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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till följande individer för delaktighet, expertis och vägledning under               

vårt arbete. 

Tack till våra handledare Fredrik Björklund och Martin Bäckström för det stöd och de idéer               

som givit oss välanvänd kunskap. Vi är mycket tacksamma för det bollplank ni har varit och                

den konstanta närvaro ni haft till oss. 

Tack till våra undersökningsdeltagare som bidragit till studien och dess resultat. 
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Sammanfattning 

Studiens syfte var att undersöka en eventuell diskrepans i självskattningar rörande           

personlighet och beteende och social önskvärdhets förklaring på diskrepansens förekomst.          

Tidigare forskning på ämnet tenderar att fokusera på kamratskattningar för att sedan jämföra             

dessa med individens egen skattning för således komma till en konklusion om individens             

faktiska personlighet. I vår studie valde vi att kombinera individens personlighetsskattningar           

med en erfarenhetsinsamling. Totalt slutförde 82 deltagare studien, som inleddes med           

genomförandet av ett personlighetstest, IPIP-NEO, för att sedan gå vidare med           

erfarenhetsinsamlingen. I detta moment användes appen PIEL Survey där deltagaren fick           

svara på frågor tre gånger om dagen under tolv dagars tid. Sist genomfördes testet BIDR som                

mäter social önskvärdhet. Vi hypotiserade att diskrepansen mellan självskattningar och          

beteenderapporter är mindre för personlighetsfaktorerna extraversion och samvetsgrannhet än         

för öppenhet, neuroticism och vänlighet samt att social önskvärdhet delvis kan förklara            

diskrepansen mellan självskattningar och beteenderapporter. Resultatet visar på att en viss           

diskrepans existerar men varierar i storlek och över de olika faktorerna och subskalorna i              

BIDR-testet. För vidare forskning kan förslagsvis studier där man går djupare in på de olika               

fasetterna inom personlighetsfaktorerna genomföras för att skapa en bredare förståelse för           

diskrepansen inom varje drag. Vi ser även att BIDR-skalan och dess subskalor revideras             

alternativt att en ny skala på området social önskvärdhet tas fram. 

 

Nyckelord: Personlighet, personlighetstest, kalibrering, social önskvärdhet, självskattning,       

erfarenhetsinsamling, diskrepans 
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Abstract 

The purpose of this thesis was to examine the possible discrepancy in self-reported             

personality and behaviour along with exploring which factors might affect the occurrence of             

the discrepancy. Previous research on the matter tends to focus on peer reports of the               

individual which is then compared with the individual’s own report in order to reach a               

conclusion about what personality traits the individual actually possesses. In our study we             

chose to combine the self-reporting with an experience sampling method. We recruited            

participants in order to obtain the data necessary for our analysis, 82 of the participants               

completed all steps of the study. First they were given the personality test IPIP-NEO, after               

which they started the experience sampling part through the application of a PIEL Survey              

where they answered questions about their behaviour three times a day for twelve days in               

total. After the completion of this part the participants answered a questionnaire to measure              

social desirability, BIDR. We hypothesized that the discrepancy between the self-reports and            

the experience samples is smaller for extraversion and conscientiousness than it is for             

openness, neuroticism and agreeableness and that social desirability partially can explain the            

discrepancy between self-reports and experience samples. The results indicate that a certain            

discrepancy does exist but it varies in size over the different traits and the different subscales                

of social desirability. Further research on the matter could tentatively comprise of a more in               

depth dive in the different facets in which each trait are being examined. 

Key words: Personality, personality test, calibration, social desirability, self reporting,          

experience sampling, discrepancy 
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Inledning 

Kopplingen mellan personlighet och beteende är inte alltid så lätt att förstå sig på.              

Vissa personlighetsdrag och beteenden går hand i hand, men det finns vissa attraktiva drag              

som många vill ha, även om de inte besitter dessa. Begreppet social önskvärdhet används när               

människor i självskattningstest förvränger sina svar för att visa upp sig så bra, attraktiv och               

perfekt som möjligt. På samma sätt försöker individen att dölja sina mindre attraktiva sidor.              

Kan social önskvärdhet bidra till att förklara relationen mellan självskattningar av           

personlighet och faktiskt beteende? Detta är en del av personlighetspsykologin som den här             

studien går djupare in på. Vi har därför valt att genomföra en kalibreringsstudie med ett               

självskattningstest för personlighet och en erfarenhetsinsamling på deltagarnas beteende. Med          

detta går det att undersöka om det finns diskrepans mellan individers självskattning och             

faktiska beteende och om social önskvärdhet kan förklara diskrepansen. Är individer olika            

väl kalibrerade gentemot sina faktiska beteenden och kan social önskvärdhet i så fall bidra till               

att förklara varför? Vi kommer inledningsvis att gå igenom tidigare forskning och de större              

områdena vi kommer beröra är: självskattning, kalibrering, social önskvärdhet,         

personlighetstest och erfarenhetsinsamling. 

Forskningsfrågor 

Med vår studie vill vi undersöka relationen mellan personlighetsskattningar och          

beteende och om det finns en eventuell faktor som kan förklara denna relation. Vi vill titta på                 

vad det är som kan antas ligga bakom en individs självrapporterade skattning av ett              

personlighetsdrag och att faktiskt beteende ibland inte stämmer överens, varför vissa           

individer uppfattar sig inneha egenskaper men sedan inte engagerar sig i beteenden som             

ligger i linje med dessa drag. Därför blir vårt syfte att undersöka om faktorn social               

önskvärdhet kan tänkas vara en förklaring samt studera korrelationen på en eventuell            

diskrepans mellan självskattningarna i personlighetstestet och beteende, som de rapporterar i           

erfarenhetsinsamlingen. Med vår studie vill vi undersöka följande frågor inom området för            

personlighetspsykologi; 
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1. Hur stor är en eventuell diskrepans i självskattningar som berör personlighet och            

vardagligt beteende? 

2. Kan social önskvärdhet förklara diskrepans i självskattningar som berör personlighet          

och vardagligt beteende?  

Självskattning 

I denna studie användes självskattningstest, dels för att se deltagarnas poäng från ett              

typiskt personlighetstest men även för att se om självskattning kunde ha något att göra med               

den diskrepansen vi ville undersöka. Inledningsvis kommer ett avsnitt om hur självskattning            

fungerar inom personlighetspsykologin. 

Självskattning innebär att individen tillåts utvärdera sig själv och sitt beteende i            

exempelvis forskningssammanhang och det är väldigt vanligt med studier som enbart baseras            

på självskattning för en individs personlighetsbedömning (Vazire, 2006). Vazire (2006)          

fortsätter belysa att över 70 % av publicerade studier inom personlighetspsykologins           

forskningsområde grundar sig i självskattning. Detta till följd av att mätmetoden i sig är              

relativt tids- och kostnadseffektiv samt innehar, enligt Vazire (2006), tillräckliga reliabla och            

valida responser. Detta kan ses som en indikation att det smidigaste sättet att få information               

om en individs personlighet är att be individen skatta sig själv. 

Forskning har gjorts på graden av samstämmighet mellan personlighetsbedömningar         

som görs både av den enskilde individen och en eller flera observatörer. I Gosling, John,               

Craik och Robins studie (1998) kom de fram till att samstämmighet mellan individer i hur de                

uppfattar en annan individs personlighetsdrag skiljer sig beroende av vilken typ av beteende             

som utförs. Konsensus mellan individer var större för beteenden och handlingar som är             

attraktiva, önskvärda, vanligt förekommande och direkt observerbara. Dessa handlingar         

tenderar att vara förknippade med personlighetsfaktorerna extraversion och samvetsgrannhet.         

Kolar, Funder och Colvin (1996) problematiserar träffsäkerheten samt kalibrering vidare. I           

deras studie ställs en enskild individs värdering av sina personlighetsdrag i jämförelse mot en              

grupp närståendes skattningar av individen. Vid dessa jämförelser tenderar individens egna           

skattning att ses som mindre trovärdig än gruppens samlade bedömningar då en kollektiv             

värdering tenderar att pricka in fler drag hos individen än vad individen själv kan. Detta               
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poängterar även Kolar et al. (1996) som en tämligen självklar slutsats då fler bedömare kan               

fånga in fler olika drag än vad den enskilda individen generellt sett har förmåga till att göra                 

själv. Även Spain, Eaton och Funder (2000) undersökte individers skattningar och skillnaden            

mellan dessa och andra bedömare. De fann likt Kolar et al. (1996) att en skillnad i                

skattningarna existerar men att den till viss del kan förklaras av vilken typ av beteende som                

prediceras, exempelvis så fann de att den enskilde individen återrapporterade emotionella           

erfarenheter bättre än andra bedömares rapportering för individen. När det rörde faktiskt            

beteende var resultatet från skattningarna mer blandat där varken individen själv eller andra             

kunde ses som en konsekvent bättre bedömare av beteende än den andra (Spain, Eaton och               

Funder, 2000). Från tidigare forskning kan ett mönster ses där skattningar från individen själv              

och från närstående båda är väl använda mätmetoder, det finns dock delade meningar om              

vilken metod som är bäst. 

Sammanfattningsvis visar tidigare studier på hur självskattningar ställs i kontrast till           

kamratskattningar för att möjligen finna konsensus i vad som kan vara individens            

personlighet och hur kalibrerad individen är i skattningen av sina drag. Med denna studie togs               

beslutet att undersöka självskattningar kombinerat med en erfarenhetsinsamling och därmed          

inte kamratskattningar, delvis på grund av begränsningar av resurser och att tidigare resultat             

inom detta  forskningsområde redan kartlagt diskrepans för kamratskattningar. 

Potentiella faktorer för diskrepans 

För att förstå varför vissa individer ger personlighetsskattningar som är missvisande i             

relation till deras verkliga beteende gäller det att förstå vilka de bakomliggande drivkrafterna             

är. Social önskvärdhet är en huvudkandidat och den faktor vi tittar närmare på i vår studie. Vi                 

tror dock att det finns andra faktorer som kan ge en förklaring och redogör därför för relevant                 

forskning gällande alternativa förklaringar nedan. 

Social önskvärdhet. När en studie innefattar självrapportering förlitar sig forskaren          

på att respondenterna kommer svara så sanningsenligt som möjligt (Edwards, 1953). Edwards            

(1953) menar dock också att självrapportering kan påverkas av social önskvärdhet (social            

desirability). Social önskvärdhet skapar en ökad tendens att inte kännas vid socialt            

stigmatiserade egenskaper och rapportera eller till och med överdriva mängden åtråvärda           

attribut (Zerbe & Paulhus, 1987). Det förekommer att individer vill presentera sig på ett              
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gynnsamt sätt för att anpassa sig efter samhälleliga normer även om detta inte rimmar med               

deras faktiska beteende. Detta kan skapa möjlig underrapportering av de personlighetsdrag           

som anses negativa eller icke önskvärda samt överrapportering av de drag som anses             

attraktiva och positiva (Ganster et al., 1983). Social önskvärdhet är intressant då det kan vara               

en möjlig faktor till diskrepans mellan personlighetstest och erfarenhetsinsamling. För att           

granska social önskvärdhet påbörjade Paulhus (1984, 1991) utvecklandet av skalan Balanced           

Inventory of Desirable Responding Scale (BIDR) som mäter social önskvärdhet med två            

subskalor. Dessa är självbedrägeri (self-deception enhancement), som innebär att individen          

svarar ärligt men alltför positivt, och intryckshantering (impression management), vilket kan           

förklaras som en tendens att beskriva sig själv för andra på ett gynnsamt sätt för att skapa en                  

socialt önskvärd personlighet (Paulhus, 1984, 1991). Med användandet av dessa subskalor i            

vår studie kan vi skapa oss en större förståelse för i vilken utsträckning de olika               

personlighetsfaktorerna kan förklaras av social önskvärdhet. 

En del personlighetsdrag är mer socialt önskvärda än andra. Om test för social             

önskvärdhet kan minska kalibreringen mellan självskattad personlighet och faktiskt beteende          

så är det tänkbart att detta framförallt sker för sådana drag som är tydligt socialt önskvärda.                

Personlighetsfaktorn vänlighet är den svåraste att förstå enligt Wiggins och Trapnell (1997)            

och även enligt vissa, den största personlighetsfaktorn av de alla (Graziano & Eisenberg,             

1997). Paulhus, Bruce och Trapnell (1995) menar att vänlighet är den personlighetsfaktorn            

som till störst del innehåller socialt önskvärda kvaliteter. Individer som vill ses som goda              

personer tenderar att beskriva sig själva i likhet med vänlighetsfaktorn och de egenskaper             

som inkluderas. Studierna fortsätter visa att det är social önskvärdhet som är variabeln som              

predicerar beteende och inte vänlighetsfaktorn som förklarar de externa kriterierna eller           

kontrollen för negativa känslor. 

Kalibrering. Genom interaktion med omgivningen erhåller människor återkoppling        

på sitt beteende och vilka egenskaper de kan tänkas inneha, vilket kan öka våra kunskaper om                

hur de faktiskt är som personer (Ehrlinger & Dunning, 2003). Forskning av Ackerman, Beier              

och Bowen (2002) tyder dock på att variationen i hur korrekt självuppfattning individer har är               

betydande. Inom psykologin kallas denna insikt för kalibrering, och innebär att kunna            

estimera sina egenskaper i förhållande till ens faktiska förmågor (Bol & Hacker, 2012).             

Blackman och Funder (1998) samt Keren (1991) poängterar att även om konsensus nås             
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mellan flera bedömare av en individ så säger det inte nödvändigtvis något om träffsäkerheten              

i deras bedömningar. De nämner ett exempel där skolpersonal och föräldrar till ett barn kan               

ha olika uppfattningar om barnets beteende men det indikerar ej att ena partens synsätt är mer                

korrekt än den andras. 

Självförsköning. Gosling et al. (1998), som nämnts tidigare, undersökte även de           

potentiella bias som självskattning kan påverkas av där självförsköning (self-enhancement) är           

en av de problematiska variablerna som tas upp. Självförsköning kan beskrivas som hur en              

individ försöker ge en bättre, förvrängd, bild av sin personlighet. Deltagarna i Gosling et al.               

(1998) studie interagerade tillsammans via gruppuppgifter för att sedan rapportera in           

frekvensen av beteende och agerande som i nästa steg kodades. Tendensen till            

självförsköningsbias i självrapporteringarna varierade i olika grad beroende på individ samt           

vilken handling eller vilket beteende som är aktuellt. Det som emellertid noterades var att              

personlighetsfaktorer som kan anses vara svåra att observera i kombination med att de             

generellt ses som högt önskvärda var i högre grad utsatta för självförsköningsbias. 

Självreglering. Studier har gjorts om hur individer medvetet försöker påverka och           

minska den diskrepans som finns mellan en individs självskattning och prestation som kallas             

självreglering (self-regulation) (Baumeister, Schmeichel, & Vohs, 2007). Självreglering        

innebär att en individ ändrar sina egna svar eller beteenden till ett mer önskvärt svar eller                

beteende. Kruger och Dunning (1999) tittar på den diskrepans som finns mellan individers             

självskattning och prestation och menar att nyckeln till att minska diskrepansen är            

kalibrering. Kruger och Dunning (1999) menar att individer som är inkompetenta (unskilled)            

inte bara ofta bedömer sig själva högre än vad de är men även att de saknar den kognitiva                  

förmågan att inse att en diskrepans finns och är synlig. Individer med en högre kompetens är                

därmed bättre på att självskatta sin bedömning och är medvetna om att en eventuell              

diskrepans finns och hur stor den kan vara. Kim, Heewon, Joo och Chi-Yue (2016) för               

resonemanget att det finns ett motiverande bias till varför en individ väljer att bedöma sin               

prestation mer eller mindre gynnade. 

Självförsköning och självreglering är något vi har valt att ta med som möjliga             

förklaringar till den nämnda diskrepansen. Det är inget som vi går djupare in på och studerar                

med data från deltagarna, eftersom vi fokuserar på personlighet i termer av            
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femfaktormodellen snarare än individuella skillnader på mer prestationsrelaterade variabler.         

Självförsköning och självreglering kan dock vara faktorer som skapar icke-kalibrerade          

resultat och kan därför vara relevanta att ha med i diskussionen om diskrepansens storlek och               

orsak(-er). 

Femfaktormodellen och personlighetstest 

Fleeson och Noftle (2012) förklarar att personlighetstest ger data som gör det möjligt             

att jämföra individers genomsnittliga sätt att vara på men att det inte bara går att se till                 

medelvärden utan att hänsyn även måste tas till den variation som finns bland individers              

aktiva val. Personlighetstestet vi valde att använda i vår studie utgår ifrån Costa och McCraes               

(1992) femfaktormodell (Five factor model) som är en reviderad version av Cattells 16             

Personality Factor Questionnaire. Till en början innehöll det bara personlighetsfaktorerna          

neuroticism, extraversion och öppenhet. Efter ytterligare revidering lades vänlighet och          

samvetsgrannhet till som de grundläggande faktorerna för personlighet (Costa & McCrae,           

1992). Varje personlighetsfaktor innehåller fasetter som är mindre drag som bygger upp varje             

faktor, fokus kommer enbart ligga på personlighetsfaktorerna i studien. Nedan följer en            

kortare genomgång av de fem personlighetsfaktorerna. 

Neuroticism. Neuroticism är den personlighetsfaktor som innehåller bland annat         

negativa delar såsom ledsenhet, ilska, rädsla och skuld (Costa & McCrae, 1992). Individer             

som skattar högt på den här personlighetsfaktorn kan visa tendenser på psykiatriska problem             

men resultaten från ett personlighetstest kan inte användas som diagnos på en psykisk             

störning utan berör variation inom normalpopulationen. Individer som skattar sig lågt på            

neuroticism är emotionellt stabila och tenderar att vara lugna och stresståliga. 

Extraversion. Social, aktiv, exalterad, energifull och tendens att dra sig till stora            

grupper är några av de drag som en extrovert person har (Costa & McCrae, 1992). Höga                

skattningar på extraversion tyder även på att personen är optimistisk och skiljer sig från den               

introverta individen som finns på den låga sidan av skalan. Individer som skattar sig lågt på                

extraversion får ett testresultat som indikerar på introversion, dock finns det färre konkreta             

beteenden som är typiskt introverta i jämförelse till de extroverta beteendena. 
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Öppenhet. Personlighetsdraget öppenhet omfattar bland annat fantasi, medvetenhet        

om egna känslor, idéer och värderingar (Costa & McCrae, 1992). Öppna individer är nyfikna.              

De som skattar lågt på öppenhet tenderar att vara mer obenägna att ta till sig nya intryck och                  

att vara konservativa. Draget öppenhet kan även ibland kallas intellekt och kan då ta hänsyn               

till utbildning och intelligens, dock ska det förtydligas att öppenhet inte är en motsvarighet              

till intelligens och att det test som används i studien inte går in på intelligens eller begåvning. 

Vänlighet. En vänlig individ är sympatisk, altruistisk, hjälpsam och tänker att andra            

kommer att vara hjälpsamma tillbaka (Costa & McCrae, 1992). Höga skattningar på vänlighet             

tyder på att individen vill tro att människor är ärliga, tillmötesgående och villiga att förlåta               

och gå vidare. Motsatsen, dvs låga skattningar, tyder på en egoistisk och skeptisk person. 

Samvetsgrannhet. Costa och McCrae (1992) förklarar att en stor del av faktorn            

samvetsgrannhet definieras av självkontroll, både mot impulsagerande men även aktivt arbete           

med organisering, planering och genomförande av uppgifter. En hög skattning på           

samvetsgrannhet kan å ena sidan innebära en hög prestationsnivå men å andra sidan ett              

pedantiskt tvångsbeteende. En samvetsgrann individ karaktäriseras ofta som trovärdig. 

Erfarenhetsinsamling 

För att undersöka vår frågeställning valde vi att använda oss av erfarenhetsinsamling            

(experience sampling) som en del i vår datainsamling. I tidigare forskning har vi inte hittat               

några studier som använt erfarenhetsinsamling i en kalibreringsstudie men vi menar att            

metoden passar denna typ av undersökning, då det ger en ärligare bild av en individs               

beteende vilket är vad vi är ute efter för att möjliggöra en analys av kalibreringen.               

Erfarenhetsinsamling som metod har framkommit genom att forskare flyttat sina studier från            

laboratoriet till individens naturliga miljö, bland annat för att bättre kunna generalisera            

resultaten till verkliga sammanhang (Pejovic, Lathia, Mascolo & Musolesi, 2015).          

Erfarenhetsinsamling innebär att en undersökningsdeltagare direkt kan svara på frågor om           

vad denne gjort eller upplevt i stunden. Frågorna ges via en smartphone eller klocka på armen                

som piper när frågor ska besvaras och som samlar in all data. På det här sättet samlas data in                   

omedelbart, i rätt kontext, utan inblandning av forskare eller med risk för att individen ska               

hunnit glömma bort informationen som ska delges. Metoden för erfarenhetsinsamling har           

således en potentiellt högre ekologisk validitet då data samlas in i individens naturliga miljö              
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(Pejovic et al. 2015; Fisher & To, 2012). Fisher och To (2012) samt Fleeson och Noftle                

(2012) menar att erfarenhetsinsamling ger möjligheten till att göra upprepade mätningar i            

vardagliga sammanhang på samma deltagare och titta på om och hur variabler förändras             

mellan de olika mättillfällena. Fleeson och Noftle (2012) menar att erfarenhetsinsamling gör            

att det går att få fram specifik information om beteende och att det finns god potential för hög                  

power och reliabilitet. Att data samlas in i flera olika kontexter är ytterligare en fördel enligt                

forskarna. Beteende har en central roll i personlighet och ett sätt att få fram så relevant och                 

representativ information som möjligt är genom erfarenhetsinsamling. 

Fleeson och Gallagher (2009) skriver om personlighetsdrag och hur människor          

uppvisar dessa i sina beteende. De går djupare in och tittar på skillnaden mellan vad individer                

generellt rapporterar och vad som rapporteras i vad de kallar “riktiga situationer med             

konsekvenser”. Resultatet som redovisades efter metaanalysen på 15 studier var att en            

omfattande och representativ fördelning av personlighetsdragen kunde förutse individernas         

beteende. Vår studie är till metodiken lik de studier som Fleeson och Gallagher beskriver              

(2009). De använde ett standardiserat frågeformulär om personlighet utifrån Big Five samt en             

erfarenhetsinsamling där deltagarna fick rapportera beteende ett flertal gånger om dagen i ca             

två veckor. En stor skillnad till vår studie är den delen att vi valt att ta med faktorn social                   

önskvärdhet som vi tror kan vara en förklaring och därmed valt att gå djupare in på.  

Hypoteser 

Utifrån tidigare beskriven forskning har vi kunnat läsa ut resultat rörande de delar om              

personlighetsdrag, erfarenhetsinsamling, social önskvärdhet och andra potentiella faktorer till         

en eventuell diskrepans som vi valt att titta på. Med utgångspunkt i denna forskning har vi                

formulerat följande hypoteser: 

H1: Diskrepansen mellan självskattningar och beteenderapporter är mindre för         

personlighetsfaktorerna extraversion och samvetsgrannhet än för öppenhet, neuroticism och         

vänlighet. 

H2: Social önskvärdhet förklarar till viss del diskrepansen mellan självskattningar och           

beteenderapporter.  
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Med hjälp av dessa hypoteser vill vi utröna våra forskningsfrågor om diskrepansen            

inom självskattning och erfarenhetsinsamling samt hur social önskvärdhet, som vi valt           

att fokusera på i vår studie, kan tänkas förklara förekomsten av denna.  

Metod 

Deltagare 

Totalt var det 82 deltagare som genomförde hela studien. Deltagarna var studenter            

rekryterade vid olika fakulteter vid Lunds Universitet. Den valda populationen var svenska            

studenter baserat på ett bekvämlighetsurval då studien begränsades både av tid och resurser             

till att rekrytera deltagare (Denscombe, 2009). Studien delades via våra privata Facebook            

sidor, till våra vänner för att skicka vidare till deras vänner, posters på Lunds Universitet och                

Lunds Tekniska Högskola samt på studentkaninen.se. En träff bokades med varje deltagare            

där all information om studien delades samt där deltagaren signerade en samtyckesblankett.            

Samtidigt fick deltagaren hjälp med att starta upp studien. Som tack för deltagande fick varje               

deltagare två biobiljetter för slutförd studie. Av våra 82 deltagare var 53 (65 %) kvinnor och                

29 (35 %) män med ett åldersspann på 18 till 58 år. 

Instrument 

Balanced Inventory of Desirable Responding (BIDR). BIDR-skalan som är skapad          

av Paulhus för social önskvärdhet (1984, 1991) består utav 40 påståenden, varav 20             

behandlar självbedrägeri (alpha = .77) och de andra 20 intryckshantering (alpha = .84).             

Skalan har fått stöd för att vara ett robust mätverktyg som visar på tillfredsställande test-retest               

reliabilitet samt anses ha en tillräcklig intern konsistens (Paulhus, 1984). Subskalorna har            

visat diskriminerande validitet, där intryckshantering visar på en högre känslighet gentemot           

variationer i anonymitet (skattningar blir högre när de görs offentligt än privat) samt att              

självbedrägeri predicerar övertro, att vara efterklok samt för höga anspråk (Paulhus, 1984).            

Paulhus (1984) poängterar den multidimensionella sidan av social önskvärdhet samt att detta            

fångas in av BIDR-skalan som kan användas på ett flexibelt sätt. Till exempel finns det               

utrymme för kontroll av de olika komponenterna som kan bli utsatta för social önskvärdhet.  
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IPIP-NEO. Personlighetstestet som användes i studien är hämtat från International          

Personality Item Pool (IPIP) och är en reviderad version av Costa och McCrae’s (1992)              

NEO-PI-R kallat IPIP-NEO (Goldberg et al., 1999; 2006). Vi använde 20 fasetter med totalt              

200 påståenden/frågor som skattas på en femgradig skala. Fasetterna som användes var            

följande: För extraversion (alpha = .89): glad, kamratlig, spänningssökande, aktiv. För           

vänlighet (alpha = .89): moralisk, samarbetsvillig, altruistisk, sympatisk. För         

samvetsgrannhet (alpha = .91): plikttrogen, prestationsinriktad, ordningsam, effektiv. För         

neuroticism (alpha = .95): sårbar, nedstämd, ilsken, ångestfylld. För öppenhet (alpha = .89):             

äventyrlig, artistisk, intellektuell, emotionell. Alla personlighetsskalorna hade hög        

homogenitet som talar för dess reliabilitet. 

PIEL Survey. För att genomföra erfarenhetsinsamlingen och studera beteende         

användes appen ”PIEL Survey” version 1.2.4.2 (https://pielsurvey.org) som är ett          

gratisverktyg för att samla in erfarenhetsdata. Versionen av appen som användes i studien             

innehöll ett skript som gav notiser vid 3 tillfällen per dag till varje deltagare. Totalt skedde                

insamlingen i 12 dagar och vid varje tillfälle slumpades frågor fram i ett rullande schema av                

totalt 81 frågor, ungefär en tredjedel av frågorna besvarades vid varje tillfälle. Av dessa              

användes frågor som var positivt formulerade i relation till extraversion (7 frågor),            

samvetsgrannhet (7 frågor), neuroticism (12 frågor) och öppenhet (7 frågor), för vänlighet            

användes frågor som var negativt formulerade (6 frågor, svaren reverserades så att höga             

värden anger mer vänlighet), (se appendix 1). Frågorna i appen var både frågor med två               

svarsalternativ och svarsalternativ över en skala. Appen innehöll även andra frågor men som             

inte analyseras i den här uppsatsen utan tillhör ett annat projekt och kommer därför inte tas                

upp. 

Design och procedur 

Med utgångspunkt i studiens syfte delades studien in i tre delar med en bestämd              

ordning. Ett personlighetstest, IPIP-NEO, en app för erfarenhetsinsamlingen, PIEL Survey,          

och ett test för social önskvärdhet, BIDR.  

Vid mötet som bokades med varje deltagare gavs all information om studien. Efter             

påskrivna papper fick deltagaren hjälp med att starta upp det skript som får appen att fungera.                

Deltagarens medverkan inleddes med att genomföra personlighetstestet. Detta gjordes genom          
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att gå in på den hemsida som delades med deltagaren och med givna ID-uppgifter logga in                

och svara på demografiska frågor om kön och ålder. Efter att den demografiska datan              

registrerats fick deltagaren tillgång till självskattningstestet, IPIP-NEO, och efter att de           

besvarat alla frågor fick deltagarna tillgång till sina resultat om de önskade detta utifrån              

femfaktormodellens personlighetsdrag. Studien fortsatte med att deltagaren fick frågor tre          

gånger om dagen, vid lunch, eftermiddag och kväll, i PIEL-appen under tolv dagar om deras               

beteende. Varje fråga kunde dyka upp vid flera tillfällen och varje tillfälle tog cirka 3 minuter                

att svara på och skulle besvaras utifrån deltagarens beteende just nu eller tidigare samma dag.               

Efter de tolv dagarna skickade de in sina svar och fick då tillgång till det slutgiltiga testet,                 

BIDR. När de genomfört sista testet så avslutades deras deltagande i studien.  

Etik 

Datainsamlingen medförde en rad etiska problemställningar vi gick igenom innan          

rekryteringen av deltagare påbörjades för att försäkra varje enskild deltagares säkerhet. De            

frågor och etiska överväganden som var aktuella i vårt arbete berör de mest grundläggande av               

etiska punkter såsom frivillighet, konfidentialitet och anonymitet (Bryman, 2011). Vid träffen           

med deltagaren informerades de om dessa aspekter både muntligt och skriftligt för att sedan              

skriva på en samtyckesblankett som krav för att delta studien. Samtyckesblanketten           

informerade bland annat om att namn och data inte kommer kopplas ihop samt att deltagande               

är frivilligt och kan avbrytas när som helst. 

Dataanalys 

Till dataanalysen användes statistikprogrammet IBM/SPSS Statistics version 26 för         

den rådata som samlades in via personlighetstest, PIEL-appen och BIDR-testet. En           

signifikansnivå sattes till 5% (0.05, 2-tailed) i enlighet med den väletablerade standard som             

finns inom psykologin. Det fanns ganska mycket skillnad mellan deltagarna i hur många             

beteende som rapporterades, därför korrigerades erfarenhetsdata för hur många beteende          

deltagarna rapporterade totalt, måttet på de olika faktorerna presenteras därför som           

avvikelser, snarare än absolut frekvens. SPSS användes till att utföra beräkningar av bivariata             

korrelationer mellan det resultat på personlighetstestet och i erfarenhetsinsamlingen som          

motsvarar varje personlighetsfaktor. Samtliga korrelationsberäkningar var av typen Pearson         

produkt-moment korrelation med variabler som ligger på en intervallskala. Korrelationerna          
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gjordes med utgångspunkt i testet för social önskvärdhet, BIDR, där varje korrelation för             

varje personlighetstest gjordes både för de två subskalorna självbedrägeri (SB) och           

intryckshantering (IH). De båda subskalorna delades upp i två grupper på råpoängen: låg             

poäng (vidare kallad låg-SB respektive låg-IH) och hög poäng (vidare kallad hög-SB            

respektive hög-IH). Råpoängen för självbedrägeri var 21-40 för den låga gruppen och 41-61             

för den höga gruppen. För subskalan intryckshantering var råpoängen i den låga gruppen             

17-44 och för den höga gruppen 45-69. Ett signifikanstest för skillnader i de genomförda              

korrelationerna genomfördes genom att inom varje personlighetsfaktor ställa resultatet för          

låg-SB och hög-SB mot varandra och likadant för låg-IH mot hög-IH för att undersöka ifall               

dessa resultat korrelerar eller ej. 

Resultat 

Tabell 1. Deskriptiv data för deltagarnas skattningar på BIDR-subskalorna självbedrägeri          

och intryckshantering. 

 

Tabell 2. Deskriptiv data för deltagarnas skattningar på de olika beteendena i            

erfarenhetsinsamlingen. 
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Tabell 3. Deskriptiv data för deltagarnas skattningar på personlighetsdragen i          

personlighetstestet.

 

 

Den första hypotesen innehåller prediktionen om att diskrepansen är mindre för           

personlighetsfaktorerna extraversion och samvetsgrannhet än för öppenhet, neuroticism och         

vänlighet. För att ta reda på om hypotesen stämmer eller inte genomfördes            

korrelationsberäkningar för varje personlighetsfaktor med data från personlighetstestet och         

erfarenhetsinsamlingen. Resultatet av analysen gav signifikanta resultat för extraversion,         

samvetsgrannhet, neuroticism och vänlighet. Extraversion visade på ett samband med          

medium styrka enligt Cohens (1988) riktlinjer, r (82) = .351, p = .001 medan samvetsgrannhet              

visade på ett svagt samband med r (82) = .229, p = .038. Vänlighet visade ett svagt samband                 

på r(82) = .295, p = .007 och neuroticism visade upp ett starkt samband med r(82) = .517, p <                    

.001. För personlighetsdraget öppenhet gav analysen ett resultat på r (82) = .212, p = .056               

vilket visar på en marginell signifikans. Vi kan således dra slutsatsen att resultatet inte              

överensstämmer med hypotesen då den starkaste korrelationen föreligger i         

neuroticism-draget. Neuroticism är därmed det personlighetsdrag som är det mest kalibrerade           

med resultatet för vår studie. För de övriga fyra personlighetsdragen kan vi se att              

extraversion, samvetsgrannhet och vänlighet är mer kalibrerade än vad öppenhet är då vi i              

resultatet för den sistnämnda inte kan hitta ett signifikant samband mellan personlighetstestet            

och erfarenhetsinsamlingen. 

Vår andra hypotes berör relationen mellan personlighetstest och erfarenhetsinsamling         

och menar att fenomenet social önskvärdhet kan förklara den här relationen. Antagandet var             

att en hög poäng på social önskvärdhet innebär ett svagare samband mellan            
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personlighetstestet och erfarenhetsinsamlingen. Medan en låg poäng på social önskvärdhet          

innebär en starkare relation mellan personlighetstestet och erfarenhetsinsamlingen och         

därmed en svagare förklaring av social önskvärdhet. De två subskalorna beskrivs separat            

nedan. 

På skalan för självbedrägeri (SB) gav resultatet för neuroticism ett starkt signifikant            

resultat för låg-SB på r(41) = .564, p < .001 men inte för hög-SB på r(41) = .153, p = .340,                     

denna skillnad är signifikant, z = 2.112, p = .035. Resultatet för öppenhet gav ett, likt tidigare,                 

signifikant resultat med medium styrka för låg-SB r(41) = .411, p = .008 och ett               

icke-signifikant resultat för hög-SB r (41) = .030, p = .851, denna skillnad var ej signifikant, z                

= -.076, p = .076. För personlighetsdragen neuroticism och öppenhet går det alltså att dra               

slutsatsen att subskalan självbedrägeri kan förklara relationen mellan personlighetstest och          

erfarenhetsinsamling, vilket innebär att hypotesen får stöd när det gäller dessa drag. För             

personlighetsdraget extraversion gav analysen ett signifikant resultat med medium styrka          

både för låg-SB på r (41) = .312, p = .044 och för hög-SB på r(41) = .348, p = .026                    

skillnaderna här var ej signifikanta, z = -.176, p = 0.860. Eftersom hög-SB har en högre                

korrelation än låg-SB stämmer detta inte med hypotesen. Resultatet för vänlighet var för             

låg-SB r (41) = -.273, p = .086 och för hög-SB ett signifikant resultat med medium styrka på                 

r (41) = .320, p = .041 samt har en signifikant skillnad, z = -2.667, p = .008. Det sista                   

personlighetsdraget samvetsgrannhet gav inga signifikanta resultat för låg-SB r (41) = .140, p            

= .382 och för hög-SB r(41) = .301, p= .056 detta drag hade ingen signifikant skillnad, z =                  

-.740,  p = .459.  

För den andra subskalan, intryckshantering (IH), framkom ett signifikant resultat med           

medium styrka på faktorn vänlighet med r(44) = .349, p = .020 för låg-IH och ett                

icke-signifikant resultat på r (38) = .023, p = .893 för hög-IH, skillnaden var ej signifikant, z =                 

1.483, p = .138. Neuroticism gav det signifikanta resultatet med en stark korrelation för              

låg-IH r(44) = .571, p < .001 och med medium styrkan för hög-IH på r(38) = .466, p = .003,                    

denna skillnad var ej signifikant, z = .626, p = .531. För personlighetsfaktorerna vänlighet och               

neuroticism stämmer resultaten med vår hypotes. Ett icke-signifikant resultat återfinns på           

faktorn samvetsgrannhet med r (44) = .111, p = .472 för låg-IH och r(38) = .314, p = .055 för                   

hög-IH, denna skillnaden visade inte på någon signifikans, z = -.928, p = .354. Till skillnad                

från subskalan självbedrägeri skiljer sig resultatet för öppenhet som i resultatet för            
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intryckshantering inte visar på någon signifikans. Öppenhet gav resultatet för låg-IH r(44) =             

.211, p = .168 och för hög-IH r (38) = .169, p = .309, skillnaden var ej signifikant, z = .189, p                     

= .850. Extraversion sticker ut med ett icke-signifikant resultat för låg-IH r (44) = .295, p =                

.052 men ett signifikant resultat med medium styrka för hög-IH på r (38) = .429, p = .007,                 

denna skillnad var ej signifikant, z = -.672, p = .501. De tre sistnämnda              

personlighetsfaktorerna visar inte på en förklaring av intryckshantering på relationen mellan           

personlighet och beteende.  

Vi kan sammanfatta resultatet för den andra hypotesen med att social önskvärdhet till             

viss del kan förklara relationen mellan personlighetstest och erfarenhetsinsamling men att det            

skiljer sig mellan både subskalorna och de olika personlighetsdragen. Hypotesen stämmer           

inte fullt ut men för vissa delar, starkast för personlighetsdraget neuroticism. 

Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka vilken faktor som kan tänkas förklara relationen             

mellan personlighetsskattningar och rapporterat faktiskt beteende. Vi ville titta närmare på           

vad som kan ligga bakom diskrepansen inom självrapporterade skattningar och varför           

individer uppfattar sig inneha en viss egenskap men sedan inte rapporterar det beteendet. Vi              

ville hitta och studera den bakomliggande faktorn samt dess förklaring på diskrepansen och             

storleken på denna. Hypoteserna var att personlighetsfaktorerna extraversion och         

samvetsgrannhet skulle stämma bättre överens än öppenhet, neuroticism och vänlighet samt           

att social önskvärdhet kan förklara överensstämmelsen mellan det gjorda personlighetstestet          

och erfarenhetsinsamlingen. 

Analys av hypoteser och resultat 

Resultatet visade sig inte stämma överens med den första hypotesen. Dataanalysen           

påvisade neuroticism som den starkast korrelerade faktorn och således den mest kalibrerade            

av de fem faktorerna. Spain, Eaton och Funder (2000) samt Kolar et al. (1996) tog upp                

studier som visade på att individer uppgav en mer kalibrerad respons på frågor kopplat till               

emotioner och neuroticism än till andra personlighetsfaktorer. Med neuroticism som den           

starkaste korrelerade personlighetsfaktorn i vårt resultat kan vi se att det återspeglar deras             

forskning. Hypotesen liknar de resultat som Gosling et al. (1998) påvisade nämligen att             
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extraversion och samvetsgrannhet bör vara de drag som stämmer bäst överens. Deras studie             

var dock grundad på överensstämmelse mellan olika bedömare och kamratskattningar och           

därmed olik vår studie metodmässigt. Det förefaller finnas en skillnad i vilka            

personlighetsdrag de olika forskningsformaten tenderar att frambringa skillnader i, vilket kan           

ha att göra med just metodvalen. Vidare så kan resultatet förklaras i relation till tidigare               

forskning som att vår studie inte använt samma metod som exempelvis Spain, Eaton och              

Funder (2000), Kolar et al. (1996) och Gosling et al. (1998), det vill säga dessa studier är i                  

stor del grundade på kamratskattningar, något vi inte använt oss av då vi istället använde oss                

av både självskattning och erfarenhetsinsamling till vår data. Viktigt att nämna är dock att det               

finns andra möjliga orsaker till varför vårt resultat inte blev det samma som de tidigare               

nämnda forskarnas. 

Vår andra hypotes berörde relationen mellan personlighetstest och        

erfarenhetsinsamling och att faktorn social önskvärdhet förklarar den här relationen. Det           

givna resultatet visade att det finns en delvis förklaring men att den beror på både               

personlighetsdrag och subskalorna självbedrägeri och intryckshantering. För självbedrägeri        

visade neuroticism upp ett signifikant resultat, liksom öppenhet. Vid en jämförelse med            

resultatet från den första hypotesen, där neuroticism visade en stark korrelation medan            

öppenhet visade en marginell signifikans, kan vi se att detta tyder på kalibrerade resultat. När               

social önskvärdhet kommer in i bilden visar resultatet på en förklaring av självbedrägeri.             

Därmed kan vi se att kalibreringen i sig inte blir ett skydd mot social önskvärdhet, vilket är                 

intressant att se att även om kalibrering existerar så förklaras faktorerna av social önskvärdhet              

i viss utsträckning.  

Neuroticism påvisade ytterligare ett signifikant resultat inom intryckshantering vilket         

även faktorn vänlighet gjorde. Dock fick vi inga statistiskt signifikanta resultat när vi             

genomförde signifikanstester för att mäta styrkan i dessa. Det signifikanta resultatet av            

vänlighet för intryckshantering är inte särskilt förvånande då Paulhus, Bruce och Trapnell            

(1995) konstaterar att vänlighet har många egenskaper som anses vara socialt önskvärda och             

intryckshantering tar i beaktning tendenser hos individer att beskriva sig själv gynnsamt för             

att skapa en socialt önskvärd personlighet. Resultatet för neuroticism däremot är mer            

svårförklarat vad gäller socialt önskvärda attribut. Överlag så kan inte resultaten från            

subskalorna uppvisa någon form av förklaring på relationen mellan beteende och personlighet            
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i vårt resultat för självbedrägeri och faktorerna extraversion, samvetsgrannhet och vänlighet           

samt för intryckshantering och faktorerna extraversion, öppenhet och samvetsgrannhet. Detta          

kan möjligen förklaras med studiens uppbyggnad, de båda subskalornas område förklaras av            

den sociala önskvärdheten vid olika tillfällen. Intryckshantering uppstår exempelvis när en           

individ vill visa upp sin personlighet som mer positiv än vad den är. Då vår data samlades in                  

via ett självskattningstest och erfarenhetsinsamling som båda delarna skedde i deltagarens           

hem och inte framför någon forskningsassistent kan den formen av yttre påverkan försvinna             

och göra att önskvärdheten i denna studie är mindre påtaglig i svaren. Det hade möjligen varit                

mer gynnsamt för resultaten att djupdyka i de två subskalorna, självbedrägeri och            

intryckshantering, och ställa upp frågor kring dessa. Med risk för HARKing, vilket innebär             

att hypoteser utformas efter resultatet är givet men rapporteras som om de utformades i              

skapandet av studiens utformning (Kerr, 1998), valde vi att inte gå vidare med det då detta                

var tankar som dök upp vid ett senare skede i processen. 

Studiens resultat medger vissa slutsatser, men med flertalet icke-signifikanta resultat          

är det en stor risk för slump eller att andra orsaker kan ge förklaringar vilket gör att vi inte                   

kan uttala oss om vad som är rätt eller fel. Vi kan däremot spekulera och diskutera utifrån de                  

tidigare nämnda potentiella faktorerna för diskrepans vi tagit upp, att dessa eller andra icke              

nämnda faktorer, kan ge en förklaring till det vi studerar. Utifrån den nämnda             

kalibreringsforskningen, av bland annat Bol och Hacker (2012), kan vi se att forskare är              

överens om att kalibrering är om individen har en korrekt uppfattning i det beteende som               

utförs och det beteende som rapporteras. Genom deltagarnas resultat kan vi se att             

kalibreringen i studien inte är hög och därmed att deltagarna inte skattar sina egenskaper eller               

beteenden korrekt i förhållande till deras faktiska beteende. Forskningen inom självreglering           

menar att en diskrepans eller felaktig kalibrering kan bero på individers inkompetens att             

förstå att det finns en diskrepans och att självbedömningen är gjord utan samstämmighet till              

verkligheten (Kruger & Dunning, 1999). Som tidigare nämnt menar Baumeister, Schmeichel,           

och Vohs (2007) att självregleringen är medveten och görs av en individ som har en önskan                

om att rapportera ett svar som är något som egentligen inte stämmer. Det behöver dock inte                

vara en ren motsats utan kan även vara en över- eller underskattning vilket förmodligen är               

mer troligt utifrån tidigare forskning av Ganster et al. (1983). Som Gosling et al. (1998)               

redogör för kan även begreppet självförsköning användas i det här sammanhanget då            
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människor har tendensen att försöka ge en förvrängd och bättre bild av sig själva vilket ofta                

gäller personlighetsfaktorerna extraversion och samvetsgrannhet. Detta då dessa två faktorer          

ofta ses som högt önskvärda och positiva personlighetsdrag är de delar som människor vill              

överdriva eller redogöra för att de besitter, när de i själva verket kanske inte besitter dem i så                  

hög grad som de vill. Värt att påminna om är också att det kan finnas andra eller ytterligare                  

faktorer till det resultat vi fått och som kan ge förklaringar på den uppkomna diskrepansen. 

Begränsningar 

För vår studie gjordes ett bekvämlighetsurval då vi ansåg att det var den lämpligaste              

metoden för att möjliggöra ett så högt antal deltagare som möjligt i studien.             

Bekvämlighetsurvalet gjorde att vi fick in nästan dubbelt så många kvinnor som män och en               

homogen grupp med studenter på Lunds Universitet vilket gör att vi inte kan dra större               

slutsatser än om den undersökta gruppen. Hade vi haft mer tid och resurser hade vi kunnat                

jämna ut könsfördelningen och ta in den variabeln i resultatet men även fått ett större               

deltagarantal och därmed ett mer pålitligt resultat. Med fler deltagare finns möjligheten till             

fler signifikanta resultat vilket hade kunnat ge oss klarare slutsatser, eller fler            

icke-signifikanta resultat som då gjort att vi kunnat utvärdera de använda instrumenten och se              

ifall vi bör använda en annan faktor och ett annat instrument än de valda. Ett större, eller ett                  

helt annat, urval hade även kunnat ge oss ett annorlunda resultat än det vi fick. 

Kritik mot studien och förslag till framtida forskning 

För att återgå till tidigare diskussion om den använda skalan BIDR och de två              

subskalorna självbedrägeri och intryckshantering går det att rikta kritik mot studien och valet             

av denna skalan. I tidigt skede togs beslut om att använda skalan BIDR för att studera social                 

önskvärdhet. Den ställdes mot Marlowe and Crownes (1960) skala om social önskvärdhet            

(Marlowe-Crowne Social Desirability Scale) och beslut togs för användande av BIDR. Med            

vårt givna resultat och tidigare kommentar kan vi vara kritiska mot valet av BIDR och               

framförallt subskalan intryckshantering. Då denne ofta handlar om att förvränga och visa sin             

prestation fick den inget utfall då deltagarna inte hade någon att visa sin prestation för. Vid en                 

revidering av denna studie hade ett ifrågasättande och eventuellt utbyte av BIDR vara på sin               

plats. Även om BIDR var den skala som passade bäst in på vår studie vill vi lämna en                  
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uppmaning att framtida forskning att överväga idén om skapande av en eventuell ny skala för               

social önskvärdhet. 

Att använda erfarenhetsinsamling i en kalibreringsstudie lämpade sig i detta fallet           

väldigt bra med vår studie som ett test där vi ej tidigare hittat en studie som använt sig av                   

erfarenhetsinsamling på liknande sätt. Det var ett bra sätt att få in data på under en längre                 

period samt vid ett flertal tillfällen och fungerade bra då deltagarna kunde göra allt              

självständigt och inga ytterligare träffar med oss forskningsassistenter var nödvändiga. De           

tidigare nämnda fördelarna med metoden, som Fleeson och Noftle nämner (2012), kan även             

vi hålla med om som positivt i vår studie, med insamling i individens naturliga miljö och utan                 

påverkan av en forskares närvaro. Appen som användes till erfarenhetsinsamlingen var inte            

helt stabil för vissa deltagare, vilket orsakade ett visst bortfall. Det är dock sådant vi hade                

räknat med men en genomgång av instruktioner och rutiner är något som definitivt hade              

kunnat vara fördelaktigt om den här studien görs om. Till framtida forskning vill vi poängtera               

behovet av en hög power för den här typen av studie, dels för designen men även för den                  

speciella typen av data. Ett alternativ är att förlänga studien från 12 dagars             

erfarenhetsinsamling till fler, dock ökar riskerna för att deltagarna tröttnar och inte slutför             

studien. Det andra alternativet är ett större antal deltagare för att få en högre power och ett                 

säkrare resultat. 

Det sista förslaget till framtida forskning är att se över personlighetsdelen i studien             

och titta på andra alternativ där. Exempelvis hade det varit intressant med en djupdykning i               

personlighetsfaktorernas fasetter. En anledning till de spridda och icke-signifikanta resultaten          

kan ha att göra med att fasetterna inom varje personlighetsfaktor skiljer sig åt för mycket               

vilket har gjort att det inte blivit ett kalibrerat resultat. Att studera fasetterna i den här studien                 

hade kunnat ge tänkvärda resultat. Då forskningen om självförsköning och självreglering           

tittat på dessa faktorer i relation till prestation hade ytterligare ett alternativ varit att bredda               

studiens forskningsområde från femfaktorteorin till individuella skillnader. Därmed hade         

även hänsyn kunnat ges till delar som förmågor och kompetenser som kan vara socialt              

önskvärda att vara. 
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Slutsats 

För att avsluta denna uppsats går vi tillbaka till där vi började och våra              

forskningsfrågor. Hur stor är en eventuell diskrepans i självskattningar som berör           

personlighet och vardagligt beteende? Kan social önskvärdhet förklara diskrepans i          

självskattningar som berör personlighet och vardagligt beteende? Denna studie har bekräftat           

att diskrepansen finns där, men den varierar i storlek och beroende på olika faktorer. Med det                

resultatet vi fick fram kan vi säga att social önskvärdhet kan ge en förklaring till viss grad på                  

de olika personlighetsfaktorerna, men inte fullt ut. Men vi menar även att de resultat vi inte                

fått en statistisk signifikans på kan ha att göra med vårt deltagarurval, våra metodval,              

skillnader i de olika personlighetsdragen, kalibrering och delar så som självförsköning           

och/eller självreglering. För att uttala oss säkert om dessa delar eller andra behöver dock              

vidare forskning genomföras med förslagsvis mer resurser och tid än vad som ges inom              

ramen för denna kandidatuppsats. 
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Appendix 1. Frågor till erfarenhetsdata i appen PIEL Survey 

Hittat på ursäkt för att slippa göra något (vit lögn) Ja/Nej Vänlighet1 

Uttryckt mig kritiskt i en studie/arbetssituation Ja/Nej Vänlighet2 

Ljugit/undanhållit något Ja/Nej Vänlighet3 

Klagat på något i vardagen kring samarbetet Ja/Nej Vänlighet4 

Misslyckats med att svara på ett vänligt och nyanserat sätt Ja/Nej Vänlighet5 

Varit lite osmidig och sagt emot någon jag jobbar/studerar med Ja/Nej Vänlighet6 

Varit redo att ta på mig en arbetsuppgift Ja/Nej Samvetsgrannhet1 

Fixat så att något som behövde det blev ordnat och sorterat Ja/Nej Samvetsgrannhet2 

Visat framfötterna genom att jobba hårt Ja/Nej Samvetsgrannhet3 

Genomfört en uppgift när den blev aktuell Ja/Nej Samvetsgrannhet4 

Gjort flera förbättringar på något för att höja kvaliteten Ja/Nej Samvetsgrannhet5 

Uppfyllt ett mål genom att se till hålla mig till min uppgjorda plan Ja/Nej Samvetsgrannhet6 

Rott i land med att följa en plan som jag satt upp Ja/Nej Samvetsgrannhet7 

Gapskrattat åt något för mig själv Ja/Nej Extraversion1 

Försökt få kontakt med glada och lättsamma kompisar Ja/Nej Extraversion2 

Alternerat mellan olika aktiviteter Ja/Nej Extraversion3 

Kommit överens om ett möte med en annan person Ja/Nej Extraversion4 

Sagt någonting som gav mig uppmärksamhet Ja/Nej Extraversion5 

Vågat chansa lite för att se hur det skulle gå (t ex i en social situation) Ja/Nej

Extraversion6 

Inlett ett samtal med någon jag inte kände Ja/Nej Extraversion7 
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Bekymrat mig för vad det jag hållit på med leder till Ja/Nej Neuroticism1 

Funderat över om jag har några svagheter Ja/Nej Neuroticism2 

Funderat över vad andra tycker om mig Ja/Nej Neuroticism3 

Varit lite nedslagen eller ledsen Ja/Nej Neuroticism4 

Visat irritation mot en bekant Ja/Nej Neuroticism5 

Känt irritation mot andra Ja/Nej Neuroticism6 

Misslyckats med att hålla tillbaka mitt missnöje Ja/Nej Neuroticism7 

Blivit distraherad efter något som hänt Ja/Nej Neuroticism8 

Inte förmått hålla borta min frustration över något Ja/Nej Neuroticism9 

Gripits av tankar på något negativt som kan hända Ja/Nej Neuroticism10 

Drabbats av upprördhet över vad någon sagt eller gjort Ja/Nej Neuroticism11 

Inte kunnat låta bli att tänka på något tråkigt eller obehagligt som hänt Ja/Nej

Neuroticism12 

Läst en kulturartikel i en tidning om konst Ja/Nej Öppenhet1 

Läst en intressant artikel (utanför studier) Ja/Nej Öppenhet2 

Gjort något på ett annorlunda sätt än jag brukar Ja/Nej Öppenhet3 

Ägnat mig åt musik (lyssnat engagerat som enda aktivitet/spelat själv) Ja/Nej

Öppenhet4 

Sett till att jag fått uppleva något vackert och estetiskt tilltalande Ja/Nej Öppenhet5 

Tänkt ut alternativa förklaringar på något Ja/Nej Öppenhet6 

Fördjupat mig inom något konst- eller kulturrelaterat Ja/Nej Öppenhet7 
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