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Tonårspojkars ansiktsattraktivitet och kvalitet i deras vänskapsrelationer

Sammanfattning

Syftet med uppsatsen var att undersöka om ansiktsattraktivitet hänger
samman med kvalitet i vänskapsrelationer. Hypotesen utgick ifrån att
likhet i ansiktsattraktivitet påverkar valet av viktigaste vän samt att en
låg skillnad i ansiktsattraktivitet mellan personerna gynnar
relationskvaliteten. Tidigare forskning har antingen undersökt
attraktivitet eller vänskapsrelationer. Vår uppsats knyter samman
dessa två faktorer. 150 tonårspojkars ansiktsattraktivitet bedömdes
med hjälp av ett eget utformat instrument. Data på pojkarnas
vänskapsrelationer från en longitudinell studie användes för
jämförelser. Högt skattad ansiktsattraktivitet visade i vår studie ha ett
samband med konflikter i vänskapsrelationen. Attraktiviteten visade
sig inte spela någon roll i valet av viktigaste vän. Däremot har
attraktiviteten en betydelse för vänskapskvaliteten, då hög
ansiktsattraktivitet påverkar vänskapskvaliteten negativt.
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Facial Attractiveness and Quality in Friendships in Teenage Boys1

Sofia Björsson & Maria Norberg

Department of Behavioral, Social and Legal Sciences
Psychology, Örebro University

Abstract

The purpose of this thesis was to investigate if facial attractiveness and
quality in relationships are connected. The hypothesis was that
equality in facial attractiveness matters in people’s choices of
important friends and that low difference in facial attractiveness
between the people profits quality in their friendship. Earlier research
has either been focusing on attractiveness or quality in friendships.
This thesis links these two factors together. The facial attractiveness of
150 teenage boys was judged with an instrument made by us. Data,
with information about the boys’ relationships, from a longitudinal
study were used for comparisons. We found that high facial
attractiveness is related to conflicts in friendships, but that
attractiveness does not matter in the choice of important friends.
However, attractiveness does matter in friendship quality, since high
attractiveness affects the quality in a negative way.

Keywords: Attractiveness, face, relationship quality, friendship.

1 Psychology C, Spring 2007. Supervisor: Håkan Stattin.
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Tonårspojkars ansiktsattraktivitet och kvalitet i deras vänskapsrelationer

Utseende samt attraktivitet och dess betydelse för människan har diskuterats länge utifrån

olika infallsvinklar och teorier, bland annat dess betydelse i sociala relationer. För att kunna

undersöka eventuella samband mellan sociala relationer och attraktivitet tas dels

grundstenarna i en relation upp och dels vad som anses vara attraktivt och inte. Ett påstående

som kommer igen i flera artiklar är att det som är vackert också anses vara bra (Langlois et.

al., 2000). Det är känt att människor med fördelaktigt utseende får fördelar i sociala

sammanhang, till exempel tillägnas personer med hög attraktivitet positiva

personlighetsbeskrivningar (Dion, Berscheid & Walster, 1972). På vilket sätt en person kan

dra fördelar av sitt utseende är en aktuell fråga även idag. Kan utseendet ha betydelse i

vänskapsrelationer?

Det har gjorts försök att skatta ansiktets attraktivitet på diverse sätt. Attribut som kan

avgöra attraktiviteten i ansiktet är ögonens storlek, kindernas bredd, hudens mjukhet och

ansiktets symmetri (Paunonen, 2006). Symmetri över ansiktshalvorna har visat sig ha ett

starkt samband med attraktivitet i ansiktet (Mealey, Bridgestock & Townsend, 1999). De

attribut som ses som mest attraktiva har sammanställts i en modell som heter ”the Multiple

Fitness model” (Cunningham & Shamblen, 2003). Modellen är indelad i fem kategorier som

för män innebär: ’Neotenous’ (ögats area, höjd och bredd samt näsans area) gör att män

framstår som barnliknande och väcker omvårdnadskänslor hos kvinnor, medan ’Mature’

(framhävande kindben och hakans storlek) visar maskuliniteten hos mannen, vilket indikerar

makt och dominans, status och sexualitet. ’Senescence features’ (åldersrelaterade attribut) kan

vara flintskallighet och grått hår. ’Expressive facial feature’ (leendets area och bredd) visar

mannens självkänsla och ’Grooming attributes’ (högstatus-klädsel) signalerar social rang och

självkänsla hos mannen. En kombination av egenskaper ur dessa fem kategorier bestämmer

attraktiviteten hos mannen (Cunningham, Barbee & Pike, 1990; Cunningham & Shamblen,
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2003). När glasögon, skägg och mustasch samt kläder konstanthålls visar sig fortfarande

samma fem kategorier vara gällande, men ha olika betydelse för maskulina ansikten

respektive barnliknande ansikten. Barnliknande ansikten har inte raka maskulina drag, men

kan ändå anses vara attraktiva (Cunningham, Barbee & Pike, 1990). Ansiktets attraktivitet

bedöms således efter olika attribut och kombinationer av dessa.

Utgångspunkter för skattningar av ansiktsattraktivitet skiljer sig mellan personer, men

generellt förekommer inga skillnader mellan barn och vuxnas bedömningar av attraktivitet

(Langlois et. al., 2000). När en persons utseende skattas har den personliga uppfattningen hos

bedömaren en lika stark påverkan som den allmänna uppfattningen har. En personlig

uppfattning påverkas bland annat av kön och ursprung, medan en allmän uppfattning är den

gemensamma uppfattningen i en grupp (Hönekopp, 2006). Vi påverkas alltså av både oss

själva och andra i vår omgivning vid bedömning av ansiktsattraktivitet.

I sociala situationer kan en persons fördelaktiga utseende spela en betydande roll.

Attraktiva mäns framgångar kan visa sig i exempelvis vänskapsrelationer (Paunonen, 2006).

Mendelson och Abound (1999) har sammanställt sex olika faktorer för att mäta

vänskapskvalitet hos tonåringar och unga vuxna. Dessa sex är (fritt översatt): stimulerande

partnerskap, hjälp, intimitet, lojalitet, självbekräftelse och emotionell säkerhet. Balans i en

vänskapsrelation mellan två personer gynnas, enligt två teorier, av rättvisa eller jämlikhet.

Rättviseteorin går ut på att parterna i en relation får ut lika stor andel som de bidrar med

(Walster, Walster & Berscheid, 1978; ref. i Mendelson & Kay, 2003), medan jämlikhetsteorin

går ut på att oberoende av hur mycket parterna i en relation satsar får båda ut en lika stor

andel var (Mendelson & Kay, 2003). Att ha en person som har bra inverkan på dig och som

ställer upp i alla lägen, kan bidra till att du mår bättre. En sådan person kan betecknas som en

”mycket viktig person” (MVP). Det kan till exempel vara den person som är ens bästa vän, ett

syskon eller en annan släkting (Greenberger, Chen & Beam, 1998). Hur väl en person
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uppfyller ovanstående sex faktorer förknippas med hur bra relationen till denna person

upplevs vara (Mendelson & Abound, 1999). Utifrån dessa teorier kan sägas att en

vänskapsrelation är ett exempel på en social situation som både påverkar och påverkas av

parterna på olika sätt.

Redan vid tidig ålder förväntar vi oss ett visst beteende hos en person utefter dennes

utseende där attraktiviteten kopplas samman med positiva personlighetsbeskrivningar (Dion

& Berscheid, 1974). Likaså är popularitet och framgång sammankopplat med attraktivitet

(Langlois et. al., 2000). I valet av MVP föredrar vi personer som är lika oss själva. Vi väljer

vänner med samma sociala status som oss själva i större utsträckning än efter slumpen

(Verbrugge, 1977). Tidigare forskning har antingen undersökt utseende eller

vänskapsrelationer. Vår studie knyter samman dessa två komponenter. För att göra denna

sammanknytning ställer vi oss två frågor. 1) Finns det någon likhet mellan deltagarens och

dess MVP’s skattade ansiktsattraktivitet? 2) Kan kvaliteten i vänskapsrelationer grundas i

vilken skattad ansiktsattraktivitet personerna i relationen har? 3) Hänger deltagarnas

självkänsla ihop med deras skattade ansiktsattraktivitet och kan detta i så fall påverka deras

MVP-relationers kvalitet? Fokus ligger på det manliga könet, på grund av olikheter könen

emellan. Hypotesen är att ju mer lika den skattade ansiktsattraktiviteten hos deltagarna och

deras MVP är, desto bättre relationskvalitet har de.

Metod

Deltagare

Samtliga pojkar i skolår 9 som finns på klassfoton i skolkatalogen i en mellansvensk stad

under ett läsår ingick i vårt urval. Totalt är det 150 stycken pojkar som finns på foton i

skolkatalogen. 145 stycken av dessa har deltagit i en pågående longitudinell studie vid Örebro

universitet, vilken inleddes 2001, och utgör vårt urval. Deltagarna fungerade också som MVP,

i de fall en annan deltagare angett dem som deras MVP. På grund av detta får vi först och
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främst ett bortfall på 103 personer, som har sin MVP utanför vårt urval. Andra bortfall som

förekommer beror på att det finns deltagare som inte svarat på alla frågor (se Resultat).

Material

Mycket Viktig Person. Pojkarna fick följande beskrivning ”En MVP (Mycket Viktig Person)

är en person som är mycket viktig i ditt liv. Det är någon som du pratar med, umgås och gör

saker med. Det kan inte vara dina föräldrar, eller någon liknande vuxen. Din MVP kan bo var

som helst, behöver inte vara lika gammal som du, och vara kille eller tjej”. Efter denna

beskrivning skrev pojkarna ner namnet på de tre mest viktiga personerna.

MVP-relationer. Deltagarna angav i en enkätundersökning (från den tidigare nämnda

longitudinella studien) hur väl ett antal påståenden stämde in på deras först nämnde MVP.

Påståendena var: 1) Min MVP säger att jag är bra på olika saker 2) Min MVP ställer upp för

mig när andra pratar om mig bakom min rygg 3) Vi blir ofta arga på varandra 4) Min MVP

säger förlåt när den har sårat mig eller varit elak 5) Min MVP skulle tycka om mig även om

ingen annan gjorde det 6) Min MVP säger att jag är rätt smart 7) Min MVP får mig att känna

att jag har bra idéer 8) Vi grälar mycket 9) Min MVP håller sina löften 10) Min MVP berättar

inte mina hemligheter för andra 11) Vi blir ofta irriterade på varandra 12) Min MVP bryr sig

om mina känslor 13) Vi slåss mycket 14) Min MVP stöttar mig när jag grälar med mina

föräldrar/lärare. Responsskalan som användes var (1) stämmer inte alls, (2) stämmer inte så

bra, (3) stämmer delvis, (4) stämmer ganska bra och (5) stämmer mycket bra. Påståendena

bildar tre skalor. Påstående 1, 6 och 7 utgör tillsammans hur bra MVP får deltagaren att må.

Hur mycket konflikter relationen har utgörs av påstående 3, 8, 11 och 13, medan påstående 2,

4, 5, 9, 10, 12 och 14 tillsammans utgör tillit i relationen. Reliabiliteten i de tre skalorna var

,75, ,90 och ,81.

Självkänsla. Den skala som användes var Rosenberg’s Self-Esteem scale (Rosenberg, 1979).

Följande 10 påståenden ingår i skalan: 1) På det hela taget är du nöjd med dig själv, 2) Ibland
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tycker du att du inte är till någon nytta, 3) Du tycker du har många goda egenskaper, 4) Du

klarar av att göra saker lika bra som de flesta andra, 5) Du tycker att du inte har så mycket att

vara stolt över, 6) Du känner dig verkligen oduglig emellanåt, 7) Du tycker att du är värd en

hel del, åtminstone lika mycket som andra, 8) Ibland önskar du att du kunde ha högre tankar

om dig själv, 9) På det hela taget har du lätt för att känna dig misslyckad, och 10) På det hela

taget uppfattar du dig som positiv. Svarsalternativen var (1) stämmer inte alls, (2) stämmer

inte så bra, (3) stämmer ganska bra och (4) stämmer mycket bra. Reliabiliteten var ,89.

Attraktivitet. Ett instrument konstruerades för att skatta deltagarnas ansiktsattraktivitet. Detta

instrument beskrivs i proceduren.

Procedur

Utformandet av undersökningens skattningsinstrument skedde i samarbete med två andra

uppsatsförfattare, med liknande behov av instrumentet. Vi valde på måfå ut skolkataloger från

olika läsår och klasser ur tidigare nämnd longitudinell studie användes för utformandet.

Samtliga fyra uppsatsförfattare gjorde enskilda skattningar av ansiktsattraktiviteten hos

deltagarna i en skolklass i taget. Skattningarna graderades efter en skala från 1 till 5, där 1 är

lägst och 5 är högst i attraktivitet. De enskilda skattningarna jämfördes och diskuterades.

Riktlinjer för bedömning plockades ut allt eftersom, tills samtliga korrelationskoefficienter

mellan oss fyra uppsatsförfattare visade signifikanta värden över ,70. Inspiration till

riktlinjerna hämtades från ”the Multiple Fitness model” och de faktorer som vi tilläts bedöma

efter, enligt våra riktlinjer, var ansiktets storlek, ögonbryn, ögonstorlek, nässtorlek och

symmetri. Dock bortsåg vi ifrån följande: mogenhet, hudfärg, glasögon, hår och hårbonad,

utåtstående öron samt klädstil. Anledningen till vi bortsåg ifrån dessa faktorer var att de fem

sistnämnda faktorerna inte tillhör ansiktet, vilket vi fokuserar på. Mogenhet och hudfärg

valdes bort, då uppsatsförfattarnas bedömningar skulle vara så lika och rättvisa för deltagarna

som möjligt. Detta för att en reduplikation av studien ska vara möjlig.
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För att kontrollera instrumentets reliabilitet lät vi 28 testpersoner vid Örebro universitet,

som vi fick fram genom ett bekvämlighetsurval, bedöma fjorton av deltagarna enligt de

riktlinjer som tagits fram. De 14 deltagare som ingick i instrumentkontrollen återfanns på

bilder som var sex år gamla. Detta faktum tillsammans med att deltagarna har gått i skola i en

annan kommun än Örebro gjorde att vi ansåg att de etiska aspekterna av att låta utomstående

personer bedöma deras ansiktsattraktivitet var goda. Ambitionen var att våra bedömningar

skulle ha en korrelationskoefficient över ,70 med testpersonerna, samt att reliabiliteten skulle

visa över ,80. Vi genomförde Spearmans korrelationstest där medelvärdet för oss fyra

uppsatsförfattare jämfördes med medelvärdet för testpersonerna. Denna jämförelse visade att

ett signifikant positivt samband existerar (rs(13) = ,84 , p < ,01) och att reliabiliteten är hög (á

=,87). Alla deltagare skattades sedan med hjälp av instrumentets riktlinjer, på en skala på 1-5.

Även här var 1 lägst och 5 högst i attraktivitet. Attraktivitetsskillnaden mellan varje deltagare

och dess MVP räknades ut så att varje deltagare fick ett värde för detta. Dessa data

sammanfogades sedan med information om deltagarna och deras MVP från den longitudinella

studien, som vi anser besvarar våra två frågeställningar. Statistiska analyser genomfördes i

statistikprogrammet Statistical Package for Social Sciences (SPSS).

Resultat

Deltagarnas skattade medelvärde på ansiktsattraktivitet är 2,35 och standardavvikelsen är

0,69. Fördelningen för skattad ansiktsattraktivitet var positivt sned, då det inte var någon

deltagare i urvalet som fick skattningen 5, men 11 deltagare som fick skattningen 1.

Finns det någon likhet mellan deltagarens och dess MVP’s skattade ansiktsattraktivitet?

För att undersöka frågan utfördes Pearsons korrelationstest som visade att det inte finns något

signifikant samband mellan skattad ansiktsattraktivitet hos varje deltagare och den skattade

ansiktsattraktivitet hos den person deltagarna nämnt som sin MVP (rxy(41) = ,11, p > ,05).

Testet visar således att människor inte väljer MVP som är lika attraktiva i ansiktet som dem
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själva. 42 deltagare i studien har sin MVP som ingår i vårt urval, resterande 103 deltagare har

sin MVP utanför vårt urval. Av dessa 42 deltagare har 16 stycken en MVP med lika skattad

ansiktsattraktivitet och 23 stycken med en MVP med en skillnad på ett skalsteg i skattad

ansiktsattraktivitet. Två av deltagarna har en skattad attraktivitetsskillnad på två skalsteg med

sin MVP och en deltagare har en skattad attraktivitetsskillnad på tre skalsteg med sin MVP.

Kan kvaliteten i vänskapsrelationer grundas i vilken skattad ansiktsattraktivitet

personerna i relationen har?

Tabell 1

Pearsonkorrelationer mellan skattad ansiktsattraktivitet hos deltagaren respektive hos MVP
och skalan över MVP-relationen.
Skala Må bra Konflikter Tillit

Deltagarnas
skattade ansikts-
attraktivitet

-,08
(110)

,27**
(110)

-,01
(110)

MVP’s skattade
ansikts-
attraktivitet

-,16
(39)

,36*
(39)

,03
(39)

Not. Värden inom parentes representerar antal personer inkluderade i respektive
korrelation.
*p< ,05; **p< ,01; ***p < ,.001

Pearsons korrelationstest mellan deltagarnas skattade ansiktsattraktivitet och frågor om hur

deltagarna upplever sin relation med sin MVP visade att det fanns ett signifikant positivt

samband mellan skattad ansiktsattraktivitet och en konfliktfylld relation med MVP. Likaså

visar Pearsons korrelationstest att det finns ett signifikant positivt samband mellan skattad

ansiktsattraktivitet hos deltagarnas MVP och en konfliktfylld relation med MVP. Resultatet

visar att ju högre skattad ansiktsattraktivitet deltagaren och/eller dess MVP har, desto större är

risken att deltagaren upplever konflikt i relationen med sin MVP. För att undersöka om

deltagarnas skattade ansiktsattraktivitet och hur de upplever sin relation med sin MVP har

något samband, utan att räkna in deras MVP’s skattade ansiktsattraktivitet, genomfördes
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Pearsons partialkorrelationstest. Testet visade då ett negativt samband mellan skattad

ansiktsattraktivitet och om MVP får deltagarna att må bra. Ju högre skattad ansiktsattraktivitet

deltagaren har desto mindre är sannolikheten för att deltagarens MVP får denne att må bra,

oavsett hur högt skattad ansiktsattraktivitet MVP har. Ett liknande test genomfördes för att

undersöka eventuella samband mellan MVP’s skattade ansiktsattraktivitet och deltagarens

uppfattning om konflikter i relationen, där deltagarens skattade ansiktsattraktivitet inte togs

hänsyn till. Testet visade sig ha ett signifikant positivt samband, vilket innebär att ju högre

skattad ansiktsattraktivitet MVP har desto större är sannolikheten för att deltagaren uppfattar

relationen som konfliktfylld, oavsett deltagarens egen skattade ansiktsattraktivitet. När

sambandet mellan tillit i MVP-relationen och uppmätt ansiktsattraktivitetsskillnad jämfördes

existerade inget signifikant samband (rxy(38) = ,28, p < ,10). Skillnad i ansiktsattraktivitet har

således ingen betydelse för hur mycket deltagarna litar på sin MVP. Det bortfall som förekom

i korrelationen mellan deltagarnas skattade ansiktsattraktivitet och skalan över MVP-

relationer beror på att 35 av deltagarna inte svarade på dessa frågor. Eftersom det är 42

deltagare som har sin MVP i vårt urval är bortfallet tre stycken deltagare vid korrelationen

mellan MVP’s skattade ansiktsattraktivitet och skalan över MVP-relationer.

Hänger deltagarnas självkänsla ihop med deras skattade ansiktsattraktivitet och kan detta

i så fall påverka deras MVP-relationers kvalitet?

Tabell 2

Pearsonkorrelationer mellan skattad ansiktsattraktivitet och självkänsla.
Påstående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Deltagarnas
skattade ansikts-
attraktivitet

,11
(95)

,23*
(94)

,02
(95)

,18
(95)

,20
(95)

,18
(92)

,18
(94)

.09
(91)

,24*
(92)

-,06
(93)

Not. Värden inom parentes representerar antal personer inkluderade i respektive
korrelation.
*p< ,05; **p< ,01; ***p < ,.001
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Det finns signifikanta negativa samband mellan ansiktsattraktivitet och två av de tio

påståendena från Rosenberg’s Self-Esteem scale (Rosenberg, 1979). Dessa är 2) ”Ibland

tycker du att du inte är till någon nytta” och 9) ”På det hela taget har du lätt för att känna dig

misslyckad”. En högt skattad ansiktsattraktivitet hänger alltså ihop med bra självkänsla. Det

bortfall som förekommer i varje korrelation beror på att cirka 50 av deltagarna inte angett

några svar på påståendena.

Diskussion

Grunden för denna uppsats har varit att människor väljer andra människor som vänner som

liknar dem själva utifrån attraktivitet. Det vill säga att attraktiva personer väljer att ha andra

attraktiva personer som MVP och vice versa. Dock stämmer resultaten i studien inte överens

med denna hypotes. Några sådana samband existerar inte. Vi har studerat pojkar i år 9 och

deras viktigaste vänner (MVP). Vi finner inte att dessa ungdomars MVP matchar dem i grad

av ansiktsattraktivitet. När vi finner likhet i grad av ansiktsattraktivitet betyder detta inte att

relationen har hög kvalitet. Våra resultat visar att det motsatta gäller.

Lika skattad ansiktsattraktivitet visade sig, mot förväntan, inte vara ett kriterium för

valet av MVP. Det kan finnas olika anledningar till att skattad ansiktsattraktivitet hos

deltagarna inte hänger ihop med densamma hos deras MVP. Till att börja med ifrågasätter vi

denna studies bortfall på 103 deltagare, som beror på att dessa personer har sina MVP utanför

vårt urval (kamraterna som finns på andra skolor eller i andra årskurser i skolan kunde inte

bedömas), vilket är en av studiens svagheter. På grund av detta kan vi inte utnyttja den

statistiska kraft vi hade kunnat få med 145 deltagare och få ett väl visande resultat för vårt

urval. Vidare konstaterar vi att det av de resterande 42 deltagarna enbart är tre stycken som

har en skattad attraktivitetsskillnad med sin MVP på mer än ett skalsteg. Intressant vore därför

att i vidare studier utöka skalstegen och göra en undersökning på ett större urval för att se om

ett signifikant samband mellan attraktiviteten hos deltagarna och deras MVP ändå existerar.
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Samtidigt frågar vi oss om den likhet som personer väljer sin MVP efter (Verbrugge, 1977)

automatiskt innebär likhet i skattad ansiktsattraktivitet.

Ett förslag på förändring i framtida studier för att få mer exakta bedömningar skulle

kunna vara att använda samtliga kategorier i ’the Multiple Fitness model’, i synnerhet

kategorierna ’Expressive facial features’ och ’Grooming attributes’. Beroende på att korten är

klassfoton har inte alla kategorier i ”the Multiple Fitness model” kunnat tas i beaktning.

Någon kanske blundar, medan en annan råkar titta bort när fotot tas. Bedömningarna kan bli

mer rättvisa om enskilda kort finns på varje deltagare, med samma typ av position, kläder och

ansiktsuttryck. Dessutom bör det tas hänsyn till att ’the Multiple Fitness model’ utgår från

amerikansk forskning. Kanske bör modellen testas huruvida den överensstämmer med

svenska mått. En annan faktor som påverkar bedömningen kan vara bedömarnas utseende, då

människan föredrar personer som är lika dem själva (Verbrugge, 1977). Det faktum att den

allmänna uppfattningen har lika stor inverkan som den personliga uppfattningen har

(Hönekopp, 2006), kan också påverka bedömningen av attraktivitet.

Attraktiva människors förutsättningar i sociala relationer är inte alltid fördelaktiga.

Paradoxalt nog har konflikter och bra självkänsla i denna studie visat sig ha samband med

högt skattad ansiktsattraktivitet. En högre skattad ansiktsattraktivitet hos deltagarna medför en

ökad sannolikhet för en konfliktfylld relation med deras MVP. Dessutom medför en högre

skattad ansiktsattraktivitet hos MVP, oavsett deltagarens egen skattade ansiktsattraktivitet, en

ökad sannolikhet för att MVP inte får deltagaren att må bra. Dessa samband, som båda visar

kvalitet i vänskapsrelationen, kan tänkas hänga samman med att de deltagare (och de MVP)

som hade en högt skattad ansiktsattraktivitet inte höll med påståendena: ”Ibland tycker du att

du inte är till någon nytta”, samt ”På det hela taget har du lätt för att känna dig misslyckad”.

Vi har tidigare konstaterat att människor förväntar sig vissa beteenden av personer med hög

attraktivitet (Dion, Berscheid & Walster, 1972; Dion & Berscheid, 1974; Langlois et. al.,
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2000). Dessa förväntningar kan skapa prestationskrav, tror vi, då forskning visat att attraktiva

personer ges goda attribut. Ökade prestationskrav kan antingen öka sannolikheten att känna

större besvikelse vid ett eventuellt misslyckande eller sannolikheten att höja självkänslan vid

en eventuell framgång . I det långa loppet kan lyckade prestationer leda till bra självkänsla.

Detta tror vi kan vara en del av förklaringen till den goda självkänslan hos personer med högt

skattad ansiktsattraktivitet. En orsak till konflikter kan vara konkurrens mellan två personer

(Myers, 2002). Kan konkurrens hos attraktiva personer och deras MVP bero på de

prestationskrav som attraktiva personer har ifrån andra eller på deras höga självkänsla?

Attraktivitet eller en för hög självkänsla kan kanske medföra en högre tilltro till sig själv i

jämförelse med tilltro till andra personers förmåga. Sett ur rättviseteorins perspektiv kan den

insats som parterna i en konfliktfylld relation ger leda till konkurrens, eftersom parterna får ut

lika stor andel som de tillför. Om personerna i relationen istället är olika varandra i

ansiktsattraktivitet finns ingen konkurrens och därmed kan jämlikhetsteorin göra sig gällande,

vilket innebär att båda personerna får ut lika mycket av relationen.

En del av relationskvalitén med MVP ligger i den tillit som finns i relationen. Tillit

visade sig inte ha något signifikant samband med skattad ansiktsattraktivitet, även om

resultatet visar tendenser som pekar på att skillnader i skattad ansiktsattraktivitet ökar

sannolikheten för bra tillit i relationen. Anledningen till detta kan bero på urvalets begränsade

storlek. Vid ett större urval kan kanske sambandet mellan skattad ansiktsattraktivitet och tillit

bli mer tydligt och statistiskt signifikant.

Kvaliteten i en vänskapsrelation kan bero på hur attraktiva personerna i relationen är. En

av studiens styrkor är att den kunnat påvisa samband mellan skattad ansiktsattraktivitet och

kvalitet i MVP-relationer. Detta resultat har kunnat fås i och med vår sammanknytning av

utseende och vänskapsrelationer. Hög attraktivitet har i vår studie inte visat sig vara en

fördelaktig faktor för en god kvalitet i vänskapsrelationen, snarare tvärtom. Det finns ingen
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likhet i skattad ansiktsattraktivitet mellan deltagaren och dess MVP. Kvaliteten i

vänskapsrelationer kan grundas i vilken skattad ansiktsattraktivitet personerna i relationen har.

Attraktiviteten spelar alltså ingen roll i valet av MVP. Däremot har attraktiviteten en

betydelse för vänskapskvaliteten, där hög attraktivitet påverkar kvaliteten negativt.
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