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Relationer  FÖLJ

Tre personlighetsdrag som gör dig attraktiv
Så vet du om någon är attraherad av dig.

RELATIONER fre 07 sep 2018

Attraktion handlar om mycket mer än bara utseende, visar forskning inom
området.

Tre personlighetsdrag ska vara särskilt tilltalande.
– Vi gillar människor som får oss att må bra och det finns vissa egenskaper

som är avgörande, säger Angela Ahola, doktor i psykologi.

Har du funderat över varför du blir attraherad av vissa typer av människor?
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Psychology today har listat tre egenskaper som forskning har kommit fram till att vi dras till
– som inte handlar om hur en person ser ut, utan hur hen agerar. Vi bad Angela Ahola, doktor
i psykologi och författare till boken ”Konsten att göra intryck”, reda ut vad forskningen säger
oss, egentligen.

 Humor 
Personer som har lätt till skratt, humor och självdistans
uppfattas som mer attraktiva men också som mer
potentiella livspartners än mer allvarsamma, seriösa typer,
visar forskning.

– Det låter kanske självklart men förklaringen ligger
långt tillbaka i tiden. Under de årtusenden som människan
har funnits har vi fått värja oss mot sådant som kan vara
eventuella hot mot oss. Hade vi inte utvecklat den
förmågan hade vi ju som art inte överlevt. 

Angela menar att en positiv person gör att vi känner oss
lugna och trygga, medan en negativ person, eller bara mer
neutral, är svårare att placera på denna ”vän eller fiende”-
skala. Vi har svårare att veta var den står.

– Det här har även dejtingstudier visat, att vi gillar glada
människor. Personer som använder sig av positiva
superlativer är de som vi helst vill dejta och umgås med,
inte de som uttrycker sig på ett negativt sätt.
 Att kunna berätta en historia 
Studier har visat att kvinnor kan se förmågan att kunna berätta en historia som en indikation
på att någon är bra material för ett långvarigt förhållande. Förklaringen ska vara att
berättandet uppfattas som en statusmarkör.

Däremot fann forskarna att det inte var en faktor när en man blir attraherad av en kvinna.
Inte heller var bra berättande något som påverkade om vi är ute efter en tillfällig förbindelse.

– Det är ett allmänmänskligt behov att vi dras till människor med hög status, för att det är
också något som har hjälpt människan i alla tider. Människor med status ökar både vår egen
och vår avkommas chans att överleva. Människor med makt har mer resurser. Man kan även
många gånger se att statusindivider ofta dras till varandra. 

Att kunna förmedla en historia kan kanske länkas samman med självförtroende, enligt
Angela.

– Det kan ses som en sorts ledaregenskap eller karisma. Har vi förmågan att få andra att
lyssna får vi makt. Makt är attraktivt. 
 Imitera extroverta
Extroverta personer (utåtriktade, impulsiva, vältaliga, ohämmade) brukar generellt bli populära
– inom många områden. De uppfattas också ofta som särskilt attraktiva. En ny studie pekar
på att extrovertas popularitet handlar om att de bygger starka band till andra personer genom
att imitera eller spegla andras kroppsspråk.

– Vi imiterar kroppsspråk, dialekter, tempo att prata och uttryck med de vi umgås mycket
med. Men studier har också visat att om två personer gillar varandra så börjar de automatiskt
spegla varandra. Men att imitera någon kan också göra att en person gillar dig så det blir som
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en cirkelrörelse. Det ena leder till det andra och tvärtom.
Angela brukar göra en övning med två personer som konverserar och testa hur de uppfattar

varandra om den andra personen speglat dem eller inte.
– Jag får ofta höra att när personerna speglat varandra så flyter snacket lättare och de

upplever att de kommer varandra närmare. Speglingen är ett kraftfullt psykologiskt fenomen
som är som ett socialt smörjmedel. 

LÄS OCKSÅ

 ”Så blir du tänd på din partner igen – knepen”

Så vet du om någon är attraherad av dig
En studie som är publicerad i the Psychological Bulletin visar resultaten från forskning där
man gått igenom 50 olika empiriska studier om attraktion och icke verbala beteenden.

Att ta ögonkontakt, le, skratta och att ta initiativ till konversation kunde kopplas till attraktion
i de flesta av världens olika kulturer. I västvärlden uppfattades även ett imiterande
kroppsspråk och att nicka som sätt att se att någon är intresserad av en.

En av författarna bakom studien, R Matthew Montoya, vid University of Dayton, Ohio, säger
om resultaten:
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– När vi gillar någon beter vi oss på ett sätt som ska få dem att lita på oss.
Även fysisk närhet och att inleda en konversation med någon kan ses som ett led i att

skapa tillit och förtroende.
Att förstå de här beteendena kan inte bara hjälpa dig som vill lyckas på en dejt. Montoya

menar att det här kan appliceras på alla typer av relationer – till exempel om du vill träffa nya
vänner eller ha goda relationer med dina kollegor.

– Det är inte bara en renodlad romantiskt aspekt på det här, så här beter sig människor som
gillar varandra i största allmänhet, säger Angela Ahola och fortsätter:

– Men fysisk närhet är ganska talande. Vi står nära människor och gillar att beröra och röra
vid folk vi tycker om. Folk vi inte gillar håller vi omedvetet ett visst avstånd till. Och det där
känner man ofta när man pratar med någon.

Vill du veta om det finns en romantisk attraktion, finns det en del saker att tänka på, enligt
Angela.

– Ett uttrycksfullt och intresserat, leende ansikte uppfattas som varmt och mottagande. Att
spegla den andra personen och sedan försöka hitta gemensamma nämnare att spinna vidare
på är viktigt. Vi gillar ju människor som liknar oss själva.

Att våga vara personlig är också ett sätt att visa att man litar på någon och vill ha en
djupare relation.

– Att visa känslor, och sin personlighet, är attraktivt, men kanske inte att vara helt ohämmat
översvallande på första dejten. Det gäller att ha lite fingertoppskänsla.

Myter om attraktion
Vissa beteenden kan uppfattas som flirtiga, men dessa har forskare inte funnit något stöd för
att de skulle vara kopplade till attraktion:
 Pilla med håret
 Höja på ögonbrynen
 Gestikulera med händerna
 Rätta till kläderna
 Ett öppet kroppsspråk
Källa: The journal Psychological Bulletin

LÄS OCKSÅ

 Så ska du göra för att bli älskad av alla

LÄS OCKSÅ

 Knepen: Så slipper du känna dig som en bluff

 

JOHANNA BJÖRKLUNDS 
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