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Den här undersökningen avsåg svara på frågor om relationen mellan lögner, Social 

Dominans Orientering (SDO) och Honesty-Humility. Social önskvärdhet 

undersöktes också i relation med alla variabler. Metoden som valdes för den här 

undersökningen var webbaserade enkäter med ett bekvämlighetsurval, med 131 

deltagare. Resultatet blev att Honesty-Humility hade en signifikant stark negativ 

korrelation med en individs benägenhet att ljuga och Honesty-Humility hade också 

en signifikant stark negativ korrelation med SDO. Social önskvärdhet visades 

signifikant korrelera med alla variabler på olika sätt. Honesty-Humility hade en 

signifikant positiv korrelation med Social önskvärdhet och resultatet på alla övriga 

variabler visade en signifikant negativ korrelation med Social önskvärdhet. Det mått 

på Social önskvärdhet som användes hade ett medelmåttigt Cronbach’s Alpha i den 

här undersökningen men har tidigare validerats vilket kombinerat gjorde att det 

fortfarande kunde användas. Några viktiga slutsatser som framkom var att lögn inte 

var lika relaterat till SDO som tidigare forskning indikerade alternativt att lögn inte 

anses vara ett omoraliskt beteende. Honesty-Humility fungerar som en bra prediktor 

till lögn, vilket ger stöd åt reliabiliteten hos HEXACO-måttet.   

Nyckelord: Lögn, SDO, HEXACO, Honesty-Humility 
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Abstract 

This paper was designed to answer some questions about the relationship between lies, Social 

Dominance Orientation (SDO) and Honesty-Humility. Social desirability was also investigated in 

relation to all the other variables. The method chosen for this paper was a web based survey with 

a comfort selection and 131 participants. The result was that Honesty-Humility had a significant 

strong negative correlation to an individual’s proneness to lying as well as a significant strong 

negative correlation to SDO. Social desirability was shown to affect all variables significantly in 

different ways. Honesty-Humility had a significant positive correlation with Social desirability 

and the results of all other variables showed a significant negative correlation with Social 

desirability. Some important conclusions that surfaced was that Proneness to lie was not as 

related to SDO as earlier research implicated or, alternatively, lying is not considered an immoral 

behavior. Honesty-Humility works well as a predictor of lying, which supports the reliability of 

the HEXACO inventory. 

Keywords: Lies, SDO, HEXACO, Honesty-Humility   
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Introduktion 

Inledning 

Lögn är något som de flesta stöter på dagligen. Det kan komma i formen av en liten vit lögn för 

att vara trevlig eller en illasinnad lögn som är avsedd att förstöra ens framtid. Vissa människor 

ljuger mer än andra och det finns i nuläget ingen allmän förklaring till varför någon ljuger, 

däremot finns det en uppsjö med teorier som alla försöker ge svar på den frågan. Oavsett 

motivationen bakom lögnen så kan varje uttalande med avsikt att bedra motparten definieras som 

en lögn. Social Dominans Orientering är ett fenomen som har visat sig korrelera positivt med ett 

flertal olika sociala och politiska åsikter som exempelvis sexism, rasism och meritokrati (Pratto, 

Sidanius, Stallworth & Malle, 1994). Författarna har däremot inte hittat någon forskning som 

visar korrelation mellan SDO och lögn, ett annat socialt beteende som många individer kan hålla 

likande åsikter om som de sociala och politiska åsikter som nämnts ovan. I den här 

undersökningen så har därför författarna valt att undersöka huruvida en individs SDO kan 

predicera en individs Acceptans för lögn samt en individs Benägenhet till lögn. Buchtel et al. 

(2015) har visat att lögner anses vara omoraliska. Dessutom ansåg respondenterna i Buchtel et al. 

att det är omoraliskt att skada andra människor och att vara rasistisk vilka bägge korrelerar med 

SDO (Larsson, Björklund & Bäckström, 2012; Pratto et al, 1994). Därför så är det intressant att 

se huruvida SDO korrelerar med lögnaktiga beteenden. För att få ytterligare en relevant variabel 

att undersöka så valde författarna att ta med ett personlighetsmått från en annan verifierad skala, 

HEXACO-100 skalan. Ett av de personlighetsdragen som undersöks i HEXACO är Honesty-

Humility, en individs ärlighet och ödmjukhet, som författarna ansåg skulle vara relevant att 

undersöka som prediktor till lögn. Detta ter sig relevant då Honesty-Humility mäter bland annat 

ärlighet vilket per definition är motsatsen till lögnaktighet. Syftet med arbetet är därmed att 

undersöka hur två olika personlighetsdrag både kan predicera en individs Acceptans för lögner 

och individens benägenhet att ljuga.  

Teori och Tidigare forskning 

Lögn 

En lögn är ett uttalande med avsikt att bedra motparten. (Minkler & Miceli, 2004; Puczyłowski, 

2012). Det är denna definition som kommer användas i den här undersökningen.  
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Lögner existerar i många former och det finns många olika åsikter om vad exakt som utgör en 

lögn (Puczyłowski, 2012). Ett viktigt element som flertalet forskare håller med om är att det 

måste finnas en avsikt bakom lögnen för att det ska klassificeras som en lögn (Minkler & Miceli, 

2004; Puczyłowski, 2012; Indvik & Johnson, 2008). En annan skillnad mellan lögn och annat 

bedrägligt beteende är att det kommer i en verbal form, det vill säga, en lögn är alltid ett uttalande 

(Bok, 1978; Puczyłowski, 2012). Bedrägligt beteende kan vara alla möjliga andra beteenden där 

en individ missleder andra genom att exempelvis inte rätta dem när individen vet att motpartens 

uppfattning är felaktig eller att via kroppsspråk indikerar en sak när de vet att det inte stämmer 

(Puczyłowski, 2012). Puczyłowski vidhöll att det är irrelevant huruvida individen som blir utsatt 

för lögnen tror på den eller inte, eftersom det är avsikten hos den som uttalar lögnen som avgör 

att det är en lögn. Puczyłowski ansåg att även uttalanden som var sanna men som hade för avsikt 

att bedra bör räknas som lögner, exemplet som Puczyłowski (2012) gav var en individ som är 

ökänd för att ljuga utnyttjar denna ökändhet och säger något som är sant eftersom de tror att 

mottagaren kommer tolka det sanna uttalandet som en lögn och därmed dra en felaktig slutsats.     

Hur mycket en enskild individ ljuger var något som undersöktes av DePaulo, Epstein, Kashy, 

Kirkendol och Wyer (1996) som bad 147 deltagare att föra anteckningar över deras interaktioner 

med andra människor under en veckas tid. Deltagarna skulle då anteckna alla sociala 

interaktioner som varade längre än 10 minuter oavsett om de ljög eller inte samt alla sociala 

interaktioner under 10 minuter som de ljög i. Ifall deltagarna var osäkra på huruvida deras 

uttalande räknades som en lögn så skulle de notera detta och dessa noteringar lästes sedan igenom 

varpå två undersökare individuellt bedömde huruvida de skulle tas med som lögner eller inte 

(DePaulo et al., 1996). Deltagarna ombads även att anteckna vilken sorts lögn det var, hur 

allvarligt de trodde att de skulle vara att bli påkomna, vilket kön mottagaren hade, hur 

välplanerad den var, hur allvarlig lögnen var samt hur de tyckte att det kändes att ljuga. Utifrån 

detta utvecklades en extensiv taxonomi om olika sorters lögner som visade att varje lögn baseras 

på sitt innehåll, anledningen bakom lögnen, vilken typ av lögn det var och slutligen vad lögnen 

refererade till (exempelvis huruvida lögnen handlade om lögnaren själv, mottagaren av lögnen, 

någon annan individ eller en händelse). DePaulo et al. (1996) fick även resultatet att bland 

studenter så ljög män i genomsnitt mer än kvinnor i varje social interaktion (medelvärdet var 0.32 

lögner per social interaktion för män jämfört med 0.30 lögner per social interaktion för kvinnor) 
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men bland vanliga medborgare så ljög kvinnor i genomsnitt mer än män (0.16 för män jämfört 

med 0.23 för kvinnor).  

Buchtel et al. (2015) genomförde en enkätundersökning där informationen samlades in i 

Vancouver, Melbourne, Hong Kong, Shanghai och Beijing där de ombad de totalt 1259 

deltagarna att skriva ner ett beteende som de ansåg vara omoraliskt. I Vancouver så var lögn det 

fjärde mest omnämnda omoraliska beteendet då 9% hade nämnt det. I Melbourne så var det också 

det fjärde vanligaste då 7% hade nämnt det. I Hong Kong så var lögn det näst vanligaste där 8% 

hade nämnt det. I Shanghai var lögn det tionde vanligaste då 3% hade nämnt det. I Beijing så var 

lögn det nionde vanligaste alternativet då 4% hade nämnt det. Då syftet med undersökningen var 

att undersöka vilka skillnader som fanns mellan västerländska och östliga kulturers uppfattning 

om omoraliska handlingar så är det nämnvärt att enbart att ljuga och att stjäla återfanns i samtliga 

städer (Buchtel et al., 2015). Undersökningen av Buchtel et al. visade både att lögn ansågs vara 

ett omoraliskt beteende och även att vissa beteenden som associeras med SDO ansågs vara 

omoraliska, exempelvis en villighet att skada andra (Larsson et al., 2012). Med hjälp av den här 

informationen så framgick därmed en gemensam nämnare mellan lögn och beteenden som 

associeras med SDO, nämligen att bägge kan anses vara omoraliska.  

Social Dominans Orientering 

Social Dominans Orientering (Social Dominance Orientation; SDO; Pratto, et al., 1994) är ett 

mått på hur en individs preferenser för ojämlikhet mellan grupper ser ut, där en hög SDO visar att 

man tycker det är mer rätt att vissa grupper har det bättre än andra och att dessa grupper har rätt 

att "dominera" över sämre ställda grupper, samt att man stöder ett hierarkibaserat samhälle och 

där en låg SDO visar det motsatta.  

Hawley och Geldhof (2012) undersökte förskolebarns sociala dominans, moraliska kognition och 

moraliska beteende. Social dominans använde de som term för att beskriva direkta handlingar av 

social dominans snarare än en bakomliggande värdering, exempel på hög social dominans i deras 

undersökning var ett barn som oftast fick tillgång till en populär leksak först eller alltid fick sin 

favoritleksak när de lekte med andra barn. Hawley och Geldhof genomförde sin undersökning 

genom att dels fråga barnen vad de tyckte om olika scenarion och dels frågade de lärarna hur de 

uppfattade de olika barnens beteende. De kom fram till att sociomoraliskt beteende har en stark 
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positiv korrelation med internaliserat samvete samt att social dominans har en stark negativ 

korrelation med internaliserat samvete (Hawley & Geldhof, 2012). 

Vidare visar att en individs SDO korrelerar med vilken status i samhället denna vill åstadkomma, 

där det hittats en samvariation mellan hög SDO och en benägenhet att söka sig till arbeten och 

positioner som förstärker hierarkibaserade samhällen och låg SDO till arbeten och positioner som 

ämnar försvaga hierarkibaserade strukturer (Pratto et al., 1994). SDO korrelerar även med många 

olika sociala och politiska ideologier som stödjer gruppbaserade hierarkier, exempelvis sexism 

och meritokrati (Pratto et al., 1994). SDO har även visat en negativ korrelation till idealism, tron 

på att ens egna handlingar inte ska skada andra (Wilson, 2003). Det har även visats att SDO 

korrelerar positivt med tendenser till kränkande attityder och beteenden i olika situationer 

(Larsson et al., 2012; Bergh, Cotterill, Kteily, Sidanius & Sheehy-Skeffington, 2014). Både 

rasism, som korrelerar positivt med SDO enligt Pratto et al. och en villighet att skada andra som 

också korrelerar positivt med SDO enligt Larsson et al. visades vara omoraliska enligt Buchtel et 

al. (2015). Heaven och Bucci (2001) hittade också en signifikant negativ korrelation mellan SDO 

och International Personality Item Pool (IPIP) variabeln Moral.  

HEXACO 

HEXACO-skalan innehåller dimensionerna: Honesty-Humility (Ärlighet-Ödmjukhet), 

Emotionality (Emotionell läggning), Extraversion (Extraversion), Agreeableness versus Anger 

(Vänlighet mot Ilska), Conscentiousness (Samvetsgrannhet) och slutligen Openness to 

Experience (Öppenhet för erfarenheter). Varje dimension har sedan delats in i 4 eller 5 subskalor 

för att mäta specifika personlighetsdrag på facettnivå (Ashton & Lee, 2004, 2009). De facetter 

som hör ihop med Honesty-Humility skalan är Sincerity (Uppriktighet), Fairness (rättvishet), 

Greed Avoidance (Girighetsundvikande) och Modesty (Anspråkslöshet). Sincerity-subskalan 

bedömer tendensen att vara genuin och ärlig i interpersonella förhållanden, individer med låga 

poäng använder smicker och låtsas tycka om andra individer för att få tjänster eller andra 

fördelar. Fairness-subskalan bedömer tendensen att undvika bedrägerier och korruption, individer 

med låga poäng har inget emot att fuska eller stjäla för att uppnå sina mål (Ashton & Lee, 2004, 

2009). Greed Avoidance-subskalan bedömer tendensen att vara ointresserad av rikedomar, hög 

social status och lyx. Individer med låga poäng på Greed Avoidance-skalan gillar att visa upp och 

njuta av rikedomar, status och privilegier. Modesty-subskalan bedömer tendensen att vara 
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anspråkslös och blygsam, Individer med låga poäng anser sig själva vara överlägsna med 

speciella rättigheter som andra inte får ta del av (Ashton & Lee, 2004, 2009). 

HEXACO-100 skalan som används i den här undersökningen utvecklades av Ashton & Lee 

(2009) för att ge ett tydligare och bredare personlighetsskala än den vanliga femfaktorsteorin som 

består av fem dimensioner: neurotisicm, extraversion, öppenhet, vänlighet och samvetsgrannhet 

(se t. ex. McCrae & Costa, 1991). Till skillnad från femfaktorsteorin så har Ashton & Lee 

inkluderat två nya dimensioner och tagit bort neurotisicm som en egen faktor. HEXACO-skalan 

har validerats av flera fristående forskare (se t.ex. Gaughan et al. 2012).  

Social önskvärdhet 

Social önskvärdhet (Social Desirability) är en tendens att svara på självskattningstest på ett sätt 

som får respondenten att framstå som bra istället för att svara på ett sanningsenligt sätt 

(Holtgraves, 2004). Detta fenomen har visats förekomma i självskattningstest om exempelvis 

personlighetstraits (Marlowe & Crowne, 1960) och attityder (Arkin & Lake, 1983) Om man har 

hög SD ökar chansen att man felrapporterar olika beteenden med flit, så att man överrapporterar 

goda beteenden eller tendenser och underrapporterar dåliga beteenden eller tendenser (Marlowe 

& Crowne, 1960, Holtgraves 2004). Holtgraves (2004) visade därmed att de beteenden som anses 

omoraliska rapporteras i mindre utsträckning än beteenden som anses moraliska och rättfärdiga. 

Det kan därför vara viktigt att inkludera ett mått på social önskvärdhet i undersökningar som letar 

efter sådana beteenden.  

Syfte 

Syftet med den här undersökningen är att undersöka någon relation mellan individers Benägenhet 

att ljuga, individers Acceptans för lögner, SDO och Honesty-Humility.  

Då det inte finns någon tidigare empirisk forskning i det här ämnet så är det relevant att 

undersöka då det möjliggör en djupare förståelse för det mänskliga psyket.  

Hypoteser 

1. Högre värden på SDO-skalan implicerar en större Benägenhet till lögn. 

2. Högre värden på Honesty-Humility skalan implicerar en lägre Benägenhet till lögn. 

3. Högre värden på SDO-skalan implicerar en högre Acceptans för lögn.  
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Metod  

Deltagare  

Totalt så svarade 133 deltagare på enkäten men efter en gallring så kvarstod 131 varav 102 var 

män (77.9%), 27 var kvinnor (20.6%) och två identifierade sig som annat kön (1.5%). 

Medelåldern för alla deltagarna var 22.75 år (SD = 5.25). Metoden som använts för gallring 

beskrivs nedan i del 1 av enkäten.   

Instrument  

Enkäten skapades med hjälp av Google Formulär och informationen samlades in via densamma. 

Det användes ett statistikprogram, SPSS, som hjälpmedel för att bearbeta resultatet. De delar som 

översattes inför studien utsattes för dubbelöversättning för att säkra kvalitén på översättningen 

samt att se till att översättningen höll sig nära originalet. Hela del 1-5 samt del 8 av enkäten finns 

i bilagan.  

Del 1: Gallring 

Del 1 var ett gallringsmoment där de fem frågorna var avsedda att kontrollera huruvida 

deltagarna hade samma syn på lögn som vi hade. Frågorna i del 1 baserades på frågor från 

Coleman & Kay (1981), men anpassades och översattes inför den här studien. Eftersom den 

definition av lögn som används i den här undersökningen tar med avsikten att bedra som ett 

kriterium så bör deltagarna svara att det var en lögn för att vi ska hålla med om definitionen på 

lögn. Anledningen till att denna del togs med är att det är viktigt att deltagarna i stora drag håller 

med om definitionen av lögn eftersom undersökningen inte kommer att undersöka det som är 

avsett annars. Om en deltagare hade fyra eller fem svar som inte stämde överens med vår 

definition sållades de bort.   

Exempel: ” Alexander har ätit osten som Julia hade tänkt bjuda på till sina vänner. Julia frågar 

därför Alexander om det var han som åt upp osten. Alexander svarar att han inte har ätit upp 

osten. Ljög Alexander?”  

Del 2: Acceptans för lögn 1 

Del 2 bestod av sju beskrivningar av olika situationer med olika lögner där deltagaren ombads 

utvärdera hur moraliskt acceptabelt de tyckte att individens handling var i varje situation på en 

skala mellan 1 (inte moraliskt acceptabelt) och 7 (helt moraliskt acceptabelt). Situationerna 

baserades på de som framtogs av Seiter, Bruschke och Bai (2002) men översattes inför studien. 

Denna del var avsedd att mäta deltagarnas Acceptans för lögn. 
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Exempel: ”På bussresan till jobbet sitter Kalle bredvid en attraktiv kvinna och startar upp en 

konversation med henne. Trots att han arbetar som vaktmästare, talar han om för henne att han 

äger sin egen verksamhet för att imponera på henne.”  

Del 3: Acceptans och Benägenhet till lögn 

Del 3 bestod av beskrivningar av två scenarion som avslutades med en fråga och efter varje 

scenario så presenterades fyra olika alternativa svar som deltagaren kunde ge som svar på frågan. 

Till varje svarsalternativ så ombads deltagarna bedöma hur ärligt svaret var, hur acceptabelt 

svaret var och hur sannolikt det var att de själva skulle ge det svaret i den situationen. Svaren var 

även här på en skala mellan 1 och 7. Del 2 och 3 var båda sätt att indirekt undersöka deltagarnas 

Acceptans för lögner. Scenariona och frågorna i del 3 baserades på  Lapinski och Levines (2000) 

studie om olika sorters lögner och anledningar till dessa men översattes och anpassades för denna 

studie. Denna del var avsedd att mäta deltagarnas Acceptans för lögn och Benägenhet till lögn.  

Exempel: ”Din projektgrupp på jobbet har en viktig presentation. Kvällen innan presentationen så 

firar du din väns födelsedag till sent på kvällen vilket leder till att du är ofokuserad och trött när 

det är dags för presentation. Presentationen går inte särskilt bra som följd, mestadels på grund av 

ditt tillstånd, och efteråt så ifrågasätter dina gruppmedlemmar (Lisa, John & Felicia) din dåliga 

prestation. Vad tycker du om de olika svaren på anklagelserna?”  

Del 4:Acceptans för lögn 2 

Del 4 bestod av sju direkta frågor som var avsedda att undersöka deltagarens Acceptans för  

lögner. Svaren gavs på en skala mellan 1 (helt oacceptabelt) och 7 (helt acceptabelt). Det här var 

då ett direkt sätt att undersöka deltagarnas Acceptans för lögner.   

 Exempel: ”Hur acceptabelt tycker du att det är att ljuga för att hjälpa andra?”  

Del 5: Benägenhet till lögn 

Del 5 var väldigt lik del 4 i hur frågorna var utformade, det var också här sju direkta frågor. 

Syftet med del 5 var däremot att undersöka hur mycket deltagarna själva ljuger. I del 5 så 

efterfrågades en uppskattning på hur sannolikt det är att deltagarna skulle ljuga av olika 

anledningar. Svarsalternativen var också här en skala mellan 1 (väldigt sannolikt) till 7 (väldigt 

osannolikt). I beskrivningen av del 5 så påmindes också deltagarna om att deras svar var helt 

anonyma i ett försök att uppmana dem att svara ärligt. De items som användes i del 4 och 5 

inspirerades av Lindskold & Waters (1983). Denna del var avsedd att mäta deltagarnas 

Benägenhet till lögn.  
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Exempel: ”Hur sannolikt är det att du skulle ljuga för att hjälpa dig själv?”  

Del 6: Honesty-Humility 

Del 6 undersökte dimensionen Honesty-Humility från en skala vid namn HEXACO-100. Denna 

del bestod av 16 ståndpunkter där deltagarna ombads utvärdera på en skala mellan 1 (håller inte 

med och 7 (håller helt med). De items som användes här hämtades från www.hexaco.org den 

12/04-16 i den till svenska översatta versionen med 100 items. Hemsidan i fråga drivs av Kibeom 

Lee och Michael Ashton som också är skaparna av skalan. Av dessa 100 items så valdes de 16 

items som hör till Honesty-Humility dimensionen ut och användes i undersökningen. Denna del 

var avsedd att mäta deltagarnas poäng på Honesty-Humility skalan.      

Exempel: ”Jag skulle vara lockad att använda förfalskade pengar om jag visste att jag skulle 

komma undan med det.”  

Del 7: Social Dominans Orientering 

Del 7 var den del som avsåg att mäta SDO, denna del bestod av 14 ståndpunkter där deltagaren 

ombads utvärdera vilken känsla de fick av uttalandet från 1 (väldigt negativ) till 7 (väldigt 

positiv). Denna skala utvecklades av Pratto et al. (1994) och översattes till svenska av Zakrisson 

(2002). Denna del var avsedd att mäta deltagarnas poäng på SDO-skalan.   

Exempel: ”Vissa människor är helt enkelt mer värda än andra.”  

 

Del 8: Social önskvärdhet 

Del 8 var en del som var avsedd att mäta social önskvärdhet, vilket var underlag för att potentiellt 

kunna dra slutsatser om varför resultatet blev som det blev. I den här delen så fick deltagarna läsa 

tio påståenden och sedan markera hur väl de passade in på dem själva på en skala från 1 (håller 

inte med) till 7 (håller helt med). Alla påståenden från denna skala togs från Gerbasi & Strahan 

(1972) och översattes inför studien. Denna del var avsedd att mäta deltagarnas poäng på Social 

önskvärdhet-skalan.   

Exempel: ”Jag har aldrig medvetet sagt något som skadat någons känslor.”  

Procedur   

I den här undersökningen så användes det en kvantitativ ingång och metoden som valdes var en 

webbaserad enkät. Detta var den mest lämpade metoden som fanns att tillgå då det som 

undersöktes är känsliga personlighetsdrag som många inte vill erkänna. En webbaserad enkät ger 

största möjliga anonymitet till deltagaren då det inte finns någon möjlighet att utröna vilka det är 

https://word-edit.officeapps.live.com/we/www.hexaco.org
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som har deltagit, vilket i sin tur bör minska motivationen att ljuga om sina personlighetsdrag en 

skäms för. Exempelvis visade DePaulo et al. (1996) att 85.08% av alla lögner uttalades ansikte 

till ansikte jämfört med bara 1.29% som förmedlades via skrift (övriga 13.63% skedde via 

telefon).  

I början så fick deltagarna en kort beskrivning av enkäten som informerade deltagaren om olika 

etiska aspekter av undersökningen, hur många delar enkäten bestod av, om syftet med enkäten, 

vilka som skapat enkäten, hur lång tid enkäten beräknades ta att fylla i, samt en mailadress som 

de kunde kontakta författarna på för mer information eller eventuella frågor. Innan enkäten 

publicerades för datainsamling så testades enkäten på sju personer för att optimera utformning 

och formuleringar.   

Spridningen av enkäten skedde via utvalda svenska delar av internetforumet www.reddit.com 

samt i en tråd på forumet www.familjeliv.se. De forum enkäten publicerades i var generella 

forum för svenskar där alla möjliga ämnen talas om vilket gjorde att det var rimligt att anta en 

spridd demografi. Detta antagande gjordes då forumen inte var riktade till någon, eller några, 

specifik grupper.  

All datainsamling skedde under fyra dagar och enkäten tog ca 20 minuter att genomföra.  

Etik 

De etiska aspekter som den korta beskrivningen i början av enkäten tog upp bestod av deltagarens 

rätt att avbryta, att deltagarens anonymitet var garanterad och att det var frivilligt att delta.  

Det bedömdes inte finnas några etiska bekymmer.  

Databearbetning 

Efter insamlingen så överfördes all data direkt till SPSS och en manuell kontroll av datan följde 

för att garantera att det inte blev någonting fel. Den manuella kontrollen bestod av att jämföra 

rådatan i Google Formulär med den som var i SPSS, det som jämfördes var dels att det fanns rätt 

antal svar på varje alternativ och dels att alla alternativen fortfarande fanns med och att inget 

hade ändrats. Efter kontrollen så vändes reverserade items. Därefter kombinerades alla items till 

fem större faktorer genom att transmutera de medelvärden som tillhörde respektive skala till ett 

medelvärde. 

Resultat 

http://www.reddit.com/


13 
 

De fem enskilda mått som jämfördes är ett resultat av en sammanslagning av de variabler som 

tillhörde varje faktor. Dessa fem enskilda mått kallades för: Acceptans för lögn, Benägenhet till 

lögn, SDO, Honesty-Humility (HH) och Social önskvärdhet. De variabler som tillhörde 

Acceptans för lögn var alla variabler i del 2 och 4. Benägenhet till lögn bestod av alla variabler i 

del 5. Honesty-Humility måttet bestod av alla variabler i del 6. De variabler som tillhörde SDO 

var alla variabler som ingick i del 7. Alla de variabler som rörde Social önskvärdhet utgjorde del 

8. Alla svar som samlades in var på en Likertskala där 1 var det minsta värdet och 7 var det 

största värdet. 

Tabell 1.  

Deskriptiv statistik för samtliga variabler och deltagare i studien. 

 Medel          SD Cronbach’s

Alpha 

SDO 3.14 1.19 0.89 

HH 4.56 .94 0.79 

Benägenhet 

till lögn 

3.50 .95 0.76 

Acceptans 

för lögn 

3.53 .69 0.75 

Social 

önskvärdhet 

3.96 .72 0.51 

Kommentar: SDO betyder Social Dominans Orientering och HH betyder Honesty-Humility. 

Minsta möjliga och största möjliga värde är 1 och 7 på samtliga skalor.   

Det genomfördes ett Cronbach’s Alpha test på alla mått för att undersöka den interna 

reliabiliteten hos respektive mått. Tabell 1 anger medelvärden, standardavvikelser och intern 

reliabilitet för samtliga mått. Social önskvärdhet hade ett Cronbach’s Alpha värde som låg i 

gränslandet för vad som är acceptabelt, men då tidigare forskning har validerat detta mått så 

inkluderades det i senare analyser. Del 3, Acceptans och Benägenhet till lögn,  hade så låg intern 

reliabilitet (α<.3) att detta mått uteslöts från alla analyser. 
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Tabell 2.  

En korrelationsmatris mellan alla variabler.  

Variabel 1 2 3 4 5 

1 SDO - -.27** .03 .05 -.28** 

2 HH  - -.54** -.41** .40** 

3 Benägenhet till lögn   - .61** -.30** 

4 Acceptans för lögn    - -.21* 

5 Social önskvärdhet     - 

Kommentar. *p<.05 **p<.01. SDO betyder Social Dominans Orientering och HH betyder 

Honesty-Humility. Tabellen indikerar resultatet från Pearsons korrelationstest. 

 

Hypotes 1: Högre värden på SDO-skalan implicerar en större Benägenhet till lögn. 

Resultatet av Pearsons korrelationstest visade att det inte fanns någon korrelation mellan SDO 

och Benägenhet till lögn, se Tabell 2. Detta resultat indikerade att det inte gick att se något 

samband mellan individers SDO och samma individers Benägenhet till lögn.  

En hierarkisk multipel regressionsanalys genomfördes sedan, där Benägenhet till lögn var den 

beroende variabeln, för att undersöka de oberoende variablernas effekt på den beroende 

variabeln. I steg 1 användes SDO och HH som oberoende variabler och sedan i steg 2 fördes även 

Social önskvärdhet in som en oberoende variabel, för att se huruvida Social önskvärdhet hade 

någon inverkan på hur SDO och HH påverkade Benägenhet till lögn. Korrelationen mellan SDO 

och HH var så svag att även om den var signifikant så borde det inte orsakat någon 

multikollinearitet. Den låga standardavvikelse som hittades på alla variabler indikerade att det 

inte heller borde finnas några outliers och granskning av scatterplots bekräftade detta. Steg 1 

visade att 29% av variationen i Benägenhet till lögn förklarades av SDO och HH, se Tabell 3. I 

Steg 1 var enbart resultatet från HH statistiskt signifikant, vilket indikerar att endast HH fungerar 

som en prediktor för Benägenhet till lögn. Steg 2 visade att Social önskvärdhet inte stod för en 

del av variansen då resultatet var icke-signifikant, se Tabell 3. Detta resultat visade återigen att 

Hypotes 1 inte stämde, det vill säga att SDO inte kan predicera Benägenhet till lögn.  
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Tabell 3.  

Multipel hierarkisk regressionsanalys,  

 Benägenhet till lögn Acceptans för lögn 

 Steg 1. 

 SDO och HH 

Steg 2.  

SDO, HH och 

social 

önskvärdhet 

Steg 1. 

 SDO och HH 

Steg 2.  

SDO, HH och 

social 

önskvärdhet 

SDO  -.12 

 

-.14 

 

-.07 

 

-.08 

 

HH -.57 ** -.52** -.43** 

 

-.40** 

 

Social 

önskvärdhet 

- -.13 

 

- -.07 

N 131 131 131 131 

R2(justerat) .29 .30 .16 .16 

Kommentar. *p<.05 **p<.01. Den beroende variabeln är Benägenhet till lögn i första analysen 

och Acceptans för lögn i den andra analysen. Det som anges är standardiserade beta-värden. 

 

Hypotes 2: Högre värden på Honesty-Humility skalan implicerar en lägre 

Benägenhet till lögn. 

Resultatet av Pearsons korrelationstest visade en negativ korrelation mellan Honesty Humility 

och Benägenhet till lögn, se Tabell 2. Detta resultat indikerade att de personer som hade hög 

Honesty-Humility hade en signifikant lägre Benägenhet till att ljuga än de som hade låg Honesty-

Humility. Detta resultat tillsammans med resultatet från regressionsanalysen som visar att HH har 

en signifikant stark negativ påverkan på Benägenhet till lögn, se tabell 3, visade att Hypotes 2 

stämde då Hypotes 2 förutspådde att HH skulle kunna predicera Benägenhet till lögn.  
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Hypotes 3: Högre värden på SDO-skalan implicerar en högre Acceptans för lögn. 

Resultatet av Pearsons korrelationstest visade att det inte fanns någon korrelation mellan SDO 

och Acceptans för lögn, se Tabell 2. Detta resultat indikerade att det inte fanns något samband 

mellan de individer som hade högre SDO och de som hade lägre SDO i deras Acceptans för 

lögner. 

I en likadan regressionsanalys som genomfördes för Hypotes 1 så undersöktes också Acceptans 

för lögn där SDO och HH var de oberoende variablerna och Acceptans för lögn var den beroende 

variabeln. Social önskvärdhet fördes in som en oberoende variabel i Steg 2. Regressionsanalysen 

visade att 16% av variansen i Acceptans för lögn förklarades av SDO och HH, se Tabell 3. I Steg 

1 så var enbart HH en statistiskt signifikant prediktor, medan SDO inte blev signifikant och 

därför inte fungerar som en prediktor, se Tabell 3. Social önskvärdhet hade inte någon effekt på 

variansen i Acceptans för lögn, se Tabell 3. Resultatet visade att Acceptans för lögn inte hade 

någon korrelation med SDO och SDO kunde inte heller förklara variansen i Acceptans till lögn, 

vilket tyder på att Hypotes 3 inte stämde. SDO kan därmed inte användas för att predicera 

Acceptans till lögn. 

Social önskvärdhet 

Social önskvärdhet hade i den här undersökningen en Cronbach’s Alpha som låg på gränsen till 

vad som är acceptabelt. Resultatet av Pearsons korrelationstest visade en signifikant negativ 

korrelation mellan Social önskvärdhet och Benägenhet till lögn, Acceptans för lögn samt SDO. 

Social önskvärdhet och Honesty-Humility hade däremot en signifikant positiv korrelation, se 

Tabell 2. Detta innebär att de deltagare som hade höga poäng på Social önskvärdhet hade 

jämförelsevis lägre poäng på Benägenhet till lögn, Acceptans för lögn och SDO än de med låga 

poäng. Det innebar också att de med höga poäng på Social önskvärdhet hade generellt högre 

poäng på Honesty-Humility. När det kontrollerades för Social önskvärdhet i 

regressionsanalyserna, se Tabell 3, visade det sig att Social önskvärdhet inte stod för någon del av 

variansen i Acceptans för lögn samt Benägenhet till lögn. Detta resultat indikerar att det finns en 

korrelation mellan social önskvärdhet och de två lögnvariablerna, men att social önskvärdhet ej 

fungerar som en prediktor för någon av dessa variabler. 
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Diskussion 

Hypotes ett 

Den första hypotesen, högre värden på SDO-skalan implicerar en större Benägenhet till lögn, 

förkastades. Den bakomliggande tanken här var att en benägenhet att ljuga är ett omoraliskt 

personlighetsdrag och tidigare forskning hade visat en koppling mellan SDO och andra 

omoraliska beteenden och attityder (Pratto et al., 1994; Wilson, 2003). Geldhof och Hawley 

(2012) visade, som tidigare nämnt, att det finns en stark negativ korrelation mellan social 

dominans och internaliserat samvete samt en stark positiv korrelation mellan internaliserat 

samvete och sociomoraliska beteenden. Social dominans är inte samma sak som SDO men det är 

väldigt likt. Hawley och Geldhof (2012) undersökte barn så det går inte att förvänta sig exakt 

samma beteenden som uppvisas av vuxna med hög social dominans.  Även om det inte finns 

någon ultimat sanning om vad som kan kallas moraliskt eller omoraliskt så var grundantagandet 

att både SDO och lögn är omoraliskt när Hypotes 1 och 3 formulerades. Det här antagandet 

baseras på den tidigare forskning som gjorts av Buchtel et al. (2015) där i alla städer lögn ansågs 

vara omoraliskt av en del av populationen. Bucthel et al. fann även att en del av deltagarna hade 

uppgett att det var omoraliskt att skada andra och att vara rasistisk. Pratto et al. (1994) visade att 

SDO korrelerade med politiska ideologier som stödjer gruppbaserade hierarkier vilket är en del 

av rasism. Idealism är tron på att ens egna handlingar inte ska skada andra vilket har en negativ 

korrelation med SDO (Wilson, 2003). Med andra ord så har personer med hög SDO inte 

någonting emot att skada andra, vilket också räknas som ett omoraliskt beteende av vissa 

(Buchtel et al., 2015). Heaven och Bucci (2001) hittade också en direkt negativ korrelation 

mellan Moral och SDO. Regressionsanalysen visade i hur stor utsträckning SDO och Honesty-

Humility påverkade variansen inom Benägenheten att ljuga (29%), varav enbart Honesty-

Humility var signifikant. Detta visade att Honesty-Humility stod för en del av anledningen till att 

någon ljuger och att SDO inte hade någon effekt på Benägenheten att ljuga. Detta resultat ligger 

delvis i linje med vad tidigare forskning har implicerat även om ingen tidigare forskning på exakt 

detta område existerar såvitt författarna är medvetna om. Det som menas är att tidigare forskning 

indikerar att SDO ska ha en positiv korrelation medan Honesty-Humility ska ha en negativ 

korrelation med Benägenhet att ljuga men resultatet av den här undersökningen visade då på att 

enbart Honesty-Humility har en signifikant påverkan. Social önskvärdhet hade en signifikant 
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negativ korrelation med både SDO och Benägenhet till lögn. Att Social önskvärdhet hade en 

signifikant negativ korrelation med Benägenhet till lögn visade att det är socialt önskvärt att inte 

ljuga, så de individer som hade höga poäng på Social önskvärdhet underskattade sannolikt sin 

egen benägenhet att ljuga. Social önskvärdhet hade ingen signifikant påverkan på resultatet från 

regressionsanalysen. 

Hypotes två 

Det visade sig att den andra hypotesen, att högre värden på Honesty-Humility skalan implicerar 

en lägre Benägenhet till lögn, stämde. Att den andra hypotesen stämde är förväntat då en av de 

facetter som ingår i Honesty-Humility mäter är just uppriktighet (Sincerity). Det är inte 

förvånansvärt att en faktor som inkluderar uppriktighet korrelerar negativt med Benägenhet till 

lögn eller Acceptans för lögn. En potentiell anledning till det här kan vara att även om 

uppriktighet enligt HEXACO-modellen mer berör oärliga beteenden än lögner, så som lögner är 

definierade i den här studien, så är det fortfarande tillräckligt likt för att det ska bli en signifikant 

negativ korrelation. Exempelvis så skulle det enligt Honesty-Humility vara oärligt att skratta åt 

ett skämt en tycker är dåligt, men detta räknas givetvis inte som en lögn i den här 

undersökningen. Resultatet från den här undersökningen kan ses som ytterligare stöd till 

Honesty-Humility skalans validitet som ett mått på ärlighet. Det är intressant att se att Honesty-

Humility har en större påverkan på Benägenhet att ljuga än dess påverkan på Acceptans för lögn i 

regressionsanalysen eftersom det finns en stark korrelation mellan Benägenhet att ljuga och 

Acceptans för lögn. Till skillnad från hypotes ett så hade Social önskvärdhet i hypotes två en 

signifikant positiv korrelation med prediktorvariabeln (Honesty-Humility), dessutom fanns det en 

signifikant negativ korrelation med Acceptans för lögn. Detta indikerade att resultatet på 

Honesty-Humility är något uppblåst av Social önskvärdhet jämfört med vad resultatet bör vara 

och resultatet för Acceptans för lögn är något mindre än det bör vara. Detta kan ha orsakat att 

resultatet blev något missvisande då bägge faktorerna korrelerar med Social önskvärdhet på ett 

sådant sätt att hypotesen blir mer sannolik att stämma. Återigen så hade Social önskvärdhet inte 

någon signifikant påverkan på Benägenhet till lögn, på samma sätt som i hypotes ett.  

Hypotes tre 

Det fanns ingen signifikant korrelation mellan SDO och Acceptans för lögner. Då det inte fanns 

något påvisbart samband mellan Acceptans för lögn och SDO så ledde detta till att den tredje 
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hypotesen, att högre värden på SDO-skalan implicerar en högre Acceptans för lögn, förkastades. 

Eftersom Acceptans för lögner och Benägenhet till lögn är så starkt korrelerat så är det inte 

konstigt att hypotes tre också visades vara falsk när hypotes ett visade sig inte stämma. Baserat på 

samma relaterade, men inte identiska, tidigare forskning som låg bakom den första hypotesen så 

var detta resultat oväntat och stämde inte in på tidigare forsknings indikationer (Hawley & 

Geldhof, 2012; Heaven & Bucci, 2001). Resultatet var oväntat eftersom den grundläggande tanke 

som låg bakom hypoteserna var att SDO och Acceptans för lögn båda var omoraliska beteenden 

och att omoraliska beteenden i allmänhet bör ha en korrelation. Så det verkar väldigt sannolikt att 

den grundläggande tanken var felaktig. Hawley och Geldhof hittade, som sagt, ett samband 

mellan internaliserat samvete, sociomoraliskt beteende samt social dominans. Enbart en 

korrelation mellan sociomoraliskt beteende och social dominans hade bara kunnat visa på att 

barnen agerade på ett visst sätt men då internaliserat samvete hade en korrelation med bägge 

variablerna visar det att barnen tog till sig dessa attityder och inte bara agerade. När barnen har 

internaliserat handlingarna ger det därför ett uppskattat mått på deras acceptans för dessa 

beteenden. En möjlig förklaring till varför den tredje hypotesen inte stämde är att en individ som 

har en omoralisk inställning till människors lika värde kan ändå ha några skrupler när det handlar 

om att ljuga. Vilka principer en människa har är väldigt varierat och behöver inte nödvändigtvis 

passa in på vad samhället tycker. Så även om det i samhällets ögon både är omoraliskt att ljuga 

och ha de åsikter som är associerade med hög SDO så betyder det givetvis inte att alla som har ett 

beteende också har det andra. Särskilt inte när det som mättes bara var en allmän Acceptans för 

lögn, vilket inkluderar en acceptans för alla sorters lögner, varav vissa kan anses som moraliskt 

försvarbara av de flesta svenskar. När variansen inom Acceptans för lögn undersöktes så visade 

det sig att SDO och Honesty-Humility förklarade en något mindre del (16%) än de gjorde i 

Benägenhet till lögn (29%). Men då endast Honesty-Humility visades vara signifikant så är det 

den enda prediktorvariabel som räknas. Så jämförelsevis så predicerar Honesty-Humility en 

individs Benägenhet till lögn bättre än den predicerar samma individs Acceptans för lögn. 

Honesty-Humility är en bättre prediktor för Benägenhet till lögn än för Acceptans för lögn. 

Effekten som Social önskvärdhet har på de faktorer som berör hypotes tre är i princip likadan 

som effekten den hade på hypotes ett. Social önskvärdhet korrelerade negativt med båda 

variablerna men påvisade ingen effekt i regressionsanalysen och kunde därmed inte förklara 

variansen vilket då indikerade att Social önskvärdhet inte påverkade resultatet.  
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Teoretiska och praktiska implikationer 

Teoretiska implikationer som generats av resultatet är enklare att se än praktiska applikationer. 

För att kunna förhindra något så är det viktigt att veta orsaken bakom det. Det är intressant att det 

inte finns någon signifikant koppling mellan vare sig en Benägenhet till lögn eller Acceptans för 

lögn och SDO. Eftersom både lögnaktigt beteende och de beteenden som är associerade med 

SDO oftast räknas som omoraliska så skulle detta resultat kunna indikera att de värderas olika 

och därför inte kan räknas som en del av samma beteendemönster. Den här implikationen kan bli 

viktig om en försöker kartlägga omoraliska beteenden för att försöka klargöra en gemensam 

nämnare för alla omoraliska beteenden. Det vore väldigt bra att kunna hitta en gemensam 

nämnare då det är först när man kommer till kärnan av problemet som effektiva åtgärder kan tas 

för att förhindra dessa beteenden. SDO är relaterat till många beteenden som är ett problem i 

dagens samhälle, exempelvis sexism, så de potentiella fördelarna med att kunna förhindra detta är 

uppenbara.  

SDO visade sig få ett lägre medelvärde än bägge lögnfaktorerna, vilket kan antyda att lögnaktiga 

beteenden är vanligare och mer accepterade än hög SDO. Även om lögner är mer accepterade än 

hög SDO så bör inte den potentiella skadan som lögner kan åsamka andra individer eller 

samhället förminskas. Om, exempelvis, ett vittne skulle ljuga i en domstol så skulle det kunna 

innebära att en oskyldig person får spendera tid i fängelse samtidigt som den skyldige går fri och 

kan begå fler brott. Det är här värt att beakta att variabeln Social önskvärdhet indikerade att 

deltagarna egentligen har högre poäng på både SDO och lögnfaktorerna än vad resultatet visade.   

Om ingen uppmärksamhet ägnas åt problem i samhället så är det väldigt sannolikt att inget heller 

kommer ske för att förhindra problemet, exempelvis så sågs inte sexism som ett problem under 

väldigt lång tid utan ansågs naturligt men efter ett antal feministiska vågor så har det började 

förändringen. På samma sätt så är det möjligt att om exempelvis SDO blir allmänt accepterat utan 

att någon reagerar på det så kan det bli ett liknande problem. Detta är lätt hänt ifall inga 

undersökningar görs för att fastställa trender inom SDO på nationella nivåer, vilket är en 

anledning till att sådana undersökningar bör göras.   

Potentiella problem 
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Den här undersökningen avser svara på frågor om olika personlighetsdrag och handlingar som i 

allmänhet anses vara omoraliska eller på andra sätt visa dålig karaktär. Därför så är det väldigt 

sannolikt att en del av deltagarna inte var helt ärliga när de svarade på enkäten vilket är en 

begränsning som alltid kommer att vara närvarande i den här sortens undersökningar. På grund av 

detta så vidtogs det steg för att försöka minimera denna effekt, exempelvis så informerades 

deltagarna i enkäten upprepade gånger om att de var helt anonyma. En annan metod som också 

kan användas för att mäta dessa omoraliska beteenden är med experiment där forskaren direkt 

och opartiskt kan se huruvida deltagarna uppvisar de omoraliska beteenden som undersöks. Att 

göra experiment har dock nackdelen att det är resurskrävande och det är oftast svårt att få ihop en 

tillräckligt stor och diversifierad mängd deltagare för att resultaten ska kunna bli generaliserbara.  

Ett problem som uppstod när resultaten hade samlats in var att det inte var en lika heterogen 

grupp som förhoppningen var i början. Det användes ett bekvämlighetsurval så det fanns inget 

sätt att kontrollera vilka som valde att delta i enkäten vilket i det här fallet ledde till en 

överrepresentation av unga män (77.9% män, medelålder 22.75 år med SD 5.25 år). Det positiva 

med att inte ha någon kontroll över urvalet är att en minskar interpersonellt bias under 

insamlingen vilket ger ökad reliabilitet. Det negativa är, som i detta fall, att en inte får en 

tillförlitlig representation av hela populationen vilket dock inte nödvändigtvis behöver utgöra ett 

problem i den här typen av undersökning. Detta är inte ett problem i den här undersökningen då 

könsskillnader eller åldersskillnader inte var faktorer som undersöktes. Att det inte blir en rättvis 

representation av hela populationen som undersöks, i det här fallet Sveriges befolkning, kan dock 

leda till problem i hur generaliserbara resultaten blir.  

Ett annat problem när enkäter används är att det är möjligt att personer fyller i den väldigt 

oseriöst och att de mest ser det som ett skämt, detta problem kan vara extra stort när det handlar 

om webbaserade enkäter då deltagarna har en väldigt stark anonymitet. Trots detta så valde vi att 

göra en webbenkät då den starka anonymiteten också ökar möjligheten för deltagarna att vara 

ärliga utan att bli rädda för att någon kommer döma dem för deras svar om de inte svarar på ett 

socialt önskvärt sätt. Detta var en del av anledningen till att det fanns ett gallringsmoment i 

början av enkäten, Del 1, den andra anledningen var som tidigare nämnt att se till att alla 

deltagare hade i stort sätt samma definition om vad som var en lögn som undersökningen 

opererade utifrån. Det kanske inte är uppenbart varför det är nödvändigt att alla deltagare har 
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samma definition av vad lögn är för att utföra undersökningen. Anledningen är helt enkelt att 

lögn är ett mycket mindre definierat begrepp från början, det är ursprungligen inte ett 

vetenskapligt begrepp utan ett vardagligt. Som sådant så är det möjligt att deltagarnas definition 

av ”lögn” skiljer sig så pass mycket från den definition som används i undersökningen att de 

svarar på helt andra frågor än de som ställs. Exempelvis så hade de två deltagare som gallrats 

bort, och bara dem, svarat att de inte ansåg att situationen i del 1; fråga 2, var en lögn när denna 

fråga var ett exempel på direkt lögn (X har gjort Y, X påstår att X inte gjort Y. Är detta en lögn?). 

När dessa deltagare senare svarat på andra frågor om olika scenarion om lögner avsedda att mäta 

deras Acceptans för lögner så hade inte frågorna mätt deras Acceptans för lögner eftersom de 

hade ansett att det var sanna uttalanden.   

Honesty-Humility var ursprungligen en del av ett större mått, HEXACO, och även om alla frågor 

är desamma som i originalet så är det en skillnad i det att de ursprungligen är i utspridd ordning 

över 100 items. I den här undersökningen så ligger de dock direkt efter varandra vilket kan vara 

ett problem då det är möjligt att deltagarna fick en uppfattning av vad som eftersöktes och då 

svarade enligt vad de trodde var ”rätt svar”. Social önskvärdhet visades här ha en signifikant 

positiv korrelation med Honesty-Humility vilket också kan ses som ett oundvikligt problem.     

Enkätens del 1 (Gallring), del 2 (Acceptans till lögn 1), del 3 (Acceptans och Benägenhet till 

lögn), del 4 (Acceptans till lögn 2 ) och del 5 (Benägenhet till lögn) anpassades till den här 

undersökningen. Del 6 (SDO), del 7 (Honesty-Humility) och del 8 (Social önskvärdhet), 

användes direkt som de gjorts i tidigare undersökningar. Som det framgick i resultatdelen så gick 

det bra att slå samman de olika mått som använts i delarna 2,4 och 5 till två olika mått, Acceptans 

för lögner och Benägenhet till lögn. Det visades sig att del 3 signifikant underpresterade jämfört 

med de andra delarna då den interna reliabiliteten var extremt låg då den hade ett Cronbach-

Alpha värde på α<.3 och resultatet från den delen var därmed inte fördelaktiga för den totala 

pålitligheten av måtten. Resultaten från del 3 korrelerade mycket svagare med de andra resultaten 

inom respektive mått än de gjorde sinsemellan vilket också är anledningen till att del 3 uteslöts 

från analysen. Detta var möjligen resultatet av en dålig anpassning till syftet från originalkällan.   

Individer med låg SDO  hade höga poäng på Honesty-Humility skalan, vilket inte kom som en 

överraskning. Honesty-Humility är en skala som är avsedd att mäta karaktärsdrag som är 

subjektivt goda vilket representeras av höga poäng på skalan. Höga poäng visar att individen är 
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uppriktig, rättvis, ödmjuk och inte girig. Höga poäng på SDO-skalan representeras dock av att 

individen tror att andra är mindre värda än en själv och att en själv är bättre än individer från 

andra grupper. Det är därför inte förvånande att se dessa två skalor korrelera negativt, då det ter 

sig självmotsägande att deltagarna skulle tycka att de är bättre än andra om de samtidigt är 

ödmjuka och rättvisa. En möjlig brist i SDO-skalan är något som togs upp av en test-deltagare, att 

det kan vara svårt att veta vad som menas med uttrycket ”grupper” i SDO-delen av enkäten. Detta 

är en möjlig brist i enkäten i sig men då SDO-delen var ett redan befintligt och verifierat mått 

fanns det inga möjligheter att ändra i den utan att riskera minskning av reliabiliteten. Bortsett från 

det så demonstreras här en begränsning med kvantitativa metoder, resultatet består av ren 

statistik, utan att fråga någon innan enkäten skickades ut så hade det aldrig framkommit. Tidigare 

forskning har visat en negativ korrelation mellan Honesty-Humility och omoraliska 

personlighetsdrag, så detta resultat är väntat baserat på denna tidigare forskning. 

I den här undersökningen så inkluderades Social önskvärdhet med som en kontrollfaktor snarare 

än en hypotesdrivande faktor eftersom ämnet för undersökningen är väldigt utsatt för social 

önskvärdhet. Att ha med social önskvärdhet som ett mått är ett sätt att undersöka huruvida 

deltagarna svarade i linje med vad som är socialt accepterat i dagens samhälle.  

I den här undersökningen så fick det mått på Social önskvärdhet som utvecklades av Gerbasi och 

Strahan (1972) ett lågt Cronbach’s Alpha värde (0.51) vilket givetvis var grund till oro. Då 0.5 

verkar vara ett absolut minimum för reliabiliteten så var det inte särskilt tryggt att landa på 0.51. 

Dock så är det här ett redan tidigare validerat mått vilket är anledningen till att det ansågs 

tillräckligt tillförlitligt men en kanske inte ska lite alltför mycket på resultatet som insamlats i 

denna undersökning. Måttet är dock ursprungligen på engelska och det var författarna själva som 

översatte vilket är en sannolik anledning till den dåliga reliabiliteten. En dubbelöversättning 

gjordes för att försöka stärka kvalitén men antingen hjälpte det inte eller så räddade det 

reliabiliteten upp till gränsen till godtagbart. Måttet är också ganska gammalt så det är möjligt att 

det har blivit utdaterat.  

Baserat på den tidigare forskning som låg till grund för undersökningen så bör Social 

önskvärdhet i den mån den existerar korrelera positivt med Honesty-Humility och negativt med 

bägge lögnfaktorerna samt SDO. Detta skulle då indikera Social önskvärdhet gjorde att 

deltagarna fick högre poäng på Honesty-Humility och lägre poäng på SDO och lögnfaktorerna. 
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Social önskvärdhet är givetvis ett problem för den här undersökningen, men det är en aspekt som 

är i princip omöjlig att komma runt då deltagarna alltid i någon mån kommer vara påverkade av 

vad samhället omkring dem tycker. Så det bästa som kunde göras var att kontrollera för det, 

vilket åtminstone gör att det framkommer hur mycket Social önskvärdhet har påverkat resultaten.  
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Bilaga 

Del 1 – Gallring 

I den här delen så kommer du att läsa olika scenarion och sedan så ombeds du att svara dels vad 

du själv tycker och dels om du tror att majoriteten av Sveriges befolkning skulle hålla med dig 

om ditt svar. 

Mall för alla svarsalternativ på den här sektionen –  

Frågan (Ljög X?) följs av: 

Det var en lögn () 

Det var inte en lögn () 

Jag är osäker () 

Efter detta kommer:  

Tror du att de flesta andra skulle hålla med om din bedömning? 

Ja, jag är väldigt säker () 

Ja, jag är ganska säker ()  

Nej, jag är ganska säker () 

Nej, jag är väldigt säker ()  

1: Peter tror att han måste passera kiosken för att komma till spelhallen, men han har fel om detta 

eftersom kiosken har flyttat. Peters pappa tillåter inte att han går till spelhallen. När han går ut 

genom dörren med avsikt att gå till spelhallen, så frågar Peters pappa honom vart han ska gå. Han 

säger "Jag tänkte gå förbi kiosken”. Ljög Peter?  

2: Alexander har ätit osten som Julia hade tänkt bjuda på till sina vänner. Julia frågar därför 

Alexander ifall det var han som åt upp osten. Alexander svarar att han inte har ätit upp osten. 

Ljög Alexander? 

3: En morgon så har Katarina ett matteprov som hon inte har studerat för, så hon vill inte gå till 

skolan. Hon säger därför till sin mamma: "Jag är sjuk". Hennes mamma tar Katarina temperatur, 

och det visar sig till Katarina överraskning att hon verkligen är sjuk, och senare samma dag 

utvecklas mässling. Ljög Katarina?  

4: Pål är inbjuden på middag till sin chefs hus. Efter en tråkig kväll som inte uppskattats av 

någon, säger han till värdinnan, "Tack, det var en fantastisk fest." Pål tycker inte att det var en 

fantastisk fest, och han försöker verkligen inte övertyga någon om att han hade en trevlig kväll, 

utan han vill bara säga något vänligt till sin chefs fru, oberoende av det faktum att han inte 

förväntar sig att hon ska tro på det. Ljög Pål? 

5: Två patienter väntar på att rullas in i operationssalen . Läkaren pekar på en och säger: "Är 

Andersson här blindtarmsoperationen eller tonsillektomin?", sjuksköterska Möller har just läst 
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listorna. Även om hon är angelägen om att behålla sitt jobb, så har hon ändå förvirrat listorna och 

svarar, "Blindtarmsoperationen", när Andersson i själva verket är den som är schemalagd till 

tonsillektomin. Ljög sjuksköterska Möller? 

 

Del 2: Acceptans för lögn 1 

I den här delen så kommer du att läsa om olika scenarion och sedan så ska du uppskatta hur 

moraliskt acceptabelt du tycker att individens handlande är i scenariot. I den här delen så är det 

enbart din egen åsikt som efterfrågas. 

Alla svarsalternativ här beräknas med en skala mellan 1 och 7 där 1 betyder att det inte är 

moraliskt acceptabelt och 7 betyder att det är helt moraliskt acceptabelt. 

1: Trots att han har gott om socker, skulle Sam vilja träffa sina nya grannar. För att starta upp en 

konversation med dem, så går han hem till den och frågar dem om han kan låna en kopp socker, 

därför att han har slut på socker. 

2: På bussresan till jobbet sitter Kalle bredvid en attraktiv kvinna och startar upp en konversation 

med henne. Trots att han arbetar som vaktmästare,  talar han om för henne att han äger sin egen 

verksamhet för att imponera på henne. 

3: I slutet av året, säger Saras lärare att hon har tappat bort sina papper och glömt vilka betyg 

studenterna fick på sina uppsatser. Även om Sara fick ett "C" på sin uppsats så, för att få ett bättre 

betyg i kursen, ljuger hon och säger att hon fick ett "B". Eftersom läraren inte sätter betyg på en 

kurva, vet Sara att de andra eleverna inte kommer att lida av hennes lögn. 

4: Tim behöver lite pengar för att köpa något. Även om hans bästa vän Kevin betalade tillbaka de 

200 kronor han lånade en månad sedan, ljuger Tim och säger till Kevin att han inte fick tillbaka 

några pengar, eftersom han vet att Kevin kommer att tro honom. 

5: Ett kriminellt gäng är ute efter att få tag på Stefans vän Christian. Stefan vet vart han gömmer 

sig. Varken Stefan eller Christian är på något sätt inblandade i brottslig verksamhet själva. När en 

gängmedlem frågar Stefan om han vet var Christian är, säger Stefan till honom att han inte vet. 

6: Antonios vän Mario är jagad av polisen och Antonio vet var han gömmer sig. Varken Antonio 

eller Mario är på något sätt inblandade i brottslig verksamhet själva. När en polis frågar Antonio 

om han vet var Mario är så talar Antonio om för honom att han inte vet. 

7: John vill sälja sin cykel. Det ser ut att vara i ganska bra skick. Han berättar för Richard, en 

potentiell köpare, att den skulle hålla i ytterligare tre år, trots att han vet att det finns problem 

med bromsarna och växlarna. 

Del 3: Scenarion 

Här följer olika scenarion där du ska föreställa dig att du är involverad. Efter varje scenario så 

kommer flera möjliga svarsalternativ där du dels ska indikera hur oärliga eller ärliga de är, hur 
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oacceptabla eller acceptabla du tycker att de vore att ge i den situationen och slutligen hur otroligt 

eller troligt det vore att du skulle ge samma svar. Varje fråga besvaras på en skala mellan 1 och 7. 

1: Din projektgrupp på jobbet har en viktig presentation. Kvällen innan presentationen så firar du 

din väns födelsedag till sent på kvällen vilket leder till att du är ofokuserad och trött när det är 

dags för presentation. Presentationen går inte särskilt bra som följd, mestadels på grund av ditt 

tillstånd, och efteråt så ifrågasätter dina gruppmedlemmar (Lisa, John & Felicia) din dåliga 

prestation. Hur skulle du svara på anklagelserna?  

A: ”Jag är ledsen, jag var uppe för länge igår för att göra klart det sista och sov inte tillräckligt.” 

B: ”Jag är ledsen, jag firade en vän hela kvällen så jag sov inte tillräckligt mycket.” 

C: ”Jag har varit sjuk så jag hann inte träna ordentligt utan tappade fokus.”  

D: ”Lisa, du glömde att nämna hur det skulle påverka prestationen hos vår produkt!”  

2: Din vän Anna är för tillfället efterlyst och har gömt sig i din källare. Hon påstår att hon är 

oskyldig och du tror på henne även om det finns en del bevis som indikerar att hon är skyldig. 

Polisen kommer och knackar på din dörr och frågar ifall du vet vart Anna befinner sig. Hur svarar 

du dem?  

A: ”Nej, jag har ingen aning” 

B: ”Ja, hon kom förbi för ett par dagar sedan och bad om att få låna pengar eftersom hon skulle ta 

ett tåg till Ryssland för att hälsa på sin faster, sa hon.” 

C: ”Ja, hon befinner sig i min källare.” 

D: ”Ja, jag vet vart hon befinner sig men kan tyvärr inte berätta det.”  

Del 4: Acceptans för lögn 2 

Här följer frågor om hur acceptabelt du tycker att det är att ljuga i vissa situationer. 

Svarsalternativ mellan 1 (Helt oacceptabelt) och 7 (Helt acceptabelt). 

1: Hur acceptabelt tycker du att det är att ljuga för att hjälpa sig själv? 

2: Hur acceptabelt tycker du att det är att ljuga för att hjälpa andra 

3: Hur acceptabelt tycker du att det är att ljuga för att göra andra glada?  

4: Hur acceptabelt tycker du att det är att ljuga med syfte att förstöra för eller skada andra?  

5: Hur acceptabelt tycker du att det är att ljuga för att få dig själv att framstå bättre?  

6: Hur acceptabelt tycker du att det är att ljuga för att ta på sig skulden för det andra gjort?  

7: Hur acceptabelt tycker du att det är att ljuga för att ta åt sig äran av det andra gjort?  

Del 5: Benägenhet att ljuga  
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Här följer en rad frågor om dina vanor, vi vill återigen poängtera att alla svar är fullständigt 

anonyma. Svarsalternativ mellan 1 (Väldigt osannolikt) och 7 (Väldigt sannolikt). 

1: Hur troligt är det att du skulle ljuga för att hjälpa dig själv?  

2: Hur troligt är det att du skulle ljuga för att hjälpa andra?  

3: Hur troligt är det att du skulle ljuga för att göra andra glada?  

4: Hur troligt är det att du skulle ljuga med syfte att förstöra för eller skada andra?  

5: Hur troligt är det att du skulle ljuga för att få dig själv att framstå bättre?  

6: Hur troligt är det att du skulle ljuga för att ta på dig skulden för det andra gjort?  

7: Hur troligt är det att du skulle ljuga för att ta åt dig äran för det andra gjort?  

 

Del 8: Social önskvärdhet 

Här följer påståenden och sedan så ombeds du uppskatta hur väl de passar in på dig. 

Alla svar på den här delen indikeras från 1 (håller inte alls med) till 7 (håller helt med).  

1: Jag är alltid beredd att erkänna det när jag gör ett misstag. 

2: Jag försöker alltid att leva som jag lär. 

3: Jag har aldrig någonting emot att hjälpa någon som tidigare hjälpt mig. 

4: Jag har aldrig blivit irriterad när folk uttryckt idéer som skiljer sig väldigt mycket från mina 

egna. 

5: Jag har aldrig medvetet sagt något som skadat någons känslor. 

6: Jag gillar att skvallra ibland. 

7: Det har funnits tillfällen när jag utnyttjade någon. 

8: Jag försöker ibland att ge igen hellre än att glömma och förlåta. 

9: Ibland har jag verkligen insisterat på att göra saker på mitt eget sätt. 

10: Det har funnits tillfällen när jag kände att jag ville krossa saker. 


