beauty penalty” visar sig vid val av 

mäklare i dagens samhälle. Med den stigande jämställdheten är det mycket möjligt att kvinnor tar 

fler beslut i hemmet, något jämställdhetsmyndigheten (2016) tar upp som en ökande trend i våra 
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hushåll. Med tanke på kvinnors annorlunda syn på attraktion kan dessa ”beauty” effekter visa sig 

olika och vara svårtolkade med dagens forskning. 

  

Att män ger högre betyg i attraktivitet är något som Thornhill & Gangestad’s (1993, s.238) teorier 

kring genetik har en möjlig förklaring till. Framförallt män vill föra de bästa generna framåt och har 

därför en bredare uppfattning om vad som är attraktivt, denna bredare uppfattning av attraktivitet är 

en möjlig förklaring till varför kvinnor får högre betyg av män än av kvinnor. Datingsidan Okcupid 

(2015) visar med hjälp av en graf hur kvinnor och män skiljer sig åt när de ska betygsätta 

attraktivitet. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
FIGUR 22: HUR MÄN OCH KVINNOR BETYGSÄTTER VARANDRAS ATTRAKTION. (ICUPID) 
 
Kvinnor har också drivet att föra sina gener framåt men som grafen visar är deras utmaning att hitta 

en partner ofta mindre. För män är 40% av alla kvinnor över medel, hos kvinnor är det 7% av alla 

män som uppfattas som attraktivare än medel. Denna vridna fördelning innebär att 83% av alla män 

anses som mindre attraktiva eller lika attraktiva som medelmåttet, vilket innebär att kvinnor har det 

lättare att hitta en partner. Eftersom att män inte har samma förutsättningar att hitta en partner blir 

de mindre selektiva och betygsätter högre, en vana som också verkar stämma när män betygsätter 

män. 

 

Om vi återvänder till en av de mest slående effekterna av ”beauty premium” som nämn i studien 

utförd av Ma et al. (2015, s.5-6), finner vi att attraktiva människor och speciellt kvinnor lättare 

driver igenom orättvisa förslag i en förhandling. Förhandlingar sker i olika sammanhang och en 

fördel i de situationerna har en stor påverkan. Relevansen med detta i sammanhanget att män 
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betygsätter attraktivitet högre är innebörden av avundsjuka. Li & Zhou (2014, s.3) förklarar att 

attraktiva kvinnor kan uppleva ”beauty penalty” när de kommunicerar med andra kvinnor. Eftersom 

förhandlingar sker varje dag och upplevs av alla människor är detta en effekt de märker av och som 

kan skapa förakt mot attraktiva kvinnor. Det skulle kunna leda till att betyg sätts lägre och 

eventuellt ge oss en alternativ förklaring till detta resultat. 

 

5.5 Hur ser en attraktiv fastighetsmäklare ut? 

Eftersom att vi inte fann något samband mellan hög attraktivitet och produktivitet finner vi inte 

någon utmärkande produktiv fastighetsmäklare under denna kategorin. Vad vi istället finner är en 

grupp fastighetsmäklare med liknande utseende och produktivitet sämre än snittet. 

  

När det kommer till hur en attraktiv fastighetsmäklare ser ut stämmer Jones & Jaeger’s (2019, s.31) 

biologiska grund för attraktivitet in bra. Hos både män och kvinnor har vi ett generiskt utseende, en 

slutsats dragen med anledning av att alla i denna kategori har liknande frisyr, ansiktsbehåring, 

ansiktsuttryck och klädstil. Vi har svårt att dra en slutsats kring dimorfism i ansiktsformen, dessa 

fastighetsmäklare har en relativt generisk ansiktsform men det är en svårbedömd variabel. Jones & 

Jaeger (2019, s.32), Chen et al. (2018, s.7) samt Perrett et al. (1999, s.298-304 förklarar att 

resultaten kring påverkan av dimorfism i ansiktsformen är blandade. Symmetri i hudstrukturen är 

däremot en lättare variabel att dra slutsatser kring. Jones & Jaeger (2019, s.32) bedömer denna 

variabel att vara den tredje viktigaste i bedömningen av attraktivitet, något som stämmer in på vår 

studie eftersom män och kvinnor i denna kategorin har en hög grad symmetri i deras hudstruktur.  

 

Hur kommer det sig att den grupp vi kallar ”top 5 mest attraktiva manliga och kvinnliga 

fastighetsmäklarna i Stockholm” har ett produktivitetsmått som är mycket sämre än snittet? Denna 

diskussion har vi fört under tidigare rubriker där bristen på samband analyseras. Detta resultat 

stärker däremot de argumenten som har gjorts där då sambandet mellan de attraktivaste 

fastighetsmäklarna och ett lägre produktivitetsmått ytterligare pekar på avsaknaden av ”beauty 

premium” hos fastighetsmäklare. 

 

5.6 Hur ser en produktiv fastighetsmäklare ut? 

När vi analyserar de fem mest produktiva fastighetsmäklarna kan vi konstatera att vårt 

produktivitetsmått höll den nivå som önskades. På det viset Syverson (2011, s.329) beskriver hur 

produktivitet ska mätas har vår formel fångat upp kvalité och kvantitet i ett och samma mått vilket 

leder till att de mäklare som presenteras faktiskt är de mest produktiva fastighetsmäklarna. Vi finner 

en balans i attraktivitet till skillnad från de mest attraktiva mäklarna där produktiviteten var 
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signifikant under snittet och visade oss att vackert utseende inte är tillräckligt för att nå hög 

produktivitet. 

  

Förklaringen till detta skulle kunna vara att fastighetsmäklare i mitten av ”attraktivitetsskalan” inte 

påverkas av ”beauty premium” eller ”beauty penalty” (Wolbring & Riordan,2016, s.13-14; Wilson 

& Eckel, 2006, s.200). Något som säger emot detta demonstreras av figuren nedan som visar att 

produktiviteten når sin topp samtidigt som attraktiviteten ligger nära sitt snitt, skulle 

fastighetsmäklarna inte påverkas av “beauty premium” eller “beauty penalty” skulle produktiviteten 

vara vågrätt och rak eftersom attraktivitet inte skulle ha en effekt. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGUR 23: MEDELVÄRDEN I ATTRAKTIVITET OCH PRODUKTIVITET.  
 

Att kvinnor märker av skönhetseffekter har Wilson & Eckel (2006, s.201) med flera visat på, något 

som skulle kunna förklara detta resultat kan vara spannet i attraktivitet hos de mest produktiva 

fastighetsmäklarna. Hos kvinnor är detta spann 5,29 till 5,92, ett litet men högt spann. Hos män är 

spannet mellan 2,69 till 5,44, ett något större spann där vi inkluderar mindre attraktiva personer. 

Som Wilson & Eckel (2006, s.201) kommer fram till i sin studie märker vi av fördomar kring 

attraktivitet genom att det stämmer in olika beroende på kön. Män märker av detta betydligt mindre 

och det kan vara en förklaring till varför männens spann är så pass stort. Hos kvinnor är spannet 

däremot mindre och ligger mycket nära snittet för alla kvinnor. Här vill vi återvända till den 

biologiska basen för skönhet beskriven av Jones & Jaeger (2019, s.31) som innebär att den 

viktigaste variabeln för att bedöma attraktivitet är att se ut som den stora mängden människor, att ha 
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ett generiskt utseende. Att ligga nära snittet som kvinnorna i denna kategori innebär att de lättare 

passar in på den beskrivning än de som är betygsatta som attraktivast.  

 

Här vill vi ta upp Thornhill & Gangestad’s (1993, s.238) studie som diskuterar hur människor vill 

föra sina gener framåt, detta eftersom att Okcupid (2015) har visat oss hur män anses mindre 

attraktiva vilket gör det svårare för de att föra sina gener vidare. Detta skulle kunna innebära att 

även om kvinnor som är mycket vackra anses som ”ouppnåeliga” och därav inte påverkade av 

samma ”beauty premium” effekter. Kvinnor med ett mer generiskt utseende skulle därför kunna 

uppfattas som mer attraktiva eftersom att känslan av att de ligger på samma nivå som motparten 

bedömer sig själv ligga på, vilket skulle kunna innebära att de får dra nytta av de ”beauty premium” 

effekter som Jones & Jaeger (2019, s.201) beskriver. Denna förklaring skulle även erbjuda en 

förklaring till varför dessa kvinnor inte upplever ”beauty penalty” effekter från andra kvinnor. Li & 

Zhou (2014, s.3) förklarar nämligen att denna effekt har större chans att visa sig om det är en större 

skillnad på attraktivitet mellan personerna som kommunicerar. Denna grupp fastighetsmäklare 

undviker båda dessa negativa effekter. 
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6. Sammanfattande slutsats, uppsatsens bidrag och vidare forskning 
6.1 Sammanfattande slutsats 

Syftet med denna studie är att analysera om “beauty premium” återfinns i säljande yrken och hur 

den påverkar produktivitet. Studien har utförts med hjälp av en enkätundersökning vilken har gett 

oss resultat som kopplats till befintlig teori. Med våra frågeställningar som utgångspunkt kommer vi 

här presentera vårt resultat, vilket bidrag vi anser uppsatsen bidrar med samt förslag på vidare 

forskning. 

 

Svaret på vår första frågeställning som lyder, “existerar det ett samband mellan produktivitet och 

attraktion hos svenska fastighetsmäklare” har flera svar. Vi kan utesluta samband mellan hög 

attraktivitet och hög produktivitet, resultatet har däremot bevis på att attraktion kan ha en påverkan. 

Vår studie har gett oss data som visar på att ett generiskt utseende kan bidra till högre produktivitet, 

speciellt hos kvinnor. Detta resultat har stöd från tidigare attraktion- och genetikforskning och 

besvarar frågor kring varför inte “beauty premium” märks av hos de mest attraktiva 

fastighetsmäklarna. Resultatet besvarar även vår andra frågeställning “skiljer sig ”beauty premium” 

effekterna åt mellan kvinnor och män”. De mycket attraktiva kvinnorna blir nämligen straffade till 

en högre grad medan män inte påverkas lika negativt av att vara attraktiva. Vad som är gemensamt 

för män och kvinnor är att attraktivitet nära snittet leder till ökad produktivitet som enligt våra 

slutsatser beror på att “beauty premium” effekter åtnjuts samtidigt som “beauty penalty” effekterna 

är frånvarande.  

 

Den tredje frågeställningen är “Hur ser en attraktiv fastighetsmäklare ut?”, svaret på detta stämmer 

bra in med tidigare forskning och den biologiska basen för skönhet. Det som uppfattas som 

attraktivt hos både kvinnor och män är generiskt utseende samt symmetri i hudstruktur. Vår fjärde 

frågeställning “Hur ser en produktiv fastighetsmäklare ut?” har ett mer komplext svar. Hos de mest 

produktiva fastighetsmäklarna är variationen i utseende större samtidigt som majoriteten har 

attraktionsbetyg nära snittet, detta resultat var för oss förvånande men hjälpte oss besvarade vårt 

syfte. Bland de mest produktiva fastighetsmäklarna är hårfärg, klädsel och ålder mer varierad men 

utan några speciellt utstickande personer, vilket reflekteras i attraktivitetsbetygen hade ett avstånd 

från snittet på 0,06 hos män och 0,48 hos kvinnor. 

 

6.2 Teoretiskt bidrag 

Denna studie bidrar med en djupare analys av “beauty premium” effekterna inom 

fastighetsmäklaryrket i Stockholms län. Genom att implementera Fidrmuc & Paphawasit’s (2019) 

forskning på svenska fastighetsmäklare har vi visat att det inte går att bedöma om en 
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fastighetsmäklare är produktiv på grund av att de är attraktiva. Vi har däremot bidragit med 

slutsatsen att den biologiska basen för skönhet har en stark påverkan på hur produktiv en person i 

ett säljande yrke är.  

 

Vårt primära mål var att fylla det forskningsgap vi fann i Fidrmuc & Paphawasit’s (2019) forskning, 

mer specifikt att analysera om “beauty premium” återfinns i säljande yrken. Vi fann att det återfinns 

i fastighetsmäklaryrket men inte på samma sätt som Fidrmuc & Paphawasit (2019) visat  att det 

finns i forskaryrket. Denna studie bidrar således med insikten att “beauty premium” kan påverka 

produktivitet på olika sätt. Tidigare forskning pekar på att hög attraktivitet påverkar produktivitet 

positivt, vår forskning motsäger detta och visar att “beauty premium” samt “beauty penalty” visar 

sig olika beroende på yrke (Jones & Jaeger, 2019, s.10-11; Wilson & Eckel, 2006, s.199-200). Vårt 

resultat tyder på att det finns en fördel för fastighetsmäklare som ligger nära snittet på 

attraktivitetsskalan, något som inte återfinns i tidigare forskning.  

 

6.3 Praktiskt bidrag 

Med hjälp av de resultat och slutsatser som denna studie erbjuder skapas en uppfattning om hur 

attraktivitet påverkar produktivitet för fastighetsmäklare. Studiens praktiska bidrag riktar sig mot 

rekryterare inom fastighetsmäklarbranschen samt fastighetsmäklare. Rekryterare blir genom denna 

studie informerade kring hur attraktivitet kan påverka framtida anställdas produktivitet. Vi belyser 

hur de olika könen påverkas på olika sätt av dessa effekter samt hjälper rekryterare att förstå att det 

inte finns något samband mellan hög attraktivitet och hög produktivitet. Som Wilson & Eckel 

(2006, s.199-200) kommit fram till får människor lättare förtroende för attraktiva människor, något 

som troligtvis även stämmer in på rekryterare. 

 

Fastighetsmäklare får med hjälp av denna studie en bättre förståelse kring hur deras utseende kan 

påverka de intryck som de förmedlar till sina kunder. Eftersom attraktivitet kan påverkas med hjälp 

av till exempel kläder, smink och träning är det värdefullt för fastighetsmäklarna att få en 

vägledning till vilken nivå av attraktivitet som får flest fördelar och minst nackdelar (Nguyen m.fl., 

2012, s.246–247; Briñol, Petty, & Wagner, 2009, s.1062). Förutom detta bidrag kan vetskapen om 

hur en person blir bedömd på grund av sitt utseende hjälpa fastighetsmäklare att tackla detta och på 

så vis bli mer produktiva.  

 

6.4 Vidare forskning 

Vi har genom vår studie fått en bättre förståelse kring attraktion och produktivitet samt hur 

begreppen påverkar varandra. Det vore intressant och aktuellt att utföra en liknande studie inom fler 
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branscher. För att säkerställa vårt resultat vore det extra relevant att utföra en studie inom andra 

typer av säljande yrken. Genom att göra detta skulle beslutsunderlaget för rekryterare samt 

förståelsen kring människors psykologi öka. Det vore intressant att undersöka hur attraktivitet nära 

snittet påverkas av “beauty premium” och “beauty penalty” effekter. Vi rekommenderar att 

forskarna vid en sådan studie gör det tydligt för respondenterna att det är attraktivitet som ska 

betygsättas och inte skönhet. Att tolka detta korrekt är avgörande för att erhålla relevanta resultat. 

 

Ett resultat i vår studie är att män och kvinnor påverkas olika av dessa effekter. Det vore därför 

aktuellt att utföra en liknande studie där effekterna hos de olika könen undersöks för sig. Till sist 

skulle vi rekommendera framtida studier att utföras på samma sätt som denna men med mer fokus 

på ålder och dess påverkan. Vi har nämligen upptäckt att äldre människor betygsätter olika jämfört 

med yngre människor. 
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