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RELATIONEN MELLAN SJÄLVKÄNSLA OCH PERSONLIGHETSDIMENSIONERNA I BIG FIVE 

 

Jacqueline Köhl 

 

 

Självkänsla har befunnits ha en relation med de olika 

personlighetsdimensionerna i Big Five. Dock har olika självaspekters 

roll inte belysts i tidigare studier. Syftet med denna studie är att 

undersöka relationen mellan inre och yttre aspekter av självkänsla och 

personlighet. Studien baseras på en enkätundersökning där 74 

psykologistudenter på Stockholms Universitet deltog. En multivariat 

variansanalys visade att en signifikant effekt av bassjälvkänsla och 

förvärvad självkänsla på Big Five dimensionerna fanns. De univariata 

testen visade att hög bassjälvkänsla resulterade i en signifikant högre 

extraversion, agreeableness och openness. En hög förvärvad 

självkänsla resulterade i en signifikant högre neuroticism samt en 

signifikant högre conscientiousness. En tendens till interaktionseffekt 

fanns vad gällde openness. Kombinationen av låg bassjälvkänsla och 

hög förvärvad självkänsla uppvisade lägst openness, det vill säga var 

särskilt benägen till rigiditet och konventionalitet. 

 

 

Forskare har sedan länge intresserat sig för människans behov av att kunna kategorisera och 

sortera allt från sjukdomar till djur. Även människor sorteras utifrån egenskapskategorier 

för att på detta sätt förenklat kunna beskriva sig själv och andra. Ett sådant sätt är att 

använda faktoranalys, vilket syftar till att urskilja eventuella bakomliggande variabler, till 

att kategorisera personlighet (John & Srivastava, 1999). Personlighetspsykologi handlar om 

individuella skillnader i grundläggande personlighetsdrag; de ger en antydan om hur 

människor brukar bete sig och förhålla sig till vissa situationer, och är en beskrivning av en 

individs emotioner, motivation och sätt att tänka. Big Five-modell utvecklades då många 

forskare enades om att personlighetstester omfattade helt eller delvis överlappande 

personlighetsdimensioner. Dessa sammanfattades slutligen med de fem dimensionerna 

”Extraversion”, ”Agreeableness”, ”Conscientiousness”, ”Neuroticism” och ”Openness” 

vilka anses vara universella drag vilka inte är kultur- och situationsberoende (John & 

Srivastava, 1999; Zackrison, 2010). En ytterligare viktig grundläggande egenskap i vår 

personlighet är självkänsla (Deci, & Ryan, 1995). Dock har självkänslans relation till 

egenskaperna i Big Five inte studerats i ljuset av självkänslans dimensioner. Den 

föreliggande studien fokuserar på betydelsen av inre och yttre aspekter av självkänsla 

(Forsman & Johnson, 1996) för de fem personlighetsdimensionerna.  

 

Femfaktor-modell av personlighet 

Extraversion (utåtriktning) relaterar till interpersonella relationer, behov av stimulans, 

energi, entusiasm och aktivitet samt förmåga till njutning. En person som är utåtriktad 

tycker om att ha roligt och är social, aktiv, pratsam, optimistisk och lojal. Ett 

beteendeexempel är en individ som på en fest tar kontakt med främmande människor och 

presenterar sig själv, och/eller är den person som tar rollen som organisationsledare i ett 

projekt (John & Naumann, 2007; refererad i John, Naumann & Soto, 2008). Motsatsen till 

detta är den introverta individen som är reserverad, otillgänglig, måttfull, tillbakadragen 

och tystlåten. Agreeableness (vänlighet) definieras som graden av sympati och medkänsla i 

tankar, känslor och handlingar. En vänlig eller sympatisk person är uppriktig, hjälpsam, 
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förlåtande och lättrogen. Denna individ understryker goda kvalitéer hos andra människor 

när hen berättar om dessa, lånar ut saker till personer hen känner och tröstar en person som 

är upprörd. En osympatisk individ är cynisk, oförskämd, misstänksam, samarbetsobenägen, 

hämndlysten, lättirriterad och manipulativ. Extraversion och Agreeableness kan lätt antas 

avspegla individens självkänsla i form av värme och optimistisk samt positiv syn på livet 

(se Forsman & Johnson, 1996). 

 

Conscientiousness (samvetsgrannhet) pekar på graden av organisationsförmåga, uthållighet 

och målmedvetenhet. En individ som är samvetsgrann är organiserad, pålitlig, har 

självdisciplin, arbetar hårt, är punktlig, renlig, ambitiös och uthållig. Denna individ, för att 

exemplifiera, tittar gärna igenom och letar stavfel både en och fler gånger på texter som ska 

läsas av någon annan. Motsatsen till detta är en person som är lat, opålitlig, hållningslös, 

saknar mål, är oförsiktig, vårdslös och hedonistisk.  Dessa egenskaper kan ses som del av 

en människas totala självkänsla (Deci & Ryan, 1995) i samhället som kräver samarbete, 

lojalitet och ledarskap. Neuroticism definieras som emotionell instabilitet och syftar på en 

individ som är känslosam, osäker, nervös och oroar sig mycket (exempelvis för sin hälsa). 

Denna person blir mycket upprörd om någon visar ilska gentemot denne själv. En stabil 

individ är istället lugn och avslappnad, uthållig och nöjd med sig själv. Slutligen syftar 

Opennes (öppenhet) till en öppenhet för nya erfarenheter och en intellektuell stimulans. En 

individ som är öppen är kreativ, nyfiken, originell, fantasirik, otraditionell och har breda 

intressen. Denna individ lägger gärna ner tid för att lära sig något, just för att det är roligt 

och testar gärna på nya stimulerande aktiviteter för att bryta rutiner. En sluten person är 

däremot inte artistiskt eller analytisk lagd, är konventionell, har begränsade intressen och 

står med båda fötterna på jorden. Zackrison (2010) kunde i sin studie visa på en 

könsskillnad där kvinnorna var vänligare, mer noggranna och mer känslomässigt instabila 

än männen, och även en åldersskillnad som visade på att ju äldre deltagarna var desto 

vänligare och noggrannare blev de också. Neuroticismens, och öppenhetens förhållande till 

självkänslan är något oklar. Därför kan mer nyanserat studium av självkänslans dynamik ge 

mer förståelse av dessa aspekter i personligheten. 

 

Självkänsla (self-esteem)  

Många forskare enas om att självkänslan formas dels genom egen kompetens och dels 

genom emotionell bekräftelse (Deci & Ryan, 1995; Forsman, & Johnson, 1996). Då 

självkänsla definieras på många olika sätt anses det viktigt att markera att den föreliggande 

studien bygger på definitionen att självkänslan är tvådelad och avspeglar dels graden av 

självkompetens dels graden av inre stabilitet och trygghet (Forsman & Johnson, 1996). 

Johnson (2003) lägger en stor vikt på självkänslans komplexitet och har tillsammans med 

Forsman (1996) utvecklat två skalor avsedda att mäta dessa två ovannämnda typer av 

självkänsla, vilka är oberoende av varandra. Dessa två olika aspekter av självkänsla är 

således bassjälvkänsla (inre) och förvärvad självkänsla (yttre) som baseras på kompetens 

och status. 

 

Bassjälvkänsla och personlighet 

Bassjälvkänslan formas redan i tidig barndom genom upplevelsen av tillfredställelse och 

trygghet delvis utifrån den bekräftelse föräldrarna ger barnet och dels utifrån intrapsykiska 

processer. Sammanfattningsvis är det en inbyggd uppsättning av självuppskattning, 

trygghet och stabilitet som senare i livet fungerar som ett skydd och en motivation vid 

motgångar i livet. Naturligtvis kan även medfött temperament spela in i interaktionen 

mellan barn och förälder, då ett barn med positiv läggning lättare än ett barn som är 

undvikande och dyster, väcker positiva reaktioner från vårdaren (Forsman & Johnson, 
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1996). En individ med hög bassjälvkänsla har varma relationer till andra men vet sina 

gränser. Har man istället en låg bassjälvkänsla resulterar detta i att man lätt blir styrd av 

andra då man vill vara till lags för att få uppskattning och bli accepterad av andra (Forsman 

& Johnson, 1996; Johnson, 2003), exempelvis kan en hög bassjälvkänsla reducera risken 

för att få bulimi som kvinna (Baumeister et al., 2003). Bassjälvkänslan tycks således 

avspegla personlighetsdimensionerna agreeableness, extraversion och neuroticism. 

Forsman och Johnson (1996) har visat bland annat att personer med hög bassjälvkänsla 

visat sig vara mer utåtriktade och emotionellt stabila utan inslag av ängslighet och 

fientlighet.  

 

Förvärvad självkänsla och personlighet 

Självkänslan, förutom den grund som byggs upp i tidigaste barndomen, formas senare av 

yttre faktorer så som utseende, talang och framgång (Forsman & Johnson, 1996). Vad som 

värderas från individ till individ bestäms dels utifrån våra personliga värderingar och delvis 

av det samhälle och den kultur vi lever i. Denna yttre ”självvärdering” kommer till uttryck 

redan efter det första levnadsåret då vi börjar framkalla olika sorters feedback från 

omgivningen (Johnson, 2003). Vidare, menar Johnson (2003) att individer med hög 

förvärvad självkänsla tenderar att vara framgångsorienterade Typ-A personer. Ett viktigt 

inslag i förvärvad självkänsla är behovet att vara ansvarsfull och pålitlig och utöva 

inflytande på andra (Forsman & Johnson, 1996). Detta avspeglar personlighetsegenskapen 

conscientioussness. Dock kan olika kombinationer av inre och yttre självkänsla ge bättre 

förståelse av förekomsten av vissa personlighetsdrag, särskilt neuroticism eller openness. 

 

Kombinationer av självkänsla och personlighet 

Johnson och Forsman (1995) har forskat om beteenden som kan resultera av olika 

sammansättningar av olika grad av bassjälvkänsla och förvärvad självkänsla. Dessa fyra 

typer tillskrivs olika egenskaper, beteenden och attityder, vilka kan förutspå på ett ungefär 

hur denne person beter sig i dagligt socialt samspel och anpassning vid krävande 

livssituationer. En individ med både en hög bassjälvkänsla och förvärvad självkänsla (kan 

kallas ”Glad presterare”) tycker att det är roligt, att prestera och att få beröm. Prestationer 

kan för denna individ ge en kick, men då bassjälvkänslan är hög kommer bekräftelsen och 

tillfredsställelsen inifrån. Bassjälvkänslan fungerar här som en buffert vilket leder till att 

personen är avslappnad i de utmaningar han eller hon ger sig in i, detta minimerar risken för 

att få prestationsångest. Denna person tävlar främst mot sig själv (Johnson & Forsman, 

1995) därför utgör andra inte ett hot och personen kan ofta uppmuntra även andra att 

prestera bättre. Det är lätt att tänka att denna person saknar inslag av ängslan och 

neuroticism i sitt presterande och besitter en särskilt stor portion av ”openness” och 

nyfikenhet. 

 

Det kan tänkas att det motsatta förhåller sig för en individ med en kombination av låg 

bassjälvkänsla och hög förvärvad självkänsla (kan kallas ”Tvångspresterare”).  Eftersom 

det är ytterst viktigt för dennes självvärde att få självkänsla genom kompetens och andras 

uppskattning finns det en ständig oro för misslyckanden, vilket leder till ängslan, 

neuroticism och lägre öppenhet och risktagande inför utmaningar. Denna person kan lätt bli 

utmattad då denne inte alltid inser sina egna begränsningar (Johnson & Blom, 2007). Andra 

personers framgång blir till ett hot och vid kritik intar individen lätt en försvarsattityd.  

 

En person med en kombination av god inre bassjälvkänsla och en låg grad av förvärvad 

självkänsla liknar i sitt beteende tjuren Ferdinand (Johnson, 2003), då denna person är nöjd 

med sig själv utan prestationer och tar tid att njuta av sensuell och estetisk stimulans. Denna 
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person stöttar andra och njuter av familj, relationer, konst och natur. Denna individ har ofta 

en stor vänkrets och förmågan att agera som stöd för andra. Det kan tänkas att extraversion 

och agreeableness är särskilt framträdande egenskaper hos dessa ”Livsnjutare”.  

 

Slutligen finns kombinationen där både bassjälvkänsla och förvärvad självkänsla är låg (kan 

kallas ”Försakare”), vilket leder till att personen är mycket sårbar och i många situationer 

lätt ger upp (Johnson, 2003). Utmaningar lockar ej då individen redan innan ser ett 

misslyckande framför sig. Denna kombination ger ett stort behov av emotionell bekräftelse 

snarare än prestationer, det blir svårt att ta itu med problem och individen är ofta rädd för 

att bli avvisad av andra. På grund av låg bassjälvkänsla är dessa personer introverta och 

emotionellt instabila men jämfört med rigida och defensiva ”tvångspresterarna” kan de 

uppvisa högre grad av openness, särskilt när det gäller att ta emot kritik och se nya 

möjligheter (Johnson & Forsman, 1995). 

 

Sammanfattningsvis kan kunskapen om dynamiska kombinationer av inre och yttre 

självkänsla vara av vikt när betydelsen av självkänsla för personlighet studeras. Det är känt 

att positiva egenskaper ofta korrelerar med andra positiva egenskaper och negativa 

korrelerar med negativa. Dock kan dynamiken mellan dessa traits ge oss mer förståelse om 

personlighetsprocesser. 

 

Syftet med denna undersökning var att studera relationen mellan inre och yttre aspekter av 

självkänslan och de personlighetsdimensioner vilka ingår i Big Five. Hypoteserna var som 

följer: 

 

(i)     De med hög bassjälvkänsla har högre grad av extraversion än de med låg 

bassjälvkänsla.  

(ii)    De med hög bassjälvkänsla har högre agreeableness än de med låg 

bassjälvkänsla. 

 (iii)   De med hög förvärvad självkänsla har högre conscientiousness än de med 

låg förvärvad självkänsla. 

(iv)   De med hög förvärvad självkänsla, kombinerad med låg bassjälvkänsla 

har högre neuroticism än de med kombinationen av hög bassjälvkänsla. 

(v)    De med hög bassjälvkänsla, kombinerad med hög förvärvad självkänsla 

har högre openness än de med kombinationen av låg förvärvad självkänsla. 

 

 

Metod 

 

Undersökningsdeltagare 

I studien deltog 74 psykologistudenter från Stockholms Universitet, varav 50 var kvinnor 

och 24 var män. Deltagarnas ålder varierade mellan 18 och 58 år, med en medelålder på 

27,73 (och en standardavvikelse på 8,14). Undersökningsdeltagarna rekryterades på 

Psykologiska Institutionen, Stockholms universitet. Bortfallet i undersökningen var 1 %.  

 

Material  

En enkät bestående av tre etablerade test användes för att mäta förvärvad självkänsla, 

bassjälvkänsla samt personlighetsdimensionerna inom ”Big Five”. Enkäten innehöll dels 

fyrtiofyra påståenden från ”Big Five Inventory” (Zackrisson, 2010), BFI, replikerad på 

”The Big Five Trait Taxonomy” (John & Srivastava, 1999). Extraversion mättes med 8 

items, neuroticism mättes med 8 items, agreeableness mättes med 9 items, 
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conscientiousness mättes med 9 items och slutligen mättes openness med 10 items. Vidare 

innehöll enkäten även 12 påståenden vardera från Basic Self-esteem Scale (Forsman & 

Johnson, 1996), (t ex. ” Jag är nöjd med att vara just den jag är” eller ”Jag kan fritt uttrycka 

vad jag känner” och Earning Self-esteem Scale (Forsman & Johnson, 1996), (t.ex. ” Jag 

tycker att det är viktigt att lyckas väl med något man har tagit sig för” och ” Jag har inget 

större behov av att andra uppskattar det jag gör.). Dessa förkortade skalor har uppvisat en 

hög reliabilitet och god validitet (Johnson & Blom, 2007). 

 

Allt som allt innehöll enkäten sextioåtta påståenden vilka presenterades i en randomiserad 

ordning för att undvika att respondenten skulle kunna urskilja vad som undersöktes. 

Samtliga påståenden skattades på en Likertskala från 1 (”stämmer absolut inte”) till 5 

(”stämmer absolut”). De redan färdigkonstruerade testen innehöll såväl positivt 

formulerade som negativt formulerade påståenden.  

 

Procedur 

Deltagarna informerades om att deltagandet i studien var frivilligt, anonymt och att de när 

som helst kunde avbryta deltagandet om de så ville. Ingen ersättning gavs, bortsett den UD-

tid (deltagartid i undersökningar vilket måste uppfyllas för att tillgodose kurskraven) vilken 

erbjöds till psykologistudenterna. Därefter fick personen sätta sig på en plats i närheten av 

den undersökningsansvarige för att ge en möjlighet att ställa eventuella frågor kring ordval i 

enkäten och dylikt. Deltagarna instruerades att svara på frågorna spontant och uppriktigt 

utan att tänka allt för länge på varje påstående. I vissa fall fyllde deltagarna i enkäterna på 

de för tillfället aktuella studieplatser vilket bidrog till att olika miljöer användes, dock 

användes mestadels ett och samma fritidsutrymme på psykologiska institutionen. Det tog 

mellan 7 och 15 minuter för deltagarna att svara på enkäten.  

 

Analysen av datainsamlingen behandlades i SPSS, där en multivariat variansanalys 

MANOVA genomfördes.  

 

 

Resultat 

 

Tabell 1 visar medelvärden (av summapoäng), standardavvikelserna och Cronbach’s alfa på 

de sju testen. Pearsons korrelationsanalys grundat på demografiska variabler visade för 

ålder inga samband med studiens variabler och kön korrelerade endast med agreeableness (r 

= ,386, p < ,001 ). Därför har inte dessa variabler kontrollerats i fortsatta analyser. En 

multivariat variansanalys MANOVA genomfördes med bassjälvkänsla och förvärvad 

självkänsla som oberoende variabler (kategoriserade genom mediansplit), och 

personlighetsdimensionerna i ”Big Five” som beroende variabler.  
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Multivariat analys (Wilks lambda) visade en signifikant effekt av bassjälvkänsla F (1,68) = 

6,97, p < ,001, Eta
2 

= ,35 och förvärvad självkänsla F (1,68) =  7,59, p < ,001, Eta
2 

= ,37. 

Det fanns ingen multivariat interaktionseffekt.  

 

De univariata testen visade flera huvudeffekter av självkänsla. De med hög bassjälvkänsla 

hade en signifikant högre utåtriktning än de med låg bassjälvkänsla F (1,69) = 4,59, p = 

,036, Eta
2 

= ,063. Även de med högre agreeableness F (1,70) =9,524, p = ,003, Eta
2 

= ,123 

samt högre openness visades ha en hög bassjälvkänsla F (1,69) = 4,311, p = ,042, Eta
2 

= 

,060. Vidare visades att neuroticism skattades signifikant lägre av de med hög 

bassjälvkänsla; F (1,69) =19,899, p < ,001, Eta
2 

= ,226 men signifikant högre av de med 

hög förvärvad självkänsla, F (1,69) = 11,436, p <,001, Eta
2 

= ,144. Conscientiousness 

visade ett samband endast med förvärvad självkänsla, det vill säga de med hög förvärvad 

självkänsla hade signifikant högre conscientiousness, F (1,70) = 12,374, p < ,001, Eta
2 

= 

,154.  

 

Endast en interaktionseffekt fanns angående openness, vilket dock endast var marginellt 

signifikant F = 3,73, p = ,057, Eta
2 

= ,05.  De med hög bassjälvkänsla men olika grad av 

förvärvad självkänsla skiljde sig inte i graden av openness, däremot de med låg 

bassjälvkänsla men olika grad av förvärvad självkänsla skiljde sig markant (Figur 1). Lägst 

openness hade de med låg bassjälvkänsla och hög förvärvad självkänsla. 

 
Figur 1. Openness som en funktion av bas- och förvärvad självkänsla. 

 

 

Diskussion 

 

Syftet med studien var att undersöka betydelsen av bassjälvkänsla och förvärvad 

självkänsla för dimensionerna i Big Five. Det förväntades att hög bassjälvkänsla skulle 

resultera i högre extraversion, agreeableness och lägre neuroticism. Hög förvärvad 
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självkänsla förväntades ge högre skattad conscientioussness, neuroticism och openness. 

Även interaktioner förväntades; låg bas/hög förvärvad självkänsla skulle ge högst 

neuroticism och hög bas/ hög förvärvad högst openness.  

 

En multivariat variansanalys visade en signifikant effekt av bassjälvkänsla och förvärvad 

självkänsla. Det fanns dock ingen multivariat interaktionseffekt, vilket gör att resultatet 

endast delvis stödjer studiens hypoteser. De univariata testen visade alla på signifikanta 

huvudeffekter i studiens förväntade riktning då högre bassjälvkänsla resulterade i en 

signifikant högre utåtriktning, högre agreeableness och högre openness. Neuroticism 

skattades signifikant lägre av de med hög bassjälvkänsla men signifikant högre av de med 

hög förvärvad självkänsla. Conscientiousness visade ett samband där hög förvärvad 

självkänsla uppvisade signifikant högre conscientiousness. Även en intressant 

interaktionseffekt fanns angående openness vilken dock endast var marginellt signifikant. 

De med hög bassjälvkänsla men olika grad av förvärvad självkänsla skiljde sig inte i graden 

av openness, däremot de med låg bassjälvkänsla men olika grad av förvärvad självkänsla 

skiljde sig markant (Figur 1). Lägst openness hade de med låg bassjälvkänsla kombinerad 

med hög förvärvad självkänsla. Jämför man detta med de fyra olika 

personlighetsdimensionerna vilka nämndes i studiens inledning uppstår frågan varför 

personer med låg bassjälvkänsla och hög förvärvad självkänsla fick denna låga poäng när 

det gällde openness, då individerna med både låg bassjälvkänsla och låg förvärvad 

självkänsla hade högre poäng? En tolkning kan vara att en individ med låg bassjälvkänsla 

och hög förvärvad självkänsla är orolig för misslyckanden och därav beroende av 

prestationer vilket leder till att personen tävlar mot alla i sin omgivning. I detta tävlande blir 

personen besatt av att vinna och andras framgång blir ett hot. Möjligtvis är en individ med 

detta perspektiv mer restriktiv och rigid och inte nyfiken på att pröva på nya saker då 

personen på detta sätt kan undvika misslyckanden. Varför en person med låg bas – och 

förvärvad självkänsla skattar sig högre när det gäller öppenhet är just för att de trots låg 

bassjälvkänsla saknar den försvarsattityd som blir ett hinder för den med låg bassjälvkänsla 

och hög förvärvad självkänsla. Att kunna ta emot kritik och råd och uppmuntran kan vara 

en styrka hos dessa personer som kan vända en nedgående spiral – att trots låg 

bassjälvkänsla kunna höja självkänslan trots misslyckanden (Johnson, 2003).  

 

I Zackrisons (2010) studie befanns kvinnorna vara både mer neurotiska, mer trevliga och 

mer noggranna än männen, medan inga signifikanta skillnader fanns för dimensionerna 

extraversion och openness. Endast korrelationen mellan kön och agreeableness upptäcktes i 

denna studie, där kvinnorna fick högre poäng än männen angående vänlighet. Zackrison 

(2010) diskuterar det problem som finns i sammanhanget då det är svårt att formulera ett 

tests påståenden som könsneutrala. Hon menar på att de påståenden som används sätts in 

som ett beteende i ett socialt sammanhang, och då den sociala verkligheten kan se olika ut 

beroende av vilket kön man har kan detta leda till att män och kvinnor besvarar dessa 

påståenden på olika sätt, utan att ha att göra med genuina personlighetsskillnader. Det vi 

inte vet är om kvinnor verkligen är mer vänliga och medgörliga än män, eller om vi har en 

större önskan (social desirability) att vara vänliga. Jag själv anser att det inte finns några 

påståenden som lutar mer åt det feminina eller maskulina hållet av de som använts i 

studiens enkät, men poängterar att det krävs mer kunskap om könsskillnader för att kunna 

diskutera denna punkt vidare. Fortsättningsvis visade denna studie inte heller på någon 

signifikant åldersskillnad vilket tidigare forskning (Zackrison, 2010) kunde visa på att det 

fanns; ju äldre deltagarna var desto vänligare och noggrannare var de. Detta kan bero på att 

många av undersökningsdeltagarna låg i ungefär samma åldersgrupp, då de bestod av 

studenter på Stockholms universitet.  
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Metoddiskussion och framtida studier 

Då både självkänslan och dimensionerna i Big Five är skattade via pappersenkäter, kan 

detta medföra att resultatet skiljer sig ifrån en individs implicita självkänsla, en individs 

omedvetna självvärdering. Då denna implicita självkänsla gömmer sig i individens 

tankemönster och kan uttryckas i verkliga beteenden och reaktioner, kan det vara så att de 

skattade svaren personen angett inte stämmer överens med verkligheten utan består av 

önskningar av hur denna person vill vara, så kallad social desirability bias (Abell et al., 

2010). Det finns alltså en tendens att undersökningsdeltagare ger den respons på 

enkätfrågor vilken ger dem den möjligaste mest positiva bild av dem själv, hellre än att 

svara sanningsenligt. När det gäller studiens urval, bör resultatet tolkas med en viss 

försiktighet då det endast var psykologistudenter som deltog i undersökningen. Det är 

möjligt att detta urval påverkat studiens resultat då de kan tänkas skilja sig från 

normalpopulationen. I framtida studier bör jämnare könsfördelning och en större spridning 

eftersträvas. 

 

I framtida studier bör även kontroll av responsbias inkluderas. Då det är tidssparande att 

använda sig av enkäter för både deltagaren och den person som kodar in svaren kan en 

möjlig väg vara att använda sig av en internetbaserad enkät. Att använda sig av en 

internetbaserad enkät kan bidra till att deltagaren känner sig mer anonym vid besvarande av 

frågor jämfört med att faktiskt möta undersökningsledaren och ge denne sina svar inringade 

på ett papper. Vidare när det gäller testen var det många som reagerade på meningen ”Har 

en självhävdande personlighet”, då många tolkade denna innebörd på olika sätt, som även 

skiljer sig åt väldigt mycket. Att exemplifiera denna innebörd på annat sätt kan underlätta 

för både deltagarna och undersökningsledaren, även om ett ord inte påverkar resultatet i 

helhet, speciellt om undersökningsdeltagarna består av en yngre generation. 

Fortsättningsvis fick även ordet ”lynnig” förklaras många gånger om, varpå 

undersökningsdeltagarna fick samma förklaring. När det gäller tillförlitlighet hos resultaten 

bör understrykas att alla mätinstrumenten i studien visade på hög reliabilitet och samtliga 

skalor är välvaliderade i tidigare forskning, men även att dessa mätinstrument är testade var 

för sig och inte som denna studies sammansättning. Ett alternativ hade kunnat vara, och kan 

även vara i framtiden, att behålla skalornas tre ursprungliga mätinstrument samt låta 

deltagarna svara på en enkät i taget.  

 

Den föreliggande studien har visat relationer mellan personlighet och självkänsla som är 

värda att studera vidare. Det kanske är inte förvånande att bassjälvkänslan har ett samband 

med agreeableness och extraversion men interaktionen angående openness är intressant. 

Det antyddes att förvärvad självkänsla modererar i relationen mellan bassjälvkänsla och 

dimensionen av openness. Särskilt låg openness tycks de ha med låg bas/hög förvärvad 

självkänsla vilkas självvärde hänger på prestationer (Forsman & Johnson, 1995) och som är 

känsliga för kritik och misslyckanden. För framtida forskningar vore det intressant att 

undersöka bakgrunden till denna relation närmare. Ett sätt kunde vara att undersöka 

underfasetter till Big Five-dimensionerna (Zackrison, 2010). Tittar man närmre på 

underdimensionerna till openness och även neuroticism kan man kanske få mer förklaringar 

till den uppkomna interaktionen. Då studien antydde könsskillnad i agreeableness är också 

könsaspekter av intresse att undersöka vidare.  

 

I en mer tillämpad kontext kunde fortsatta studier ge intressant kunskap om användning av 

sociala medier. Anderson (2012) har i sin studie visat på att användandet av sociala mediet 

”Facebook” påverkar självkänslan både negativt och positivt. Jämförelsen med andra 
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personers profiler visade sig ha främst en negativ påverkan, men ansågs även kunna 

fungera som en motiverande faktor till att själv vilja prestera bättre. Då sociala medier 

används likt ett CV inför ett nytt jobb, eller kan ge ett företag chans att nå ut med sin 

reklam kan det tyckas viktigt att undersöka vidare hur och varför personer använder sig av 

dessa medier. Möjligtvis finns ett samband mellan personlighetsdimensionerna i Big Five 

och hur man väljer att använda sin ”profil”, vilket i sin tur eventuellt påverkas av de olika 

aspekterna av självkänsla.   

 

Sammanfattningsvis har studien visat på betydelsen av bas och förvärvad självkänsla för 

personlighetsdimensioner. Då tidigare forskningar undersökt den relation som finns mellan 

dimensionerna i Big Five och global, endimensionell självkänsla, utvidgar denna studie den 

tidigare synen. Dels visar den vilka aspekter av självkänsla som står i relation till vardera 

personlighetsdimension men antyder även interaktiva mönster. Sådana mönster kan ge en 

djupare förståelse av dynamiska, motiverande processer bakom beteenden och har därmed 

mer förklaringsvärde än vad som ges av studier om korrelationer mellan personlighetsdrag.  
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