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GÖR SOM JAG SÄGER
- självkänslans relation till lydnad

Kelly Chau

I dagens sociala  samhälle är maktrelationer präglade av individerna
som förhållandena består av. Den psykologiska relevansen ligger i att
maktutövande  inte  kan  existera  utan  människor  som  lyder.
Situationella aspekter spelar stor roll för olika lydnadsbeteenden men
även  personlighet  utgör  bidragande  faktor.  Studien  undersökte
bassjälvkänslans  (BSE)  och  den  förvärvade  självkänslans  (ESE)
relation  till  lydnad  (OBE).  Korrelations-  och  hierarkisk  multipel
regressionsanalys  genomfördes  på  data  från  totalt  144  enkätsvar.
Resultatet visade att såväl BSE som ESE hade positiva samband med
OBE, dock ingen interaktionseffekt. Det diskuterades huruvida denna
studie kan bidra till  att  länka samman självkänsla  och lydnad,  som
idag utgör separerade forskningsfält.

Den största skillnaden mellan människan och andra djur är möjligtvis det faktum att vi
är kapabla till meta-kognition, med andra ord att tänka och reflektera över oss själva
(Myers, 2008; Passer et al., 2009). Redan i tidig ålder börjar vi fundera över vilka vi är,
en central del i detta identitetsskapande är jämförandet med andra människor omkring
oss (Johnson, 2003). Så småningom växer olika relationer fram där en del mer eller
mindre kommer att präglas av makt (Edling & Liljeros, 2010). Utövandet av makt och
den lydnad som medföljer har visats få stor betydelse för vårt beteende (Milgram, 1963;
1965; 1974). I dagens tveklöst sociala samhälle står vår uppfattning om oss själva och,
kanske ännu viktigare, vår värdering av oss själva alltid i relation till den sociala kontext
vi  befinner  oss  i  (Johnson,  2003).  Självkänslans  direkta  inflytande  på  vår
beslutsfattningsförmåga  är  väldokumenterad  (Johnson,  2003;  Johnson  &  Forsman,
1995; Koivula, Hassmén & Fallby, 2002) och betydelsen den har för vårt välbefinnande
går heller inte att förbise (Johnson, 2002; Johnson et al., 1997).

Kunskapsluckan idag ligger i att forskning avseende självkänsla och lydnad endast har
bedrivits  på  separerade  fält.  Blass  (1991)  nämner  personlighetsdrag  som studerats  i
samband med lydnad men självkänsla som variabel har hittills varit frånvarande. När
det gäller självkänsla har begreppet främst kopplats till välmående, beslutsfattande och
motivation (Johnson, 2003; Rosenberg, 1965). Den psykologiska relevansen ligger i att
befintlig forskning ändå ger många indikationer på att självkänsla och lydnad bör ha ett
samband. Varje dag hamnar vi i situationer som präglas av maktutövande och lydnad
(Edling & Liljeros, 2010; Edling & Rydgren, 2007; Åkerblom, 2011), än en gång gör
det ofrånkomliga sociala samhället sig påmint och återigen är det i denna kontext som
både  självkänslan  och  benägenheten  att  lyda  uppstår  och  formas  (Burger,  2009;
Johnson, 2002; Johnson, 2003; Johnson & Forsman, 1995). Ju mer vi vet om begreppen
och deras inbördes relation desto större chans har vi att förstå samhällets maktstrukturer.
Denna studie har således undersökt självkänslans betydelse för lydnad.
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Lydnad
Maktutövande kan studeras genom alltifrån det enkla vardagliga till mörkare element
såsom att förmå någon att göra saker mot sin vilja (Edling & Liljeros, 2010). En vän
som får en annan att köpa samma typ av glass eller en diktator som får sin armé att
angripa en annan nation är båda exempel  på hur maktrelationer kan visa sig i såväl
mindre  som  större  skepnader.  Auktoritet,  eller  legitim  makt,  har  inom  psykologin
studerats i flera decennium, inte minst utifrån begreppet lydnad. Särskilt tongivande har
varit experiment som avsåg att mäta huruvida individer som fick instruktioner av en
överordnad  var  benägna  att  utföra  hemska  uppgifter  (Milgram,  1963;  1965;  1974).
Makt-  och  lydnadsforskningen  har  varit  betydelsefull  exempelvis  när  vetenskapen
försökt  förklara  hur  till  synes  vanliga  människor  kunde  gå  så  långt  under  andra
världskriget och Förintelsen (Blass, 1991). Den tortyr av fångar i Abu Ghraib-fängelset
som uppdagades 2004 bidrog återigen till  att frågorna om goda och onda människor
blev  aktuella  (Burger,  2009).  Även  i  mildare  former  är  frågor  om  makt  central,
ledarskap är en sådan relation där maktfaktorn alltid är närvarande då den bygger på en
ledares  förmåga  att  påverka  sina  medarbetare  (Åkerblom,  2011).  Vidare  beskriver
Edling  och  Rydgren  (2007)  relationer  präglade  av  makt  i  det  dagliga  nätverkandet,
exempelvis vid utbyte av emotionellt eller ekonomiskt kapital.

Milgram  (1963;  1965;  1974)  utförde  en  serie  experiment  som  gick  ut  på  att
försökspersoner gradvis skulle utdela elchocker till en annan person med syftet att testa
vanliga människors benägenhet att  lyda en auktoritet (obedience to authority).  Innan
experimenten  utfördes  frågade  Milgram (1974)  psykiatriker  och  studenter  vid  Yale
University om hur långt de trodde att försökspersonerna skulle gå och närmast unisont
blev svaren att ingen skulle utdela den högsta spänningen. Trots detta var det motsatsen
som  visade  sig  och  hela  65%  av  deltagarna  skulle  gå  så  långt  som  att  sätta  den
maximala  stöten på 450 volt  i  någon annans kropp, långt  mer  än tillräckligt  för en
dödlig  utgång.  Burger  (2009)  blev  den  första  att  få  publicerat  en  replikering  av
Milgrams experiment på över 30 år och resultaten visar att mänskligt beteende inte har
förändrats  särskilt  mycket  på dessa  tre  decennier.  Situationella  aspekter  har  alltjämt
poängterats  (Myers,  2008;  Passer  et  al.,  2009).  Milgram (1965;  1974) nämner  antal
närvarande vid experimenten samt fysisk närhet till personen som fick elchockerna och
Burger  (2009)  pekar  på  betydelsen  av  att  bestraffningen  ökades  gradvis  istället  för
markant.  Icke  desto  mindre  förblir  personlighet  en  faktor  som  inte  kan  borträknas
(Blass, 1991; Burger, 2009).

Resultaten från Milgram (1974) och Burger (2009) visar att människor under inflytande
av en maktutövande person kan gå skrämmande långt, i strid mot både sin egen vilja
och andras förmodan. Försökspersonerna i experimenten på 1960- och 1970-talet såväl
som på 2000-talet visade sig vara väl mottagliga för påverkan av auktoriteter. Burger
(2009)  menar  att  endast  ett  begränsat  antal  lydnadsstudier  har  kontrollerat  för
personlighet medan en majoritet  har fokuserat på situationella faktorer. Aggressivitet
har  i  efterföljande  diskussioner  debatterats  flitigt  men  dess  faktiska  betydelse  är
fortfarande omtvistad (Blass, 1991). Två personlighetsdrag har dock funnits vara starka
prediktorer för lydnad (Burger, 2009), dessa var 'locus of control' samt empati. Även
Blass (1991) genomgång av lydnadsforskning ger stöd för att människors benägenhet att
lyda kan relateras till dessa två egenskaper.
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Locus of control.
Locus of control syftar på individens föreställningar om huruvida omständigheter och
situationer  kan  relateras  till  det  egna  handlingsutrymmet  (Levenson,  1981).  Inom
psykologisk forskning har begreppet studerats utifrån interna och externa aspekter men
även genom ett multidimensionellt perspektiv (Halpert & Hill, 2011). I det sistnämnda
inryms makt som en faktor i exempelvis kontroll av egna handlingar,  i kontrast står
maktlöshet när individen uppfattar sig som helt kontrollerad av andra (Levenson, 1973).
Burger (2009) visade att höga krav på att ha kontroll över sig själv stod i motsättning till
att följa order medan lägre kontrollbehov påträffades ha samband med högre lydnad.
Detta förklarades med att individer med hög locus of control förknippade såväl bedrifter
som  skuld  med  sig  själv  (Levenson,  1981)  vilket  innebar  att  en  negativ  handling
beordrad av auktoritet  likväl skulle attribueras till  sitt  eget ansvar. Personer med låg
locus of control tenderade att associera egna bedrifter till slumpen och vid befallning
om att  utföra  något  mot  sin  vilja  lades  skulden på  den auktoritet  som givit  ordern
(Burger, 2009). Då begreppet är större än enbart kontrollbehov och en adekvat svensk
översättning inte är tillgänglig har den engelska termen använts i aktuell uppsats.

Empati.
Förutom  locus  of  control  ansågs  även  empati  ha  ett  samband  med  lydnad,  när
försöksdeltagarens  medkänsla  för  personen som utsattes  för  elchocker  var  större  än
benägenheten  att  lyda  försöksledaren  avbröts  experimentet  i  förtid  (Burger,  2009).
Vidare har emotionella handlingar ställts i kontrast mot rationella handlingar där den
förstnämnda  bedöms  vara  en  signifikant  faktor  både  i  situationer  som kräver  akuta
beslut och där en djupare tankeprocess är nödvändig (Edling & Rydgren, 2007). Även
Davis  (1994) har  i  sina studier  om människor  och empati  visat  att  variabeln  direkt
influerar individers beslutsfattande.

Självkänsla
I vardagsspråket används många olika ord om självkänsla godtyckligt som synonymer
men här är det dock bra att särskilja dessa varför ett par begrepp förklaras kort nedan
enligt Johnson (2003). Självbild (self-concept) är den fakta vi har om oss själva vilket
dels  kan  vara  kön och  ålder  men  även egenskaper  och intressen.  Självkänsla  (self-
esteem), som behandlas i denna uppsats, beskriver hur vi värderar vår självbild och kan
vara  hög  eller  låg  men  ändå  en  grundegenskap  som  är  relativt  stabil  över  tid.
Självförtroende  (self-confidence)  används  ofta  när  vi  menar  självkänsla  men  är
egentligen något mer situationsbundet, en person som anses ha högt självförtroende kan
likväl hamna i en sits där den blir osäker. Hög självkänsla har visserligen samband med
högt självförtroende men självkänslan är mer bestående medan självförtroendet varierar.

Tidig forskning om självkänsla baserades på generella positiva och negativa påståenden
utan  att  ge  några  adekvata  svar  på  hur  den  uppkommer  (Johnson,  2003).  Att  vara
populär ansågs exempelvis stärka självkänslan och en introvert person antogs ha låg
självkänsla.  Resultaten  kunde  dock  inte  säga  något  om självkänslans  ursprung  och
egentliga  innehåll.  Många  mätmetoder  var  även  känsliga  för  bias  genom  socialt
önskvärda mönster i självskattningen. Forsman och Johnson (1996) specificerade därför
begreppet till ett fenomen genererad av (a) inre faktorer eller bassjälvkänsla (basic self-
esteem) och (b) yttre faktorer eller förvärvad självkänsla (earning self-esteem).
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Dynamisk modell av självkänsla
Självkänsla  har  ofta  definierats  som  'global'  (Rosenberg,  1965)  innehållande  både
affektiva och kompetens-relaterade aspekter. Forsman och Johnson (1996) separerade
bassjälvkänsla  från  yttre  attribut  som  kunde  ge  självkänsla.  Denna  grundläggande
självkänsla definieras som en persons ovillkorliga uppskattning av sig själv vilket även
inrymmer en inre tillit,  trygghet och självrespekt. Människor med hög bassjälvkänsla
präglas av en positiv syn på livet i allmänhet, kan fritt uttrycka sina åsikter och visar en
acceptans  till  sina känslor  och prestationer,  även ilska och misslyckanden (Johnson,
1998; 2003). Låg bassjälvkänsla associeras med högre benägenhet till att söka extern
bekräftelse, exempelvis genom kärlek eller att utföra något bra.

Forsman och Johnson (1996) menar att egenvärde som är relaterad till externa faktorer
är separerad från bassjälvkänslan. Istället används begreppet förvärvad självkänsla som
reflekterar individens behov att skaffa sig självvärde genom dagliga dåd och bedrifter,
en del av denna självkänsla inbegriper även behovet av kontroll och inflytande. Medan
bassjälvkänsla formas under tidigaste barndomen influeras den förvärvade självkänslan
mer under senare utveckling. 

En  lägre  grad  av  bassjälvkänsla  tenderar  att  starkare  länkas  till  behovet  av  externa
värdegivare (Forsman & Johnson, 1996). Som Johnson och Forsman (1995) påvisade
kan dock endast individer med redan hög bassjälvkänsla öka sin totala självkänsla med
yttre  bekräftelse.  När bassjälvkänslan redan är hög skiftar den inte lika radikalt  med
framgångar  och  misslyckanden  som för  individer  med  låg  bassjälvkänsla  (Johnson,
1998). Således menar Johnson och Blom (2007) att en sårbar förvärvad självkänsla är
sådan som definieras av yttre omständigheter.

Mest betydelse för individers beteende har de olika kombinationerna av inre och yttre
aspekter av självkänsla (Johnson & Forsman, 1995) och Johnson (2003) definierar fyra
åtskilda  typer  (Figur  1).  Låg  bassjälvkänsla  i  kombination  med  hög  förvärvad
självkänsla ger en  tvångspresterare som ständigt söker bekräftelse för sina bedrifter i
strävan att försöka visa sig kapabel. Låg bassjälvkänsla med låg förvärvad självkänsla är
en individ som har svårt att se glädjen i vardagen, en försakare som är sårbar men också
mottaglig för hjälp då åsikter från andra med starkare självtillit gör bestående intryck.
Hög bassjälvkänsla och hög förvärvad självkänsla kan kallas en  glad presterare som
gärna söker  bekräftelse  utifrån men som i grunden är  trygg i  sig  själv.  Slutligen är
personer  med  hög  bassjälvkänsla  och  låg  förvärvad  självkänsla  också  trygga  i  sin
tillvaro  men  mer  passiva,  de  är  nöjda  livsnjutare  utan  behov  av  bekräftelse  från
relationer eller prestationer (Johnson, 2003).

Bassjälvkänsla
Hög Låg

Förvärvad
självkänsla

Hög Glad presterare Tvångspresterare

Låg Livsnjutare Försakare

Figur 1. Kombinationer av självkänslans aspekter i olika typer (se Johnson, 2003).
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Självkänslans relation till lydnad
Milgram  (1963;  1965;  1974)  har  visat  att  lydnad  i  stor  utsträckning  beror  på
situationella faktorer. Likväl går det inte att bortse från personlighetens inverkan vid
forskning om beteende. Studier av Blass (1991) och Burger (2009) fann att locus of
control och empati samvarierade med benägenheten att lyda. Självkänsla påverkar den
bakomliggande motivationen till vilka handlingar individen beslutar sig för (Crocker &
Wolfe, 2001; Johnson & Forsman, 1995) men har inte utforskats i direkt relation till
lydnad. Vidare konstateras att social manipulation, exempelvis mobbning, kan förstås
via självkänslan hos mobbare och offer (Salmivalli, 2001; Salmivalli et al., 1999).

Forsman och Johnson (1996) menar att beslutsfattande influeras av hur vi uppfattar oss
själva samt att en del av vår självvärdering beror på det ansvar, eller grad av kontroll,
individen tillskriver sig själv. I detta avseende kan det argumenteras för att  locus of
control och självkänsla bör ha ett samband då en persons upplevda makt och maktlöshet
påverkar dennes välmående (Johnson, 2002) och handlingsutrymme (Edling & Liljeros,
2010; Edling & Rydgren, 2007). Salmivalli (2001) har påvisat självkänslans betydelse i
mobbningssituationer som inkluderar, förutom mobbare och offer, andra människor i
omgivningen. Här utgör även empati  för medmänniskor en faktor i exempelvis vilka
som väljer att passivt titta på och vilka som ingriper och gör motstånd.

En person som anser sig ha verktygen att bestämma över sitt eget liv tenderar i högre
utsträckning att acceptera sina behov och val, såväl positiva som negativa, detta kan
länkas  till  en  god  bassjälvkänsla  (Johnson,  2003).  Hög  bassjälvkänsla  kräver  även
förmågan att emotionellt kunna relatera till andra vilket stödjer empatins betydelse för
individens beteende. Hög förvärvad självkänsla kännetecknas istället av att söka extern
bekräftelse (Forsman & Johnson, 1996), i Milgrams exempel skulle det kunna inkludera
order från en auktoritet samt att denna benägenhet att lyda rimligtvis skulle väga tyngre
än  empatin  för  personen  som fick  elchockerna.  Individer  med  högre  inre  tillit  och
därmed stabilare grund har påvisats lättare kunna hävda sin rätt medan personer som
söker extern bekräftelse varit mer benägna att leva upp till andras krav (Johnson, 1998;
Johnson & Blom, 2007). Självkänslans betydelse för lydnadsbeteende förefaller således
vara  påtaglig  men  utgör  idag  en  lucka  i  forskningen.  Det  förefaller  rimligt  att  ett
samband finns mellan självkänsla och lydnad, via locus of control och empati.

Självkänslans  inverkan  på  verkligt  beteende  kan  med  fördel  studeras  genom
kombinationerna av inre- och yttre aspekter i typerna definierade av Johnson (2003).
Tvångspresteraren antas ha stort kontrollbehov men lägre empati då egna prestationer
prioriteras framför andra människor och förmodas därför visa högst lydnad. Hög empati
med lågt kontrollbehov borde känneteckna livsnjutaren som bryr sig om andra utan att
vara i behov av deras bekräftelse (Johnson, 2003). Försakaren har inställningen att det
inte finns mycket som spelar roll här i världen och kan därför tänkas ha både låg empati
och  lågt  kontrollbehov.  Lydnadsbeteendet  för  denna  typ  förmodas  vara  mer
situationsbundet där lägre ansträngning ger högre lydnad men en uppgift som tar större
kraft ignoreras. Även för den glada presteraren är det sannolikt att situationella aspekter
spelar in då dessa personer söker extern bekräftelse och samtidigt är måna om sig själv
och andra (Johnson, 2003), med höga nivåer av såväl empati som kontrollbehov. När
uppgiften inte strider mot de egna värderingarna kan det tänkas att denna typ försöker
tillfredsställa andras krav.
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Syfte och frågeställning
Syftet  för studien var att  undersöka relationen mellan aspekterna av självkänsla och
lydnad.  Frågeställningen var:  Vilka samband finns mellan individers  självkänsla och
tendensen att  lyda  andra?  Baserat  på tidigare  forskning (Blass,  1991;  Burger,  2009;
Johnson, 2002; 2003; Johnson & Forsman, 1995; Salmivalli,  2001; Salmivalli  et al.,
1999) ställdes följande hypoteser:

Hypotes (i): Negativ korrelation förväntades mellan lydnad och bassjälvkänsla.

Hypotes (ii): Positiv korrelation förväntades mellan lydnad och förvärvad självkänsla.

Hypotes (iii): Hög förvärvad självkänsla i kombination med låg bassjälvkänsla
förväntades ge en högre benägenhet att lyda en auktoritet än andra
kombinationer av självaspekter.

Metod

Undersökningsdeltagare
Studiens respondenter bestod av totalt  144 personer varav 102 kvinnor och 42 män.
Ålder varierade mellan 19-64 år, medelålder var 30,91 år med en standardavvikelse på
10,71. En viss skevhet fanns i åldersfördelningen då tre fjärdedelar var under 35 år och
medianålder var 27 år. En person angav inte sin ålder.

Deltagarna rekryterades genom länk till en enkät via författarens Facebooksida, länken
delades vidare av tre kontakter vilket innebar att också deras kontakter hade möjlighet
att  svara.  Enkäten  skickades  även  ut  via  Psykologiska  Institutionens  expedition  till
psykologistudenter  vid  Stockholms  Universitet,  SU.  För  att  maximera  stickprovets
storlek sattes inga kriterier för medverkande upp och enkäten var således öppen för alla
som frivilligt ville delta. Ingen ekonomisk kompensation gavs ut till undersökningens
respondenter men studenter vid Psykologiska Institutionen på SU erhöll 0,5 UD-tid som
en del av det poängsystem de behöver uppfylla varje termin. Av totalt 144 respondenter
uppgav 39 personer att de önskade kvittera UD-tid.

Material

Lydnad.
Lydnad kan mätas på flera sätt, antingen via experiment som Milgrams (1963; 1965;
1974) eller via variabler som samvarierar med lydnad. På grund av etiska skäl ansågs
experiment olämpligt varför lydnad i denna studie har mätts indirekt via andra variabler,
se diskussionsavsnittet (sida 13) för ytterligare reflektioner kring detta. Burger (2009)
ansåg med stöd av (Blass, 1991) framförallt två variabler vara adekvata prediktorer för
huruvida individer tenderade att lyda en överordnad eller inte, dessa var locus of control
och empati.

För att mäta locus of control användes Internality, Powerful others and Chance Scales
(IPC) framtagen av Levenson (1981) som ursprungligen bestod av 28 items.  Skalan
mäter begreppet  ur ett multidimensionellt  perspektiv till  skillnad från andra locus of
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control-skalor  som  endast  mäter  intern  och  extern  kontroll  (Halpert  &  Hill,  2011;
Levenson, 1973). I enkäten för denna studie inkluderades åtta items enligt Levensons
instruktioner och svarsalternativen standardiserades från ursprungliga sex (-3 till +3) till
fem (1 till  5).  Förändringen av svarsskalan  medför  att  ett  alternativ  försvinner  men
fördelen  är  att  detta  möjliggör  analys  i  relation  till  de  andra skalorna  i  studien.  Ett
exempel från IPC var ”Jag kan i stort bestämma vad som ska hända i mitt liv”. Vidare
beskriver Halpert och Hill (2011) hur denna numera klassiska skala under tre årtionden
har  testats  många  gånger  samt  även  givit  upphov  till  utvecklingen  av  nya  skalor.
Kriterierna för god reliabilitet och validitet anses därmed uppfyllda.

Empati  mättes genom en delskala från Interpersonal Reactivity Index (IRI) av Davis
(1983). Skalan bestod av 28 items med fyra underkategorier varav en av dessa mätte
empati  utifrån  hur  respondenten reagerar  och  bryr  sig  om andra  människor.  Eklund
(2013) menar att denna multidimensionella syn på empati är att föredra framför andra
mer  dikotoma förhållningssätt.  Delskalan som använts  i  aktuell  studie bestod av sju
items som allihopa inkluderades, ett exempel var ”När jag ser någon bli utnyttjad känner
jag att jag vill beskydda den personen”. Artikeln av Davis (1983) är den som blivit mest
citerad bland vetenskapliga artiklar om empati och har liksom Levenson (1983) kommit
att bli en klassiker inom sitt forskningsområde (Eklund, 2013). IRI har testats flitigt och
tidigare uppvisat hög reliabilitet och god validitet (Davis, 1994; Eklund, 2013).

Självkänsla.
Basic  (bas)  Self-Esteem  Scale  (BSES)  och  Earning  (förvärvad)  Self-Esteem  Scale
(ESES) utvecklade av Forsman och Johnson (1996) användes för att mäta aspekterna av
självkänsla. De ursprungliga skalorna bestod av 45 items för bassjälvkänsla samt 37
items som berörde förvärvad självkänsla. Korta versioner av skalorna (se e.g. Johnson et
al., 1997) användes i denna studie med exempel på items från BSES som ”Jag känner
mig trygg med mig själv” eller ”Jag kan fritt uttrycka vad jag känner”. Exempelfrågor
från ESES var ”Att människor tycker om mig stärker min självkänsla en hel del” eller
”Jag tycker att det är besvärligt  att misslyckas med en prestation”.  Såväl BSES som
ESES har använts och testats ett flertal gånger (Johnson, 1998), bland annat i studier om
självkänslans inverkan på hälsa och välmående (Johnson, 2002; Johnson et al., 1997)
samt motivation och beslutsfattande (Koivula, Hassmén & Fallby, 2002). Genom dessa
studier har skalorna visats ha god validitet och hög reliabilitet.

Samtliga skalor som användes i studien besvarades från 1-5 där 1=stämmer inte alls,
2=stämmer  ganska  dåligt,  3=stämmer  delvis/delvis  inte,  4=stämmer  ganska  väl  och
5=stämmer precis. I varje skala fanns även reverserade items för att motverka bias och
därmed höja skalornas reliabilitet.

Procedur
En webbenkät utformades i Google Drive och respondenter har via e-post och Facebook
länkats till att delta i undersökningen digitalt. Vidare uppmanades de att svara spontant
och inte fundera för länge på enskilda frågor.

Vetenskapsrådets  forskningsetiska  principer  (2002)  nämner  fyra  aspekter  som  bör
beaktas  inom  samhällsvetenskaplig  forskning.  Informationskravet  om  syftet  med
studien  och  villkor  för  medverkan  samt  nyttjandekravet  om  användning  av  data
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förmedlades  skriftligt  i  enkätens  förord.  Enligt  samtyckekravet  har  respondenterna
frivilligt fått ta ställning till sitt deltagande och det har även framhävts att de när som
helst kan avbryta undersökningen. I linje med konfidentialitetskravet efterfrågades inga
bakgrundsvariabler  utom  kön  och  ålder,  däremot  ombads  psykologistudenter  vid
Stockholms universitet att uppge sin e-postadress för att senare kunna kvittera UD-tid.
Det  betonades  återigen  att  detta  var  en  frivillig  uppgift  och  respondenternas  svar
separerades automatiskt från deras kontaktuppgifter.

Databearbetning
Insamlad  data  analyserades  i  statistikprogrammet  SPSS  där  reverserade  items
omkodades. Cronbach’s Alpha beräknades för samtliga skalor med syftet att undersöka
deras  samstämmighet,  ett  värde  över  0,7  anses  i  allmänhet  pålitligt  och  användbart
(Borg & Westerlund, 2006). Ett item som sänkte reliabiliteten under denna gräns, ”Om
jag blir ledsen eller inte beror i huvudsak på mig själv”, raderades från skalan för locus
of  control  och  vidare  analys  använde  resterande  sju  items.  Nya  indexvariabler
genererades  genom  att  ta  medelvärden  av  items  inom  respektive  skala,  på  så  sätt
skapades  LOC  (locus  of  control),  EMP  (empati),  BSE  (bassjälvkänsla)  och  ESE
(förvärvad 'earning' självkänsla). Studiens beroende variabel skapades genom att förena
LOC och EMP till nya variabeln OBE (lydnad, obedience). En interaktionsterm av BSE
och  ESE  skapades  för  att  möjliggöra  analys  av  eventuella  samverkanseffekter  i
regressionsanalys.

Vid  multipel  regression  bör  outliers,  heteroskedasticitet  och  multikollinearitet  tas  i
åtanke  då  dessa  problem kan orsaka  en  skevhet  vid tolkning av  resultatet  (Borg &
Westerlund, 2006; Edling & Hedström, 2003). Följaktligen utformades en residualplot i
SPSS  för  att  kontrollera  outliers  och  heteroskedasticitet  medan  multikollinearitet
testades genom beräkning av tolerans och VIF-värden (Variance Inflation Factor).

Resultat

Korrelationer  beräknades  mellan  alla  variabler  och  en  hierarkisk  multipel
regressionsanalys  genomfördes  för  att  studera  de  signifikanta  variablernas  effekt  på
lydnad.  Inga outliers  identifierades  och i  en residualplot  visades  det  att  värdena var
jämnt fördelade och därmed uppfyllde kravet för homoskedasticitet, till skillnad från en
strutformad  plot  som  skulle  antytt  heteroskedasticitet.  VIF-  och  toleransvärden  för
samtliga  variabler  låg nära 1,0 vilket  tyder  på att  multikollinearitet  inte  utgjorde ett
problem.

Samtliga variabler uppvisade signifikanta korrelationer med OBE utom ålder (Tabell 1,
nästa  sida).  Ett  negativt  samband  kunde  urskiljas  för  kön  som indikerar  att  män  i
genomsnitt  var  mindre  benägna  att  lyda  än  kvinnor.  Korrelationerna  för  såväl
bassjälvkänsla  som förvärvad självkänsla  var positiva och antyder  att  högre grad av
endera  variabel  motsvaras  av  ökad  tendens  att  lyda.  Samtliga  skalor  hade  högre
alphavärden än 0,7 och anses därmed adekvata för studien.
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Tabell 1. Pearsonkorrelationer samt Cronbach’s Alpha fetmarkerat (N = 144)
1 2 3 4 a

1. Kön
2. Ålder -,107
3. BSE -,093 ,174* ,802
4. ESE -,052 -,001 -,149 ,727
5. OBE -,185* -,048 ,279*** ,380*** ,700

*p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001 och 0,000
Noter: BSE = bassjälvkänsla; ESE = förvärvad självkänsla; OBE = lydnad.

Kön; kvinna = 0, man = 1.

En hierarkisk regressionsanalys  genomfördes där kön kontrollerades i  första blocket,
BSE och ESE fördes in i  andra blocket  och slutligen deras interaktionsterm i tredje
blocket.  Tabell  2  presenterar  resultaten  av  denna analys.  Kön uppvisade  signifikant
samband  och  förklarade  2,1%  av  variansen  i  lydnad.  BSE  och  ESE  var  också
signifikanta  prediktorer  och  förklarade  tillsammans  26,6%  av  variansen  medan
interaktionstermen av BSE och ESE inte uppvisade något signifikant samband. Således
visar  resultaten  i  block  2  huvudeffekterna  som  anses  primära  i  denna  studie.
Regressionen var signifikant F = 16,743 (p < 0,000) och R för modellen var 0,532.

Det justerade R2-värdet ökade från 0,021 till 0,266 mellan första och andra blocket men
sänktes till  0,263 i  det  tredje (R2 ökade från 0,028 till  0,283 och sedan till  0,286).
Resultaten  indikerar  att  drygt  26%  av  variansen  i  lydnad  (OBE)  kan  härledas  till
variablerna kön, bassjälvkänsla (BSE) och förvärvad självkänsla (ESE).

Tabell 2. Hierarkisk regression av beroende variabeln lydnad och oberoende variablerna
kön, bassjälvkänsla samt förvärvad självkänsla. (N = 144).

R2 Change F Change Beta t p

Block 1 ,028 3,749

   Kön -,168 -1,936 ,050*

Block 2 ,255 22,612

   Kön -,175 -2,322 ,022*

   BSE ,339 4,451 ,000***

   ESE ,430 5,684 ,000***

Block 3 ,002 ,375

   Kön -,173 -2,298 ,023*

   BSE ,736 1,127 ,262

   ESE ,765 1,396 ,165

   BSE*ESE -,478 -,612 ,541
*p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001 och 0,000
Noter: BSE = bassjälvkänsla; ESE = förvärvad självkänsla; OBE = lydnad.
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Diskussion

Studiens syfte var att undersöka relationen mellan aspekterna av självkänsla och lydnad.
Resultaten  visade  ett  signifikant  positivt  samband  mellan  förvärvad  självkänsla  och
lydnad  vilket  gav  stöd  åt  hypotes  (ii).  Däremot  uppvisade  även  bassjälvkänsla  ett
positivt samband med lydnad vilket inte gav stöd åt hypotes (i). Inte heller genererades
någon signifikant interaktionseffekt vilket lämnade hypotes (iii) utan stöd.

Resultatet att inre bassjälvkänsla visades vara positivt relaterad till lydnad står i kontrast
mot befintliga studier. Människor med hög bassjälvkänsla förknippas med att inte vara
rädda för att uttrycka genuina åsikter samt anser sig ha verktygen att bestämma över sig
själva (Forsman & Johnson, 1996). Det antogs följaktligen att hög bassjälvkänsla borde
predicera lägre lydnad, i denna studie visade det sig dock att sambandet var omvänt.
Stöd  finns  för  att  självkänsla  influerar  en  persons  välmående  (Johnson,  2002)  och
därigenom påverkar handlingsutrymme och beslutsfattande (Crocker & Wolfe,  2001;
Forsman  &  Johnson,  1996;  Johnson  &  Forsman,  1995).  Vidare  beror  individens
förmåga att agera i en specifik situation på dennes upplevda kontroll och chanser att
påverka utfallet (Edling & Liljeros, 2010). Således är det för tidigt att förkasta hypotes
(i)  enbart  på grund av resultaten  genererade  i  aktuell  studie och fortsatt  analys  kan
istället gå via operationaliseringen av lydnad till empati och locus of control.

En  god  bassjälvkänsla  kräver  förmågan  att  emotionellt  kunna  relatera  till  andra
(Johnson, 2003) vilket kan ha bidragit till höga värden på empatiskalan. Inställningen
att själv kunna kontrollera sitt eget liv ger sannolikt höga värden på skalan för locus of
control.  I  detta  avseende  verkar  operationaliseringen  av  lydnad  kunna  utgöra  ett
problem. Cronbach's alpha för OBE var 0,7 vilket  tyder  på god reliabilitet,  däremot
förefaller det som att validiteten är diskutabel. Skalorna för LOC (IPC av Levenson,
1973) och EMP (IRI av Davis, 1983) är testade många gånger (Eklund, 2013; Halpert &
Hill, 2011) och deras tillförlitlighet ifrågasätts inte här, dock är föreningen av dessa två
tveksam i prediktionen av lydnad. Operationaliseringen har likväl stöd av Burger (2009)
och Blass (1991) även om situationella faktorer alltjämt varit de som ansetts vara av
störst betydelse (Milgram, 1974).

Hypotesen  om  negativ  korrelation  mellan  BSE  och  OBE  bör  följaktligen inte
nödvändigtvis  förkastas trots  att  studiens  resultat  inte  visade  signifikans.  Tidigare
forskning (Blass, 1991; Burger, 2009;  Edling & Liljeros, 2010;  Forsman & Johnson,
1996;  Johnson,  2003)  ger  skäl  för  sambandet.  För  denna  undersökning  kan
problematiken ha legat i operationaliseringen av lydnad, vilket genererade ett oväntat
resultat avseende hypotes (i).

Det  resultat  i  studien  som visade  ett  positivt  samband  mellan  ESE och OBE var  i
enlighet med hypotes (ii) och i linje med tidigare forskning. Förvärvad självkänsla anses
vara den del av självkänslan som är relaterad till externa faktorer (Forsman & Johnson,
1996).  En  person med  hög förvärvad  självkänsla  strävar  efter  att  bekräfta  sig  själv
genom prestationer eller genom att försöka vara omtyckt och behövd av andra (Johnson,
2003; Johnson & Blom, 2007). Låg förvärvad självkänsla associeras omvänt med en
passivitet  avseende  såväl  relationer  som  krav  på  att  vara  andra  till  lags.  Således
förmodades det att hög förvärvad självkänsla skulle predicera högre lydnad.
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Ovan  nämnda  problematik  kring  operationaliseringen  av  lydnad  återstår  även  här.
Befintlig forskning ger stöd för att förvärvad självkänsla påverkar handlingsutrymme
och beslutsfattande (Crocker & Wolfe, 2001; Johnson, 2003) samt upplevd makt och
maktlöshet  (Edling  &  Liljeros,  2010;  Edling  &  Rydgren,  2007).  Givet  utfallet  för
hypotes  (i)  bör dock även slutsatser  för  hypotes  (ii)  dras med försiktighet.  Studiens
resultat visade att denna typ av självkänsla predicerade höga värden på såväl skalan för
empati som för locus of control, huruvida detta samband går att härleda till lydnad är
något osäkert. Situationella aspekter har regelbundet betonats i lydnadsforskning (Blass,
1991;  Burger,  2009;  Milgram,  1974) och möjligen  är  det  avsaknaden av  de sociala
förhållandena som bidrar  till  denna ovisshet.  Då validiteten  hos mätinstrumentet  för
OBE inte  kan garanteras  dras slutsatsen att  resultatet  går i  linje  med studiens andra
hypotes men kan ännu inte anses bekräftad.

Studiens resultat att interaktionstermen av BSE och ESE inte hade signifikant effekt på
OBE gav inte  stöd åt  hypotes  (iii).  Personer  med  låg  bassjälvkänsla  har  visats  mer
benägna  att  söka  extern  bekräftelse  för  att  på  så  sätt  försöka  höja  sin  förvärvade
självkänsla. Detta mönster kännetecknar en tvångspresterare som både strävar efter att
uppnå  egna  och  andras,  ibland  högt  ställda,  krav  (Johnson,  2003).  Det  förväntades
därmed att denna typ skulle predicera högst tendens till  lydnad, givet sina försök att
behaga andra samt leva upp till sin självbild av att aldrig misslyckas med en uppgift. 

Återigen verkar operationaliseringen vara ett problem för tolkningen av detta resultat.
Johnson (2003) menar att individer med högre inre tillit lättare har kunnat hävda sin rätt
medan personer som söker extern bekräftelse varit mer benägna att tillgodose andras
uppmaningar.  Bassjälvkänslan  är  mer  emotionell  och  fundamental  än  den rationella
förvärvade självkänslan (Forsman & Johnson, 1996) och anses därför ha större inverkan
på  beslutsfattande.  Andra  fluktuerande  personlighetsdrag  kan  tänkas  känsliga  för
situationella faktorer men bassjälvkänslan är mer stabil och relativt bestående över tid
varför den influeras mindre av sammanhanget personen befinner sig i (Johnson, 2003).
Givet  dessa  studier  samt  ovan  resonemang  om  makt,  handlingsutrymme  och
beslutsfattande  (Edling  &  Liljeros,  2010;  Johnson,  2003)  finns  ändå  stöd  för  att
interaktionseffekten är rimlig. Hypotesen i sig bör således  inte förkastas  innan ämnet
studerats  ytterligare,  förslagsvis  med  ett  mer  adekvat  mätinstrument  alternativt
inkludera situationsspecifika variabler i experiment.

Självkänslans relation till lydnad
Denna undersökning visade signifikanta samband för såväl BSE som ESE, dock inte i
förväntad riktning för BSE. Det har visats att  tendensen att  lyda en auktoritet  starkt
influeras av den situation försökspersonen befinner sig i (Milgram, 1965; 1974), icke
desto mindre utgör personlighetsvariabler bidrag till att kunna förklara mer av variansen
(Blass, 1991; Burger, 2009). Forsman och Johnson (1996) har konstaterat att självkänsla
påverkar  den  bakomliggande  motivationen  till  en  individs  agerande  och  Salmivalli
(2001)  har  påvisat  dess  influens  på  aktiva  och  passiva  personer  i
mobbningssammanhang. Vidare har självkänsla inverkan på beslutsfattande då en del av
vår självvärdering beror på den makt eller maktlöshet vi upplever (Edling & Liljeros,
2010;  Johnson,  2003).  Antagandet  att  en  relation  mellan  självkänsla  och  lydnad
existerar är följaktligen befogad även om samtliga hypoteser i denna studie inte kunde
bekräftas.
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Sammanfattningsvis  har  den  aktuella  studien  operationaliserat  lydnad  genom
personlighetsvariablerna  empati  och  locus  of  control.  Då  tidigare  experiment  haft
betoning på situationella faktorer ansågs det angeläget att undersöka benägenheten att
lyda genom aspekter som speglar personlighet, i detta fall bassjälvkänsla och förvärvad
självkänsla. Resultaten går i linje med hypotes (ii) men inte de andra, likväl är det för
tidigt  att  förkasta  hypoteserna  (i)  och  (iii)  då  befintlig  forskning  ger  stöd  för  dem.
Problematik kring operationaliseringen av OBE har försvårat utläsning av resultaten och
av denna anledning har försiktighet  iakttagits  vid tolkning. Efter analys  av resultatet
uppkommer  dock  frågan  om  det  inte  ändå  är  nödvändigt  att  inkludera
situationsspecifika variabler.

Metodologisk diskussion
Inom psykologisk forskning har såväl självkänsla som lydnad definierats på olika sätt
genom historien och det är viktigt att känna till att såväl självkänsla som lydnad  kan
definieras  på  andra  sätt  i  andra  studier.  För  denna  uppsats definierades  självkänsla
utifrån  två  kategorier,  bas-  och förvärvad självkänsla  enligt  Johnson (2003,  se  även
Forsman & Johnson,  1996;  Johnson,  et  al.,  1997;  Johnson & Blom,  2007).  Lydnad
definieras som benägenheten att följa uppmaningar från en auktoritet enligt Milgram
(1974, se även Blass, 1991; Burger, 2009; Milgram, 1963; 1965).

Undersökningsdeltagarna i denna studie rekryterades dels via författarens Facebooksida
och dels via utskick från Psykologiska Institutionens expedition till psykologistudenter
vid Stockholms Universitet. Nätverkstjänsten Facebook är ett effektivt verktyg för att nå
en stor grupp potentiella respondenter men det finns ett par negativa aspekter som kan
vara  värda  att  nämna.  Demografiska  eller  socioekonomiska  variabler  har  inte
efterfrågats varför det kan finnas en risk för homogenitet i urvalsgruppen som inte har
kontrollerats för. Inte heller bortfall har kontrollerats eftersom enkäten var öppen för
alla vilket inneburit en svårighet att få reda på vilka som faktiskt sett enkäten men valt
att  inte  delta.  Även  för  insamlingsmetoden  via  expeditionen  på  Psykologiska
Institutionen behöver nämnda aspekter tas i åtanke. Sammantaget har ändå fördelarna
med  rekrytering  via  dessa  två  kanaler  bedömts  väga  tyngre  än  nackdelarna  varför
metoderna  anses  rättfärdigade.  Studiens  stärkta  validitet  genom  ett  större  stickprov
anses motverka begränsningarna ett alltför homogent urval annars skulle medfört.

Att mäta lydnad genom enkätundersökning istället för via experiment kan vara föremål
för diskussion. Burger (2009) skriver att sin replikering av Milgram (1974) är den första
i  sitt  slag som har publicerats  på mer än 30 år.  Experimentet rättfärdigades  med att
försöksledarna hade mer varsamma instruktioner, bland annat att de avbröt vid 150 volt
istället  för  ursprungliga  450  volt  och  att  deltagarna  omedelbart  fick  hjälp  efter  att
försöket avbrutits. Likväl går det inte att blunda för de etiska aspekterna, att deltagarna
som fullföljde Milgrams experiment  utsattes  för enorm stress vilket  riskerade att  ge
bestående negativa konsekvenser (Blass, 1991). Av hänsyn till experimentets natur och
dess  svårförsvarliga  olämplighet  har  lydnad  i  denna  studie  därför  mätts  genom
variablerna empati och locus of control.

När vi diskuterar uppdelningen av lydnad i indirekta variabler kan vi även diskutera
dessa två variablers tillförlitlighet. Empati och locus of control är två stora begrepp som
inom psykologin utan svårighet fyller egna forskningsområden, se bland andra Davis
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(1983; 1994) och Eklund (2013) om empati samt Levenson (1973; 1981) och Halpert &
Hill (2011) om locus of control. Respektive variabel har varit och är fortfarande idag
förknippade  med  olika  mätmetoder  och  undersöks  från  olika  infallsvinklar.
Definitionerna som används i denna uppsats har valts på grund av att de genom tiotal år
har fått utstå tidens tand och fortfarande är aktuella i dagens forskning (Eklund, 2013;
Halpert & Hill, 2011). Icke desto mindre har båda begreppen fått reduceras något med
hänsyn till uppsatsens omfång samt på grund av att de endast utgör delvariabler för att
mäta  studiens  huvudvariabel  lydnad.  Denna  inskränkning  kan  vara  diskutabel  men
liksom de allra flesta studier behöver begrepp anpassas till sin aktuella kontext för att få
mening, begrepp som innehåller allt har i praktiken inget innehåll alls (Bryman, 2002).

Självrapporterade  data  har  tidigare  varit  kontroversiellt  då  det  funnits  kritik  om att
metoden  inte  varit  tillräckligt  reliabel  (Howard,  1994).  Det  har  dock  visat  sig  att
självrapportering varit överlägset andra mätinstrumentet när det handlar om exempelvis
beteendemätningar  (Bryman,  2002).  Howard  (1994)  menar  vidare  att  det  i
forskarvärlden funnits en alltför kritisk syn på självrapportering och för stor tilltro till
andra mätmetoder, detta trots att det empiriskt sett har visat sig att beteendeparametrar
har större validitet genom självskattning än andra datakällor.

Vid multipel regression bör extremvärden, så kallade outliers, samt heteroskedasticitet
och  multikollinearitet  tas  i  åtanke  då  dessa  problem  riskerar  att  bidra  till  en  skev
tolkning av resultatet (Edling & Hedström, 2003). Eftersom standardfelet underskattas i
ett  heteroskedastiskt  material  skulle  det  resultera  i  att  signifikanserna  överskattas.
Således ökar risken för typ I-fel, nämligen att det blir lättare att få signifikanta resultat
men baserat på felaktiga siffror. Då det insamlade materialet var tillräckligt omfattande
för regressionsanalys föredrogs denna metod framför exempelvis flervägs ANOVA som
annars skulle inneburit lägre power då variablerna behövts fördelas i grupper om låg
och hög (Borg & Westerlund, 2006).

Slutsats
Självkänsla och lydnad är omfattande,  dock idag separerade,  forskningsfält  och inga
studier har hittills undersökt begreppen tillsammans. Befintlig forskning ger ändå stöd
för att lydnad bör ha ett samband med de olika typerna av självkänsla (Blass, 1991;
Burger,  2009;  Davis,  1994;  Johnson,  2003;  Levenson,  1981).  Graden  av  kontroll
människor tror sig besitta ligger till grund för strukturerna av maktutövande och lydnad
som finns  i  samhället  (Edling  & Liljeros,  2010).  Nätverkande  i  exempelvis  arbete,
fritidsintressen, vänskap eller familj genomsyras av att antingen påverka eller påverkas
av  andra  (Edling  &  Rydgren,  2007)  och  ledarskap  är  ett  exempel  på  relation  där
maktfaktorn är ofrånkomlig. (Åkerblom, 2011).  Resultaten i denna studie antyder den
förvärvade  självkänslans  positiva  relation  till  lydnad.  Även  om  bassjälvkänslans
enskilda  eller  modererade  roll  inte  kunde  fastställas  finns  anledning  att  i  framtida
forskning undersöka sambandet närmare. Operationaliseringen av lydnad i denna studie,
till  empati  och  locus  of  control,  anses  bidragit  till  de  oväntade  resultaten.  I  en
uppföljande  studie  kan  situationella  variabler  möjligen  inkluderas. Ytterligare  ett
perspektiv  för  vidare  forskning  inom  lydnadsbeteende  kan  vara  den  betingade
självkänslans olika aspekter (se Johnson & Blom, 2007).
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