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Abstrakt 

 

Studien avsåg att undersöka om mer attraktiva röster bedöms tillhöra mer attraktiva ansikten. 

Både manliga och kvinnliga deltagare gjorde attraktionsbedömningar av fyra manliga och fyra 

kvinnliga röster samt fyra manliga och fyra kvinnliga ansikten. Deltagarna bedömde sedan 

vilka röster som tillhörde vilka ansikten. Resultatet av undersökningen visade att männen och 

kvinnorna var överens om vilka röster och ansikten som var mer attraktiva och vilka som var 

mindre attraktiva. Rösternas attraktionsbedömningar korrelerade positivt med ansiktenas 

attraktionsbedömningar vilket tyder på att människor till viss del bedömer att mer attraktiva 

röster tillhör mer attraktiva ansikten.        
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Bakgrund 

 

Säkerligen har du någon gång lyssnat på radio och slagits av hur vacker radiopratarens röst är. 

Vissa personer som arbetar inom radio blir uppmärksammade just på grund av att de har en så 

attraktiv och behaglig röst. En del radiopratare berättar att lyssnare ofta blir förvånade när de 

träffar sin ”favoritröst” i verkligheten, eftersom radioprataren inte ser ut som lyssnaren hade 

tänkt sig. Trots att man inte kan se hur någon ser ut via radio är det tydligt att människor ändå 

skapar någon sorts bild av hur personen, som talar till dem via högtalarna, ser ut. Frågan är 

hur den bilden ser ut? Tänker sig lyssnaren att en person med en sådan attraktiv röst också 

måste se attraktiv ut? Som en följdfråga kan man då undra vad som egentligen menas med ett 

vackert utseende. Varför tycker vi att vissa ser bättre ut än andra och vad är det som gör att vi 

upplever vissa röster som vackra medan andra inte alls är lika angenäma att lyssna på?  

       Många studier, som har genomförts främst i västerländska kulturer, har undersökt vad det 

är som gör att vissa ansikten uppfattas som attraktiva medan andra upplevs som oattraktiva. 

Kvinnliga ansikten som upplevs som attraktiva har en smalare ansiktsform jämfört med 

ansikten som upplevs som oattraktiva. Attraktiva kvinnoansikten karaktäriseras även av en 

brunare hudton, fylligare läppar, större mellanrum mellan ögonen, tunnare ögonlock, längre 

och mörkare ögonfransar, mörkare och smalare ögonbryn, högre placerade kindben och en 

näsa som är smalare jämfört med oattraktiva kvinnoansikten (Cunningham, 1986; Jones, 

1995). Det har visat sig att samma drag utmärker ett attraktivt manligt ansikte. Attraktiva 

manliga ansikten har en brunare hudton, en smalare ansiktsform, fylligare läppar, tunnare 

ögonlock, fler och mörkare ögonfransar, mörkare ögonbryn och högre placerade kindben än 

ansikten som upplevs vara oattraktiva. Attraktiva manliga ansikten karaktäriseras även av en 

mer markerad och lägre placerad käke och haka (Jones, 1995). Att människor som lever i en 

västerländsk kultur är så överens om vilka ansikten som är attraktiva och vilka som är 

oattraktiva tyder på att det finns ett västerländskt skönhetsideal (Cunningham, 1986; Jones, 

1995).     

       Det har länge diskuterats huruvida symmetriska ansikten upplevs som mer attraktiva än 

asymmetriska ansikten. Det verkar inte finnas något entydigt svar på den frågan då olika 

undersökningar har kommit fram till olika resultat. Symmetriska ansikten har i vissa 

undersökningar visat sig att vara mer attraktiva än asymmetriska ansikten (Mealey, 

Bridgstock & Townsend, 1999). Andra undersökningar har funnit att symmetri inte avgör hur 

attraktivt ett ansikte upplevs vara. Symmetriska och asymmetriska ansikten bedöms som lika 

attraktiva (Noor & Evans, 2003). Shackelford och Larsen (1997) fann att symmetriska 
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ansikten upplevs som mindre attraktiva än asymmetriska ansikten. Dessa motsägande resultat 

tyder på att symmetri inte är en reliabel orsak till att ett ansikte upplevs som attraktivt och att 

det finns andra faktorer som har en starkare inverkan på att ett ansikte upplevs som attraktivt 

eller oattraktivt (Noor & Evans, 2003).   

       Henss (1991) rapporterade ett negativt samband mellan ålder och skönhet, nämligen att 

vara fysiskt attraktiv är att vara ung till utseendet. Detta samband återfanns både när kvinnor 

bedömde män, när män bedömde kvinnor, när kvinnor bedömde kvinnor och när män 

bedömde män. Även äldre människor bedömer ett yngre ansikte som mer attraktivt än ett 

äldre ansikte, men sambandet är inte lika starkt som när yngre människor gör dessa 

bedömningar (Henss, 1991). Henss menade att när en människa bli äldre så blir hon mer 

överseende med att skönheten försvinner och därför bedömer hon inte ett äldre ansikte vara 

oattraktivt i lika stor utsträckning som yngre människor gör.          

       Cunningham, Roberts, Wu, Barbee och Druen (1995) hävdar ur ett evolutionsperspektiv 

att man genom att titta på någons ansikte bland annat kan få information om personens ålder 

och hälsa. De menar att vissa kvinnliga ansiktsdrag såsom en slät hy, markerade kindben, liten 

haka, stora ögon och liten näsa upplevs som attraktiva därför att de signalerar att hon är ung, 

är vid god hälsa och därigenom att hon är fertil och åtråvärd som partner.   

       Det finns undersökningar som har försökt ta reda på vad som klassificerar en attraktiv 

röst. Storleken och tjockleken på stämbanden är avgörande för den grundläggande 

röstfrekvensen och den högsta respektive lägsta tonen som rösten kan producera. Ju tjockare 

stämband en person har, desto mörkare röst har personen (Collins & Missing, 2003). Kvinnor 

upplever manliga röster som är mörka, det vill säga med en låg grundläggande röstfrekvens, 

som mer attraktiva än ljusare mansröster (Collins, 2000). Män upplever ljusa kvinnoröster, 

som har en relativt hög grundläggande röstfrekvens, som mer attraktiva än mörkare 

kvinnoröster (Collins & Missing, 2003).  

       Rösten ändras då hormonhalten i kroppen ändras. I barndomen, tonåren och medelåldern 

skiftar hormonhalterna i kroppen, vilket alltså medför att rösten ändras (Collins & Missing, 

2003). Både kvinnliga och manliga röster signalerar på så sätt personens hormonhalt 

(testosteronhalten hos män och östrogenhalten hos kvinnor) och därmed vilken fas i livet 

personen befinner sig i. Detta gör att man kan bedöma en persons ungefärliga ålder genom att 

lyssna på hans eller hennes röst. En lägre röstfrekvens karaktäriserar ofta en äldre röst, medan 

en ljusare röstfrekvens signalerar att personen är relativt ung (Collins & Missing, 2003). 

Collins och Missing fann ett negativt samband mellan ålder och en attraktiv röst. De fann att 

kvinnliga röster som låter äldre bedöms av män som mindre attraktiva än röster som låter 
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unga. Collins (2000) fann däremot att manliga röster som upplevs vara lite äldre, men 

fortfarande inte har passerat medelåldern, bedöms av kvinnor som mer attraktiva än 

mansröster som nyligen passerat tonåren.  

       I en mycket uppmärksammad studie visade Dion, Bersheid och Walster (1972) bilder på 

attraktiva och oattraktiva människor för sina deltagare. Deltagarna ombads sedan att uppskatta 

människorna på bilderna utifrån ett antal personlighetsdrag. Det visade sig att attraktiva 

individer bedömdes vara mer vänliga, intelligenta, omtänksamma, intressanta, sociala, 

framgångsrika, mer känslomässigt stabila och mer nöjda än människor med oattraktiva 

ansikten. Dessa uppfattningar och bedömningar visade sig vara så tydliga och utmärkande att 

Dion et al. (1972) grundade uttrycket ”What is beautiful is good”.        

       Zuckerman och Driver (1989) spelade upp attraktiva respektive oattraktiva röster för sina 

deltagare och bad dem bedöma dessa röster utifrån liknande personlighetsdrag som Dion et al. 

(1972) använde. Resultatet visade att människor med attraktiva röster upplevs inneha mer 

attraktiva egenskaper än människor med oattraktiva röster. Detta innebär inte att människor 

med oattraktiva röster tillskrivs oattraktiva personlighetsdrag, men de bedöms inte i lika stor 

utsträckning vara lika vänliga, framgångsrika, utåtriktade, intressanta och känslomässigt 

stabila som människor med attraktiva röster (Zuckerman & Driver, 1989). Sambandet var så 

starkt att Zuckerman och Driver formulerade uttrycket ”What sounds beautiful is good”.    

       I likhet med att göra bedömningar om människors personlighetsdrag utifrån deras röster, 

är det inte ovanligt att man drar slutsatser om en persons fysiska egenskaper enbart genom att 

lyssna på rösten. Studier har undersökt om människor med attraktiva respektive oattraktiva 

röster tillskrivs olika fysiska attribut. Män bedömer ofta attraktiva kvinnoröster tillhöra 

kvinnor som är unga och smala. Oattraktiva kvinnoröster bedöms i stället tillhöra kvinnor som 

är äldre och kraftigare (Collins & Missing, 2003). Studier visar att män bedömer yngre och 

smalare kvinnor som mer attraktiva än äldre och kraftigare kvinnor (Collins & Missing, 2003; 

Furnham, Lavancy & McClelland, 2001). Detta tyder på att män bedömer också en attraktiv 

kvinnoröst tillhöra en attraktiv kvinna. Collins (2000) fann att kvinnor bedömer attraktiva 

manliga röster tillhöra män som är lite äldre, har mer hår på bröstet, är längre, mer maskulina 

och har en kraftigare och mer muskulösare kropp än män med oattraktiva röster. Collins 

(2000) hävdar utifrån ett evolutionsperspektiv att de fysiska attribut som tillskrivs attraktiva 

mansröster är attraktiva egenskaper. Hon framhäver att fysiska attribut som en lång, kraftig 

och muskulös kropp upplevs, av kvinnor, som attraktiva egenskaper hos en man därför att de 

signalerar att han har goda förutsättningar att skydda sin partner och sin familj och att ge dem 

trygghet. Detta tyder på att kvinnor gör bedömningar om att en attraktiv manlig röst också 

http://80-webspirs.prioinfo.se.miman.bib.bth.se/webspirs/doLS.ws?ss=Driver-Robert-E+in+AU
http://80-webspirs.prioinfo.se.miman.bib.bth.se/webspirs/doLS.ws?ss=Driver-Robert-E+in+AU
http://80-webspirs.prioinfo.se.miman.bib.bth.se/webspirs/doLS.ws?ss=Driver-Robert-E+in+AU
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tillhör en attraktiv man. Frågan man då kan ställa sig är om de fysiska attribut som tillskrivs 

en person utifrån hans eller hennes röst stämmer överens med hur personen i själv verket ser 

ut?  

       Collins och Missing (2003) fann att de bedömningar män gör när de tillskriver attraktiva 

kvinnoröster attraktiva fysiska attribut, och oattraktiva kvinnoröster mer oattraktiva attribut, 

ofta är korrekta. De fann ett samband mellan attraktiva röster och attraktiva kvinnor, det vill 

säga kvinnor som bedömdes ha mer attraktiva röster visade sig tillhöra kvinnor som 

bedömdes vara mer attraktiva till utseendet. Likaså visade det sig att kvinnor som bedömdes 

ha mer oattraktiva röster faktiskt tillhörde kvinnor som bedömdes vara mer oattraktiva 

(Collins & Missing, 2003). Sett ur ett evolutionsperspektiv skulle detta innebära att en kvinna, 

med sin röst, signalerar sin ungefärliga ålder, hormonhalt (östrogenhalt) och kroppsstorlek 

och att en man därmed skulle kunna bedöma om kvinnan är fysiskt attraktiv, fertil, vid god 

hälsa och åtråvärd som partner, enbart genom att lyssna till hennes röst (Collins & Missing, 

2003). Zuckerman, Miyake och Elkins (1995) studie fann däremot enbart ett mycket svagt 

samband mellan upplevelsen av attraktiva röster och upplevelsen av attraktiva kvinnor. I 

denna studie fann man att kvinnliga röster som män bedömde som attraktiva inte i så stor 

utsträckning tillhörde kvinnor som också bedömdes ha ett attraktivt utseende. Likaså visade 

det sig att kvinnor vars röster bedömdes som oattraktiva inte i så stor utsträckning tillhörde 

kvinnor som bedömdes se oattraktiva ut (Zuckerman et al., 1995). Collins (2000) fann att de 

bedömningar kvinnor gör om en mans utseende, utifrån hans röst, oftast inte är korrekta 

bedömningar. Manliga röster verkar inte signalera hur mannen fysiskt ser ut, hans längd, vikt 

eller andra kroppsliga egenskaper (Collins, 2000). Däremot tyder Collins resultat på att en 

manlig röst signalerar hormonhalten (testosteronhalten) i kroppen, vilket medför att kvinnor 

ofta kan bedöma mannens ungefärliga ålder.  

       Oavsett om rösten reflekterar vissa fysiska attribut hos människor eller inte, gör man ändå 

vissa bedömningar om en persons utseende enbart utifrån att höra personens röst. Dessvärre 

har undersökningar av bland annat Collins (2000) och Collins och Missing (2003) som 

studerat detta fenomen praktiskt taget uteslutande låtit män bedöma kvinnliga röster, och 

tvärtom, låtit kvinnor bedöma manliga röster. Syftet med denna studie är att undersöka hur 

man utifrån att höra en röst bedömer hur den personen ser ut. Mer specifikt vill studien ta reda 

på om mer attraktiva röster bedöms tillhöra mer attraktiva ansikten. Undersökningen avser att 

låta män och kvinnor bedöma både manliga och kvinnliga röster för att ta reda på om de båda 

könen upplever samma kvinnliga röster som attraktiva och samma manliga röster som 

attraktiva. Undersökningen vill även ta reda på om de båda könen skiljer sig åt i hur de 
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bedömer att en person ser ut utifrån att höra personens röst. Enligt Collins (2000), Collins och 

Missing (2003) och Zuckerman och Driver (1989) tillskrivs ofta röster som upplevs som mer 

attraktiva andra attraktiva attribut och egenskaper och röster som upplevs som mindre 

attraktiva tillskrivs ofta mindre attraktiva attribut och egenskaper. Undersökningens hypotes 

blir därmed att röster som upplevs som mer attraktiva kommer bedömas tillhöra mer attraktiva 

ansikten. Det antas att detta samband kommer visa sig oavsett om det är en kvinna eller man 

som bedömer rösterna och oavsett om de bedömer en kvinnlig eller manlig röst.      

 

Metod 

 

För att ta reda på hur människor bedömer att en person ser ut, utifrån att enbart höra rösten, 

utformades ett frågeformulär som avsåg att mäta om människor vanligtvis bedömer att mer 

attraktiva röster tillhör mer attraktiva ansikten. 

 

Deltagare 

83 studenter vid Blekinge Tekniska Högskola i åldrarna 21-36 år (M = 26,18, SD = 3,99) 

deltog i undersökningen. 43 av dessa var kvinnor och 40 var män. Det fanns ingen signifikant 

skillnad i ålder mellan männen och kvinnorna. Deltagarna befann sig vid undersökningen i en 

tyst miljö, ofta i ganska små rum, och satt ofta i små grupper om två till fyra personer när de 

fyllde i frågeformuläret. De ombads att inte prata med varandra och att inte titta på varandras 

frågeformulär, så att de inte skulle påverka varandra. 

 

Material 

Frågeformulär. Deltagarna presenterades för fyra manliga och fyra kvinnliga röster samt fyra 

manliga och fyra kvinnliga ansikten (se Bilaga 1). Både män och kvinnor bedömde dessa 

röster och bilder utifrån hur attraktiva de upplevdes. Varje röst och bild bedömdes utifrån en 

sjugradig Likert-skala där ”7” innebar ”mycket attraktiv” och där ”1” innebar ”mycket 

oattraktiv” (se Bilaga 2). Begreppet attraktiv kan i det svenska språket innebära olika aspekter 

av skönhet. I vissa fall när någon säger att de tycker att ett ansikte eller en röst är attraktiv 

menar de att de tycker att ansiktet eller rösten är vacker. Ibland när någon säger att de tycker 

att någons ansikte eller röst är attraktiv, menar de att de attraheras av ansiktet eller rösten och 

känner att ”den personen vill jag ha”, och att de ”tänder” på den personen. I frågeformuläret 

beskrevs det därför vad denna undersökning menade med begreppet attraktiv (se Bilaga 2). 

Deltagarna skulle bedöma rösterna och ansiktena utifrån hur vackra och tilltalande de 
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uppfattade dem och behövde alltså inte känna sig attraherade av rösten eller ansiktet för att 

bedöma det som attraktivt. Slutligen fick deltagarna ”para ihop” varje röst med det ansikte 

som de ansåg att rösten borde tillhöra (se Bilaga 2).     

       Röstprover. Fyra manliga studenter i åldrarna 21, 25, 29 och 35 år, samt fyra kvinnliga 

studenter i åldrarna 21, 24, 28 och 34 år, ombads att spela in sina röster på ett band. De 

informerades om att banden skulle utgöra undersökningsmaterial i en studie om röster, och att 

de skulle spelas upp för studenter vid Blekinge Tekniska Högskola. De försäkrades om att 

deltagarna inte skulle få någon som helst information om vilka rösterna på banden tillhörde. 

Däremot kunde det inte säkert undvikas att eventuellt någon av deltagarna kunde känna igen 

någons röst och därmed identifiera personen.  

       De fyra manliga och kvinnliga studenterna ombads att läsa in meningen ”Det var en gång 

en liten pojke som hade en röd cykel” på bandet. Denna mening valdes eftersom den 

innehåller ganska många vokaler. Det har visat sig att vokalljud ger bra information om 

röstens grundläggande frekvens och det är med hjälp av vokalljuden som man lättast kan höra 

skillnader mellan olika röster (Wu & Childers, 1991).  

       Personerna gavs tid att repetera meningen högt för sig själv några gånger för att inte 

känna sig alltför nervösa eller ansträngda när de sedan skulle tala in den på bandet. Rösterna 

spelades in med en Sony TCM-200DV. För att få så bra ljudkvalitet som möjligt spelades 

rösterna in, var för sig, i ett tyst rum och personerna ombads att hålla mikrofonen ungefär tio 

centimeter ifrån munnen. De kvinnliga och manliga rösterna spelades in på två separata band. 

Både de manliga och kvinnliga rösterna spelades in i en åldersmässigt slumpvis ordning. 

       Personerna, som alltså fick läsa in samma mening på bandet, ombads att tala med en 

neutral ton i rösten, som varken var glad, ledsen eller arg. De ombads även att inte tala för 

högt eller för lågt, utan att hålla en lagom ljudnivå. Allt detta gjordes för att kontrollera att det 

enbart var själva rösterna, och röstfrekvenserna, som skiljde sig åt mellan rösterna så att 

deltagarna sedan skulle utgå ifrån själva rösten och göra sina bedömningar. De skulle inte 

bedöma vad som sades eller på vilket sätt det sades. 

       Efter det att personerna hade spelat in sina röster informerades de om att deras röster 

skulle bedömas utifrån hur attraktiva de lät. Den informationen gavs så sent på grund av att 

det fanns risk att personerna annars hade haft det i åtanke när de talade in meningen på bandet 

och då eventuellt skulle ha manipulerat sin röst för att låta mer attraktiv. Alla förstod varför de 

inte fick veta det tidigare, men ansåg inte att den informationen ändrade på deras beslut om att 

vilja vara en del av undersökningsmaterialet. Personerna gav sitt skriftliga godkännande på att 

deras röster fick användas i undersökningen.  
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       Det har visat sig att åldern har stor inverkan på hur attraktiv en röst uppfattas (Collins, 

2000; Collins & Missing, 2003). Detta samband visar sig tydligt då röster som befinner sig i 

eller innan tonåren jämförs med röster som befinner sig i eller efter medelåldern. För att 

undvika att åldern skulle bli en alltför avgörande faktor när det gällde att bedöma hur 

attraktiva rösterna upplevdes, användes röster som hade passerat tonåren men inte 

medelåldern. Inom denna snäva åldersgrupp skulle förhoppningsvis fler faktorer, än hur 

gammal rösten lät, avgöra om den bedömdes som attraktiv eller inte. När deltagarna sedan 

skulle para ihop rösterna med ansiktena ansågs det även viktigt att försöka kontrollera att det 

inte var röstens ålder som påverkade vilket ansikte deltagarna trodde att rösten tillhörde. 

       Var och en av de åtta studenterna, vars röster spelades in, kom från Blekinge och talade 

därmed någon form av blekingedialekt. Det ansågs viktigt att rösterna talade samma dialekt, 

eftersom undersökningen ville att deltagarna skulle bedöma hur attraktiv själva rösten lät och 

alltså inte bedöma hur attraktiv den dialekt som rösten talade var. Guy (1988) fann att olika 

dialekter associeras med olika sociala klasser i samhället. Det ansågs därför viktigt att 

rösterna talade samma dialekt. Hade röster med olika dialekter använts kunde deltagarna ha 

förknippat rösterna med olika samhällsklasser och stereotyper för hur en person med en viss 

dialekt är och även ser ut. Risken kunde då ha funnits att deltagarna hade utgått ifrån 

dialekten, och den stereotyp som förknippas med den, och parat ihop rösterna med det ansikte 

som bäst ”passade in” i den stereotypen, vilket denna studie inte var ute efter att undersöka.     

       Bildprover. Ansiktena som visades för deltagarna (se Bilaga 1) var hämtade från en tysk 

undersökning genomförd av Braun, Gruendl, Marberger och Scherber (2000). Dessa ansikten 

hade även i den tyska undersökningen bedömts utifrån hur attraktiva de upplevdes. Braun et 

al. (2000) lät både män och kvinnor bedöma de manliga respektive kvinnliga ansiktena. Dessa 

åtta olika ansikten existerar inte i verkligheten. Braun et al. skapade dessa ansikten genom att, 

med hjälp av ett datorprogram, slå samman fyra olika ansikten, som i en tidigare studie hade 

bedömts som mer eller mindre attraktiva. De fyra kvinnliga ansiktena som i den tidigare 

studien hade bedömts som mest attraktiva slogs samman till ett gemensamt ansikte. Likaså 

skapades ett oattraktivt kvinnligt ansikte genom att slå samman fyra av de ansikten som 

tidigare hade bedömts som mest oattraktiva. Även de manliga ansiktena skapades på detta sätt 

(Braun et al., 2000). Braun et al. genomförde sedan en ny studie för att undersöka hur 

attraktiva de nya ansiktena upplevdes. Av de manliga ansiktena (se Bilaga 1) upplevde de 

tyska deltagarna Bild nr 3 som mest attraktiv, Bild nr 1 som ganska attraktiv, Bild nr 2 som 

mest oattraktiv och Bild nr 4 som ganska oattraktiv. Av de kvinnliga ansiktena upplevdes Bild 

nr 8 som mest attraktiv, Bild nr 6 som ganska attraktiv, Bild nr 5 som mest oattraktiv och Bild 

http://80-www.sciencedirect.com.miman.bib.bth.se/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6WJB-4778C5P-5&_coverDate=11%2F30%2F2002&_alid=127023296&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_qd=1&_cdi=6874&_sort=d&view=c&_acct=C000034638&_version=1&_urlVersion=0&_userid=644585&md5=7d42e405d546d3644160c8f4137f580a%23bib11%23bib11
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nr 7 som ganska oattraktiv (Braun et al., 2000). I själva verket skapade Braun et al. (2000) fler 

än fyra manliga respektive kvinnliga ansikten, men eftersom den här studien avsåg att låta 

deltagarna para ihop var och en av de åtta olika rösterna med ett ansikte, medförde det att 

enbart åtta av de mer och mindre attraktiva ansikten valdes ut. Braun et al. har givit sitt 

tillstånd till att de åtta bilderna används i denna undersökning.     

        

Procedur 

Deltagarna tillfrågades om de ville delta i en undersökning som handlade om bedömningar av 

röster och bilder. De fick sedan läsa informationen på den första sidan av frågeformuläret (se 

Bilaga 2) och upplystes därmed om att deras deltagande var helt frivilligt och att 

undersökningen när som helst kunde avbrytas, samt att de skulle förbli helt anonyma. 

Deltagarna gav sedan sitt skriftliga godkännande av att de uppgifter som de lämnade fick 

användas i undersökningen. Somliga av deltagarna frågade om de verkligen kunde förbli helt 

anonyma om de lämnade sin namnteckning på frågeformuläret. De informerades då om att de 

i stället för att skriva sin namnteckning kunde signera med ett ”X” eller någon annan figur. På 

så sätt kunde de känna sig helt anonyma. 

       Deltagarna fyllde sedan i om de var man eller kvinna och hur gamla de var. De 

informerades sedan om att de skulle få lyssna på ett antal röster och bedöma hur attraktiva de 

tyckte att var och en av rösterna var utifrån en sjugradig Likert skala (se bilaga 2).  

       För att kunna avgöra om deltagarna bedömde rösterna olika beroende på om de fick höra 

de manliga eller de kvinnliga rösterna först, fick ungefär hälften av deltagarna lyssna på och 

bedöma de manliga rösterna först, medan den andra hälften fick höra och bedöma de 

kvinnliga rösterna först. Det fanns ingen signifikant skillnad i ålder eller kön mellan de 

deltagare som fick höra de manliga rösterna först och de som fick höra de kvinnliga rösterna 

först.   

       Collins (2000) har funnit att den första rösten som en deltagare får lyssna till och bedöma 

sedan kommer att fungera som en sorts mall för hur en ”normal” röst låter, och att de andra 

rösterna sedan kommer att jämföras med och bedömas utifrån den mallen. För att försöka 

undvika att den första rösten som deltagarna fick höra blev som en sorts mall fick de först 

lyssna igenom alla de fyra manliga rösterna direkt efter varandra, utan att göra några 

bedömningar, för att få en övergripande uppfattning om rösterna. Sedan fick de höra var och 

en av rösterna ytterligare en gång, men med en kort paus mellan varje röst, för att då kunna 

skriva ner hur attraktiv de tyckte att varje röst var. Samma procedur genomfördes sedan med 

de kvinnliga rösterna. På så sätt tilldelades inte rösterna olika attraktionsvärden utifrån om de 
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lät bättre eller sämre än den första rösten, eftersom den första rösten inte tilldelades något 

attraktionsvärde innan deltagarna fick höra de andra rösterna. På samma sätt genomfördes 

proceduren för de deltagare som fick lyssna på och bedöma de kvinnliga rösterna först. 

       När deltagarna hade lyssnat på och bedömt alla åtta rösterna tillfrågades de om de kände 

igen någon eller några av rösterna de precis hade lyssnat på och i sådana fall vilken eller vilka 

röster de kände igen. Zuckerman et al. (1995) fann nämligen att röster som var bekanta för en 

deltagare ofta bedömdes som mindre attraktiva än röster som deltagaren inte kände igen. Det 

visade sig däremot att ingen av deltagarna kände igen någon av rösterna. 

       Ungefär hälften av deltagarna tilldelades ett papper med de fyra manliga ansiktena på, 

medan den andra hälften fick se de fyra kvinnliga ansiktena först (se Bilaga 1). Ansiktena 

befann sig med andra ord på separata papper vilket de inte gör i Bilaga 1. Detta genomfördes 

för att sedan kunna studera om den ordning som bilderna presenterades i hade någon inverkan 

på hur bilderna sedan bedömdes. De som fick se de manliga ansiktena först var de deltagare 

som även hade fått lyssna till de manliga rösterna först och tvärtom, de som fick se de 

kvinnliga ansiktena först var samma deltagare som hade fått lyssna till de kvinnliga rösterna 

först. Deltagarna bedömde hur attraktivt de ansåg att varje ansikte var utifrån en sjugradig 

skala (se Bilaga 2). 

       Deltagarna fick sedan lyssna på de manliga och de kvinnliga rösterna igen samtidigt som 

de fick titta på de fyra manliga och kvinnliga bilderna. Deltagarna ombads att utgå ifrån 

rösten och utifrån den bedöma vilket ansikte som borde tillhöra en person med en sådan röst. 

På så sätt kunde man sedan studera om attraktiva röster i större utsträckning bedömdes 

tillhöra attraktiva ansikten eller ej.    

 

Resultat 

 

Undersökningen ville ta reda på om mer attraktiva röster bedömdes tillhöra mer attraktiva 

ansikten. Hypotesen var att både män och kvinnor skulle bedöma att mer attraktiva röster 

tillhörde ett mer attraktivt ansikte och att detta samband skulle visa sig oavsett om de 

bedömde kvinnliga eller manliga röster. 

 

Röster 

Män och kvinnor visade sig vara överens i sina bedömningar av hur attraktiva rösterna var, 

oavsett om de bedömde kvinnliga eller manliga röster. I Tabell 1 redovisas de genomsnittliga 

attraktionsvärdena för varje röst.  
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Tabell 1 

Medelvärden (standardavvikelser) för attraktionsbedömningar av manliga och kvinnliga 

röster.  

 

       

      Röst  

 

Röstens  

ålder 

Attraktionsvärde  

 

pª 

Samtliga deltagare 

(N = 83) 

Män 

(n = 40) 

Kvinnor 

(n = 43) 

Manliga röster 

      Röst nr 1 

      Röst nr 2 

      Röst nr 3 

      Röst nr 4 

Kvinnliga röster 

      Röst nr 5 

      Röst nr 6 

      Röst nr 7 

      Röst nr 8 

 

29 år 

35 år 

25 år 

21 år 

 

34 år 

24 år 

28 år 

21 år 

 

4,82 (1,18) 

3,28 (0,83) 

2,75 (1,01) 

4,28 (1,05) 

 

4,18 (0,97) 

3,55 (1,03) 

2,86 (1,05) 

4,66 (0,94) 

 

4,62 (1,13) 

3,42 (0,87) 

2,95 (1,26) 

4,15 (1,00) 

 

4,15 (0,98) 

3,42 (1,17) 

2,78 (1,27) 

4,58 (1,01) 

 

5,00 (1,02) 

3,14 (0,77) 

2,56 (0,67) 

4,40 (1,09) 

 

4,21 (0,97) 

3,67 (0,87) 

2,93 (0,80) 

4,74 (0,86) 

 

n.s. 

n.s. 

n.s. 

n.s. 

 

n.s. 

n.s. 

n.s. 

n.s. 

ª Mann-Whitney U test för könsskillnader 

       Av de manliga rösterna ansågs Röst nr 1 samt Röst nr 4 vara mest attraktiva och Röst nr 3 

samt Röst nr 2 ansågs vara minst attraktiva. Av de kvinnliga rösterna ansågs Röst nr 8 samt 

röst nr 5 vara mest attraktiva och Röst nr 7 samt Röst nr 6 ansågs vara minst attraktiva. Se 

Tabell1. Ett Kruskal-Wallis H test visade att rösternas attraktionsvärden skilde sig signifikant 

från varandra, H(7) = 248,48, p = 0,00. Det fanns inga könsskillnader då det gällde hur 

attraktiva rösterna bedömdes (se Tabell 1). Det fanns inget signifikant samband mellan 

deltagarnas ålder och rösternas attraktionsvärden. Det fanns ingen signifikant skillnad i 

rösternas bedömda attraktionsvärden mellan de deltagare som fick höra de manliga rösterna 

först och de som fick höra de kvinnliga rösterna först. De kvinnliga rösternas ålder 

korrelerade negativt med attraktionsbedömningarna, rs = - 0,17, p = 0,01. Det fanns däremot 

inget signifikant samband mellan de manliga rösternas ålder och deras bedömda 

attraktionsvärden.  

 

Bilder 

Män och kvinnor visade sig även vara överens i sina attraktionsbedömningar av ansiktena, 

oavsett om de bedömde kvinnliga eller manliga ansikten. I Tabell 2 redovisas de 
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genomsnittliga attraktionsvärdena för varje ansikte, dels för deltagarna i den tyska studien 

som bilderna hämtades från (Braun et al., 2000) och dels för deltagarna i denna studie.  

 

Tabell 2 

Medelvärden (standardavvikelser) för attraktionsbedömningar av manliga och kvinnliga 

ansikten.  

 

 

 

 

 

 Bild 

Attraktionsvärde  

 

 

 

 

pª 

Tysk studie 

(Braun et al., 2000) 

 

Aktuell studie 

Båda könen  

Samtliga 

deltagare                      

(N = 83) 

Män                          

(n = 40) 

Kvinnor 

(n = 43) 

Manliga ansikten 

    Bild nr 1 

    Bild nr 2 

    Bild nr 3 

    Bild nr 4 

Kvinnliga ansikten 

    Bild nr 5 

    Bild nr 6 

    Bild nr 7 

    Bild nr 8 

 

5,25 (1,11) 

3,94 (1,05) 

5,55 (1,01) 

4,47 (1,08) 

 

3,27 (1,11) 

5,63 (0,92) 

4,25 (1,06) 

6,19 (0,80) 

  

4,89 (0,73) 

2,80 (0,82) 

5,42 (1,03) 

3,45 (1,03) 

 

2,54 (0,74) 

5,25 (0,64) 

3,66 (1,05) 

5,95 (0,70) 

 

4,75 (0,84) 

2,78 (0,97) 

5,25 (0,98) 

3,28 (0,82) 

 

2,42 (0,71) 

5,25 (0,74) 

3,60 (1,24) 

5,98 (0,77) 

 

5,02 (0,60) 

2,81 (0,66) 

5,58 (1,05) 

3,60 (1,18) 

 

2,65 (0,75) 

5,26 (0,54) 

3,72 (0,85) 

5,93 (0,63) 

 

n.s. 

n.s. 

n.s. 

n.s. 

 

n.s. 

n.s. 

n.s. 

n.s. 

ª Mann-Whitney U test för könsskillnader 

       Det visade sig att deltagarna i den tyska studien (Braun et al., 2000) och deltagarna i 

denna studie var överens om vilka manliga och kvinnliga ansikten som var mer och mindre 

attraktiva. Av de manliga ansiktena ansågs Bild nr 3 samt Bild nr 1 vara mest attraktiva och 

Bild nr 2 samt Bild nr 4 ansågs vara minst attraktiva. Av de kvinnliga ansiktena ansågs Bild 

nr 8 samt Bild nr 6 vara mest attraktiva och Bild nr 5 samt Bild nr 7 ansågs vara minst 

attraktiva. Det visade sig att ansiktenas attraktionsvärden skilde sig signifikant från varandra, 

H(7) = 450,65, p = 0,00. Deltagarna i den tyska studien gav generellt högre poäng i sin 

bedömning av bildernas skönhet än vad deltagarna i den aktuella studien gjorde. Det fanns 

inga könsskillnader, i den aktuella studien, då det gällde hur attraktiva ansiktena bedömdes (se 

Tabell 2). Det fanns inte något signifikant samband mellan deltagarnas ålder och bildernas 
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attraktionsbedömningar. Det fanns ingen signifikant skillnad i ansiktenas bedömda 

attraktionsvärden mellan de deltagare som fick se de manliga ansiktena först och de som fick 

se de kvinnliga ansiktena först.  

       

Röster och bilder  

Sambanden mellan rösternas och bildernas attraktionsvärden, det vill säga om röster med 

högre attraktionsvärden bedöms tillhöra bilder med högre attraktionsvärden, redovisas i 

Tabell 3. Spearmans korrelationskoefficient och signifikansnivå redovisas dels för de manliga 

och de kvinnliga rösterna för sig och dels för alla röster gemensamt och dessutom för varje 

röst för sig.  

 

Tabell 3 

Mäns och kvinnors, samt deras gemensamma, Spearman korrelationskoefficienter 

(signifikansnivåer) gällande rösternas attraktionsvärden och attraktionsvärdena för de 

ansikten som bedöms tillhöra rösterna. 

 

 

Attraktionsvärde 

Hos röster 

Attraktionsvärde hos ansikten 

Manliga 

deltagare 

(n = 40) 

Kvinnliga 

deltagare       

(n = 43) 

Samtliga 

deltagare 

(N = 83) 

Manliga röster 

Röst nr 1 

Röst nr 2 

Röst nr 3 

Röst nr 4 

Kvinnliga röster 

Röst nr 5 

Röst nr 6 

Röst nr 7 

Röst nr 8 

 

Alla  manliga röster 

Alla kvinnliga röster 

Alla röster 

 

0,34 (0,04) 

0,08 (0,64) 

0,25 (0,12) 

  - 0,09 (0,58) 

 

0,09 (0,56) 

0,40 (0,02) 

0,36 (0,02) 

0,53 (0,00) 

 

0,35 (0,00) 

0,48 (0,00) 

0,42 (0,00) 

 

0,18 (0,24) 

0,01 (0,95) 

    - 0,42 (0,01) 

0,24 (0,12) 

 

0,24 (0,13) 

0,12 (0,44) 

0,30 (0,06) 

0,05 (0,76) 

 

0,37 (0,00) 

0,43 (0,00) 

0,41 (0,00) 

 

0,27 (0,02) 

0,05 (0,69) 

    - 0,07 (0,52) 

0,09 (0,43) 

 

0,17 (0,13) 

0,31 (0,01) 

0,30 (0,01) 

0,25 (0,03) 

 

0,36 (0,00) 

0,45 (0,00) 

0,41 (0,00) 
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       Det fanns allmänt ett svagt positivt samband mellan mer attraktiva röster och mer 

attraktiva bilder. Detta samband fanns både när männen bedömde vilka röster som tillhörde 

vilka bilder och när kvinnorna gjorde det. Sambandet var däremot starkare för de kvinnliga 

rösterna än vad det var hos de manliga. Det fanns ett negativt samband mellan 

attraktionsbedömningarna av röst och bild för Röst 3 när de kvinnliga deltagarna gjorde 

bedömningarna (se Tabell 3).  

 

Diskussion 

 

Undersökningen ville ta reda på om mer attraktiva röster bedöms tillhöra mer attraktiva 

ansikten. Hypotesen var att både män och kvinnor bedömer att mer attraktiva röster tillhör ett 

mer attraktivt ansikte och att detta samband finns oavsett om de bedömer kvinnliga eller 

manliga röster. Resultatet av studien visar att det finns ett positivt samband mellan 

attraktionsbedömningar av röster och attraktionsbedömningar av ansikten, det vill säga att 

röster som upplevs som mer attraktiva i större utsträckning bedöms tillhöra ansikten som 

upplevs vara mer attraktiva, och därmed att röster som upplevs vara mindre attraktiva bedöms 

tillhöra ansikten som upplevs vara mindre attraktiva. Detta samband finns när män bedömer 

kvinnliga röster och utifrån rösten bedömer hur kvinnan ser ut. Detta stämmer överens med 

Collins och Missings (2003) resultat som visade att kvinnliga röster som upplevs mer 

attraktiva tillskrivs mer attraktiva fysiska attribut av män, och att kvinnliga röster som inte 

upplevs lika attraktiva tillskrivs mindre attraktiva fysiska egenskaper. I likhet med vad Collins 

(2000) fann i sin undersökning fann även denna undersökning att sambandet gäller då kvinnor 

bedömer manliga röster och utifrån rösten bedömer hur mannen ser ut. Det vill säga att 

kvinnor i större utsträckning bedömer att manliga röster som upplevs som mer attraktiva 

tillhör manliga ansikten som upplevs som mer attraktiva, och därmed att röster som upplevs 

mindre attraktiva i större utsträckning bedöms tillhöra mindre attraktiva ansikten. Collins 

(2000) fann att när kvinnor, utifrån att höra en mans röst, bedömer vilka fysiska attribut han 

har så bedömer de att en man med en mer attraktiv röst har mer attraktiva fysiska attribut än 

vad en man med en mindre attraktiv röst har. Resultatet av denna undersökning visade ett 

negativt samband mellan röst- och bildattraktionsbedömningarna hos den minst attraktiva 

manliga rösten (Röst nr 3) då kvinnor gjorde bedömningarna. Detta tyder på att kvinnor 

emellanåt bedömer att en manlig röst som inte upplevs så attraktiv tillhör ett mer attraktivt 

ansikte eller vice versa. 



Bedömningar av röster      16 

       Denna undersökning ville också ta reda på om det finns ett samband mellan 

attraktionsbedömningar av röster och bilder även när män bedömer manliga röster och när 

kvinnor bedömer kvinnliga röster. Det visade sig finnas ett positivt samband, som innebär att 

människor oavsett vilket kön de har och oavsett om de bedömer en manlig eller kvinnlig röst 

tenderar att tänka sig att en människa med en attraktiv röst också ser attraktiv ut och därmed 

att en människa med en mindre attraktiv röst tillhör en människa med ett mindre attraktivt 

utseende. Det visade sig att detta samband var starkare för de kvinnliga rösterna än vad det 

var hos de manliga. Detta gällde oavsett om det var kvinnor eller män som bedömde rösterna. 

Med andra ord verkar män och kvinnor i större utsträckning bedöma att en mer attraktiv 

kvinnoröst tillhör ett mer attraktivt kvinnoansikte men inte i lika stor utsträckning bedöma att 

en mer attraktiv mansröst tillhör ett mer attraktivt mansansikte. Detta resultat kan stödja 

Collins och Missings (2003) resultat som visade att kvinnoröster som upplevs vara mer 

attraktiva faktiskt ofta tillhör kvinnor som upplevs vara mer attraktiva till utseendet. 

Resultatet av denna studie kan tyda på att människor har uppmärksammat att det förhåller sig 

så och därför bedömer att mer attraktiva kvinnoröster tillhör mer attraktiva kvinnoansikten 

och att de inte i lika stor utsträckning bedömer att mer attraktiva mansröster tillhör mer 

attraktiva mansansikten därför att de har uppmärksammat att en manlig röst som upplevs vara 

attraktiv inte så ofta tillhör en man som upplevs vara attraktiv till utseendet, precis som 

Collins (2000) fann. 

 

Röster        

Collins och Missing (2003) hävdar ur ett evolutionsperspektiv att om en man, utifrån att höra 

en kvinnas röst, bedömer att kvinnan är ung och smal så kommer han bedöma den rösten som 

mer attraktiv än en röst som han bedömer tillhöra en äldre och kraftigare kvinna. En 

kvinnoröst som signalerar att kvinnan är ung och smal bedöms av män som attraktiv därför att 

den ger tecken på att kvinnan är vid god hälsa, är fertil och därmed åtråvärd som partner. 

Likaså menar Collins (2000) att om en kvinna bedömer att en manlig röst tillhör en man som 

är åtråvärd som partner så kommer hon uppfatta rösten som mer attraktiv än en manlig röst 

som hon inte tror tillhör en man som är en åtråvärd partner. Resultatet av denna undersökning 

visar däremot att kvinnor och män är påfallande överens om vilka kvinnliga och manliga 

röster som är mer attraktiva och vilka som är mindre attraktiva, vilket är svårt att förklara ur 

ett evolutionsperspektiv. En kvinna borde inte bedöma en kvinnlig röst som mer attraktiv än 

en annan baserat på att hon tror att rösten tillhör en kvinna som är mer åtråvärd som partner. I 

ett sådant resonemang förutsätts det att kvinnan är heterosexuell. Samma gäller för en man 
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som bedömer manliga röster. Eventuellt skulle deltagarna i studien ha tillfrågats vilken 

sexuell läggning de hade för att lättare kunna spekulera i varför de bedömde vissa röster som 

mer attraktiva än andra, men det är möjligt att det skulle ha uppfattats som en besvärande 

fråga för deltagarna och det är inte säkert att de skulle ha svarat sanningsenligt med tanke på 

frågans känsliga natur.  

       Att kvinnor bedömer de kvinnliga rösterna likadant som männen gör och att män 

bedömer de manliga rösterna likadant som kvinnorna gör, skulle kunna tyda på att det finns 

något sorts ”röstideal” som talar om vad som är en attraktiv röst och röster som inte ”passar 

in” i det idealet upplevs som mindre attraktiva. Det kan spekuleras i om vi kanske ”lär” oss 

hur en attraktiv röst låter via exempelvis radio eller TV.  

       Man kan undra om kvinnor bedömer kvinnliga röster likadant som män därför att de har 

uppmärksammat att män verkar föredra en viss typ av kvinnoröster och därför anser även 

kvinnor att dessa röster är mer attraktiva. En kvinna skulle därmed inte bedöma en kvinnoröst 

som attraktiv därför att hon tror att rösten tillhör en kvinna som är åtråvärd som partner för 

henne själv, utan därför att hon tror att kvinnan som rösten tillhör skulle vara åtråvärd som 

partner för en man. Om en kvinna vet vilka kvinnoröster som är attraktiva i en mans öron 

borde de även vara attraktiva i hennes öron eftersom hon själv borde vilja låta så för att 

upplevas som en åtråvärd partner. Detta resonemang borde då även gälla för män som 

bedömer manliga röster. En man borde därmed bedöma vissa manliga röster som mer 

attraktiva än andra för att de upplever att mannen som rösten tillhör är åtråvärd som partner 

för en kvinna och han upplever därmed rösten som attraktiv för att han själv vill låta så, 

eftersom han vill vara en åtråvärd partner. Det behövs fler undersökningar där både män och 

kvinnor får bedöma både manliga och kvinnliga röster för att försöka förstå varför kvinnor 

och män bedömer samma röster som mer attraktiva respektive mindre attraktiva. 

       Det fanns ett negativt samband mellan de kvinnliga rösternas ålder och deras bedömda 

attraktionsvärden. Precis som Collins och Missing (2003) fann, bedöms yngre kvinnoröster 

vara mer attraktiva än äldre kvinnoröster. Sambandet visade sig däremot inte vara så starkt i 

denna undersökning vilket troligtvis berodde på att den kvinnliga rösten som bedömdes som 

näst mest attraktiv faktiskt var den äldsta kvinnorösten. Det kan vara så att den rösten hade en 

ljusare röstfrekvens och därmed lät yngre och därför upplevdes som mer attraktiv och att de 

röster som bedömdes som mindre attraktiva hade en mörkare röstfrekvens och därmed 

upplevdes som äldre och mindre attraktiva precis som Collins och Missing (2003) fann. 

Däremot fanns det inte ett positivt samband mellan de manliga rösternas ålder och deras 

bedömda attraktionsvärden. De lite äldre mansrösterna bedömdes alltså inte vara mer 
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attraktiva än de yngre, vilket Collins (2000) fann i sin undersökning. Det visade sig inte heller 

att de yngre mansrösterna bedömdes vara mer attraktiva än de äldre. Åldern verkade alltså 

inte ha så stor inverkan på attraktionsbedömningarna av de manliga rösterna. Man skulle 

kunna tänka sig att de manliga rösterna som bedömdes vara mer attraktiva hade en lägre 

röstfrekvens än de röster som upplevdes vara mindre attraktiva precis som Collins (2000) 

fann. Denna undersökning hade däremot ingen möjlighet att mäta och avläsa rösternas 

grundläggande frekvenser vilket gör att det därför endast kan spekuleras i om att det var de 

ljusare kvinnorösterna och de mörkare mansrösterna som upplevdes mer attraktiva.       

       Det är intressant att den första och den sista av de manliga rösterna bedömdes som mer 

attraktiva än de två andra, och även att den första och den sista av de kvinnliga rösterna 

bedömdes som mer attraktiva. Trots att deltagarna ombads att inte skriftligen bedöma rösterna 

när de fick höra dem för första gången, så är det ändå möjligt att de gjorde bedömningar av 

dem i förväg. Man kan undra om det har inträffat en så kallad serial position effect (Glanzer 

& Cunitz, 1966) och att deltagarna omedvetet ställde upp den första rösten som en mall för 

hur en ”normalt” attraktiv röst ska låta precis som Collins (2000) fann att människor ofta gör. 

The serial position effect innebär att människor ofta bäst minns den första och den sista 

enheten som presenteras för dem (Glanzer & Cunitz, 1966). Detta kan ha inträffat när 

deltagarna lyssnade på de manliga och kvinnliga rösterna första gången. Den första rösten de 

hörde minns de som en ”normalt” attraktiv röst och eftersom de sedan minns den sista rösten 

bättre än de två andra i mitten så bildar eventuellt även den sista rösten en sots mall för hur en 

”normalt” attraktiv röst låter. Deltagarna utgår sedan från den första och sista rösten när de 

bedömer de två andra rösterna i mitten som då inte upplevs lika attraktiva som en ”normalt” 

attraktiv röst. För att försöka kontrollera om rösterna tilldelades olika attraktionsvärden 

beroende på om de ställdes upp som en ”mall” eller inte, kunde man ha blandat ordningen på 

rösterna och låtit vissa deltagare få höra både de manliga och kvinnliga rösterna i en annan 

ordning. Detta var däremot svårt att genomföra i denna undersökning eftersom rösterna 

spelades in på band och därmed inte kunde ”kastas om” med hjälp av exempelvis ett 

datorprogram.   

       Trots försöken att kontrollera att deltagarna tilldelade rösterna olika attraktionsvärden 

utifrån hur själva rösten lät är det svårt att riktigt veta att de enbart baserade sina bedömningar 

på hur attraktiv rösten var och inte på exempelvis om någon röst lät lite gladare än de andra 

och därför upplevdes som mer attraktiv. Detta kan ha inträffat eftersom det är svårt för 

människor att tala med en helt neutral ton i rösen, även om de ombeds att gör det. Resultatet 
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av undersökningen skulle i sådana fall tyda på att röster som låter gladare bedöms att tillhöra 

mer attraktiva ansikten. Det skulle vara intressant att undersöka om det förhåller sig så. 

       Trots att de åtta personerna, vars röster användes i undersökningen, kom från Blekinge 

innebär inte det att de talar exakt samma dialekt eftersom det finns olika variationer av 

blekingedialekten. Detta kan ha bidragit till att deltagarna kan ha bedömt rösterna utifrån 

vilken typ av blekingedialekt som de ansåg vara mest attraktiv. Guy (1988) fann att olika 

dialekter associeras med olika sociala klasser i samhället. Man skulle kunna tänka sig att även 

olika variationer av samma dialekt förknippas med olika stereotyper för hur en person med en 

viss sorts blekingedialekt är och även ser ut, vilket kan ha orsakat att deltagarna parade ihop 

rösterna med det ansikte som bäst ”passade in” i den stereotypen. Det skulle vara intressant att 

undersöka om vissa typer av dialekter i större utsträckning bedöms tillhöra mer attraktiva 

människor och om vissa andra dialekter bedöms tillhöra mindre attraktiva människor.    

 

Bilder       

Bilderna som användes i undersökningen är hämtade från en tysk undersökning (Braun et al., 

2000) och existerar inte i verkligheten utan har skapats på elektronisk väg. I stället för att 

använda dessa bilder skulle man kunna ha tänkt sig att exempelvis tagit kort på de studenter 

vars röster som spelades in och låta deltagarna bedöma deras ansikten och para ihop rösterna 

med de ”riktiga” ansiktena i stället. Eftersom undersökningen genomfördes på en ganska liten 

högskola ansågs det däremot finnas en risk för att deltagarna skulle känna igen de personer 

vars röster och ansikten de skulle bedöma. Om deltagarna kände någon av personerna skulle 

de ha parat ihop rösten med det ansikte som rösten tillhörde oavsett hur attraktiva de hade 

bedömt att rösten och ansiktet var. Detta skulle orsaka att undersökningens frågeställning, om 

människor tänker sig att en attraktiv röst tillhör ett attraktivt ansikte, inte skulle besvaras. Det 

skulle ha varit möjligt att spela in röster och tagit kort på personer som inte studerade vid den 

högskola där studien genomfördes, men eftersom det var så pass lätt att komma i kontakt med 

studenter som var villiga att spela in sina röster så beslutades det att deras röster skulle 

användas i undersökningen, men inte deras ansikten.    

       Män och kvinnor visar sig vara förvånande överens om vilka kvinnliga och manliga 

ansikten som är mer attraktiva och vilka som är mindre attraktiva. De svenska deltagarna i 

denna undersökning visade sig även bedöma samma ansikten som mer attraktiva och samma 

ansikten som mindre attraktiva som deltagarna i den tyska undersökningen, där bilderna 

hämtades från, gjorde (Braun et al., 2000). Det verkar som att de svenska deltagarna i den här 

studien inte tilldelade ansikten lika höga attraktionsvärden som de tyska deltagarna gjorde. 

http://80-www.sciencedirect.com.miman.bib.bth.se/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6WJB-4778C5P-5&_coverDate=11%2F30%2F2002&_alid=127023296&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_qd=1&_cdi=6874&_sort=d&view=c&_acct=C000034638&_version=1&_urlVersion=0&_userid=644585&md5=7d42e405d546d3644160c8f4137f580a%23bib11%23bib11
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Eftersom ansiktena bedömdes utifrån en sjugradig skala av Likert-typ bidrar det till att den 

data som samlas in är på ordinalnivå. På grund av detta kunde inte ett one-sample t-test 

genomföras. Detta gör att det inte statistiskt går att beräkna om de svenska och de tyska 

attraktionsbedömningarna av ansiktena skiljer sig åt. Oavsett om de tyska deltagarna bedömde 

ansiktena som mer attraktiva än vad deltagarna i den här studien gjorde så bedömde de ändå 

samma manliga och kvinnliga ansikten som mer attraktiva och samma ansikten som mindre 

attraktiva. Detta kan tyda på att det finns ett ”skönhetsideal” som talar om hur ett attraktivt 

manligt respektive kvinnligt ansikte ser ut, och att detta skönhetsideal ser likadant ut i Sverige 

och i Tyskland. Detta kan stödja Cunningham (1986) och Jones (1995) argument för att det 

finns ett västerländskt skönhetsideal eftersom det har visat sig att människor i olika länder 

som har en västerländsk kultur ofta är påfallande överens om vad som är ett attraktivt och ett 

oattraktivt ansikte.  

       Man kan undra om kvinnor bedömer kvinnliga ansikten likadant som män därför att de på 

en kvinnas ansikte kan se om hon är en åtråvärd partner för en man. Om en kvinna upplever 

att hon vill se ut som ett kvinnligt ansikte som hon tittar på så bör hon därmed bedöma det 

ansiktet som mer attraktivt än ett ansikte som hon inte själv skulle vilja ha, eftersom hon bör 

vilja se ut som någon som är åtråvärd som partner. Samma resonemang bör då gälla för män 

som bedömer manliga ansikten. En man bör utifrån det resonemanget uppleva vissa manliga 

ansikten som mer attraktiva än andra baserat på vilka ansikten han självskulle vilja ha. De 

ansikten som han själv vill ha bör han då bedöma som mer attraktiva eftersom han vill 

upplevas som en åtråvärd partner.     

        

Röster och bilder 

I genomsnitt tilldelades bilderna högre attraktionsvärden än vad rösterna gjorde, det vill säga 

att de bilder som ansågs vara mest attraktiva tilldelades högre attraktionsvärden än vad de 

röster som ansågs varav mest attraktiva gjorde. Det kan spekuleras i att det kan bero på att 

människor är mer vana att göra bedömningar av folks utseenden och att det är lättare att se 

skillnader i folks ansikten än vad det är att höra skillnader mellan folks röster och att det 

därför är svårare att bedöma att vissa röster är mycket mer attraktiva än andra. 

       Eftersom deltagarna först fick bedöma hur attraktiva de ansåg att rösterna var och sedan 

fick bedöma hur attraktiva de ansåg att bilderna var och till sist skulle bedöma vilken röst de 

trodde tillhörde vilken bild, så är risken stor att de kunde förstå vad studien avsåg att 

undersöka. Detta kan ha orsakat att de antingen svarade i likhet med det resultat som de 

trodde att studien ville uppnå eller att de svarade tvärtemot vad de trodde att studien ville 
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komma fram till och därmed inte svarar sanningsenligt och utifrån sina egna bedömningar. 

För att undvika att detta kan ha inträffat kunde man enbart ha låtit deltagarna bedöma rösterna 

och sedan, utan att bedöma ansiktena, få para ihop röstena med bilderna från den tyska 

undersökningen (Braun et al., 2000) och låtit de tyska attraktionsbedömningarna få avgöra 

vilka ansikten som var mer och mindre attraktiva. Det ansågs däremot inte alls säkert att 

deltagarna i denna undersökning var överens med de tyska deltagarna om vilka ansikten som 

var mer respektive mindre attraktiva. Därför bestämdes det att det var bättre att låta deltagarna 

även få bedöma hur attraktiva de upplevde att ansiktena var, så att det inte skulle infinna sig 

något tvivel om hur just de personerna upplevde ansiktena.  

       Deltagarna ombads att utgå ifrån rösten när de skulle para ihop de olika rösterna med ett 

ansikte, men eftersom de fick lyssna på rösterna samtidigt som de fick titta på bilderna är det 

svårt att kontrollera om deltagarna verkligen bedömer hur en person ser ut utifrån att lyssna på 

rösten eller om de i själva verket bedömer hur en persons röst låter utifrån hur personen ser ut. 

Det är svårt att tänka sig hur detta moment skulle kunna ha gjorts annorlunda. Om man 

exempelvis skulle ha låtit deltagarna lyssna på rösterna först, och därefter fått titta på bilderna, 

skulle det troligtvis bli svårt för deltagarna att komma ihåg hur rösterna lät. Troligtvis skulle 

de då ha frågat om de kunde få höra rösterna igen för att kunna göra riktiga bedömningar. 

       Det är svårt att försäkra sig om reliabiliteten i undersökningen eftersom frågeformuläret 

som användes inte är ett etablerat frågeformulär, utan det skapades för den här 

undersökningen och har alltså inte används i någon annan undersökning, vilket gör det svårt 

att veta om samma resultat skulle uppnås i andra undersökningar. Den här studien har 

genomförts på studenter vid Blekinge Tekniska Högskola i åldrarna 21-36 år, vilket gör att 

resultatet kanske inte kan generaliseras till andra länder och kanske inte heller till andra 

platser i Sverige. Det är även svårt att avgöra om resultatet kan generaliseras till människor 

som inte studerar vid en högskola och till andra åldersgrupper. Troligtvis borde inte resultatet 

av studien vara unikt för just studenter utan borde även gälla för människor som inte studerar 

och som befinner sig i ungefär samma ålder som deltagarna i denna studie. Det skulle vara 

intressant att genomföra samma undersökning på människor som är äldre för att se om 

människor, oavsett ålder, bedömer att mer attraktiva röster till hör mer attraktiva ansikten. Det 

är tänkbart att personer som bor i Blekinge inte skiljer sig i avseendet att tillskriva attraktiva 

röster attraktiva ansikten jämfört med personer som bor i andra delar av Sverige.  
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Bilaga 1                
 
 

           
Bild nr 1 Bild nr 2 Bild nr 3 Bild nr 4 

 
 
 
 
 
 
 

       
Bild nr 5 Bild nr 6 Bild nr 7 Bild nr 8 
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Bilaga 2     
Frågeformulär                                          

-undersökning om bedömningar av röster och bilder 
 
 
Undersökningen utförs av: 
Charlotte Åberg, telnr. 0704022562  
Studerar C-kursen i psykologi vid Blekinge Tekniska Högskola 
 
Handledare: 
Fil.dr. Lotten Lindblom 
Samhällsvetenskapliga institutionen, Växjö universitet 
 
 
Detta frågeformulär ingår i en studie som avser att undersöka hur människor upplever och 
bedömer röster och ansikten hos andra människor. Den information som samlas in via 
frågeformuläret kommer att behandlas statistiskt och redovisas i en skriftlig rapport. 
 
De uppgifter som du lämnar i frågeformuläret kommer inte att kunna kopplas till dig, och du 
förblir helt anonym. 
 
Din medverkan är frivillig och du kan när som helst välja att inte fortsätta svara på frågorna i 
formuläret. De uppgifter som du då eventuellt har lämnat kommer att strykas och inte 
behandlas vidare. 
 
Jag har läst ovanstående information och godkänner att de uppgifter som jag lämnar får 
användas i undersökningen om jag inte meddelar annat. 
 
 
……………………………….. 
Namnteckning 
 
 
 
 
Jag ber dig först att fylla i några allmänna uppgifter om dig själv 
 

Är du man eller kvinna?     Man      Kvinna 

 

Hur gammal är du?    Jag är……….år 
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Bedömning av röster 
 
I följande moment kommer du att få lyssna på fyra manliga och fyra kvinnliga röster. 
Bedöm hur attraktiv du tycker att varje röst är.  
Med begreppet attraktiv menas hur vacker, tilltalande och behaglig du tycker att rösten är. Du 
behöver alltså inte bli attraherad av rösten för att bedöma den som attraktiv. 
 
Du kommer först att få lyssna igenom alla de fyra manliga rösterna en gång. Sedan kommer 
du få lyssna på var och en av rösterna ytterligare en gång, med en paus efter varje röst, för att 
du ska kunna göra din bedömning. 
Samma procedur kommer sedan upprepas med de kvinnliga rösterna. 
 
Bedöm rösterna utifrån den här sjugradiga skalan: 
1 = mycket oattraktiv 
2 = ganska oattraktiv 
3 = smått oattraktiv 
4 = varken attraktiv eller oattraktiv 
5 = smått attraktiv 
6 = ganska attraktiv 
7 = mycket attraktiv 
 
Om du exempelvis anser att ”röst nr 1” är mycket attraktiv ringar du in siffran 7. 
 
De manliga rösterna: 
 
”Röst nr 1”:        1         2         3         4         5         6         7  
 
”Röst nr 2”:        1         2         3         4         5         6         7  
 
”Röst nr 3”:        1         2         3         4         5         6         7  
 
”Röst nr 4”:        1         2         3         4         5         6         7  
 
De kvinnliga rösterna: 
 
”Röst nr 5”:        1         2         3         4         5         6         7  
 
”Röst nr 6”:        1         2         3         4         5         6         7  
 
”Röst nr 7”:        1         2         3         4         5         6         7  
 
”Röst nr 8”:        1         2         3         4         5         6         7  
 
Känner du igen någon eller några av de röster du nu har lyssnat på?     Ja        Nej  
 

Om ”ja”, vilken eller vilka av rösterna känner du igen? ………………………… 
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Bedömning av bilder 

 
I följande moment kommer du att få titta på fyra manliga och fyra kvinnliga ansikten. 
Bedöm hur attraktivt du tycker att varje ansikte är.  
Med begreppet attraktivt menas hur vackert och tilltalande du tycker att ansiktet är. Du 
behöver alltså inte attraheras av ansiktet för att bedöma det som attraktivt. 
 
Bedöm ansiktena utifrån den här sjugradiga skalan: 
1 = mycket oattraktiv 
2 = ganska oattraktiv 
3 = smått oattraktiv 
4 = varken attraktiv eller oattraktiv 
5 = smått attraktiv 
6 = ganska attraktiv 
7 = mycket attraktiv 
 
Om du exempelvis anser att ”bild nr 1” är mycket attraktiv ringar du in siffran 7. 
 
 
De manliga ansiktena: 
 
”Bild nr 1”:        1         2         3         4         5         6         7  
 
”Bild nr 2”:        1         2         3         4         5         6         7  
 
”Bild nr 3”:        1         2         3         4         5         6         7  
 
”Bild nr 4”:        1         2         3         4         5         6         7  
 
 
De kvinnliga ansiktena: 
 
”Bild nr 5”:        1         2         3         4         5         6         7  
 
”Bild nr 6”:        1         2         3         4         5         6         7  
 
”Bild nr 7”:        1         2         3         4         5         6         7  
 
”Bild nr 8”:        1         2         3         4         5         6         7  
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Vem tillhör rösten? 
 
Du kommer nu få lyssna på de fyra manliga rösterna igen samtidigt som du får titta på de fyra 
manliga ansiktena.  
 
Bedöm vilken röst som tillhör vilken bild. Du ska alltså utgå ifrån rösten och tänka dig hur en 
person med en sådan röst borde se ut.  
 
Om du exempelvis bedömer att ”röst nr 1” tillhör mannen på ”bild nr 1” så ringar du in Bild 
nr 1.  
 
 
”Röst nr 1” tillhör:        Bild nr 1         Bild nr 2          Bild nr 3          Bild nr 4 
 
”Röst nr 2” tillhör:        Bild nr 1         Bild nr 2          Bild nr 3          Bild nr 4 
 
”Röst nr 3” tillhör:        Bild nr 1         Bild nr 2          Bild nr 3          Bild nr 4 
 
”Röst nr 4” tillhör:        Bild nr 1         Bild nr 2          Bild nr 3          Bild nr 4 
 
 
 
Du kommer nu få lyssna på de fyra kvinnliga rösterna igen samtidigt som du får titta på de 
fyra kvinnliga ansiktena. 
 
Bedöm vilken röst som tillhör vilken bild. Du ska alltså utgå ifrån rösten och tänka dig hur en 
person med en sådan röst borde se ut. 
 
Om du exempelvis bedömer att ”röst nr 5” tillhör kvinnan på ”bild nr 5” så ringar du in Bild 
nr 5.  
 
 
”Röst nr 5” tillhör:        Bild nr 5         Bild nr 6          Bild nr 7          Bild nr 8 
 
”Röst nr 6” tillhör:        Bild nr 5         Bild nr 6          Bild nr 7          Bild nr 8 
 
”Röst nr 7” tillhör:        Bild nr 5         Bild nr 6          Bild nr 7          Bild nr 8 
 
”Röst nr 8” tillhör:        Bild nr 5         Bild nr 6          Bild nr 7          Bild nr 8 
 
 
 
Tack så mycket för din medverkan! 
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	Röster
	Bilder
	Röster och bilder
	Diskussion
	Referenser
	Shackelford, T.K., & Larsen, R.J. (1997). Facial symmetry as an indicator of psychological, emotional and physiological distress. Journal of Personality and Social Psychology, 72, 456-466.



