
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Institutionen för psykologi 

 

 

 

 

 

 

 

Extroversion, subjektivt välbefinnande och 

social önskvärdhet. 
 

 

 

Kristina Dimovska och Naomi Stade 

Kandidatuppsats VT 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Handledare: Fredrik Björklund  

Bihandledare: Martin Bäckström 

 

 

 

	

	

	

	

	



	
	
	 2	

Abstrakt	
Sambandet mellan extroversion och subjektivt välbefinnande är ett ämne som många 

har undersökt men som fortfarande inte är helt tydligt. Syftet med den här studien var 

att undersöka i vilken mån social önskvärdhet är sammanblandat i korrelationen för 

extroversion och subjektivt välbefinnande. Resultaten baserades på 204 deltagares 

svar på ett standard personlighetstest, ett evaluativt neutraliserat personlighetstest (där 

frågorna är mindre behäftade med social önskvärdhet) samt fyra olika mått på 

subjektivt välbefinnande. Som i tidigare forskning visade bivariata korrelationstest 

signifikanta korrelationer mellan standartestets extroversionsvariabel och alla mått för 

subjektivt välbefinnande. Utöver att replikera dessa tidigare fynd visade resultaten att 

korrelationerna för den neutrala extroversionsvariabeln och subjektivt välbefinnande 

var jämförelsevis mindre och dessutom icke-signifikanta. Skillnaden på 

korrelationernas styrka då man svarar för social önskvärdhet bekräftades även genom 

ett partialkorrelationstest med en differensvariabel från de två testen som 

kontrollvariabel. Social önskvärdhet är således sammanblandad i korrelationen 

extroversion-subjektivt välbefinnande på så vis att korrelationerna blir lägre då man 

har med social önskvärdhet i beräkningen. De här resultaten är av vikt för framtida 

forskning då de tyder på att social önksvärdhet driver upp korrelationen och att man 

kan använda sig av evaluativt neutraliserade items för att motverka detta. 

	
Nyckelord: extroversion, personlighet, subjektivt välbefinnande, social önskvärdhet, 

neuroticism.	
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Abstract	
The connection between extraversion and subjective well-being is a well-researched 

subject, which, however, remains unclear. Our aim with this study was to examine to 

what extent social desirability is compounded with the correlation of extraversion and 

subjective well-being. The results are based on 204 participants’ responses in a 

standard personality test, a neutralized personality test and four measures of 

subjective well-being. Similar to earlier research, bivariate correlation tests showed 

significant correlations between the standard extraversion variable and measures of 

subjective well-being. In addition to replicating these findings, the study 

demonstrated that the correlations between the neutral extraversion variable and 

subjective well-being were comparatively lower and non-significant. The differences 

between the correlations’ strengths when social desirability is accounted for were 

confirmed by a partial correlation test, in which a differential variable from the two 

tests acted as control variable. Hence, social desirability is a confounding variable in 

the correlations between extraversion and subjective well-being in terms of the 

correlations being lower if social desirability is accounted for. These results may be 

useful for future research, as they suggest that social desirability is compounded with 

the extraversion–subjective well-being correlation and that using evaluatively 

neutralized items is one way of counteracting this. 

	
Keywords: extraversion, personality, subjective well-being, social desirability, 

neuroticism.	
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Introduktion	
Sambandet mellan personlighetsdrag och subjektivt välbefinnande har undersökts av många 

forskare genom åren. Det har då visat sig att personlighetsdrag korrelerar med subjektivt 

välbefinnande (ex. Furnham & Brewin, 1990; Pavot, Diener & Fujita, 1990; Argyle & Lu, 

1990; Brebner, Donaldson, Kirby & Ward, 1995; Pishva, Ghalehban, Moradi & Hoseini, 

2011; Anglim & Grant, 2014). De här fynden har replikerats både när man har gjort studier 

med The Big Five-teorin (ex. Anglim & Grant, 2014) och med Eysencks personlighetsteori 

(ex. Furnham & Brewin, 2002) som utgångspunkt för personlighetsmåttet. Fynden har också 

kunnat replikeras när forskare har använt sig av olika varianter på mått av subjektivt 

välbefinnande, så som Satisfaction with life scale tillsammans med PANAS (ex. Brajša-

Žganec, Ivanović &  Lipovčan, 2011) eller The Oxford Happiness questionnaire (ex. Pishva, 

Ghalehban, Moradi & Hoseini, 2011). Det har visat sig att extroversion och emotionell 

stabilitet/neuroticism är de starkaste prediktorerna bland personlighetsdrag för subjektivt 

välbefinnande (ex. Anglim & Grant, 2014; Furnham & Brewin, 1990).  Extroversion har visat 

sig korrelera speciellt starkt med positiva affekter medan emotionell stabilitet/neuroticism 

korrelerar starkt med negativa affekter och livstillfredställelse (Costa & McCrae, 1980). 

Tidigare forskning visar alltså att extroversionsfaktorn korrelerar positivt med subjektivt 

välbefinnande. Det finns olika förklaringar till varför just extroversionsfaktorn har det här 

sambandet till subjektivt välbefinnande, vilka vi kommer att diskutera i senare stycke. Syftet 

med den här studien är att undersöka sambandet ytterligare, detta med fokus på social 

önskvärdhet som en potentiell sammanblandad faktor. Vår frågeställning är hur social 

önskvärdhet är sammanblandat i korrelationen för extroversion och subjektivt välbefinnande.  

 

Subjektivt välbefinnande	
Subjektivt välbefinnande definieras som den enskilda personens subjektiva upplevelse av 

tillfredställelse med livet och ens positiva och negativa affekter (Diener, Oishi & Lucas, 

2002). Begreppet reflekterar i hur stor grad en person tänker och känner att deras liv går bra 

(Lucas & Diener, 2009). Subjektivt välbefinnande är således ett brett begrepp som innefattar 

att man upplever positiva känslor, har låga nivåer av negativa känslor och en positiv syn på 

sitt liv (Diener et al. 2002). Inom positiv psykologi brukar subjektivt välbefinnande användas 

synonymt med lycka (ex. Diener, 1984). För att mäta subjektivt välbefinnande använder man 

en kognitiv komponent och en affektiv komponent (Diener et al. 2002). För den kognitiva 

komponenten använder man sig ofta av Satisfaction with life scale, förkortat SWLS (Diener, 

Emmons, Larsen, & Griffin, 1985). För den affektiva komponenten är ett återkommande test 

Positive and Negative Affect Schedule, förkortat PANAS (Watson, Clark & Tellegen, 1988).	
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Personlighet	
När vi i denna studie diskuterar personlighet kommer vi att utgå från The Big Five. The Big 

Five grundar sig i traitteorin. Teorin om The Big Five menar precis som traitteorin att 

individer har olika traits, alltså personlighetsdrag. Ett drag förklaras som ett bestående 

mönster i sättet hur individer beter sig, tänker och känner (McCrae & John, 1992). 

Longitudinella studier visar att sådana individuella skillnader är stabila över tid (Roberts & 

DelVecchio, 2000).  McCrae och John (1992) beskriver The Big Five som fem 

grundläggande personlighetsdrag som skiljer människor åt. De olika personlighetsdragen är 

extroversion, vänlighet, samvetsgrannhet, emotionell stabilitet/neuroticism och öppenhet. 

Individer som skattar högt på vänlighet beskrivs bland annat som förlåtande, generösa, 

uppskattande och tillitsfulla. Individer som ligger högre på öppenhet beskrivs som kreativa, 

nyfikna och fantasifulla. De som skattar sig högt på samvetsgrannhet beskrivs som 

organiserade, pålitliga och ansvarsfulla. Personer som skattar högt på neuroticism beskrivs 

som ångestfyllda, instabila och oroliga. Den andra sidan av neuroticismskalan (dvs. låg 

neuroticism) kallas emotionell stabilitet. Individer med höga poäng på extroversion (vilket är 

det drag som vi kommer fokusera på i den här studien) definieras som pratglada, aktiva, 

utåtriktade och energiska. De items som används för att mäta extroversion i personlighetstest 

är i vilken utsträckning individer är positiva, aktiva, söker spänning och är bestämda och 

sällskapliga (McCrae & John, 1992). De fem olika personlighetsdragen mäter man oftast 

genom självskattningsformulär med items. Varje item relaterar till ett av de fem 

personlighetsdragen. Personer som deltar i de här testen får sedan scores på var och ett drag 

som kan vara höga eller låga oberoende av varandra.	
 

Social önskvärdhet	
En återkommande problematik då man använder självrapportering i studier, så som 

ovannämnd forskning har nyttjat, är risken att social önskvärdhet modifierar svaren. Den 

större delen av tidigare forskning på sambandet extroversion-subjektivt välbefinnande har 

inte mätt social önskvärdhet. Vi misstänkte emellertid att detta kunde vara en viktig faktor för 

sambandet, som var värd att följa upp. Social önskvärdhet har nämligen visats predicera mått 

på affekt (Fastame & Penna, 2012). Social önskvärdhet är också en bidragande faktor för att 

predicera personlig tillfredställelse och en generell uppfattning om välbefinnande (Fastame & 

Penna, 2012). Individer tenderar att sätta stor vikt vid sina svar när de utför 

självskattningsformulär som berör önskvärda och icke önskvärda personlighetsdrag och 

beteenden: En studie av Holtgraves (2004) visade att individer som påverkades mer av social 
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önskvärdhet visade sig ta längre tid på sig att svara då de tänkte på hur deras svar skulle 

påverka deras sociala image. Det här är av stor vikt för mått på personlighet och subjektivt 

välbefinnande då de i allmänhet mäts genom självskattningsformulär. Social önskvärdhet och 

vad det har för innebörd kan tydliggöras genom Crowne & Marlowes (1960) definition av 

begreppet. Författarna menar att social önskvärdhet grundar sig i ett behov av social 

acceptans och i en tro på att acceptansen uppnås genom vissa kulturellt accepterade 

beteenden. Individer tror alltså enligt definitionen att det är fördelaktigt att bete sig på ett 

kulturellt accepterat sätt. 	
Det har diskuterats om att sociala normer är anledningen till att det anses vara 

socialt önskvärt att vara lycklig (Sandvik, Diener & Seidlitz, 1993). Diener et al. (1993) 

föreslår att anledningen till att lycka är socialt önskvärt är att det tyder på att man ha lyckats i 

samhället. Negativa emotioner och att erkänna dessa skulle, enligt författarna, däremot tyda 

på att en individ har misslyckats i livet. Social önskvärdhet är således ett skäl till att vara 

skeptisk mot självrapportering av subjektivt välbefinnande (Diener et al. 1993).  Vi tar de 

tidigare forskningsresultaten som anledning att i vår studie lägga till ett mått för social 

önskvärdhet och att granska i vilken mån denna faktor kan tänkas vara sammanblandad i 

sambandet mellan extroversion och subjektivt välbefinnande. Det mest kända måttet på social 

önskvärdhet var länge Marlowe & Crownes Social Desirability Scale (Crowne & Marlowe, 

1960). Testet består av en rad items som respondenten får svara stämmer eller inte stämmer. 

Idag är ett av de vanligaste måtten Paulhus Balanced Inventory of Desirable Responding 

(BIDR) (Paulhus, 1991). BIDR har fördelen att i sin helhet mäta två facetter av social 

önskvärdhet; impression management och self-deception. Alltså både om en individ 

förvränger bilden av självet inför andra eller om denne verkligen tror på en förvrängd 

självbild. 	
 

Sambandet mellan extroversion och subjektivt välbefinnande	
Frågan om varför just extroversionsfaktorn är högt korrelerad med subjektivt välbefinnande 

är fortfarande inte helt klart besvarad. Många har undersökt korrelationen med olika ansatser. 

Generellt kan man urskilja två förhållningssätt; ett instrumentellt och ett kopplat till 

temperament. En instrumentell förklaringsmodell utgår från att personlighetsdrag leder till 

situationer och agerande som i sin tur har affektiva konsekvenser. Exempelvis finns det en 

förklaringsmodell som beskriver att mer extroverta individer skattar högre på subjektivt 

välbefinnande på grund av sin högre nivå av social interaktion (Pavot, Diener & Fujita, 

1990). Extroverta och introverta individer verkar dock få lika mycket positiv utdelning av 

socialt umgänge, skillnaden är snarare att mer extroverta individer i högre grad engagerar sig 
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i socialt umgänge och aktivt söker ut denna form av aktivitet än mer introverta individer 

(Srivastava, Angelo & Vallereux, 2008). Utöver en högre grad av social interaktion verkar 

det som att mer extroverta individer även är speciellt känsliga för belöning (Lucas, Diener, 

Grob, Suh & Shao, 2000). Enligt den här förklaringsmodellen är belöningskänslighet ett 

grundläggande drag för de som får höga värden på extroversion, vilket skulle betyda att 

sociala interaktioner snarare är en belönande biprodukt än ett grundläggande drag (Lucas et 

al. 2000). Sambandet mellan extroversionsfaktorn och högre subjektivt välbefinnande skulle 

också kunna förklaras genom modeller som fokuserar på temperamentet hos individer. En 

sådan är att personlighetsdrag är direkt kopplade till känslighet för affekter (Larsen & 

Ketelaar, 1991). Mer extroverta individer har till exempel funnits ha högre affektiv reaktivitet 

till positiva affekter (Larsen & Ketelaar, 1991). Med andra ord är mer extroverta individer 

mer känsliga för stimuli som genererar positiva affekter än mer introverta individer.	
Ashton, Lee & Paunonen (2002) utförde en studie för att undersöka huruvida 

social uppmärksamhet eller belöningar mera driver beteendet hos individer som ligger högt 

på extroversionskalan. Resultatet visade att social uppmärksamhet är en definierande faktor 

för extroversionsfaktorn, samt att belöningar också påverkar individer som ligger högt på 

skalan. Social uppmärksamhet uppnås enligt författarna genom att bete sig “typiskt 

extrovert”; att delta i aktiviteter, att vara pratglad, le, visa mer positiva affekter, etc. På så vis 

drar mer extroverta individer till sig social uppmärksamhet och får positiv feedback från 

andra, vilket leder till tillfredställelse hos individen. Att visa bl.a. positiva affekter för att få 

social uppmärksamhet är alltså enligt författarna ett definierande agerande för mer extroverta 

individer. Positiva affekter är som vi har nämnt en del av subjektivt välbefinnande. Givet att 

det också är socialt önskvärt att vara lycklig så som Diener et al. (1993) föreslår, tillsammans 

med att mer extroverta individer värderar social uppmärksamhet (vilket bl.a. uppnås genom 

att uttrycka positiva affekter) föreslår vi en hypotes om att korrelationen 

extroversionsfaktorn-subjektivt välbefinnande är sammanblandad med social önskvärdhet. 

För att testa denna hypotes kommer vi att utföra en korrelationsstudie med 

extroversionsfaktorn och subjektivt välbefinnande som grund. Då vi antar att vi kommer att 

få liknande resultat som tidigare forskning gällande korrelationen är vårt nästa steg att tillföra 

måttet på social önskvärdhet. Genom att föra dessa komponenter samman vill vi undersöka 

hur korrelationen beter sig då man tar bort social önskvärdhet.	

Den här studien syftar således till att undersöka relationen mellan extroversion 

och subjektivt välbefinnande med social önskvärdhet som en sammanblandad faktor. Den 

kan komma att ha betydelse för att förstå sambandet mellan extroversion och subjektivt 

välbefinnande ytterligare då mått på social önskvärdhet sällan har tillförts till studier om 
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sambandet. Pavot, Diener & Fujitas (1990) studie är en av få som har fört samman alla tre 

varibler i en och samma undersökning. Enligt dem är mer extroverta individers höga 

skattningar på subjektivt välbefinnande oberoende av social önskvärdhet. Vi finner det dock 

relevant att undersöka sambandet ytterligare. Detta då Pavot et al. (1990) inte använde sig av 

ett direkt mått på social önskvärdhet. Studien utfördes istället genom en rad självskattningar 

av subjektivt välbefinnande som sedan jämfördes med kamratskattningar av personens 

subjektiva välbefinnande. Dels finner vi att kamratskattningar är vanskliga när det kommer 

till interna känslor så som subjektivt välbefinnande (dessa är, som namnet antyder, 

subjektiva). Dels finner vi att en jämförelse mellan själv- och kamratskattningar inte 

nödvändigtvis resulterar i ett starkt mått på social önskvärdhet. Kamratskattningar kan vara 

felaktiga och påverkade av externa faktorer så som relationen till testdeltagaren i stunden etc. 

På sin höjd påvisas en diskrepans mellan själv- och kamratskattningarna vilket skulle kunna 

tyda på att testdeltagaren förvränger sin självbild i jämförelse med hur kamrater ser personen. 

Det finns också resultat som delvis motsäger Pavot et al. (1990) om att social önksvärdhet är 

en predicerande faktor för mått på subjektivt välbefinnande (Brajša-Žganec, Ivanović & 

 Lipovčan, 2011). Resultaten i den senare studien visade att social önskvärdhet ensam 

predicerade värden på positiva och negativa affekter (PANAS) samt Satisfaction with Life 

Scale. Kombinerat med personlighetsdrag predicerade social önskvärdhet avsaknaden av 

negativa affekter. Sammantaget menar Brajša-Žganec, Ivanović &  Lipovčan (2011) att social 

önskvärdhet, tillsammans med personlighetsdrag, är en variabel som ger ytterligare förklaring 

till subjektivt välbefinnande.	
 

Varför just extroversion? Emotionell stabilitet/neuroticism för att kontrollera	
Som nämnt ovan är syftet med denna studie att undersöka förhållandet mellan 

extroversionsfaktorn och subjektivt välbefinnande och hur det är sammanblandat med social 

önskvärdhet. För att testa vår hypotes kommer vi att fokusera på extroversionsfaktorn. För att 

kontrollera att inte alla personlighetsdrag är sammanblandade med social önskvärdhet på 

samma vis kommer vi att använda oss av emotionell stabilitet/neuroticismfaktorn. Vi 

förväntar oss att emotionell stabilitet/neuroticism också kommer att korrelera med subjektivt 

välbefinnande. Neuroticism förmodar vi kommer att korrelera negativt med subjektivt 

välbefinnande.  Detta på grund av att studier visar att neuroticism är mer korrelerat med en 

rad av mentala och psykiska hälsoproblem än något annat personlighetsdrag (Malouff, 

Thorsteinsson & Schutte, 2005; Saulsman & Page, 2004). Hälsoproblem så som mental 

ohälsa och kroniska sjukdomar är relaterat till en lägre nivå av välmående (Keyes, 2005; 

Shields & Price, 2005). Vidare pekar studier på att upplevelse av god hälsa har visat sig vara 
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länkat till högre livstillfredställelse (Haller & Hadler, 2006).  Därav utgår vi från att 

emotionell stabilitet/neuroticismfaktorn kommer att förbli stabil oberoende av social 

önskvärdhet, detta på grund av att faktorns starka korrelationer till subjektivt välbefinnande 

kan hittas i mental hälsa. Vi förmodar alltså att faktorn fortfarande kommer att korrelera med 

subjektivt välbefinnande även i neutraliserat läge eftersom den har en stark koppling till 

subjektivt välbefinnande bortom social önskvärdhet. Forskningsfältet har inte i lika stor 

utsträckning undersökt kopplingen mellan hälsa och extroversion. Den relevanta faktorn i 

sammanhanget har visat sig vara emotionell stabilitet/neuroticism.	
 

Hypotes	
Om man tar med social önskvärdhet i beräkningen kommer korrelationen mellan extroversion 

och subjektivt välbefinnande bli svagare i jämförelse med standardkorrelationen. Vi tror 

också att emotionell stabilitet/neuroticism kommer att förbli relativt stabil i sina korrelationer 

trots hänsyn till social önskvärdhet. Detta skulle bevisa att inte alla personlighetsdrag beter 

sig på samma vis under den här typen av test.	
 

Metod	
 

Deltagare	
Vi hade 207 deltagare i studien. 3 stycken föll bort pga. opålitlig och/eller felaktig data. Utav 

de resterande 204 deltagarna, på vilka studien är baserad, var 167 kvinnor och 37 män. 

Åldrarna varierade mellan 17-72 år (SD=11,71). Åldrarna 22-29 år hade störst procentuell 

andel av spridningen (sammanlagt 53,9%). Vi nyttjade ett bekvämlighetsurval då vi inte hade 

möjlighet att randomisera deltagare ur en större grupp. Vår utgångspunkt för att samla 

deltagare var via Facebook. Vi delade länken till enkäten till våra kontakter, som i vissa fall 

delade den vidare. Vi delade även enkäten i diverse intressegrupper så som Nätverket för 

beteendevetare. Deltagare har genom den här urvalsprocessen själva tagit ett beslut till att 

öppna enkäten eller inte.	
 

Instrument	
Vår enkät bestod av två personlighetstest, ett test på social önskvärdhet, två mått på den 

kognitiva aspekten av subjektivt välbefinnande samt ett mått på den affektiva komponenten 

av subjektivt välbefinnande. Alla items var på svenska.	
Vi har använt oss av två personlighetstest som testar alla fem personlighetsdrag 
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enligt The Big Five. Vi har valt att använda oss av test på The Big Five, då det är en 

välbeprövad teori (Costa & McCrae, 1992) och den som används mest idag. Det första testet 

är ett förkortat IPIP-test, dvs. hämtat från International Personality Item Pool (Goldberg et al., 

2006). Dessa items utgör ett standardtest och är i jämförelse till det andra testet evaluativa 

(utvärderande). Då vårt intresse har varit att undersöka social önskvärdhet som en 

sammanblandad faktor innehöll det andra personlighetstestet neutraliserade items hämtat från 

Bäckström, Björklund & Larsson (2014). Testet liknar ett vanligt femfaktortest av 

självskattningstyp (utgår från IPIP-300) men innehåller items som är evaluativt neutraliserade 

och därmed relativt fria från social önskvärdhet. Exempel på standarditem för extroversion: 

“Har inte mycket att säga”. Exempel på neutraliserat item för extroversion: “Får energi av 

att ta det lite lugnare”. Höga scores på båda de här items innebär lägre extroversion. 

Standarditemet är formulerat på så vis att ett högt score skulle kunna tolkas som en negativ 

egenskap; att man inte har något att säga. Det neutraliserade itemet är istället omformulerat så 

att ett högt score inte nödvändigtvis tolkas som något negativt. Att “få energi” tolkas istället 

oftast som något positivt. Både items syftar alltså att mäta samma sak men formuleringen är 

tänkt att få deltagare att svara mer sanningsenligt och mindre evaluativt (socialt önskvärt). 

Individuella skillnader i hur annorlunda individerna skattar sig själv på evaluativa frågor och 

neutraliserade frågor skapar en faktor som kallas den evaluativa faktorn (Bäckström, 

Björklund & Larsson, 2014). Den evaluativa faktorn tas fram genom att subtrahera scores 

från det neutrala testet från scores på standradtestet. Faktorn kallar vi i den här studien för 

Diff, från ordet differens.  Man kan alltså “stänga av och på” social önskvärdhet genom att 

kombinera de två testerna.  Vi har även med ett mer traditionellt önskvärdhetsmått; Paulhus 

BIDR (gratisversionen från International Personality Item Pool, Goldberg et al., 2006) då det 

är det vanligaste måttet på social önskvärdhet i modern personlighetsforskning.	
Att mäta personlighet genom det här kombinerade testet passar oss bra då vi vill kunna se 

våra deltagares scores på subjektivt välbefinnande både med och utan social önskvärdhet. Vi 

motiverar vår mätning av subjektivt välbefinnande med hjälp av Satisfaction with life scale 

(SWLS) och Positive and Negative Affect Schedule (PANAS) då dessa är beprövade 

instrument. Vi väljer att även använda oss av Harmony in Life Scale (HILS) för att bredda 

måttet på subjektivt välbefinnande. Detta då HILS fokuserar på andra items än sådana som är 

individfokuserade, så som de är i SWLS. Genom att kombinera värderingar av livsmål 

(SWLS) och värderingar av harmoni i livet (HILS) hoppas vi fånga in ett bredare spektrum 

av livstillfredställelse än tidigare forskning.	
 

IPIP Short 50. IPIP (International Personality Item Pool) har personlighetsmått som	
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utvärderar individer på The Big Five; extroversion, vänlighet, samvetsgrannhet, öppenhet och 

emotionell stabilitet/neuroticism. Deltagare gör självskattningar på olika items som korrelerar 

med de fem personlighetsdragen. Vi har valt en kortare variant av de större IPIP-testen 

(vanligtvis 300 eller 120 items) på 50 items, detta för att göra vår enkät mer tilltalande för 

deltagare. IPIP Short 50 användes i den här studien som ett referensmått för det 

neutraliserade testet och är det test vi kallar standardtestet.	
IPIP NEO Neutral 80. Det neutraliserade IPIP-testet fungerar som ett helt vanligt	

femfaktortest. Deltagarna gör självskattningar och det finns fem stycken faktorer. Den enda 

skillnaden är att det finns neutraliserade items. Detta gör att skattningarna på dessa items är 

mer eller mindre fria från social önskvärdhet. För att fånga individuella skillnader i social 

önskvärdhet jämför man scores från standardtestet (IPIP Short 50) och det neutraliserade 

testet. Differensen mellan hur deltagarna skattar sig själva på de evaluativa och de 

neutraliserade itemsen ger upphov till en faktor, den så kallade evaluativa fakorn. Denna 

består alltså av individuella skillnader av till vilken grad man svarar på ett socialt önskvärt 

sätt. På detta sätt kan man visa på en typ av self-deceptionfacett av social önskvärdhet (se 

nedanstående stycke). Vi har valt att mäta social önskvärdhet och personlighetsdrag med 

Bäckström, Björlund och Larssons modifierade IPIP-300-test då testet inte har 

omstrukturerats utan endast innehåller nya items. På så sätt påverkas inte den verkliga 

variansen av personlighet. Kriterievaliditeten behålls alltså (Bäckström, Björklund & 

Larsson, 2014).	
BIDR. För att mäta social önskvärdhet ytterligare använde vi en IPIP-variation av	

Paulhus Balanced Inventory of Desirable Responding (BIDR). BIDR fångar i sin helhet upp 

två facetter av social önskvärdhet: self-deception och impression management (Paulhus, 

1991). Self-deception innebär att individen svarar ärligt men positivt snedvridet. Man är 

alltså själv övertygad om att man är/beter sig på ett visst överdrivet positivt sätt. Impression 

management innebär att individen medvetet snedvrider sina svar för att upplevas på ett visst 

sätt av en publik (Paulhus, 1991).  Det är ett av de vanligaste måtten på social önskvärdhet 

och är därför viktigt att ha med i undersökningen som jämförelsemått till den evaluativa 

faktorn. BIDR innehåller items som “Skulle aldrig ta något som inte var mitt” och “Har 

ibland blivit tvungen att ljuga”.  Då vi försökte hålla frågeformuläret så kort som möjligt 

använde vi oss endast av facetten impression management från BIDR i den här studien. 

Genom den evaluativa faktorn anser vi att vi fångar upp self-deception på ett annat vis. De 

båda variablerna har nämligen visat sig korrelera starkt (Bäckström, Björklund & Larsson, 

2009).	
Satisfaction with life scale (SWLS). SWLS mäter bland annat tillfredställelse av	
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psykologiska behov, självständighet, åstadkommande och individuella mål (Diener, Emmons, 

Larsen & Griffin, 1985). Detta genom frågor som “På de flesta sätt är mitt liv nära mitt 

ideal”. Testet innehåller fem frågor där deltagare får skatta sig på en skala från 1-7, 1 står för 

instämmer absolut inte och 7 står för instämmer helt.  	
Harmony in life scale (HILS). Vi har valt att inkludera Harmony in life scale (HILS)	

för att utvidga den kognitiva komponenten av subjektivt välbefinnande. HILS fokuserar mer 

på balans och harmoni medan SWLS fokuserar mer på självständighet och livsmål. Vi anser 

att det är bra att ha med både HILS och SWLS då definitionen av lycka kan skilja sig mellan 

individer. HILS mäter, delvis i motsats till SWLS, individens känsla av balans, flexibilitet, 

frid och en känsla av att vara en del av världen (Kjell, Daukantaité, Hefferon & Sikström, 

2016). Ett exempel på en fråga är: “De flesta delarna i mitt liv är i balans”.  Precis som 

SWLS består HILS testet av fem frågor med samma skattningsskala. HILS och SWLS 

korrelerar signifikant (r=.74) (Kjell, Daukantaité, Hefferon & Sikström, 2016). 

Positive and Negative Affect Schedule (PANAS). PANAS-testet består av 20 frågor	
som beskriver olika känslor och emotioner. 10 syftar till att mäta positiv affekt, och 10 

negativ affekt. Testet resulterar alltså i två variabler. Deltagare får skatta sig på en skala från 

1-5 om hur de har känt sig den senaste veckan (eller annat tidsspann), där 1 står för väldigt 

lite eller inte alls och 5 för väldigt mycket (Watson, Clark & Tellegen, 1988). Vi har i den här 

studien nyttjat måttet “den senaste veckan”. Detta då vi fann “just nu” för temporärt och ett 

längre tidsspann ansåg vi för brett för att definiera hur man har känt sig.	
 

Design och procedur	
Enkäten skapades i programmet Sunet Survey. Sunet Survey tillhandahålls av Lunds 

Universitet för studenter och forskare vid universitetet.  Programmet används för att skapa 

webbaserade enkäter och har praktiska finesser så som att exportera data direkt till 

programmet SPSS för att göra vidare statistiska analyser. Enkäten var öppen för svar i en och 

en halv vecka. Då deltagarantalet översteg 200 stängde vi aktivt enkäten. Vi valde att 

använda oss av en webbenkät för att nå ut till så många deltagare som möjligt på så kort tid 

som möjligt. Vi syftade även till att lättare och mer effektivt kunna hantera kvantitativ data 

genom att direkt ha datan i digital form.	
 

Dataanalys	
Enkäten innehöll som nämnt fem testdelar, samt två demografiska frågor om kön och ålder. 

Sammanlagt skapade vi 18 variabler, varav 16 användes i analysen; fyra för subjektivt 

välbefinnande (SWLS, HILS, positiv affekt, negativ affekt), fem för 
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standardpersonlighetstestet (extroversion, emotionell stabilitet (neuroticism), öppenhet, 

samvetsgrannhet, vänlighet), fem för det neutrala personlighetstestet (extroversion, 

emotionell stabilitet (neuroticism), öppenhet, samvetsgrannhet, vänlighet), ett för BIDR-testet 

(social önskvärdhet), samt en variabel som visade skillnaden på scores mellan standardtestet 

och det neutrala testet. Denna variabel kallar vi Diff (differens) och är den evaluativa faktorn. 

Diffen tas fram genom att skapa medelvärden för båda personlighetstester och sedan 

subtrahera de neutrala medelvärdena från standardmedelvärdena. Medelvärdesvariablerna för 

de båda testen användes inte vidare i analysen efter att Diffen var skapad. Med dessa 

variabler utfördes sedan bivariata- och partialkorrelationstestningar. Samtliga skalor (The Big 

Five från respektive personlighetstest, måtten på subjektivt välbefinnande samt BIDR) hade 

tillfredställande reliabilitet (se Tabell 1 i resultatdelen).	
 

Etiska aspekter	

Innan studien påbörjades granskades diverse etiska aspekter. En etikdeklaration signerades av 

författarna och handledaren. Etikdeklarationen löd som följande: 

 

“Vi kommer att inhämta skriftligt eller muntligt samtycke om deltagande sedan 

forskningspersonerna blivit informerade om undersökningens syfte, vilka metoder 

som kommer att användas, eventuella risker som den kan innebära, vem som är 

ansvarig, och att medverkande i undersökningen är frivilligt och kan avbrytas när 

som helst utan att detta får några negativa konsekvenser. I de fall undersökningen 

inte går att genomföra om forskningspersonerna i förväg informeras om dess syfte, 

kommer de att erhålla denna information så snart som möjligt efter sitt deltagande. 

För försöksdeltagare som är yngre än 15 år kommer vi att inhämta samtycke såväl av 

deras målsmän som av dem själva.” 

 

Genom att informera om studien och dess syfte, berätta om anonymitet och frihet att avbryta 

samt tillhandahålla kontaktuppgifter till handledare på första sidan av enkäten har vi gjort 

tydligt den information deltagare behövde för att ge informerat samtycke. Deltagare 

informerades om att de genom att gå vidare till nästa sida har förstått informationen.	
Etikdeklarationen innehöll även följande punkter: 

 

“1. Behandla känsliga personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (1998:204).	
2. Använda en metod som innebär ett fysiskt ingrepp på forskningspersonen.	
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3. Använda en metod som syftar till att påverka forskningspersonen fysiskt eller 

psykiskt.	
4. Innebära en risk för psykisk eller fysisk skada.	
5. Studera biologiskt material som har tagits från en levande människa och kan 

härledas till denna människa.” 

 

För att fortskrida med studien skulle svaret på dessa påståenden vara nej; vilket det för den 

här studien också var.	
Vi har alltså inte identifierat några påtagliga etiska konflikter i den här studien. 

Att delta i en självrapporteringsstudie om personlighet och subjektivt välbefinnande 

bedömdes inte påverka individen mer än andra vardagliga skeenden. Det finns alltid en 

minimal risk för negativa uppvaknanden hos deltagaren då de ombedjes att fundera över 

diverse aspekter av sitt liv, så som lycka och tillfredställelse med livet. Då de test vi har 

använt oss av har använts i flertalet studier tidigare kände vi oss dock komfortabla med att 

låta våra deltagare svara på dessa. Alla våra deltagare var anonyma. De enda demografiska 

uppgifterna vi tog reda på var deltagarnas kön och ålder. Givet att vårt deltagarantal översteg 

200 är det praktiskt omöjligt att spåra specifika personer på enbart dessa uppgifter. En 

negativ aspekt av att nyttja webbenkäter är att man inte kan göra en ordentlig debriefing med 

deltagarna. Det hade självfallet varit önskvärt att följa upp och tala enskilt med varje 

deltagare och höra deras tankar om studien. Då deltagarantalet är relativt högt hade detta 

dock varit väldigt opraktiskt, samt att anonymiteten skulle röjas.	
 

Resultat	
 

Korrelation mellan extroversion och mått för subjektivt välbefinnande	
Det första steget i analysen var att säkra de tidigare fynden om att extroversion korrelerar 

med subjektivt välbefinnande. Det här steget var avgörande för att fortsätta analysera 

huruvida frågeställningen stämmer eller ej. För att uppnå detta utfördes en bivariat 

korrelationstestning som innehöll extroversionsvariabeln från standardpersonlighetstestet 

(IPIP Short 50) samt de fyra måtten för subjektivt välbefinnande (SWLS, HILS, positiv och 

negativ affekt). Detta resulterade i fyra värden för Pearsons korrelation. Korrelationerna 

mellan standardvariabeln för extroversion och de fyra lyckomåtten var alla signifikanta, p < 

0.01. Extroversion-SWLS r = .21, extroversion-HILS r = .23, extroversion-positiv affekt r = 

.27, extroversion-negativ affekt r = -.19. Extroversion korrelerar således i enhet med tidigare 

fynd positivt med SWLS, HILS och positiv affekt och korrelerar negativt med negativ affekt. 
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Extroversion visade sig vara den andra mest korrelerande faktorn utav The Big Five. 

Emotionell stabilitet/neuroticism hade de starkaste korrelationerna till samtliga lyckomått (se 

Tabell 1). I tabellerna kallas faktorn för ”Stabilitet”.  Se Tabell 1 för korrelationer till 

samtliga personlighetsdrag.	
 

Korrelation med hänsyn till social önskvärdhet	
Då vi konstaterat att extroversion mätt enligt tradition korrelerar med subjektivt 

välbefinnande även i den här studien var nästa steg att undersöka huruvida korrelationerna 

skulle påverkas om man tog bort social önskvärdhet. Vi utförde en bivariat 

korrelationstestning med extroversionsvariabeln hämtat från det neutraliserade testet (NEO 

Neutral 80) och de fyra måtten för subjektivt välbefinnande. Förväntningarna var att 

korrelationerna skulle sjunka då social önskvärdhet var neutraliserat. Korrelationen mellan 

den neutraliserade variabeln för extroversion och de fyra lyckomåtten var inte signifikanta 

och var således mindre än korrelationerna med standardvariabeln för extroversion. Neutral 

extroversion-SWLS r = .08, neutral extroversion-HILS r = .05, neutral extroversion-positiv 

affekt r = .13, neutral extroversion-negativ affekt r = -.02. De neutraliserade korrelationerna 

var närmare 0 än korrelationerna från standardtestet. Emotionell stabilitet/neuroticism behöll 

starka korrelationer (se Tabell 1). Se Tabell 1 för korrelationer till samtliga 

personlighetsdrag. 
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Partialkorrelation med Diff och BIDR som kontrollvariabel	
För att kontrollera föregående resultat utfördes en partialkorrelationstestning. 

Partialkorrelationen innehöll variablerna extroversion från standardtestet samt de fyra 

lyckomåtten. Kontrollvariabeln var Diff (mellanskillnaden av standardpersonlighetstestet och 

det neutraliserade testet; den evaluativa faktorn). Då social önskvärdhet var bortpartialiserat 

på detta vis minskade korrelationerna till standardvariabeln av extroversion till att mer likna 

korrelationerna till den neutraliserade variabeln från bivariatkorrelationstestet. Inga av 

korrelationerna var signifikanta förutom korrelationen till positiv affekt. Extroversion-SWLS 

r = .10, extroversion-HILS r = .06, extroversion-positiv affekt r = .14, extroversion-negativ 

affekt r = -.02. Emotionell stabilitet/neuroticism korrelerade fortfarande signifikant med 

måtten på subjektivt välbefinnande. Se Tabell 2 för korrelationer till samtliga 

personlighetsdrag.	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Då samma test utfördes med BIDR som ett tillägg (social önskvärdhet, impression 

management) blev korrelationerna mellan extroversion och subjektivt välbefinnande inte 

markant påverkade. Korrelationerna förblev signifikanta. Extroversion-SWLS r = .22, 

extroversion-HILS r = .24, extroversion-positiv affekt r = .28, extroversion-negativ affekt r = 

-.20. Korrelationerna till resterande personlighetsdrag liknade de värden som uppstod efter att 
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Diff var bortpartialiserat i föregående test. Se Tabell 3 för korrelationer till samtliga 

personlighetsdrag.	

 

	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaten ger stöd åt vår hypotes om att social önskvärdhet är sammanblandad i 

korrelationen för extroversion och subjektivt välbefinnande. Vi kan även se att värdena för 

emotionell stabilitet/neuroticism förblir stabila genom testerna.	
 

Diskussion	
 

Sammanfattning av resultat	
Den här studiens resultat visar signifikant korrelation mellan extroversion och subjektivt 

välbefinnande likt tidigare forskning. När social önskvärdhet tas i beräkning genom ett 

neutraliserat personlighetstest får vi korrelationer som är lägre än föregående värden, närmar 

sig noll och inte längre är signifikanta. Genom ett partialkorrelationstest med Diff-faktorn 

som kontrollvariabel (för korrelationen standard extroversion-subjektivt välbefinnande) får vi 

liknande värden som med föregående test. Hypotesen om att korrelationen ska vara lägre när 

man tar bort social önskvärdhet får således stöd genom dessa resultat. BIDR-testet för social 

önskvärdhet visade inte någon speciell påverkan då den användes som kontrollvariabel i ett 

partialkorrelationstest. Möjliga anledningar till detta resultat diskuteras nedan. Emotionell 
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stabilitet/neuroticism visade sig vara den faktor som hade starkast korrelation till subjektivt 

välbefinnande. Korrelationerna förblev också starka då man tog bort social önskvärdhet. 

Detta visar att inte alla samband mellan personlighetsdrag och subjektivt välbefinnande är 

påverkade av social önskvärdhet i samma grad. Vi kan med resultaten säga att vi har gott stöd 

för vår hypotes. Vår frågeställning ”Hur är social önskvärdhet sammanblandat i korrelationen 

extroversion och subjektivt välbefinnande?” får svaret att korrelationen är lägre och icke-

signifikant då man tar med social önskvärdhet i beräkningen. Våra resultat motsäger Pavot, 

Diener & Fujitas (1990) resultat om att social önskvärdhet är fristående från extroversion och 

subjektivt välbefinnande. Det kan, som vi i inledningen påpekade, ha att göra med de skilda 

måtten på social önskvärdhet. 	
Vi har i den här studien alltså kommit fram till att social önskvärdhet är 

sammanblandad med korrelationen extroversion-subjektivt välbefinnande. Vi har fått ett 

ytligt men täckande svar på vår frågeställning hur social önskvärdhet är sammanblandad i 

korrelationen. Vi säger ytligt då vi anser att det är en labyrint av faktorer som samverkar i 

den här korrelationen. Social önskvärdhet är sammanblandad på så vis att korrelationerna är 

lägre om social önskvärdhet tas bort. Vi har dock inte kunnat svara på frågan om kausala 

samband eller haft möjlighet att mäta alla möjliga inblandade faktorer. Vi har mätt social 

önskvärdhet genom Diff-faktorn, vilket kan ses som en typ av self-deception samt items om 

impression management från Paulhus BIDR. Då vi talar om hur social önskvärdhet är 

sammanblandad i korrelationen kan vi således bara tala för den här sammansättningen av 

social önskvärdhet. Det bör även nämnas att måtten på subjektivt välbefinnande inte har 

neutraliserats eller kontrollerats för social önskvärdhet. Den här studien representerar alltså 

ett sätt av andra möjliga att besvara frågeställningen. 

 
Relationen extroversion-subjektivt välbefinnande och social önskvärdhet	
Det är fortfarande inte helt klart varför just extroversion och subjektivt välbefinnande 

korrelerar. Vi har tillfört social önskvärdhet som en sammanblandad faktor, men förnekar 

inte de tidigare förklaringsmodellerna. Vi antar snarare att instrumentella förklaringar så som 

en hög nivå av social interaktion (Pavot, Diener & Fujita, 1990) och belöningskänslighet 

(Lucas, Diener, Grob, Suh & Shao, 2000) står för en viss del av sambandet, tillsammans med 

temperamentsförklaringar så som biologisk känslighet för affekter (Larsen & Ketelaar, 1991) 

som en annan sammanblandad faktor. Korrelationen verkar vara ett nät av faktorer, där social 

önskvärdhet nu kan räknas som en av dem. Vi finner att Ashton, Lee & Paunonens (2002) 

studie i vilken författarna menar att mer extroverta individer exempelvis visar positiva 

affekter för att få social uppmärksamhet är ett intressant fynd för att förklara varför just social 
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önskvärdhet är en sammanblandad faktor. De här individerna strävar efter social 

uppmärksamhet, som i sin tur uppnås genom att bete sig socialt önskvärt. Att vara lycklig har 

föreslagits vara socialt önskvärt (Diener et al., 1993), vilket vi tycker är rimligt. På så sätt 

skulle man kunna förklara varför extroversionsfaktorn är känslig för social önskvärdhet. Mer 

extroverta individer kanske skattar högre på lycka i hopp om att vinna social uppmärksamhet 

och uppskattning. Det här skulle även kunna förankras i att mer extroverta individer har en 

hög social interaktionsnivå (Pavot, Diener & Fujita, 1990). Vi tänker oss att ju mer man 

engagerar sig i och värderar social interaktion desto mer arbetar man för att få en positiv 

upplevelse i dessa sammanhang. Genom att framställa sig som mer lycklig, vara mer socialt 

önskvärd, kan man tänka sig att ens sociala liv också gynnas av detta. Det hade varit 

intressant att utforska detta vidare i framtida studier genom att se huruvida individer som 

värderar social interaktion mer än andra även får högre värden på social önskvärdhet.	
Diener et al. (1993) föreslår som nämnt att det är socialt önskvärt att vara 

lycklig. Detta tror vi kan förklaras genom kulturella skillnader. I västerländska 

individualistiska kulturer läggs det stor vikt vid självständighet, självförverkligan och att 

uppnå individuella mål (Oyserman, Coon & Kemmelmeier 2002; Triandis, Bontempo, 

Villareal, Asai & Lucca, 1988; Markus & Kitayama, 1991). Individer prioriterar sina egna 

personliga behov och mål mer än att tänka på gruppen som en helhet. Vi kanske tror att vi, 

genom att visa stor individuell lycka, kan anses vara socialt önskvärda i den västerländska 

kulturen, då det kan tyda på ett fungerande liv och att man har uppnått sina personliga mål.  I 

österländska, mera kollektivistiska kulturer kan det istället vara viktigt att vara en del av en 

gemenskap, att tänka på gruppens bästa och de plikter man har till den grupp man tillhör 

(Markus & Kitayama, 1991; Miller, 1994). Med det sagt anar vi att det som är socialt 

önskvärt i väst kanske inte är det i öst. Vi kan tänka oss att det i den österländska kulturen 

kan vara mera socialt önskvärt att presentera sig själv som en generös, respektfull och vänlig 

person då det läggs större vikt vid kollektivet. Det här betyder inte nödvändigtvis att dessa 

individer har lägre subjektivt välbefinnande. Vi tror dock inte att det är lika önskvärt att 

uppvisa stor individuell lycka i de här kulturerna.  

Precis som att kulturella skillnader kan ha en inverkan på vad som är socialt 

önskvärt och inte kan man även överväga vad tidsaspekten har för inverkan. En del av våra 

referenser i stycket om social önskvärdhet är aningen äldre. Det är viktigt att vara medveten 

om att vad som är socialt önskvärt kan ändras över tid och inte nödvändigtvis är detsamma då 

som nu. Vi har emellertid värderat referensernas information att fortfarande vara relevant just 

nu.  
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Emotionell stabilitet/neuroticismfaktorns betydelse	
Emotionell stabilitet/neuroticism verkar av resultaten vara den mest predicerande 

personlighetsfaktorn av subjektivt välbefinnande. Emotionell stabilitet/neuroticism har även i 

tidigare studier uppenbarat sig som den starkaste prediktorn av subjektivt välbefinnande 

(Brajša-Žganec, Ivanović &  Lipovčan, 2011). Som i vår hypotes förblev faktorn positivt 

korrelerad till subjektivt välbefinnande även efter att social önskvärdhet hade tagits i 

beräkning. Tidigare forskning har funnit en positiv korrelation mellan neuroticism och en rad 

av psykiska och mentala hälsoproblem (Malouff, Thorsteinssson & Schutte, 2005; Saulsman 

& Page, 2004). Vidare har man sett ett starkt samband mellan hälsa och välmående; de som 

lider av mental ohälsa och kroniska sjukdomar har lägre nivå av välmående (Keyes, 2005; 

Shields & Price, 2005). Emotionell stabilitet/neuroticismfaktorn har alltså en naturlig relation 

till subjektivt välbefinnande genom mental hälsa. Denna relation menar vi kan förklara varför 

korrelationerna för emotionell stabilitet/neuroticism förblev stabila, oberoende av social 

önskvärdhet. Hälsoaspekten behöver inte vara den enda förklaringen till varför 

korrelationerna till emotionell stabilitet/neuroticismfaktorn förblev stabila genom testerna: 

Studier visar att mer neurotiska individer har en tendens att uttrycka symptom även när de 

inte upplever några. Det är vanligt att dessa individer är kritiska mot sig själva och andra, 

samt ser sin omgivning på ett kritiskt sätt (Vassend & Skrondal, 1999). Detta kan vara en 

annan förklaring till den höga skattningen av negativa affekter.  	
Våra resultat visade att emotionell stabilitet korrelerade positivt med subjektivt 

välbefinnande. Då det finns ett samband mellan neuroticism och psykiska och mentala 

hälsoproblem, som i sin tur korrelerar med en lägre nivå av hälsa (Malouff, Thorsteinssson & 

Schutte, 2005; Saulsman & Page, 2004; Keyes, 2005; Shields & Price, 2005) kan vi tänka oss 

att emotionell stabilitet då istället borde vara länkat till god hälsa, då begreppen är del av en 

och samma skala. Vi menar att det kan vara möjligt att personer som skattar högt på 

emotionell stabilitet inte lider av hälsoproblem i lika stor utsträckning och på så sätt har bättre 

hälsa. Således blir de inte speciellt påverkade av social önskvärdhet utan har en genuint högre 

nivå av subjektivt välbefinnande. Framtida studier om hälsa och subjektivt välbefinnande bör 

även inbegripa och tala om emotionell stabilitet, och inte bara fokusera på begreppet 

neuroticism. Precis som för extroversionsvariabeln antar vi att den emotionella stabilitetens 

koppling till subjektivt välbefinnande har sin förklaring i ett komplicerat nät av olika 

faktorer. Det hade varit intressant att undersöka vidare om vad det är i emotionell stabilitet 

som gör att man skattar högt på subjektivt välbefinnande. Vi föreslår alltså god hälsa som 

åtminstone en sammanblandad faktor. 
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BIDR som kontrollvariabel	
BIDR agerade inte som förväntat i partialkorrelationen. Många items i testet anser vi inte 

vara optimala items för att fånga in specifikt social önskvärdhet. Dessa items känns mer 

passande för att mäta personlighetsdrag så som samvetsgrannhet. Idén om att BIDR snarare 

mäter personlighetsdrag än social önskvärdhet har blivit bekräftad genom tidigare studier (ex. 

De Vries, Zettler & Hilbig, 2014). Bara för att en individ får ett högt score på items så som 

“Skulle aldrig fuska med skatten” innebär det inte att denne framställer sig som bättre än vad 

denne egentligen är. Detta då det anses vara tillbörligt att exempelvis inte fuska på skatten. 

En annan förklaring till varför BIDR inte agerade som tänkt kan vara att vi enbart använde 

oss av impression management-facetten av testet. De Vries, Zettler & Hilbig (2014) skriver 

om att facetten self-deception är predicerat av bl.a. extroversionsfaktorn medan impression 

management är predicerad av bl.a. vänlighetsfaktorn. Vi har alltså använt den facett av BIDR 

som inte är direkt kopplat till extroversion. Författarna skriver även att båda facetterna är 

predicerade av samvetsgrannhetsfaktorn, vilket vi återigen kopplar till att BIDR snarare 

mäter samvetsgrannhet än social önskvärdhet. En sista spekulation kring användningen av 

facetterna är att self-deception (vilket vi mätte via Diff-variabeln) kanske är mer relevant för 

korrelationen extroversion-subjektivt välbefinnande än impression management (vilket vi 

mätte via BIDR). Då vi syftade till att använda BIDR som ett tilläggsmått vid sidan av de 

mått som var centrala i studien anser vi att dessa oväntade resultat inte påverkar studiens 

helhet. De centrala måtten i studien agerade som förväntat.	
 

Deltagare och generaliserbarhet	
Alla våra mått hade tillfredställande reliabilitet (se Tabell 1 och 3). Vi hade endast tre 

deltagare som direkt bortfall. Detta innebär att vår data baseras på 204 utav 207 deltagares 

svar. Vi anser inte att tre deltagare som bortfall gör en markant skillnad i resultaten givet att 

resterande deltagarantal överstiger 200. Den mest återkommande kritiken som enkäten har 

fått från deltagare är att den var för lång och att det var för många frågor. Givet kritiken kan 

man fundera på vad som drev de 207 deltagare som slutförde enkäten till att göra just detta. 

Det finns en risk då man utför studier om specifika ämnen att människor som själva är 

intresserade av ämnet är de som söker sig till och engagerar sig i deltagandet. Om detta skulle 

vara sant för vår studie innebär det att våra deltagare kanske är mer likartade varandra än om 

man hade randomiserat deltagare, vilket i sin tur skulle innebära att resultaten blir mindre 

generaliserbara. Resultaten baserades på fler kvinnor än mäns svar, vilket kan ha resulterat i 

en viss snedvridning. Vad som ökar generaliserbarheten något är att vi fångade in ett vitt 

åldersspann. Vi hade deltagare mellan 17-72 år. Vi hade minst en deltagare i nästan varje 
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ålder inom spannet. Åldersspridningen är alltså sann och inte bara på grund av outliers. Vi 

valde som tidigare nämnt att använda oss av webbformulär för att effektivt nå ut till många 

potentiella deltagare samt att enklare kunna hantera en stor mängd data. Nackdelarna med 

webbformulär är att vi inte har kunnat kontrollera hur deltagarna svarar; vi vet till exempel 

inte om deltagarna har svarat i grupp och på så sätt påverkat varandra eller svarat enskilt. Det 

är även svårt att veta hur lång tid deltagarna har tänkt på varje fråga samt om de har förstått 

alla frågor korrekt. Det hade också varit fördelaktigt att kunna utföra någon form av 

debriefing för att se vad deltagarna kände efter testet. Detta hade dock röjt deltagarnas 

identitet, vilket skulle kunna anses som etiskt tvivelaktigt.	
 

Slutsats och framtida forskning	
Social önskvärdhet påverkar korrelationen mellan extroversion och subjektivt välbefinnande. 

Den här kunskapen är viktig att ha med sig när man utför liknande studier. Man bör vara 

aktsam för social önskvärdhet när man i framtiden fortsätter forska om subjektivt 

välbefinnande (Heintzelman, Trent & King, 2015). I en utopi hade man neutraliserat alla 

personlighetstest och mått på lycka, men vi är väl medvetna om att det är en näst intill 

omöjlig uppgift. Medvetenhet om att social önskvärdhet är sammanblandat i korrelationen får 

räcka för tillfället.  Sambanden mellan personlighetsdrag och subjektivt välbefinnande är 

ännu inte helt tydliga. Inte minst om man är medveten om social önskvärdhet och hur den 

påverkar både personlighetstestning och korrelationerna till t.ex. subjektivt välbefinnande. 

Framtida forskning bör fortsätta att undersöka vilka faktorer som tillsammans påverkar den 

här typen av korrelation och hur man kan omformulera tester för att i största möjliga mån 

undvika en snedvridning på grund av social önskvärdhet. 	
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