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PERSONER 

Charlotta Lindberg 
 

Individers placering i syskonskaran och dess relation till beteenden har 
varit i fokus för otaliga studier. Det finns dock relativt lite forskning kring 
syskonplaceringens relation till personlighet i Sverige. Syftet med denna 
studie var att undersöka syskonplaceringens relation till personligheten 
enligt Big Five-Inventory (Zakrisson, 2010). Studien inkluderade vuxna 
personer (N=1070) som var relaterade till Stockholms universitets databas 
och svarade elektroniskt på enkäten (BFI). Fyra grupper av 
syskonplacering inkluderades: äldstabarn, mellanbarn, yngstabarn och 
ensambarn. Fem envägs oberoende variansanalyser genomfördes för att 
testa syskonplaceringens effekt på de fem personlighetsdimensionerna: 
Extraversion, Agreeableness, Conscientiousness, Neuroticism och 
Openness to experience. Resultatet visade att äldstabarn hade signifikant 
högre grad av Conscientiousness jämfört med yngstabarn. Detta resultat 
stöder tidigare forskning från personlighetspsykologin. Inga andra 
skillnader i personlighet kunde relateras till syskonplacering. 

 
 
Syskonplaceringens relation till personligheten är ett relativt outforskat ämne. Detta ämne 
behandlas visserligen inom psykologisk forskning men är även i fokus inom 
populärvetenskapen och bland självhjälpsböcker för att människor skall förstå och beskriva 
sig själv och andra bättre. Även om syskonplaceringens relation till personlighetsdrag kan 
upplevas som något kontroversiell har forskning visat att det finns ett samband (Pollet, 
Dijkstra, Barelds, & Buunk, 2010). Den föreliggande studien fokuserar på 
syskonplaceringens relation till personligheten mätt med de fem 
personlighetsdimensionerna som på engelska är Extraversion (utåtriktning), Agreeableness 
(vänlighet), Conscientiousness (noggrannhet, samvetsgrannhet), Neuroticism (känslomässig 
instabilitet) och Openness to experience (öppenhet för nya erfarenheter). De engelska 
begreppen på personlighetsdimensioner är mer vedertagna än de svenska motsvarigheterna. 
I fortsättningen av texten kommer därför att tillämpas de engelska begreppen för 
personlighetsdimensionerna.  
 
Personlighet enligt Big Five 
Personligheten kan beskrivas som en uppsättning av egenskaper som gör att en person beter 
sig på ett meningsfullt och konsekvent sätt (Schofield, Conger, Donnellan, Jochem, 
Widaman, & Conger, 2012). Med personlighetsdrag menas hur en individ beter sig inom 
olika livskontexter (Robinson, Lopez, & Ramos, 2013). Personligheten är relativt bestående 
över tid, till exempel under ett livslopp (McCrae & Costa, 1992). Inom psykologin används 
ofta personlighetstest för att uppmäta personligheten och predicera beteenden (Paunonen, 
2003). Det finns en mängd beskrivningar av personlighetstest (McCrae & Costa, 1992). 
Big-Five Inventory-44 (BFI) är ett användbart test för att mäta personlighet. Istället för att 
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använda en stor mängd enskilda personlighetsdrag är flertalet personlighetsdrag 
sammanslagna till fem oberoende huvudgrupper eller personlighetsdimensioner: 
Extraversion, Agreeableness, Conscientiousness, Neuroticism och Openness to experience. 
Personlighetsdimensionerna presenteras ofta i en femfaktormodell (McCrae & John, 1992). 
 
Extraversion innefattar hur social och pratsam personen är. En extrovert person kan 
upplevas som energisk och modig. Förutom att den extroverta personen är entusiastisk och 
ambitiös kan hon även uppfattas som påstridig och överlägsen. Kärnan i utåtriktningen är 
ändå positiva emotioner och värme. Extroverta personer har en benägenhet att fokusera på 
det positiva i situationen och således uppfatta situationen som mindre stressande. 
Extroverta personer upplever även mindre fatigue än introverta, då extroverta individer 
fokuserar på positiva affekter (Wayne, Musisca, & Fleeson, 2002). Låg grad av 
Extraversion kan innebära att personen är tystlåten, blyg, reserverad och tillbakadragen. 
(McCrae & John, 1992). 
 
Agreeableness inrymmer mänskliga aspekter som till exempel omvårdnad, omsorg, 
altruism och emotionellt stöd. En person med högre grad av Agreeableness är godsint och 
samarbetsvillig. För lite vänlighet kan innebära fientlighet, likgiltighet mot andra och 
avundsjuka. I extrema fall kan föga Agreeableness leda till illvilja. (McCrae & John, 1992) 
 
Conscientiousness kännetecknas av noggrannhet. En dimension av Conscientiousness är att 
vara ansvarsfull, samvetsgrann och flitig, vilka är proaktiva aspekter.  Vidare kan en person 
med noggrannhet vara välorganiserad, självdisciplinerad och metodiskt prestationsinriktad. 
Den person med högre grad av Conscientiousness uppfattas som pålitlig och kompetent. 
Samtidigt finns det en hämmande aspekt i att vara organiserad, då det innehåller att hålla 
impulsbeteenden tillbaka. (McCrae & John, 1992) 
 
Neuroticism innebär att vara ängslig, orolig och bekymrad. En person som har hög grad av 
Neuroticism upplever en konstant negativ affekt och en benägenhet att lätt bli berörd. 
Självmedvetenheten hos en person med Neuroticism är ofta relaterad till irrationellt 
tänkande och dåligt självförtroende.  En person med Neuroticism kan uppleva dålig kontroll 
av impulser och begär men även somatiska besvär (hypokondri) eller ineffektiva 
copingstrategier.  Lika så är det kännetecknande med frustration och skuldkänslor. Låg grad 
av Neuroticism behöver inte innebära god mental hälsa, snarare innebär det att vara lugn 
och samlad. (McCrae & John, 1992) 
 
Openness to experience kännetecknas av öppenhet för nya erfarenheter. Openness kan 
inrymma fantasifullhet och kreativitet. Openness inbegriper även intellektualitet, 
uppfinningsrikedom och att vara förfinad eller kultiverad. En aspekt är även tendensen för 
risktagning. En person med låg grad av Openness kan vara icke-begrundande och trångsynt. 
En person med högre grad av Openness är däremot mera accepterande för förändringar och 
mer benägen att utveckla kreativa lösningar på konflikter och problem. 
(MacCrae & John, 1991) 
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Syskonplacering-och-dess-relation-till-personlighet 
Syskonplacering innebär i vilken ordningsföljd ett syskon är relaterat till andra syskon 
(Sulloway, 1999). Riklig forskning uppvisar att syskon förblir olika från varandra som om 
de inte vore släkt, även om de är uppfostrade tillsammans (Plomin & Daniels, 1987). Om 
uppfostringsmiljön blir den samma för syskon blir syskonplaceringen den faktor som skiljer 
syskonen åt. Till syskonplacering räknas även familjestorlek, skillnader i ålder, styrka och 
privilegier bland syskon (Dixon, Reyes, Leppert, & Pappas, 2007; Tucker, McHale & 
Crouter, 2003). Enligt Sulloway (1996) är effekten av syskonplacering på personlighet som 
tydligast vid ungefär två till fem års åldersskillnad. Sulloway (1996) betonar att 
syskonplaceringen även kan bli funktionellt förändrad, när syskon avlidit, eller när flera 
barn kommer in i familjen med omgifte eller adoption. Om ett syskon avidentifierar sig från 
närmaste syskon, kan det också uppstå oväntade mönster i personligheterna (Sulloway, 
1996). Det kan då bli mer skillnader i personligheter mellan de närmaste syskonen. Detta 
kan belysas med att äldstabarn och mellanbarn, samt mellanbarn och yngstabarn, får större 
skillnader i personligheter jämfört med äldstabarn och yngstabarn (Sulloway, 1996; Healey 
& Ellis, 2004). 
 
Forskare hävdar att syskonplaceringen är relaterad till beteendet och de individuella 
prestationerna och att det är därför som syskonplaceringen influerar personligheten över tid. 
Sulloway (1996) menar att syskonvariationer i familjehemmet leder till motsvarande 
syskonvariationer i vuxenlivet. Att även som vuxen bli jämförd med syskon kan framkalla 
både positiva och negativa känslor oberoende om individen blir jämförd uppåt eller nedåt 
(Buunk, Collins, Taylor, & VanYpreen, 1990). Skillnader i personlighet och socialt 
beteende bland syskon härstammar från skilda syskonstrategier i tävlan om föräldrarnas 
satsning eller investering (Sulloway, 1996; Sulloway, 2007; Sulloway & Zweigenhaft, 
2010). Individer från samma syskonskara kan till exempel ha varierande erfarenheter med 
sina föräldrar inom olika domäner, såsom privilegier, sysslor, och discipliner (Tucker et al., 
2003). Syskon borde egentligen behandlas helt jämlikt. Föräldrars olikartade behandling av 
sina barn från början kan vara en huvudorsak till varför syskon från samma familj förblir 
olika till sin natur (Tucker et al., 2003). En aspekt av föräldrarnas olika investeringar i sina 
barn kan antas vara att resurserna till barnen är begränsade (Hertwig, Davis, & Sulloway, 
2002). När föräldrar uppfostrar barn som är födda vid olika tidpunkter men där alla kräver 
omvårdnad, är det ofta något barn som får mindre resurser än ett annat (Hertwig et al., 
2002). I en studie om äldstabarn och yngstabarn gällande familjeroller upplevde syskonen 
att de fick olikartade privilegier och sysslor jämfört med varandra (Tucker et al., 2003). 
Syskonen upplevde även växlande grad av ömhet och disciplin (Tucker et al., 2003). 
 
Föräldrar tenderar att favorisera äldstabarnet jämfört med de andra syskonen, eftersom detta 
är äldst och ofta utvecklar intressen som är i enlighet med föräldrarnas egna intressen 
(Sulloway & Zweigenhaft, 2010). Äldstabarnet skapar en plats i familjen för att 
upprätthålla familjens traditioner (Sulloway, 1996). Samtidigt kan äldre föräldrar också 
favorisera yngstabarnet, eftersom det kommer att vara det sista barnet de kan få (Sulloway, 
2007; Sulloway & Zweigenhaft, 2010). Mellanbarnet tenderar att få mindre resurser, vilket 
framkommit i tidigare studier. (Hertwig et al., 2002). Mellanbarnet är inte exklusivt enda 
barnet i hushållet, som äldstabarn och yngstabarn varit. Mellanbarn förväntas därför vara 
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mer riskbenägna för att skapa förbund med föräldrar (Sulloway, 1996). Yngstabarnet är ofta 
sist i hushållet när de äldre barnen flyttat ut. Yngstabarn tenderar att identifiera sig mindre 
med föräldrar och är mer benägna att utveckla intressen som kolliderar med föräldrars 
intressen (Sulloway, 1996). Ensambarnets intressen däremot överensstämmer med 
föräldrarnas (Sulloway, 1999). Ensambarnet är värdesatt av sina föräldrar. Ensambarnet är 
således inte drivet till att ockupera en plats i familjen, då det inte finns någon 
syskonrivalitet (Sulloway, 1999).  
 
Flera studier påvisar skillnader i personlighetsdimensioner beroende på syskonplacering. 
Tidigare undersökningar har visat att personlighetsdimensionen Conscientiousness hade 
störst samband till äldstabarn (Healey & Bruce 2006; Sulloway, 1996; Sulloway & 
Zweigenhaft, 2010). Tidigare studier bekräftar även att äldstabarn inom familjen har en 
särskild tendens att ansvarsfullt hålla kontakt med syskon jämfört med mellanbarn och 
yngstabarn (Pollet & Nettle, 2007). Äldstabarn tog till exempel oftare veckovis kontakt 
med sina yngre syskon jämfört med vice versa (Pollet & Nettle, 2007). Beck, Burnet och 
Vosper (2005) fann även att äldstabarnen var mer dominanta än mellanbarnen och 
yngstabarnen. Äldstabarnen var också mer konventionella och bundna till regler 
konstaterade Sulloway (1996).  
 
Det har påvisats i studier att mellanbarnet har högre grad av Agreeableness. Enligt 
Sulloway skulle mellanbarnet ha en tendens att vara tävlingsorienterad (1996). Både 
mellanbarn och yngstabarn hade även högre grad av Agreeableness, vilket framkom som en 
förståelse för utsatta personer och med tankar om att människor skall behandlas lika 
(Sulloway, 1996). Mellanbarnet antas hellre söka sociala aktiviteter utanför familjen än 
inom familjen, vilket skilde sig från andra syskonkategoriers sociala beteenden (Salmon, 
2003). I en studie med unga män hittades inget samband mellan att vara mellanbarn och att 
ha sämre självförtroende (Kidwell, 1982).  
 
Yngstabarn är har enligt några studier högre grad av personlighetsdimensionen Openness 
relaterat till risktagning. Enligt Sulloway skulle yngstabarn ha högre grad av Openness än 
äldstabarn (1996). Yngstabarn har även befunnits vara mer rebelliska (Sulloway, 1996). 
Yngstabarnen visade sig vara mer sociala och extroverta än äldstabarnen (Beck & et al., 
2005). Enligt Sulloway och Zweigenhaft (2010) är yngstabarn även benägna till större 
risktagning och spänningssökning. Detta uppmärksammades bland annat i en stor 
amerikansk studie där yngre bröder dominerade starkare i baseballtävlingar jämfört med 
äldre bröder (Sulloway & Zweigenhaft, 2010). Överlag föreslog den studien att mellanbarn 
och yngstabarn ofta utvecklar sportsliga intressen under livet, medan äldstabarn blir mer 
akademiskt målinriktade, flitiga och noggranna (Sulloway & Zweigenhaft, 2010).  
 
Det har påvisats i flera studier att ensambarn är en svårdefinierbar grupp. Ensambarn eller 
endabarn är egen grupp i syskonplaceringen men är inte lika vanlig typologiskt som 
äldstabarn, mellanbarn och yngstabarn. Enligt Sulloway (1996) är ensambarn den grupp 
som är svårast att predicera. Frånvaron av syskon att interagera med kunde göra denna 
grupp mer lättpåverkad för yttre influenser (Plomin & Daniels, 1987, Sulloway, 1999). 
Enligt tidigare forskning är inte ensambarn mer osociala eller ängsliga än andra 
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syskonkategorier trots avsaknaden av interaktioner med syskon (Sulloway, 1999; Welch, 
1997). Snarare kan ensambarn likt äldstabarn vara dominanta och ambitiösa (Sulloway, 
1999). 
 
Syfte och problemformulering 
Det finns mycket internationell forskning kring syskonplacering och personlighet. Men det 
finns mindre fokus på ämnet i Sverige. Syftet med den föreliggande studien var undersöka 
syskonplaceringens relation till personligheten mätt med personlighetsdimensionerna 
Extraversion, Agreeableness, Conscientiousness, Neuroticism och Openness to experience. 
I denna studie undersöktes fyra typer av syskonplaceringar: äldstabarn, mellanbarn, 
yngstabarn och ensambarn. Enligt Sulloway (1996) har äldstabarn högre grad av 
Conscientiousness jämfört med yngstabarn. Äldstabarn har även högre grad av 
Extraversion och högre grad av Neuroticism jämfört med mellanbarn och yngstabarn 
(Sulloway, 1996, 1999). Dominansaspekten hos äldstabarn var relaterad till att ha högre 
grad av Extraversion (Sulloway, 1996, 1999).  Graden av Openness och graden av 
Agreeableness är högre hos mellanbarn och yngstabarn, jämfört med äldstabarn (Sulloway, 
1996). I studien replikerades Sulloways (1996; 1999) hypoteser om äldstabarn, mellanbarn 
och yngstabarn. Frågeställningen löd: finns det skillnader relaterade till syskonplaceringen i 
personlighetsdimensionerna (femfaktormodellen) hos vuxna personer? 

 

Baserat på tidigare forskning (Sulloway 1996, 1999) ställdes följande hypoteser: 
1) Personer som är äldstabarn har högre grad av Conscientiousness jämfört med personer 
som är yngstabarn i syskonplaceringen.  

2) Personer som är mellanbarn och yngstabarn har högre grad av Openness jämfört med 
äldstabarn i syskonplaceringen.  

3) Personer som är äldstabarn har högre grad av Extraversion och högre grad av 
Neuroticism jämfört med mellanbarn och yngstabarn i syskonplaceringen. 

4) Mellanbarn och yngstabarn har högre grad av Agreeableness jämfört med äldstabarn i 
syskonplaceringen. 

5) Personer som är ensambarn har mindre grad av Neuroticism och högre grad av Openness 
jämfört med äldstabarn, mellanbarn och yngstabarn i syskonplaceringen. 

 

Metod 

 

Undersökningsdeltagare 
Stickprovet bestod av 1070 personer som tillhörde Stockholms universitets databas. 
Majoriteten 681 (63,6%) personer var kvinnor och 389 (36,4%) personer var män. Åldern 
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på deltagarna varierade mellan 18 till 83 år. Medelåldern var 36,38 (SD = 13,66). Urvalet 
bestod av nuvarande och tidigare studenter samt personal från olika institutioner på 
Stockholms universitet. Kravet för att delta i studien var att vara myndig. Bland 
undersökningsdeltagarna var 396 äldstabarn, 205 mellanbarn, 368 yngstabarn och 101 
ensambarn. 

Material 
Materialet som användes i studien var Big Five Inventory med påståenden anpassat till 
svenska förhållanden av Zakrisson (2010). Testet mätte personlighetsdimensionerna 
Extraversion (8 item), Neuroticism (8 item), Openness (10 item), Agreeableness (9 item), 
Conscientiousness (9 item) med totalt 44 påståenden. Deltagarna skattade sig själva enligt 
en Likert-skala från 1 (instämmer inte alls) till 5 (instämmer helt). Skalan var omvänd på 16 
påståenden, det vill säga skalan 1-5 blev 5-1 vid poängräkning. Värdena på alfa av 
sammanslagna påståenden till varje personlighetsdimension var mellan .72 - .86. (se Tabell 
1, α) Validiteten för svenska Big Five Inventory hade visat sig vara god i tidigare studie där 
faktorstrukturen studerats i respektive personlighetsdimension (Zakrisson, 2010). Förutom 
BFI ställdes fyra demografiska frågor om kön, ålder, studie/yrkesinriktning och 
syskonplacering (äldstabarn, mellanbarn, yngstabarn eller ensambarn).  

Procedur 
Frågeformuläret konstruerades elektroniskt via Survey and Reports instruktionsvideo. 
Frågeformuläret skickades ut elektroniskt via Survey and Reports under december 2013 
enligt anvisningarna om distribution. För rekrytering användes Stockholms universitets 
databas, som gick att tillgå via Survey and Reports. För att få spridning och 
generaliserbarhet på svaren skickades enkäten ut till samtliga 9649 personer som tillhörde 
Stockholms universitets databas mejlinglista. Deltagarna informerades initialt om studiens 
syfte i utskicket. Ingen påminnelse skickades ut	   eller ersättning gavs för deltagandet.	  
Enkäten var öppen i 15 dagar.	   Svarsfrekvensen var ca 11%. Deltagandet i studien var 
frivilligt och enkäten besvarades anonymt. Datamaterialet med svaren från intressenterna 
exporterades automatiskt från enkätsystemet till en Excel fil, som importerades till 
statistikprogrammet SPSS. Datamaterialet behandlades och förvarades konfidentiellt.  

Dataanalys 
För analys användes statistiska programmet SPSS. Först beräknades deskriptiv statistik för 
variablerna och Cronbachs alfa togs fram för subskalorna för Big Five Inventory. Sedan 
genomfördes Pearsons korrelationsanalyser mellan studiens alla variabler. Slutligen gjordes 
det fem separata envägs oberoende variansanalyser (ANOVA) för att pröva 
syskonplaceringens effekt på personlighetsdimensionerna. 

 

Resultat 

Deskriptiv-statistik-och-Cronbachs-alfa 
Deskriptiv statistik med medelvärden, standardavvikelser och Cronbachs alfa för Big Five 
Inventory (BFI) subskalor har sammanställts i Tabell 1. I Tabell 2 presenteras medelvärden 
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och standardavvikelser i deltesten i BFI för de fyra syskonplaceringsgrupperna.  

 

 

Tabell-1. Deskriptiv statistik M, SD på de fem personlighetsdimensionerna av totala urvalet, 
och reliabilitetsmåttet Cronbachs alfa (N =1070).  

Dimension i BFI M SD α Antal item 
Extraversion 3,25 .78 .86 8 
Agreeableness 3,77 .54 .72 9 
Conscientiousness 3,73 .63 .80 9 
Neuroticism 2,80 .74 .83 8 
Openness 3,75 .61 .79 10 
Big Five Inventory-44 (Zakrisson, 2010) 

 

 

Tabell-2. Deskriptiv statistik M, SD, för de fem personlighetsdimensionerna för olika 
syskonplaceringar. 

Dimension i BFI Äldstabarn Mellanbarn Yngstabarn Ensambarn 

M SD M SD M SD M SD 

Extraversion 3.25 .79 3.25 .78 3.22 .78 3.31 .75 
Agreeableness 3.78 .55 3.80 .50 3.75 .54 3.72 .56 
Conscientiousness 3.79 .64 3.76 .61 3.66 .63 3.69 .64 
Neuroticism 2.79 .75 2.83 .73 2.80 .74 2.78 .74 
Openness 3.78 .61 3.76 .60 3.71 .61 3.78 .64 
n 396 205 368 101 
Big Five Inventory-44 (Zakrisson, 2010) 

 

 

Korrelationsanalys 
En korrelationsanalys enligt Pearson gjordes för att belysa samvariationen mellan 
personlighetsdimensioner och ålder. Korrelationerna varierade mellan medelstarkt till svagt 
samband (Se Tabell 3). Personlighetsdimensionerna korrelerade signifikant sinsemellan. 
Endast Openness-personlighetsdimensionen var orelaterad till Conscientiousness och 
Neuroticism. Extraversion, Agreeableness, Conscientiousness och Openness korrelerade 
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positivt sinsemellan. Neurotiscim däremot korrelerade negativt med övriga 
personlighetsdimensioner utom med Openness. Tabell 3 visar vidare att äldre deltagare 
rapporterade högre grad av Extraversion, Conscientiousness och Openness jämförelsevis 
med yngre deltagare.  Yngre deltagare rapporterade däremot högre grad av Neuroticism 
jämfört med äldre deltagare. 

Tabell 3. Korrelationsmatris, Pearssons korrelationer mellan personlighetsdimensioner, 
ålder, (N =1070). 

Dimension 
i BFI 

Extra-
version 

Agree-
ableness 

Conscien-
tiousness 

Neuro-
ticism 

Open-
ness 

Ålder 

Extraversion -      
Agreeableness .27** -     
Conscientiousness .23** .31** -    
Neuroticism -.29** -.33** -.32** -   
Openness .20** .15** .04 -.05 -  
Ålder .06* .03 .15** -.18** .13** - 
   * = p<.05;  ** = p<.01 

 

Envägs-oberoende-variansanalyser-(ANOVA) 
Det utfördes totalt fem envägs oberoende variansanalyser med personlighetsdimension som 
beroendevariabel och syskonplacering som oberoende variabel. En envägs oberoende 
ANOVA genomförd för Conscientiousness och syskonplacering påvisade ett signifikant 
samband, (F3, 1066 = 2,82. p = .038, η2 = .008). Ca 1% av variansen av Conscientiousness  
förklarades av syskonplacering. När F-kvoten var signifikant utfördes ett Post Hoc test av 
typen Tukey. Post Hoc Tukey testet visade att endast skillnaden mellan äldstabarn (M = 
3,79, SD = .64) och yngstabarn (M = 3.66, SD = .63) var signifikant (p <.05). 

En envägs oberoende ANOVA för Extraversion och syskonplacering påvisade inga 
signifikanta skillnader. (F3, 1066 = .39, p = .76. η2 = .001). En envägs oberoende ANOVA 
gällande Agreeableness och syskonplacering påvisade inte heller någon signifikant skillnad. 
(F3, 1066 = .83, p = .48. η2 = .002). En envägs oberoende ANOVA mellan Neuroticism och 
syskonplacering påvisade inga signifikanta skillnader (F3, 1066 = .21, p = .89. η2 = .001). 
Slutligen en envägs oberoende ANOVA gällande Openness och syskonplacering påvisade 
inga signifikanta skillnader relaterat till de fyra syskonplaceringarna. (F3, 1066 = .97, p = .41. 
η2 = .003). 

 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka syskonplaceringars relation till personligheten 
mätt med de fem personlighetsdimensionerna i femfaktormodellen (MacCrae & John, 
1992). Sammanlagt testades fem hypoteser relaterade till syskonplacering och 
personlighetsdimension. De fyra första hypoteserna var replikerade från Sulloways tidigare 
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studier om syskonplacering (Sulloway, 1996; 1999). Femte hypotesen prövade ensambarn 
relaterat till personligheten. Flera forskare har förut försökt att replikera Sulloways studier 
om syskonplacering relaterade till femfaktormodellen. Forskare har emellertid haft 
varierande framgångar till att komma fram till likvärdiga resultat (Pollet et al., 2010; 
Michalski & Shackelford, 2002).  
 

Första hypotesen som skulle testas löd att äldstabarn har högre grad av Conscientiousness 
jämfört med yngstabarn. De föreliggande resultaten visade en signifikant skillnad i 
Conscientiousness som kunde hänföras till syskonplacering nämligen att äldstabarn hade 
högre grad av Conscientiousness jämfört med yngstabarn, vilket gav stöd åt hypotes 1. 
Resultatet angående Conscientiousness är i linje med tidigare forskning (Sulloway, 1996; 
Healey & Bruce, 2004). Äldstabarn var noggranna, ansvarsfulla och lydiga jämfört med 
yngstabarn. I motsats menar Herrera, Zajonc, Wieczorkowska och Cichomski (2003) att 
yngstabarn var minst lydiga och noggranna. Äldstabarn var även mer självdisciplinerade 
och kontrollerade (Sulloway, 1999). När personer med högre grad av Conscientiousness 
lyckas fullfölja planering med hårt arbete kan det leda till en positiv sinnesstämning och en 
förenkling av krävande situationer. Personer mer högre grad av Conscientiousness har till 
exempel lättare att korrekt fullfölja uppgifter på ett grundligt sätt (McCrae & John, 1992). 
Denna dimension kan tänkas vara särskilt användbar vid universitetsstudier. Positivt är 
också att högre grad av Conscientiousness är relaterad till mindre konflikter och mer 
fulländad tid till följd av god planering och effektiv organisering (McCrae & John 1992).  

Andra hypotesen löd att mellanbarn och yngstabarn har högre grad av Openness, jämfört 
med äldstabarn. Sulloway menade (1996) att yngstabarn och mellanbarn var mer 
riskbenägna och rebelliska jämfört med äldstabarn. Resultatet uppvisade ingen relation med 
syskonplacering och Openness, hypotes 2 kunde således inte verifieras. Openness har i 
tidigare forskning, emellertid kunnat relateras till syskonplacering (Healey & Bruce, 2004; 
Sulloway, 1996; Sulloway & Zweigenhaft, 2010).  
 
Tredje hypotesen löd att äldstabarn har högre grad av Extraversion och högre grad av 
Neuroticism jämfört med mellanbarn och yngstabarn. Sulloways (1996) menade att 
äldstabarn har högre grad Extraversion, relaterad till dominans och bestämdhet. 
Extraversion hos äldstabarn var dock mindre relaterat till sociala faktorer. Föreliggande 
resultat uppvisade inte någon relation mellan syskonplacering och Extraversion, hypotes 3 
gällande Extraversion, kunde följaktligen inte verifieras. Tidigare studier har visat 
motstridiga resultat angående Extraversion och syskonplacering jämfört med Sulloway 
(1996), emedan yngstabarn har haft högre grad Extraversion jämfört med äldstabarn (Dixon 
et al., 2007). Resultatet i den här studien kan ha påverkats av att personlighetsdimensionen 
Extraversion utmärks av sitt breda innehåll jämförelsevis med övriga 
personlighetsdimensioner (MacCrae & John, 1992). En person med Extraversion kan vara 
utåtriktad och social och därför bli skattad som extrovert, medan en annan person kan vara 
dominant och mindre social men ändå bli skattad som lika extrovert. Att vara dominant och 
att vara social är två skilda personlighetsdrag men dessa är ändå klassificerade till samma 
personlighetsdimension i femfaktormodellen (MacCrae & John, 1992; Sulloway, 1999). 
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Neuroticism kännetecknas av känslomässig instabilitet och oro (MacCrae & John, 1992). 
Sulloway (1996, 1999) hävdade att äldstabarn tenderar att ha högre grad av Neuroticism 
bland annat på grund av rädsla för att förlora makt i familjen gentemot mellanbarn och 
yngstabarn. Det hittades inte någon relation till äldstabarn och Neuroticism i föreliggande 
studie, hypotes 3 gällande Neuroticism kunde därför heller inte verifieras.  
 
Fjärde hypotesen löd att mellanbarn och yngstabarn har högre grad av Agreeableness 
jämfört med äldstabarn. Sulloway antydde (1996, 1999) att yngstabarn och mellanbarn var 
vänligare för att anpassa sig till familjen och hantera äldstabarnets dominans. Sulloway 
indikerade att familjesituationen skulle tvinga mellanbarn och yngstabarn att bli mera 
kollaborativa. I denna studie kunde inte dessa teorier om Agreeableness replikeras varpå 
hypotes 4 heller inte kunde verifieras.  
 
Femte hypotesen löd slutligen att ensambarn har mindre grad av Neuroticism och högre 
grad av Openness jämfört med äldstabarn, mellanbarn och yngstabarn. Resultaten 
uppvisade däremot inga samband med ensambarn relaterat till Neuroticism och Openness, 
varpå hypotes 5 inte heller kunde verifieras. Resultaten uppvisade alltså generellt inga 
signifikanta samband med samtliga syskonplaceringar relaterat till 
personlighetsdimensionerna: Extraversion, Agreeableness, Neuroticism och Openness.  
 
Metoddiskussion 
Big Five Inventory (Zakrisson, 2010), användes som frågeformulär i en elektronisk enkät 
med självskattning på en Likert skala. Reliabiliteten i BFI visade sig vara god. Cronbachs 
alfa för items tillhörande personlighetsdimensionernas subskalor hade en räckvidd, från .72 
- .86, det vill säga från moderat till hög reliabilitet. Resultatet var jämförbart med 
Zakrissons värden på alfa med en sträckvidd på .73 - .84. Testet var således brukbart att 
använda på en gruppnivå för att jämföra syskonplaceringsgrupperna. 

Validiteten har tidigare undersökts med hjälp av en Varimax-roterad 
principalkomponentanalys för de 44 påståendena relaterat till de fem 
personlighetsdimensionerna.  Faktorladdningarna fluktuerade då mellan .38 och .82, i 
respektive personlighetsdimension, det vill säga från moderata till höga korrelationer 
(Zakrisson, 2010). Ur validitetssynpunkt bör även tas i beaktande bias om social 
önskvärdhet som kan förekomma vid självskattningar. I synnerhet vid självskattningar om 
personlighetsegenskaper bör bias om social önskvärdhet uppmärksammas (Wood, 2015). 
När denna enkät kunde besvaras anonymt tros denna aspekt ha påverkat resultatet 
marginellt, men en kontrollmätning med lie-items kunde inkluderas i kommande studier. 
Resultatet kan ha lika så påverkats av stereotypa föreställningar om syskonplaceringar, 
vilket kunde särskiljas med en metasyntes i kommande forskning (Zell, Krizan & Teeter, 
2015). Även om ålder korrelerade signifikant med vissa personlighetsdimensioner, var 
korrelationerna svaga och den variabeln kontrollerades därför inte i fortsatta analyser. 

 
I studien användes ett beprövat test för att mäta personlighet men enligt Paunonen och 
Ashton (2001) skulle det finnas en alltför stor tilltro till Big Five på bekostnad av andra 
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personlighetsvariabler, som kanske är helt oberoende från femfaktormodellen. Enligt 
forskarna skulle Big Five korrelera lågt med variablerna religiositet, manipulering, 
oärlighet, förförelse, egoism, humor, sparsamhet, konventionalitet, maskulinitet-femininitet, 
och osäker risktagning (Paunonen & Ashton 2001). Vidare menar Paunonen och Ashton 
(2001) att smalare personlighetstest med flera personlighetsvariabler bättre kan predicera 
beteenden och öka generaliserbarheten i resultat. Enligt Paunonen och Ashton (2001) 
kommer inte all varians av personlighetsdrag fram med enbart personlighetsdimensionerna 
i Big Five. I sådant fall kan en viktig kunskapskälla eventuellt gå förlorad (Paunonen & 
Ashton 2001). Big Five personlighetstest står kvar för att mäta en stor mängd variation av 
personlighet för att förstå och predicera beteenden, men för att få fram all variation av 
personlighetsvariabler, skulle det kunna kompletteras.  

Det inkluderades fyra grupper av syskonplaceringar äldstabarn, mellanbarn, yngstabarn och 
ensambarn. Till skillnad från Sulloway (1996) är det valt att särskilja äldstabarnet och 
mellanbarnet samt att inkludera även ensambarnet till studien. Det var inte helt givet att 
ensambarn skulle inkluderas. Från ensambarnsgruppen går det inte att ta ut varianser i 
personlighet relaterat till syskon, varpå familjedynamiken som påverkar personligheten kan 
bli mindre påtaglig (Plomin & Daniels, 1987). Trots att ensambarn är en syskonplacering 
har forskare ofta valt att exkludera denna grupp (Michalski & Shackelford, 2002; Sulloway 
1996). Detta märktes inte minst genom att det var svårt att hitta litteratur i ämnet om 
personlighet relaterat till ensambarn. Det var även svårt att hitta tidigare forskning om 
mellanbarn. Däremot var det lättare att hitta tidigare forskning kring äldstabarn och 
yngstabarn.  

Styrkan i denna studie var att den baserades på ett stort stickprov. Större stickprov ökar 
power i de befintliga effekterna men har även fördelar för detta specifika ämne. 
Syskongrupper som vanligtvis är mindre representerade inom forskning blev nu 
välrepresenterade, såsom mellanbarn och ensambarn, vilket gav värdefull information. 
Stödet för syskonplaceringens effekt på personligheten har inte varit stor även om det 
funnits viss evidens (Daniels & Plomin, 1987). Det finns generellt delade meningar inom 
forskning om det empiriskt går att styrka att syskonplaceringen är relaterad till 
personligheten. I flera fall har dylika studier tyvärr varit bristfälliga med för små urval eller 
att undersökningarna inte varit tillräckligt metodiskt utförda.  Samma studieupplägg har 
ibland även gett skilda resultat hos olika forskare. 

Den här studien kan bli svår att replikera i detalj. Enkäten kunde skickas ut till ett 
förhållandevis stort urval. Studenter har däremot inte längre tillgång till databasens 
avancerade mejlinglista via Survey and Reports.  En möjlig teknisk brist i systemet gjorde 
det stora utskicket genomförbart. Vid replikering av studien rekommenderas ändå att 
studenter själva rekryterar sina deltagare manuellt. Studenter kan fortfarande distribuera 
enkäter via Survey and Reports men för närvarande till färre antal personer (max 800). 
Bortfallet var stort, vilket kunde eventuellt ha berott på timingen av enkäten, som var i 
slutet på terminen. Inga påminnelser kunde skickas ut, vilket lika så tros ha ökat bortfallet. 
En bortfallsanalys hade behövts göras för att kunna dra närmare slutsatser om låga 
svarsfrekvensen.  En replikering av studien är därför särskilt motiverad.  
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Fler faktorer behöver inkluderas i kommande studier. I framtida studier vore det en fördel 
att även samla information om antalet syskon då det kan antas att ju större familjen blir 
desto större blir själva dynamiken som är relevant för personlighetsutveckling (Dixon & et 
al., 2008). Även faktorer såsom tvillingskap, skillnader i ålder, hel eller halvsyskon eller 
adoptivsyskon kan ge viktig information vid mätning av skillnader i personligheter relaterat 
till syskonplacering. Tvillingssyskongruppen fanns inte med som alternativ i enkäten. Det 
bör även nämnas att variabeln kön fanns endast i två alternativ: man eller kvinna, vilket 
resulterade i viss kritik av några respondenter som inte ville besvara enkäten av den 
anledningen. I kommande studier är det givet att ett valfritt tredje alternativ till kön 
inkluderas. 

Slutsats 
I ett mycket stort stickprov var Conscientiousness den enda personlighetsdimensionen som 
framstod särskiljande för syskonplacering relaterat till personlighet. Den föreliggande 
studien har bidragit till att stödja en vedertagen uppfattning att äldstabarn tenderar att vara 
mer samvetsgranna, pålitliga och ansvarstagande jämfört med yngstabarn. 
Syskonplaceringens relation till personlighet är emellertid ett område som är värt att forskas 
vidare i. Det kunde även prövas på vilket sätt syskonskillnader inom familjen relateras till 
personlighet. De flesta studier är nämligen jämförelser mellan samma syskonplaceringar i 
olika familjer. Det vore särskilt intressant att till exempel undersöka tvillingar över tid i en 
longitudinell studie och då även inkludera faktorer om socio-ekonomiskstatus, religiositet 
och etnisk härkomst.  
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