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VILKA PERSONLIGHETSEGENSKAPER PREDICERAR ATT EN PERSON ÄR 
PROSOCIAL ELLER ICKE-PROSOCIAL? 

 
Esmeralda Blomqvist och Freja Oldeen 

 
Inom psykologin har det länge varit intressant att studera 
personligheter för att förklara individers beteenden. Ett välstuderat 
beteendemönster är om personer är prosociala eller inte. Prosociala är 
generösa mot andra och icke-prosociala ser till sin egen vinning. 
Tidigare studier har visat att personlighetsegenskaper som Big Five 
och socioekonomisk status kan påverka en persons generositet och 
förmodligen predicera prosocialitet. Syftet med studien var att 
undersöka vilka personlighetsegenskaper som predicerar att en person 
är prosocial. Social önskvärdhet kontrolleras för att se om personer 
som beter sig socialt önskvärt även var prosociala. Social Value 
Orientation, ett ekonomiskt spel, användes i studien för att mäta om en 
person var prosocial. Resultatet baserades på 131 
undersökningsdeltagares svar på en enkät. En multipel 
regressionsanalys visade att ingen prediktor förutom socioekonomisk 
status var relaterad till om en person var prosocial. Dock gick samtliga 
variabler i förutspådd riktning vilket är värt att lyfta fram.  

 
Ett av de största forskningsområdena i psykologi är att studera individers personlighet 
som ett sätt att förklara varför, och på så vis också kunna predicera hur, individer beter 
sig olika. Ett sätt som individer skiljer sig på är personers tendens för prosocialt eller 
icke-prosocialt beteende. Vissa individer har en större tendens att hjälpa, dela med sig, 
eller på annat sätt bidra till andra individers välbefinnande än andra (Guo et al., 2018). I 
denna studie avses att undersöka vilka egenskaper hos en person som kan predicera om 
en person är prosocial eller inte. Trots den forskning som bedrivs kring människors 
personligheter och dess beteenden finns det luckor när det kommer till just prosocialitet. 
I denna studie avses därför att undersöka vilka egenskaper hos en person som kan 
predicera om en person är prosocial eller inte. 
 
Det finns olika sätt att mäta om en person är prosocial. Till exempel kan man mäta det 
med hjälp av “Prosocial Tendencies Measure - Revised” (PTM-R). När man mäter 
prosocialt beteende med denna metod så får undersökningsdeltagaren skatta hur pass 
bra ett antal påståenden beskriver dem själva. Ett exempel på en fråga från PTM-R är 
“Most of the time, I help others when they do not know who helped them” (Carlo et al., 
2003). Man kan också mäta en persons prosociala beteende med hjälp av ekonomiska 
spel. En form av ekonomiskt spel är Diktatorspel som går ut på att 
undersökningsdeltagaren får välja att antingen ge sig själv en summa pengar eller att ge 
bort summan till den okända andre personen (Piech et al., 2017). I denna studie har vi 
valt att mäta prosocialt beteende med ett annat ekonomiskt spel nämligen “9-Item 
Triple-Dominance Scale”. I detta ekonomiska spel får undersökningsdeltagaren fördela 
poäng mellan sig själv och en annan, för dem okänd person för att man på så vis kan 
mäta deltagarens Social Value Orientation (sociala värdeorienteringar; SVO) (Lange, 
1997).  
 
I Lange (1997) delas SVO upp i tre delar av personligheter/sociala värdeorienteringar: 
prosociala, egoistiska eller tävlingsinriktade. De personer som anses vara prosociala är 
de som maximerar vinningen för både sig själva men också för “den andre”. De som är 
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egoistiska maximerar endast vinningen för sig själv och det spelar egentligen inte så stor 
roll för denne vad “den andre” får. Till sist är det även de som är tävlingsinriktade, 
dessa personer vill maximera sin egen vinning i relation till “den andre”, vilket i spelet 
ter sig i att den individen vill maximera skillnaden i poäng mellan sig själv och “den 
andre”. 
 
En individs sociala värdeorienteringar har visats kunna predicera dennes beteende i det 
verkliga livet. Det har exempelvis visats att beroende på om man är prosocial eller inte 
så kan detta påverka när det kommer till huruvida individen är en som hjälper andra 
personer eller inte, vid bedömningar av vardagssituationer men även hur mycket man är 
villig att offra i sina nära relationer (Lange, 1997).  SVO har även visats vara grundad, 
till viss del, i genetiska faktorer och även vilken kultur man växt upp i (Lange, 1997). 
Till exempel så har tidigare studier visat att personer som växt upp i en kultur som har 
hög nivå av kollektivism, där inkluderat många nära relationer till människor men även 
ett ömsesidigt beroende, är mer villiga att samarbeta och hjälpa andra. Det vill säga att 
personer som har växt upp i en kultur som har hög nivå av kollektivism är mer 
prosociala än personer som inte växt upp i en sådan kultur. I Lange (1997) så 
undersöktes hur en persons sociala värdeorientering kan grunda sig i uppväxten, hur 
många syskon man har eller hur närvarande ens förälder/föräldrar var under de unga 
åren i ens uppväxt. Lange (1997) tittade även på hur personer som är säkra i sig själva 
skiljer sig från de som är osäkra och ängsliga när det kommer till SVO. Studien visade 
att personer som kände sig ängsliga och oroliga tenderade att vara individualistiska och 
tävlingsinriktade till en högre grad än de som kände sig mer säkra som då tenderade att i 
större utsträckning vara prosociala. Med tanke på resultatet i studien så kan det vara 
intressant att titta på vad det kan finnas för personlighetsdrag som ger en person dennes 
sociala värdeorientering.  
 
Tidigare studier visar alltså på att det finns flera faktorer i en individs uppväxt och 
bakgrund som är relaterade till om en individ är prosocial eller inte. Utifrån den 
forskningen så vore det intressant att se om det också finns personlighetsdrag som kan 
relateras till om en individ är prosocial eller inte, och i så fall, vilka dessa är. I denna 
studie kommer vi att undersöka dels personlighetsegenskaper men även andra faktorer 
hos undersökningsdeltagarna för att försöka predicera om person är prosocial eller inte 
utifrån SVO. Syftet med föreliggande studie är därför att undersöka vilka 
personlighetsegenskaper som predicerar att en person är prosocial eller inte. Tanken är 
alltså att med hjälp av andra faktorer kunna predicera utgången för en persons sociala 
värdeorienteringar. Denna studie kommer att fokusera på Big Five, socioekonomisk 
status och social önskvärdhet.  Nedan kommer vi nu att presentera de bakgrundsfaktorer 
som vi vill försöka predicera prosocialitet med.  
 
Prediktorer/Bakgrundsfaktorer 
The Big Five Factor Model har sedan 1980 talet varit en vanlig och mycket omtalad 
modell för att mäta individers personligheter och beteenden (Al-Samarraie et al., 2017). 
Modellen utgår från att individer har fem stycken personlighetsfaktorer i olika grad: 
neuroticism, extraversion, samvetsgrannhet, vänlighet och öppenhet (McCrae & John 
1992). 
 
Det finns mycket forskning om The Big Five men den är desto mindre när det kommer 
till sambandet mellan de fem faktorerna och prosocialitet. I denna studie grundar sig 
hypoteserna gällande The Big Five och prosocialitet i de egenskaper som vi tror skulle 
kunna tendera ett prosocialt eller icke-prosocialt beteende. 
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Costa och McCrae (1992)  definierar den första faktorn i modellen, neuroticism, som 
mått på hur stresstålig en person är och även personens benägenhet till att känna ångest, 
depression, sårbarhet och om personen agerar impulsivt. En person med höga värden av 
neuroticism har nära till känslorna som tillkommer vid ovan nämnda känslotillstånd och 
beteenden. Med låga värden av neuroticism är personen mer avslappnad, lugn och har 
ett ganska jämnt humör. Alltså skulle man kunna anta att en person med låga värden av 
neuroticism också tenderar att vara prosocial. Detta antagande grundar sig i att personer 
som i sig själva är stabila förmodligen har större benägenhet att hjälpa andra än en 
person som t.ex. är känslomässigt instabil (Guo et al., 2018).  
 
En person som har hög grad av extraversion är spänningssökande, energisk, ambitiös, 
positiv känslomässigt, dominerande och känner värme i relationer till andra (Matz et al., 
2016). Vid låg grad av extraversion tenderar personen att vara reserverad, blyg, 
inåtvänd, tyst och tillbakadragen (McCrae & John, 1992). En person med höga värden 
av extraversion skulle kunna antas vara prosocial. Detta antagande görs då en person 
som till exempelvis känner värme i relationer till andra med sannolikhet är mer benägen 
att vara mer prosocial än en person som inte känner värme i relationer.  
 
Vid höga värden av samvetsgrannhet värnar personen om att följa normer, är noggrann i 
sina handlingar och har en vilja av att prestera (Matz et al., 2016). Har man hög nivå av 
samvetsgrannhet skulle man kunna antas vara prosocial jämfört med en individ med 
låga värden som ofta är likgiltig till saker, slarvar i prestationer med mera (McCrae & 
John, 1992). 
 
Om en person har höga värden av vänlighet så är denne omsorgsfull, sympatisk, 
hjälpsam och generös mot andra. Låga värden ger uppfattning av att vara fientlig, 
självcentrerad, svartsjuk och egoistisk. En person som har höga värden av vänlighet 
prediceras alltså att vara prosocial, detta då en vänlig person i princip är synonym med 
vad det prosociala beteendet innebär. (McCrae & John, 1992) 
 
Den sista av faktorerna, öppenhet, handlar om att personen har intellektuella intressen 
och är öppen för nya ideér och värderingar. En person med låga värden av den här 
faktorn ser inte nyttan eller nöjet av detta och är konservativ i sitt sätt att tänka. En 
person med höga värden på den här faktorn är därmed öppensinnad och skulle kunna 
antas vara prosocial. (McCrae & John, 1992) 
 
I denna studie valde vi att mäta de fem faktorerna i Big Five med en uppdaterad version 
av Costa och McCrae’s (1992) personlighetstest som har blivit översatt till svenska av 
Martin Bäckström, Lunds Universitet (International Personality Item Pool, 2018). 
Utifrån Big Five antar vi att en person med höga värden av extraversion, 
samvetsgrannhet vänlighet eller öppenhet som samtidigt har låga värden av neuroticism 
borde vara mer prosocial. Detta är vår första hypotes.  
 
När det kommer till att mäta prosocialt beteende så måste man ta hänsyn till att 
människor kan vilja verka mer prosociala än vad de faktiskt är. Individer kan nämligen 
på grund av responsbias bete sig eller rapportera att de beter sig på ett sätt i en studie, 
som de annars i en naturlig situation inte skulle. Paulhus (1991) tar upp social 
önskvärdhet som är en del av responsbias och är den del som legat mest i fokus när 
forskning kring ämnet gjorts. Social önskvärdhet innebär att individer svarar på ett sätt 
som inte sticker ut och som ger bästa chansen till att uppfattas som en god person. 
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Social önskvärdhet går att dela upp i två underkategorier, Self-Deceptive Positivity och 
Impression Management (IM). Dessa underkategorier till social önskvärdhet används 
oöversatt på svenska. Self-Deceptive Positivity innebär att individen enligt sig själv 
svarar sanningsenligt men tenderar på grund av personlighetsfaktorer att ha en 
övervärderad bild av sig själv som en god person. Impression Management handlar 
snarare om hur en person, för att undvika sociala konflikter väljer att agera på ett sätt 
som ger bäst chans att utesluta detta. Dock behöver det inte finnas en risk för en direkt 
konflikt för att en individ skall agera utifrån IM utan det kan räcka med att personens 
agerande eller åsikt skulle kunna sticka ut från mängden. I föreliggande studie kommer 
vi bara att testa social önskvärdhet när det kommer till  IM då vi vill försöka kartlägga 
de medvetna och snedvridna svaren. I denna studie kommer IM att mätas med 
“Balanced Inventory of Desireable Responding” (BIDR). (Paulus, 1991) 
 
En person som värnar om social önskvärdhet och agerar utifrån Impression 
Management borde vara prosocial för att inte riskera att ses som ond eller hamna i en 
social konflikt. Detta är alltså vår andra hypotes.   
 
Socioekonomisk status är en sammanställning av den status en individs utbildning, dess 
yrkesmässiga status och rikedom får i samhället. I en studie (Piff et al., 2012) framkom 
det att individer med högre socioekonomiska status var mindre altruistiska än de med 
låg socioekonomisk status. Detta påvisades genom att studien testade ett ekonomiskt 
spel där de med högre socioekonomisk status valde att fördela pengarna mer till sin 
egen vinning. Utifrån den studien kan vi anta att en person med hög socioekonomisk 
status är mindre generös (och därmed icke-prosocial) än en person med lägre 
socioekonomisk status. Detta är vår tredje hypotes.  
 
Socioekonomisk status mäts i denna studie med hjälp av tre frågor. Dessa tre frågor 
handlar om en individs högsta slutförda utbildning, dennes månadsinkomst och hur lätt 
denne har att få fram en viss summa pengar inom ett dygn. Anledningen till att samtliga 
tre frågor inkluderades var för att försöka fånga upp samtliga individers 
socioekonomiska status på bästa sätt. Vi anade att medelåldern på våra 
undersökningsdeltagare skulle vara relativt låg och att utbildning och månadsinkomst 
därför inte skulle vara helt valida sätt att mäta socioekonomisk status på. Många har 
kanske inte hunnit utbilda sig färdigt och inte heller börjat tjäna en hög lön. Däremot 
kan en deltagares omgivning såsom familj och nära vänner ha en hög socioekonomisk 
status som har påverkan på undersökningsdeltagarnas egen status vilket motiverar valet 
av frågan om hur lätt denne skulle kunna få fram pengarna. Detta gör att vi 
förhoppningsvis lyckades täcka in individens socioekonomiska status med hjälp av de 
olika frågorna.  
 
Sammanfattning 
Syftet med föreliggande studie är att bidra till forskningen om prosocialitet genom att 
undersöka vilka egenskaper som kan predicera att en person är prosocial eller icke-
prosocial. För att få en bredare bild av vad det är som gör att en person är prosocial eller 
inte kommer den här studien dels inkludera personlighetsdimensionerna i Big Five och 
även titta på socioekonomisk status. Dessa variabler har tidigare visats kunna predicera 
om en person är prosocial eller inte. Vi inkluderar även social önskvärdhet som en 
potentiell förklarande variabel för att se om individer försöker att svara önskvärt.  
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För att undersöka frågeställningen så kommer en enkät att delas ut på nätet. Prosocialitet 
mäts via SVO och kommer att kodas som om en person är prosocial eller inte. 
Personlighetsegenskaperna kommer att ingå som prediktorer i en multipel regression för 
att se om dessa ökar eller minskar sannolikheten att en person är prosocial. Med hjälp av 
dels Big Five men även social önskvärdhet och socioekonomisk status så blir målet att 
få så stor förståelse som möjligt för varför eller om en person är prosocial eller icke-
prosocial.  
 
Hypoteserna för studien är: 

1. Utifrån Big Five går det att anta att en person med höga värden av extraversion, 
samvetsgrannhet, vänlighet eller öppenhet alternativt låga värden av neuroticism 
borde vara prosocial (Costa & McCrae, 1992). 

2. En person som värnar om social önskvärdhet och agerar utifrån Impression 
Management borde vara prosocial för att inte riskera att ses som ond eller hamna 
i en social konflikt (Paulhus, 1991).  

3. En person med hög socioekonomisk status antas vara mindre prosocial än en en 
person med lägre socioekonomisk status (Piff et al., 2012).  

  
Metod 

 
Undersökningsdeltagare 
Urvalet till studien gjordes via ett bekvämlighetsurval där undersökningsledarna 
tillfrågade sina vänskapskretsar på sina privata Facebookkonto, samt via mailutskick till 
deras nära sociala kretsar. Samtliga deltagare blev informerade om att deltagandet var 
frivilligt, att de var helt anonymt samt att de när som helst kunde välja att avbryta sitt 
deltagande. Ytterligare angavs studiens syfte och att insamlad data endast skulle 
användas i något syfte för den aktuella studien. Deltagarna erbjöds ingen ersättning för 
sitt deltagande i studien.  
 
Totalt besvarade 162 personer enkäten. Av dessa analyserades inte 31 personer då de 
saknade svar på någon av frågorna gällande personlighetsegenskaperna (n = 20) eller 
som ej kunde kategoriseras som prosocial eller icke-prosocial (n = 11). Detta gav ett 
slutgiltigt urval på 131 personer. Av dessa definierade 65 personer sig som kvinnor och 
66 personer sig som män. Medelåldern på deltagarna var 32 år (s = 11,53) med en 
spridning av personer mellan 18-65 år. Det var ett stort bortfall på frågan om 
deltagarnas huvudsakliga sysselsättning då endast 85 personer besvarade denna fråga. 
Av dessa 85 personer var det 44 personer som var anställda, 34 personer som var 
studerande och resterande hade annan sysselsättning. 
 
Procedur 
Data samlades in via en digital enkät som utformades i Google Formulär och som var 
mottaglig för svar i drygt två veckor. Enkäten besvarades enskilt av 
undersökningsdeltagarna och det var helt upp till dem angående plats och tid. Det fanns 
inga krav kring miljön enkäten besvarades i och inte heller någon avsedd tid som den 
behövdes besvaras på. Informationen de fick innan de besvarade enkäten var att den 
handlade om personligheter. Därefter började enkäten med information om att 
deltagandet var frivilligt, att de var anonyma och att svaren inte skulle användas i något 
annat avseende än för denna studie. Introduktionstexten avslutades med en kort 
beskrivning av hur enkäten var upplagd.  
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Del ett i enkäten bestod av frågor om ålder, kön, huvudsaklig sysselsättning men även 
tre frågor som avsåg att mäta socioekonomisk status. Del två i enkäten bestod av nio 
stycken frågor som var avsedda att mäta SVO. Efter detta följde först 20 frågor som 
avsåg att mäta Impression Management inom social önskvärdhet och sedan 50 frågor 
som avsåg att mäta Big Five där varje personlighetsdrag mättes med tio stycken frågor.  
 
Material 
 

SVO. 
Mätningen av SVO gjordes genom ett test som tidigare har tagits fram av Lange (1997). 
Testet kallas “9-Item Triple-Dominance Scale” och är ett vedertaget test för att mäta en 
persons sociala värdeorientering. Testet består av nio frågor och är upplagt på så sätt att 
man ska kunna utröna tre typer av SVO. Dessa tre typer av SVO, är som nämnts 
tidigare, de prosociala, de egoistiska och de tävlingsinriktade personerna (Lange, 1997). 
I denna studie valde vi att avgränsa till att predicera om en person är prosocial eller inte. 
Individer som anses vara egoistiska eller tävlingsinriktade slås ihop och utgör då den 
grupp av undersökningsdeltagare som är icke-prosociala. 
 
För att mäta SVO så uppmanas deltagaren att sätta sig in i en situation där den har blivit 
hopparad med “den andre”. “Den andre” är för dem en okänd person som de aldrig 
kommer träffa eller ens få veta vem det är. I instruktionen beskrevs det att deltagaren 
själv skulle fördela poäng mellan sig själv och “den andre” samt att man fick veta att 
“den andre” också skulle fördela ut poäng mellan sig själv och deltagaren. Tillslut fick 
deltagaren också vetskap om att det fanns ett värde i poängen som skulle delas ut, ju 
högre poäng desto bättre.  
 
I varje SVO-fråga finns tre alternativ som representerar varsin typ av SVO. Ett exempel 
på en fråga i enkäten var: “(A) Du får 480 och Den andre får 80, (B) Du får 540 och 
Den andre får 280, (C) Du får 480 och Den andre får 480”. I denna fråga är (A) det 
tävlingsinriktade alternativet, (B) det individualistiska alternativet och (C) det 
prosociala alternativet. Det vill säga, de personer som väljer det tävlingsinriktade 
alternativet är de som vill att differensen mellan sig själv och “den andre” ska vara så 
stor som möjligt. Det individualistiska alternativet är det som gör att 
undersökningsdeltagaren får så mycket poäng som möjligt själv oberoende av hur 
mycket “den andre” får. Det prosociala alternativet innebär sedan att man ger lika 
många poäng till sig själv som till “den andre”.  
 
Utifrån deltagarens svar på de nio frågorna så kodas denne som en av de tre SVO-
typerna om hen har sex (av nio) svar av samma sociala värdeorientering. Detta innebär 
att för att en person ska kodas som prosocial så måste denne ha svarat minst sex 
prosociala svar, för att en person ska kodas som egoistisk krävdes att en person svarat 
minst sex egoistiska svar och för att en person skulle kodas som tävlingsinriktade så 
krävdes sex svar av denna karaktär.  
 
Om en person inte har valt sex eller fler av samma SVO så kodas inte personen alls. 
Detta gjorde att några personer som inte kunde kodas som någon av de tre sociala 
värdeorienteringarna också togs bort från datasetet (n = 11) och är inte något ovanligt i 
mätningar av SVO. Detta test har tidigare visat sig ha bra på test-retest reliabilitet och 
även validitet (De Cremer & Van Lange, 2001; Murphy & Ackerman, 2014). 
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Big Five. 
För att mäta en persons personlighetsegenskaper med hjälp av de olika 
personlighetstyperna i Big Five så användes ett test från International Personality Item 
Pool (2018), som är en uppdaterad version av Costa och McCraes (1992) 
personlighetstest som har blivit översatt till svenska av Martin Bäckström, Lunds 
Universitet (International Personality Item Pool, 2018). Just detta test är återkommande 
i studier där man avser att mäta Big Five. I denna studie mättes samtliga 
personlighetstyper i Big Five och vi valde endast att använda oss av tio frågor per 
personlighetsdimension. Anledningen till att vi valde tio frågor för varje 
personlighetsdimension motiverades främst genom att enkäten inte skulle innehålla för 
många frågor och därmed ta längre tid för undersökningsdeltagarna att besvara. Totalt 
innehöll testet 50 påståenden som deltagaren ombads att ta ställning till.  
 
I enkäten var frågorna inte uppdelade i ordning efter vilken dimension inom Big Five de 
avsåg att mäta. Detta för att deltagarna inte skulle genomskåda frågornas syfte. Ett 
exempel på en fråga som avsåg att mäta grad av extraversion var: “Har lätt att få 
vänner”. Som svar fanns en skala från 1-5 där 1 var “Stämmer inte alls” och 5 var 
“Stämmer precis”. Totalt reverserades 25 av frågorna för att samtliga frågor skulle ha 
samma riktning i sina värden. När vi gjorde en reliabilitetsanalys av samtliga fem 
dimensioner inom Big Five så upptäckte vi att en fråga som avsåg att mäta 
samvetsgrannhet inte korrelerade (r = 0.09) med de andra frågorna som avsåg att mäta 
samma sak. Den fråga som inte korrelerade med de andra frågorna för samvetsgrannhet 
löd: “Ser inte igenom saker”. Detta gjorde att vi valde att utesluta frågan från indexet för 
den här variabeln. Därefter testades Cronbachs Alfa på samtliga frågor inom Big Five 
som avsåg att mäta samma personlighetsdimension och alla fick ett tillfredsställande 
Cronbachs Alfa, se Tabell 1. 
 

Social Önskvärdhet. 
För att mäta en persons nivå av social önskvärdhet så användes “Balanced Inventory of 
Desireable Responding” (BIDR) (Paulus, 1991). Detta test är uppdelat i två delar och 
det var bara den delen som handlar om Impression Management (IM) som var aktuell 
för denna studie. Detta gjorde att istället för 40 frågor som ingår i BIDR så användes 
endast de 20 frågor som mätte IM. Frågorna var formulerade som påståenden som 
deltagarna fick ta ställning till hur väl det passade in på dem själva. Ett exempel på en 
fråga var “Jag skvallrar inte om andra människors angelägenheter” och samtliga frågor 
hade en svarsskala från 1-7 där 1 var “Stämmer inte alls” och 7 var “Stämmer precis”. 
För varje sexa eller sjua som en individ svarat på dessa frågor så fick denne ett poäng 
och om man svarat lägre än sex fick man noll poäng.  
 
Samtliga 20 frågor som avsåg att mäta IM reliabilitetstestades med Cronbachs Alfa. Det 
fanns en fråga som inte korrelerade (r = 0.01) med de andra 19 frågorna. Frågan som 
inte korrelerade med de andra frågorna löd “Jag läser aldrig erotiska böcker eller 
tidskrifter”. Eftersom att denna fråga inte korrelerade med de andra i indexet för social 
önskvärdhet så kom denna fråga att uteslutas från indexet. Efter att denna fråga 
uteslutits hade även IM ett tillfredsställande Cronbachs Alfa-värde, se Tabell 1. 
Eftersom att en fråga uteslöts så gjorde det att en person kunde erhålla mellan 0-19 
poäng vilket blir en grad av hur socialt önskvärt denne beter sig. Högsta möjliga poäng 
innebär att den personen beter sig socialt önskvärt medans en person med lägsta möjliga 
poäng inte alls beter sig socialt önskvärt. BIDR har tidigare visat sig få tillräcklig test-
retestreliabilitet och kriterivaliditet (Paulhus, 1991). 
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Socioekonomisk status. 
 För att mäta deltagarnas socioekonomiska status användes tre frågor. Med frågorna 
ville vi få reda på undersökningsdeltagarnas månadsinkomst och högsta avslutade 
utbildning. Den sista frågan som avsåg att mäta socioekonomisk status löd “Om du 
skulle hamna i en krissituation och behöva få fram 500 000 kr skulle du då kunna få tag 
i denna summa pengar på 24 h?”. Deltagarna svarade på den här frågan med en 
femgradig skala med alternativen: (1) Väldigt lätt, (2) Lätt, (3) Svårt, (4) Väldigt svårt 
och (5) Omöjligt.  
 
Baserat på den relativt unga åldern undersökningsdeltagarna hade så antog vi att många 
som bara hade gymnasial utbildning som högsta slutförda utbildning kanske gick en 
pågående universitets- eller högskoleutbildning. En annan aspekt som vi tog hänsyn till 
efter att ha sett datamaterialet var att många av de som bara slutfört en 
gymnasieutbildning ändå hade till exempel “Väldigt lätt” för att få tag i 500 000 kr på 
24 timmar. Eftersom att det fanns personer med “låg” utbildning som ändå kunde få tag 
i 500 000 kr “Väldigt lätt” så ansåg vi att utbildning inte skulle vara ett bra sätt att mäta 
socioekonomisk status på just för denna studie med tanke på hur vårt datamaterial såg 
ut. Detta resulterade då i att undersökningsdeltagarens högst slutförda utbildning inte 
kom att bli en del av måttet på socioekonomisk status i denna studie. Måttet för 
socioekonomisk status i denna studie baserades därmed på två frågor. Den ena frågan 
var undersökningsdeltagarens månadsinkomst. En person med en månadsinkomst på 40 
000 kr eller mer kodades som en person med hög socioekonomisk status och personer 
med mindre än 40 000 kr i månadslön kodades att ha låg socioekonomisk status. Den 
andra frågan som kom att mäta socioekonomisk status i denna studie var den som löd, 
“Om du skulle hamna i en krissituation och behöva få fram 500 000 kr skulle du då 
kunna få tag i denna summa pengar på 24 h?”. På denna fråga så kodades personer som 
antingen hade “Väldigt lätt” eller “Lätt” att få tag i 500 000 kr på 24 timmar som 
personer med hög socioekonomisk status. Personer det var “Svårt”, “Väldigt svårt” eller 
“Omöjligt” för kodades att ha låg socioekonomisk status. Alltså kodades personer som 
antingen tjänar minst 40 000 kr i månaden eller har det “Väldigt lätt” eller “Lätt” att få 
fram 500 000 kr på 24 timmar som personer med hög socioekonomisk status.  
 

Resultat 
 
Deskriptiv statistik 
Av de 131 undersökningsdeltagarna hade 105 individer en prosocial SVO och 26 
individer en icke-prosocial SVO. I Tabell 1 redovisas medelvärdet och 
standardavvikelse för respektive prediktor. Gällande social önskvärdhet, så var den 
samlade poängen en person kunde få på denna variabel mellan 1-19 och vi kan därmed 
säga att medelvärdet på social önskvärdhet i denna studie är lågt. Totalt var det 28 
personer som agerade socialt önskvärt och 103 personer som inte agerade socialt 
önskvärt mätt med hjälp av IM. Av de som agerat socialt önskvärt så var det endast två 
personer som var prosociala.  
 
Däremot så har samtliga variabler som ingår i Big Five ett medelvärde som är större än 
vad poängen i mitten skulle vara. Svarsalternativen på samtliga Big Five variabler var 1-
5 så där blir 3 mitten. Som vi kan se i Tabell 1 så ligger samtliga medelvärden för 
variablerna inom Big Five mellan 3-4. Av samtliga personlighetsdimensioner inom Big 
Five förutom neuroticism så är det positivt att ha höga poäng. Det vill säga ju högre 
poäng desto “bättre”. Dock visar det sig i detta datamaterial att neuroticism inte skiljer 
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sig från de andra personlighetstyperna inom Big Five när det kommer till medelvärden 
trots att den är riktad åt andra hållet.  
 
Som vi kan se i Tabell 1 så är vänlighet den personlighetsdimension i Big Five som har 
högst medelvärde. Detta visar på att personerna som deltagit i studien är mest vänliga 
om man jämför med de andra dimensionerna i Big Five. Om vi tittar på 
standardavvikelsen på variabeln vänlighet så är det den variabel som har minst 
spridning, dock avviker den inte markant från övriga dimensioner inom Big Five. Trots 
att vänlighet inte avviker markant från övriga dimensioner inom Big Five så tyder ändå 
en mindre spridning på att urvalet i denna studie har svarat mer genomgående lika på 
frågorna som avser att mäta vänlighet.  
 
Tabell 1. Deskriptiv statistik med medelvärde, standardavvikelse och Cronbach’s Alfa 
för samtliga prediktorer (förutom Socioekonomisk status som är en dikotom variabel). 
  

Medelvärde 
 

Standardavvikelse 
 

Cronbach’s Alfa 

Social Önskvärdhet 3,96 0,829 0,755 

Neuroticism 3,438 0,747 0,874 

Extraversion 3,421 0,733 0,879 

Öppenhet 3,531 0,676 0,766 

Vänlighet 3,774 0,507 0,726 

Samvetsgrannhet 3,559 0,606 0,774 

 
Multipel regression 
Vi använde sedan demografiska bakgrundsvariabler och prediktorerna listade i Tabell 1 
för att se om dessa kan predicera SVO (om man är prosocial eller inte) genom en 
multipel logistisk regressionsanalys. I den multipla logistiska regressionsanalysen får vi 
reda på om en prediktor ökar eller minskar sannolikheten att en individ är prosocial. Vi 
började med en ”noll-modell” som inte inkluderar någon av prediktorerna. Eftersom 
majoriteten av deltagarna hade en prosocial SVO, så gissar noll-modellen på att alla är 
prosociala. Denna “noll-modell” kategoriserade 80% av deltagarna rätt. Det vi ville var 
att prediktorerna i studien skulle göra att vi kunde gissa bättre än denna noll-modell. 
 
Vårt nästa steg var därför att utvärdera den multipla regressionen som inkluderar 
bakgrundsvariabler och prediktorer. Modellen är listad i Tabell 2. När vi tittade på hur 
bra vi kunde gissa på om en individ var prosocial eller inte efter att ha inkluderat 
samtliga prediktorer så steg procentsatsen med 0,8%. Det vill säga att vi kunde med 
hjälp av samtliga prediktorer, gissa rätt till 80,8% om vi gissar att samtliga i vårt urval 
är prosociala. Detta innebär att våra prediktorer inte hjälpte oss speciellt mycket med 
gissningen för om en person är prosocial eller inte. Med andra ord, dessa prediktorer 
verkar överlag inte vara starkt kopplade till huruvida en person har en prosocial SVO 
eller inte.  
 
När vi utförde en logistisk regression så kunde vi se hur mycket oddskvoten för att vara 
prosocial ökade för varje steg som togs på de enskilda prediktorerna; se Tabell 2. En 
prediktor som har en oddskvot på 1 innebär att prediktorn inte förändrar oddskvoten. Så 
om en oddskvot inte är nära 1 så kan man säga att en prediktor förklarar något hos den 
oberoende variabeln. Är oddskvoten större än 1 så ökar prediktorn oddskvoten att en 
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person är prosocial, medan om oddskvoten är mindre än 1 så minskar prediktorn 
oddskvoten att en person är prosocial.  
 
I den här studien så har män kodats som 0 och kvinnor som 1. I Tabell 2 kan vi se att 
kvinnor har 1.19 gånger större oddskvot för att vara prosocial än män. Eftersom att man 
vill att oddskvoten ska skilja sig från 1 och oddskvoten för kön är 1.19 så kan man säga 
att vilket kön individen har förklarar lite i om hen är prosocial eller inte.  
 
I Tabell 2 kan vi även studera konfidensintervallen för samtliga prediktorer. Det 
återfinns i kolumnerna “Undre” och “Övre”. Dessa konfidensintervall kan hjälpa oss att 
se vilka prediktorer som har ett signifikant resultat i den logistiska regressionsanalysen. 
De konfidensintervall som inte inkluderar 1, är signifikanta (med α = 5 %). I Tabell 2 
ser vi att det endast är en variabel som är signifikant, det vill säga har ett 
konfidensintervall som inte inkluderar 1, det är prediktorn socioekonomisk status (som 
har ett konfidensintervall mellan 0.11 - 0.97). Att ingen prediktor förutom 
socioekonomisk status var signifikant i den logistiska regressionen resulterar i att 
varken hypotes 1 eller 2 kan antas.  
 
De prediktorer som verkar spela störst roll (de som har störst oddskvot) för om en 
person är prosocial eller inte är socioekonomisk status, öppenhet och neuroticism, se 
Tabell 2. Därför kommer vi att gå igenom resultat för dessa tre prediktorer separat i 
Tabell 3, Figur 1 och i Figur 2.  
 
Tabell 2. Resultat från en logistisk regressionsanalys med oddskvot samt 
konfidensintervallets undre och övre gräns för samtliga prediktorer.  
  

Oddskvot 
 

Undre 
 

Övre 
 

Kön 
 

1,188 
 

0,422 
 

3,344 

Ålder 1,024 0,973 1,078 

Socioekonomisk status 0,330 0,113 0,967 

Social önskvärdhet 1,399 0,680 2,879 

Neuroticism 0,527 0,215 1,290 

Extraversion 1,498 0,642 3,496 

Öppenhet 1,696 0,736 3,906 

Vänlighet 1,237 0,382 4,006 

Samvetsgrannhet 1,009 0,381 2,672 

 
Socioekonomisk status har en oddskvot som är mindre än 1 (0.330) och socioekonomisk 
status är kodad som 0 = låg, 1 = hög (se metod). Det betyder att bland individerna med 
hög socioekonomisk status är oddskvoten att vara prosocial en tredjedel av vad den är 
bland de med låg socioekonomisk status. I Tabell 3 ser vi hur frekvensen är fördelad när 
det kommer till att vara prosocial eller ej beroende på om man har hög eller låg 
socioekonomisk status. Där kan vi se att sannolikheten att vara prosocial om man har 
låg socioekonomisk status är 86 % (64/74), medan sannolikheten att vara prosocial om 
man har hög socioekonomisk status är 72 % (41/57). Oddskvoten för att vara prosocial 
om man har låg socioekonomisk status är alltså 6.14 (86 % / 14 %), medan den är 2.57 
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(72 % / 28 %) om man har hög socioekonomisk status.  Detta gör att vi får stöd för 
hypotes 3 “En person med hög socioekonomisk status antas vara mindre prosocial än en 
en person med lägre socioekonomisk status”. 
 
Tabell 3. Hur fördelningen av prosocialt och icke-prosocialt beteende hos de med hög 
respektive låg socioekonomisk status.  
  

Låg 
 

Hög 
 

Prosocial 
 

64 
 

41 

Icke-prosocial 10 16 
 

Totalt 
 

74 
 

57 

 
Prediktorn öppenhets oddskvot går i positiv riktning för hur mycket mer en person blir 
prosocial för varje steg som grad av öppenhet ökar, se Tabell 2. Dock var detta resultat 
icke-signifikant då konfidensintervallets övre och undre gräns överlappar 1. Det vi kan 
utläsa i boxploten är att prosociala personer är lite mer öppna än icke-prosociala 
människor. Det vi också kan kan se är att de som är prosociala har större spridning i 
grad av öppenhet. Om vi tittar på medianen för hur öppen de procosiala och de icke-
prosociala så är medianen hos de prosociala betydligt högre än hos de icke-prosociala 
och det går också i riktning med hypotes 1 även om detta resultat inte är statistiskt 
signifikant. 
 

 
Figur 1. Boxplot (låddiagram) på Öppenhet och SVO. De som är prosociala visas i 
boxen till höger och de som inte är prosociala visas i boxen till vänster.  



 12 

 
Prediktorn neuroticism visade sig också vara en av de variabler som spelar störst för om 
en individ är prosocial eller inte. Neuroticism går i en negativ riktning där höga värden 
innebär att man är neurotisk och låga värden innebär att man inte är neurotisk. 
Boxploten i Figur 2 visar att de som är prosociala har en spridning som går betydligt 
lägre i poäng än vad de icke-prosociala personerna har. Dock så ser vi också att de icke-
prosociala och de prosociala i princip har samma högsta värde, det skiljer sig knappt. 
Alltså kan vi då också se att det är en betydligt större spridning i grad av neuroticism 
hos de prosociala än hos de icke-prosociala. De prosociala har då en lägre median än 
vad de icke-prosociala har och eftersom att vi predicerat att låg grad av neuroticism 
skulle kunna predicera att en person är prosocial så går detta i riktning med hypotes 1, 
dock är den inte statistiskt signifikant. 
 

  
Figur 2. Boxplot (låddiagram) på Neuroticism och SVO. De som är prosociala visas i 
boxen till höger och de som inte är prosociala visas i boxen till vänster.  
 
I den logistiska regressionen så var ingen av Big Five statistiskt signifikanta gällande 
om de kunde predicera prosocialitet. Det går dock att se en skillnad i Tabell 4 mellan 
medelvärden för de prosociala och de icke-prosociala gällande prediktorerna från Big 
Five samt social önskvärdhet. Trots ett icke-statistiskt signifikant resultat så går det att 
utläsa att alla medelvärdesskillnader mellan de prosociala och icke-prosociala går i linje 
med den riktningen i våra hypoteser. Det vill säga att jämfört med icke-prosociala så har 
de prosociala högre värden på extraversion, öppenhet, vänlighet och samvetsgrannhet 
och lägre värden på neuroticism än vad de icke-prosociala har. Det finns även skillnad i 
hur mycket de agerar socialt önskvärt, där de prosociala har erhållit högre poäng än de 
icke-prosociala. Trots detta så kan vi inte dra starka slutsatser att personer med högre 
värden på dessa prediktorer borde vara prosociala. Detta dels eftersom att ingen av 
dessa prediktorer hade ett statistiskt signifikant resultat i den logistiska 
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regressionsanalysen men också för att skillnaderna mellan medelvärden på 
prediktorerna hos de prosociala och de icke-prosociala inte skiljer sig så mycket ifrån 
varandra.  
 
Tabell 4. Medelvärden (och standardavvikelser) för samtliga prediktorer uppdela t 
utefter prosociala och icke-prosociala individer.  
  

Prosocial 
 

Icke prosocial 
 

Social Önskvärdhet  
 

3,98 (0,85) 
 

3,84 (0,75) 

Neuroticism 3,41 (0,76) 3,56 (0,67) 

Extraversion 3,46 (0,74) 3,28 (0,71) 

Öppenhet 3,59 (0,69) 3,29 (0,55) 

Vänlighet 3,80 (0,52) 3,67 (0,46) 

Samvetsgrannhet 3,56 (0,60) 3,54 (0,65) 

 
Diskussion 

 
Syftet med den här studien var att undersöka om och vilka personlighetsegenskaper som 
kan predicera om en person är prosocial eller inte. Förutom personlighetsegenskaper 
från Big Five lades även socioekonomisk status och social önskvärdhet till som två 
prediktorer. Vi kommer nu att diskutera resultatet först med avseendet på SVO och 
sedan för respektive hypotes och prediktor. 
 
SVO 
Av undersökningsdeltagarna hade 105 av 131 en prosocial SVO, det var alltså långt fler 
prosociala än icke-prosociala. Detta går i linje med hur det brukar se ut när man mäter 
prosocialitet dock var det i den här studien något större övervikt av prosociala än det 
brukar vara. Detta skulle kunna bero på det stickprov vi hade. I en metaanalys 
genomförd av Fischer och Derham (2016) framkommer det nämligen att Sverige var det 
land där undersökningsdeltagarna var mest prosociala bland 18 andra länder när de 
undersökt för hur ingroup-bias ser ut i olika länder. Att inte agera utifrån ingroup-bias 
skulle kunna tyda på att personer i Sverige även i andra situationer tenderar att vara mer 
prosociala, vilket går i linje med resultatet för SVO i den här studien. 
 
Hypotes 1: Big Five 
Hypotes 1 var att de undersökningsdeltagare som hade höga värden av extraversion, 
samvetsgrannhet, vänlighet eller öppenhet alternativt låga värden av neuroticism borde 
vara mer prosociala. Trots att vi i Tabell 4 kan se att det finns skillnader i hypotesens 
riktning, så finns det inga statistiskt signifikanta skillnader mellan de prosociala och de 
icke-prosociala individerna i denna studie vad gäller prediktorerna inom Big Five. Detta 
kunde vi tyda i den logistiska regressionsanalysen vars material återfinns i Tabell 2. 
Med detta sagt kan man säga att en individs “grad” på samtliga av prediktorerna inom 
Big Five förklarar väldigt lite i om en person är prosocial eller inte. Detta innebär att, 
trots att det finns vissa skillnader i hypotesens riktning, så förkastas hypotes 1. Det 
framgick dock att ingen av personlighetsfaktorerna hade någon större effekt för att 
predicera om en person är prosocial än om man bara tittade på SVO och sedan gissade 
utefter det.  
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Neuroticism var en av de prediktorer som dock visade sig spela störst roll för om en 
person är prosocial eller ej (dock ej statistiskt signifikant). De prosociala individerna 
hade en väldigt stor spridning i hur neurotiska det var (Se Figur 2) och detta kan bero på 
den enkla förklaringen att det var väldigt många i vårt urval som var prosociala och då 
är det kanske inte så konstigt att det också finns en spridning bland dem i grad av 
neuroticism. Det skulle också kunna vara så att även om en person är stresstålig, inte är 
så ångestfylld och sårbar (McCrae & John, 1992) så behöver inte det betyda att denne är 
prosocial. Så hur osäker en person är i en situation behöver ju inte spela någon roll för 
om denna person är mån om att hjälpa andra (vara prosocial). Kanske det ligger en 
förklaring i att personer som t.ex. inte är ångestfyllda och osäkra faktiskt har enklare till 
att hjälpa andra. Det ligger kanske lättare till hands att tänka på andra om man kanske 
inte själv har för mycket att tänka på för sin egen del.  
 
En person som har hög grad av extraversion har inte heller något att göra med om en 
person är prosocial eller inte. Detta kanske är lite förvånansvärt då en person med höga 
värden av extraversion också känner värme i relationer till andra (McCrae & John, 
1992). Då kan man ju tycka att en extrovert person borde hjälpa andra. Det skulle kunna 
vara så att värmen kanske varierar beroende på vad det är för relation till andra. Det 
skulle då kunna vara så att en extrovert person kanske känner värme i relationer till 
andra som de faktiskt har en relation med. När det kommer till en person som är 
extrovert och att denne ska hjälpa en främmande person så kanske det inte längre spelar 
någon roll och därför verkar det inte spela någon roll för hur extrovert en person är för 
om den ska vara prosocial eller inte.  
 
Personer med höga värden av samvetsgrannhet predicerade vi även skulle vara 
prosociala. En person med dessa egenskaper skulle vara en person som följer normer, 
har en vilja att prestera och är noggrann i sina handlingar (McCrae & John, 1992). En 
person som följer normer skulle man i alla fall kunna hoppas är en prosocial person då 
normen förhoppningsvis är att hjälpa andra. Man hoppas ju också att en vilja av att 
prestera inte bara gäller för dennes egen vinning utan även att kunna prestera i den 
benämningen med att bidra andra människor med hjälp. Tyvärr verkar det inte finnas 
någon sådan given relation mellan att ha höga värden av samvetsgrannhet och att vara 
prosocial.  
 
Öppenhet var en av dimensionerna som visade sig spela störst roll för om en person är 
prosocial eller ej (dock ej någon stor roll) men var dock inte statistiskt signifikant. En 
person som har höga värden av öppenhet är öppen för nya idéer och är inte konservativ 
(McCrae & John, 1992). Vi skulle kunna anta att en person som är öppen och mer 
liberal också har större chans att vara prosocial. Att vara öppen behöver dock inte 
nödvändigtvis betyda att man är mån om att hjälpa andra utan det skulle snarare kunna 
förklara hur öppen denne person är för att utmana sig själv, testa nya saker och är öppen 
för nya värderingar. Likt dimensionen neuroticism kan vi se att även öppenhet har en 
väldigt stor spridning (Se Figur 1) hos de prosociala individerna. Detta förklaras nog 
förmodligen på samma sätt som med neuroticism, att det är väldigt många som är 
prosociala och då är det inte konstigt att spridningen inom den gruppen är stor.  
 
Ska man dock ta resultatet i Tabell 2 på allvar så förklarar ju faktiskt grad av öppenhet 
något i om en person är prosocial eller inte även om den inte är statistiskt signifikant. 
Då skulle man alltså kunna säga att en person som är mer öppen borde vara mer 
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prosocial. Då kanske det är så att en person som faktiskt är lite mer liberal också hjälper 
andra mer.  
 
Den dimension inom Big Five som vi trodde skulle förklara mest i varför en person är 
prosocial eller inte - vänlighet - hjälpte oss inte alls att predicera bättre. En person med 
höga värden av vänlighet är omsorgsfull och hjälpsam (McCrae & John, 1992). Så 
varför har inte en persons vänlighet att göra med om denne är prosocial? Detta är ju 
väldigt förvånansvärt och är inte något som vi direkt kan komma på en förklaring till 
bortsett till eventuella metodiska problem som till exempel hur variablerna har mätts.  
 
Anledningen till att ingen av dimensionerna i Big Five verkar ha något att göra med om 
en person är prosocial eller inte kanske är för att prosocialitet hos en person inte lyckas 
tas upp av dimensionerna i Big Five. Kanske är det så att prosocialitet egentligen borde 
vara en sjätte dimension i Big Five? Det kan ju också handla om hur prosocialitet och 
Big Five mättes, se nedan för en metoddiskussion.  
 
Hypotes 2: Social önskvärdhet 
Den andra hypotesen för studien var att personer som agerar utefter IM borde vara mer 
prosociala än personer som inte gör det. I Tabell 2 kan vi se att social önskvärdhet hade 
ett konfidensintervall som inkluderade 1 vilket tyder på att det inte är signifikant. 
Eftersom att vi kan se i Tabell 1 att medelvärdet är väldigt lågt på social önskvärdhet i 
detta datamaterial så tyder det på att det inte är så många som har besvarat frågorna 
socialt önskvärt. Det innebär att vi kan förkasta vår andra hypotes vilket innebär att en 
person som värnar om social önskvärdhet och agerar utifrån IM förklarar väldigt lite i 
om en person är prosocial eller inte. När vi genomförde en reliabilitetsanalys på 
frågorna som mätte IM framkom det att en av frågorna inte korrelerade med resterande 
frågor om IM. Frågan togs bort då vi inte ansåg att den var särskilt relevant för att mäta 
social önskvärdhet utifrån ett modernt perspektiv. 
 
Resultatet för social önskvärdhet var inte statistiskt signifikant. Trots att detta inte går i 
linje med vår hypotes så skulle resultatet kunna tolkas som positivt i den mening att vi 
faktiskt inte vill att responsbias såsom social önskvärdhet ska påverka resultatet. 
Eftersom att så många personer analyserades som prosociala i denna studie så kanske 
det innebär att personer svarade socialt önskvärt på delen om SVO men inte på den del 
som avsåg att mäta IM. Detta skulle då kunna förklara varför medelvärdet på IM i denna 
studie är så lågt. Eftersom att resultatet inte var signifikant så tyder det på att alltså på 
att social önskvärdhet inte predicerade om en person är prosocial eller inte.  
 
Hypotes 3: Socioekonomisk status 
Den tredje hypotesen var att en person med hög socioekonomisk status antas vara 
mindre generös än personer med lägre socioekonomisk status. I Tabell 2 kunde vi se att 
prediktorn socioekonomisk status erhöll ett signifikant resultat i den logistiska 
regressionsanalysen. I Tabell 3 kunde vi även se hur fördelningen såg ut för hur många 
som ansåg ha låg/hög socioekonomisk status som också var prosociala eller icke-
prosociala. Eftersom att vi erhöll ett statistiskt signifikant resultat för denna prediktor så 
kan denna hypotes antas. Resultatet går i linje med Piffs (2012) studie där det framkom 
att personer med högre socioekonomisk status tenderar att vara mer egoistiska och 
därmed är mindre prosociala än personer med låg socioekonomisk status.  
 
Något som skulle kunna förklara vad som gör att en person med låg socioekonomisk 
status faktiskt hjälper andra mer än vad en person som har en hög socioekonomisk 
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status gör skulle kunna vara i att värdet av pengar hos någon som redan har mycket utav 
det kanske inte är så stort. Detta skulle kunna utvecklas till att det är enklare för denne 
att ta pengarna själv. Desto mer pengar en person har desto mindre förståelse kanske 
personen har för att andra kan behöva varenda krona. Alltså att individer som redan har 
mycket pengar inte har något problem i att roffa åt sig dem till dem själva när de ändå 
inte ser att denna summa pengar skulle kunna hjälpa någon annan. En annan möjlig 
förklaring till varför individer med högre socioekonomisk status är mindre prosociala 
skulle kunna vara att de faktiskt har nått en hög socioekonomisk status just för att de är 
egoistiska och roffar åt sig.  
  
Metoddiskussion 
Något som nämns kan ha påverkat erhållet resultat i den här studien är de metoder som 
använts för att mäta de olika variablerna. Hade andra metoder använts och att 
genomförandet skett under andra omständigheter hade detta kanske generat ett annat 
resultat.  
 
Den del i enkäten som avsåg att mäta SVO känner vi oss nöjda med trots att det var 
ovanligt många som var prosociala till skillnad från icke-prosociala. Detta tror vi kan 
bero på att svenskar generellt brukar få resultat som är mer prosociala än andra länder. 
En annan möjlig förklaring är att i och med att undersökningsdeltagarna gjorde enkäten 
på frivillig plats och att den genomfördes på internet skulle kunna leda till att folk svarar 
mer prosocialt då det inte görs i en realistisk situation samt att de inte heller får några 
riktiga konsekvenser av ditt agerande. Om så är fallet hade vi då kunnat hoppas på att 
social önskvärdhet kunde hjälpa oss att se vilka personer som svarar socialt önskvärt 
men vi fick alltså inte stöd för detta. Kanske kan det ha varit så att frågorna som avsåg 
att mäta SVO blev väldigt “hypotetiska” för undersökningsdeltagarna, att de bara fick 
sätta sig in i en situation men som inte påverkade dem på riktigt. Möjligen är det i den 
här typen av situation enklare att svara prosocialt än om undersökningsdeltagaren och 
den andra faktiskt fick dessa poäng i pengar och att de fördelas på så sätt som man själv 
och den andre har svarat.  
 
Ett annat sätt för att mäta SVO hade också kunnat vara att bara ha en fråga för att mäta 
detta.  Ett sådant mät-alternativ skulle kunna vara intressant då undersökningsdeltagarna 
i denna studie kunde räkna ut hur mycket totalt dem själva och “den andre” skulle få 
beroende på hur man svarade. Att göra så för att mäta SVO är inget vi vet har skett men 
det kan ha funnits undersökningsdeltagare som svarade på frågorna som avsåg att mäta 
SVO och samtidigt räknade på hur fördelningen av poängen skulle se ut i slutändan. Det 
här skulle i så fall ha gjort att deras svar inte egentligen berodde på hur de själva ville 
fördela poängen i varje enskild fråga utan snarare hur man ville fördela samtliga poäng 
när det kom till den totala slutsumman. Med endast en fråga för att mäta SVO blir det 
tyvärr desto svårare med reliabiliteten men det skulle kunna vara intressant om en 
person bara får bestämma utifrån en enda fråga. 
 
Det finns många andra sätt för att mäta prosocialitet och som nämnts tidigare ofta med 
hjälp av andra ekonomiska spel som exempelvis Diktatorspelet. Ett ytterligare sätt för 
att mäta prosocialitet är med hjälp av “Prosocial Tendencies Measure - Revised” (PTM-
R) där prosocialitet mäts med hjälp av påståenden som undersökningsdeltagaren får ta 
ställning till (Carlo et al., 2003). Anledningen till att vi valde att använda oss av SVO 
var för att med den metoden kunde vi enkelt få en nominalskala som gör det tydligare 
och enklare att avgränsa vilka som är prosociala och vilka som är icke-prosociala.  
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Gällande metoden för att mäta personlighetfaktorerna inom Big Five så känner vi oss 
även här nöjda med vald metod. I enkäten så blandades samtliga 50 frågor runt så att 
undersökningsdeltagarna inte skulle uppfatta exakt vilka frågor som hörde ihop med 
vilken personlighetsfaktor. Många gånger så kan en blandning av frågor som avser att 
mäta olika aspekter göra att Cronbach’s Alfa på dessa faktorer kan bli lägre. Vi erhöll 
dock tillfredsställande värden på samtliga faktorer inom Big Five trots att de var 
slumpmässigt blandade i enkäten.  
 
Det har framkommit från tidigare studier att IM är känsligt för “störningar” när 
undersökningar genomförs. Saker som kan påverka resultatet för IM är om svaren ges 
anonymt eller inför andra personer samt om undersökningen genomfördes via dator 
eller med papper och penna. Genomförs en undersökning anonymt via dator leder detta 
till lägre värden på undersökningsdeltagarnas IM (Lautenschlager & Flaherty, 1990). I 
den här studien besvaras alla frågor på valfri plats av undersökningsdeltagarna via dator 
och det var även helt anonymt. Det här skulle kunna förklara det totala låga medelvärdet 
på 3,96 samt varför 103 personer inte agerade utifrån IM, det var endast 28 stycken som 
agerade utefter det. Förutsättningarna som undersökningsdeltagarna hade talar för att ett 
sådant här resultat gällande IM skulle framkomma om man tittar på studien av 
Lautenschlager och Flaherty som Paulhus (1991) refererar till.  
 
Av samtliga prosociala individer (105 stycken) så var det bara två stycken personer som 
analyserades ha besvarat frågorna socialt önskvärt enligt IM. Detta går inte i enlighet 
med vår hypotes då vi trodde att det skulle finnas en större grupp personer som 
analyserats som både prosociala och ha besvarat frågorna socialt önskvärt. Resultatet 
hade kanske kunnat vara annorlunda om undersökningsdeltagarna inte var anonyma och 
istället var på plats i ett rum med studieförfattarna och besvarade enkäten med papper 
och penna. Detta hade då självklart kunnat göra att individer kanske hade försökt 
besvara enkäten mer prosocialt då de skulle kunna ana att studieförfattarna skulle kunna 
koppla individen till dennes svar.  
 
Vi tror dock att detta sätt att mäta social önskvärdhet på kanske inte var så bra. Vi tror 
inte att vi har lyckats fånga in de socialt önskvärda svaren bara genom att inkludera 
dessa frågor om IM. Frågor såsom “Jag ljuger aldrig” som var en del av IM i denna 
studie är lite för uppenbara på så sätt att de blir ledande, vilket säkert resulterar i att att 
undersökningsdeltagare inser vad vi söker med frågor som ställs på det sättet. Detta 
resulterar då kanske i att undersökningsdeltagarna svarar mer neutralt på dessa frågor. 
 
Kanske hade resultatet sett annorlunda ut om “den andre” beskrevs som en person med 
specifika egenskaper. En tanke hade kunnat vara att vi hade kunnat bestämma innan hur 
vi skulle koda socioekonomisk status för att sedan göra så att exempelvis hälften av de 
med hög socioekonomisk status fick besvara delen om SVO vetandes att “den andre” 
var en person som hade lägre socioekonomisk status än sig själv. Samt att den andra 
hälften skulle få besvara delen om SVO vetandes att “den andre” skulle vara en person 
som hade lika eller högre socioekonomisk status än sig själv. Det här hade eventuellt 
kunnat spela roll för utgången i fördelningen av poäng och då också om de är prosociala 
eller icke-prosocialt.  
 
I den här studien användes endast månadslön och hur lätt undersökningsdeltagaren hade 
att få tag i 500 000 kr på 24 h som mått för socioekonomisk status. Det högst intervallet 
för månadslön låg på 40 000 kr - och över. Kanske hade vi kunnat använda oss av 
något/några fler intervall för att täcka in skillnaderna lite mer och då hade vi kanske 



 18 

också kunnat göra en “grad” av socioekonomisk status och inte bara dela in i låg och 
hög.  
 
En annan aspekt som hade kunnat förändra resultatet är om undersökningsdeltagaren 
fick information om vilken socioekonomisk status de själva har. Alltså hur de “klassas” 
i till exempel den här studien men kanske framförallt hur de klassas i omvärlden. Detta 
skulle gå till på så sätt att om en person tjänar en viss summa pengar så får den i studien 
reda på vilken nivå den ligger på när det kommer till socioekonomisk status. En version 
av detta utfördes i Piff’s studie (2012) där undersökningsdeltagarna blev primade att tro 
att dom tillhörde en specifik klass. Alltså att deltagarna fick information om att de t.ex. 
var bland de 25% som hade hög socioekonomisk status eller att de var bland de 25% 
som hade låg socioekonomisk status. Syftet med denna studie var att tillhandahålla 
bevis på att högre socioekonomisk status har en given effekt på oetiskt beteende och 
beslutsfattande. Det går i samma riktning som vår Hypotes 3. I denna studie visade det 
sig att de som hade blivit primade med information om att de hade hög socioekonomisk 
status var mindre generösa än de som hade blivit primade att ha lägre socioekonomisk 
status. Resultatet i Piff’s studie visar på samma tendenser som vi även kan se i den här 
studien, alltså att personer med högre socioekonomisk status faktiskt verkar vara mindre 
prosociala.  
 
Förslag till framtida studier 
Förslag till framtida studier skulle kunna vara att göra en naturlig observation om 
personer är prosociala eller inte. Exempelvis skulle någon av undersökningsledarna 
kunna agera tiggare för att sedan observera vilka som ger pengar och vilka som inte ger 
pengar. I en naturlig observation skulle situationen var mer realistisk men dock med 
eventuella etiska hinder vid denna typ av observation. Det skulle även vara svårt att 
kontrollera för de variabler som vi i den här studien kunnat mäta såsom socioekonomisk 
satus, Big Five personlighetsegenskaper och ålder hos de som väljer att ge eller inte att 
ge pengar. 
 
Ett problem vi stötte på i studien var att hitta vetenskaplig grund för nivåerna på vårt 
mått av socioekonomisk status gällande lön. I framtida forskning skulle det därför vara 
intressant att hitta bra underlag för avgränsningar gällande lönenivåer och eventuellt 
inkludera andra mått på socioekonomisk status. Den grundläggande tanken när vi skulle 
mäta socioekonomisk status var att endast inkludera frågan om hur lätt en person kan få 
fram 500 000 kr på ett dygn. Vi insåg dock att även om en person inte kan få fram 500 
000 kr på ett dygn så måste det inte innebära att denne inte har en hög lön. Därför 
inkluderades även frågan gällande lönenivå i måttet på en persons socioekonomiska 
status. 
 
Något ytterligare som skulle vara intressant för framtida forskning är förutom att bara 
fokusera på vad undersökningsdeltagaren som ger/inte ger bort pengar har för 
socioekonomisk status utan att även titta på hur “den andres” socioekonomiska status 
ser ut. Kanske skulle detta påverka hur mycket poäng undersökningsdeltagaren väljer att 
ge bort vid exempelvis SVO.  Som tidigare nämnts ovan i diskussionen så skulle det 
också vara värdefullt att om man avser att kontrollera för social önskvärdhet inte 
använda sig av samma skala som vi använde i denna studie utan att se över om det finn 
någon lite mer modern skala som bättre täcker denna del. Om möjligheten skulle finnas 
i framtida studier skulle det också vara intressant att försöka studera personer i fler 
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länder än i Sverige. Alternativt jämföra liknande studier som inte kommer från Sverige 
med till exempel denna studie. 
 
Slutsats 
Slutsatsen för denna studie är att prediktorerna vi använde oss av inte starkt kunde 
predicera om en person är prosocial eller inte. Det finns dock skillnader som är värda att 
lyfta fram som går i riktning med hypotes 1 som handlar om Big Five. Socioekonomisk 
status var den enda prediktorn som fick ett signifikant resultat i den logistiska 
regressionsanalysen och det visade på att personer med hög socioekonomisk status är 
mindre prosociala än personer med låg socioekonomisk status.  
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Bilaga: Enkäten i sin helhet 

 
Examensenkät av Esmeralda Blomqvist och Freja Oldeen 
Tack för att du vill svara på vår enkät som handlar om personligheter. Deltagandet är 
helt frivilligt och du kan avbryta enkäten när du vill. Skulle det vara någon fråga du ej 
känner dig bekväm att besvara så kan du hoppa över den. Vi uppskattar om du svarar på 
frågorna så uppriktigt du kan och försöker att sätta dig in i situationen som beskrivs i 
Del 2.  
 
Du är helt anonym som deltagare och alla uppgifter som samlas in kommer att användas 
konfidentiellt och endast i forskningsändamål.  
 
Glöm inte att trycka på "Skicka" innan du stänger ner sidan. Lycka till! 
 

Del 1 
 
Kön 

o Kvinna 
o Man 
o Annat 

 
Ålder: ____________ 
 
Huvudsaklig sysselsättning 

o Anställd 
o Student (svara även på frågan under) 
o Arbetssökande 
o Sjukskriven 
o Föräldraledig 
o Annat 

 
Om du studerar, inom vilket område studerar du?________________________ 
 
Högsta slutförda utbildning 

o Grundskola 
o Gymnasium 
o Kandidat eller motsvarande högskoleutbildning 
o Master eller högre motsvarande högskoleutbildning 

 
Månadsinkomst 

o 0 kr – 10 000 kr 
o 10 000 kr – 20 000 kr 
o 20 000 kr – 30 000 kr 
o 40 000 kr –  
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Om du skulle hamna i en krissituation och behöva få fram 500 000 kr skulle du då 
kunna få tag i denna summa pengar på 24 h? 

o Väldigt lätt 
o Lätt 
o Svårt 
o Väldigt svårt 
o Omöjligt 

 

Del 2 
I denna del av enkäten ska du föreställa dig att du har blivit ihop-parad med en 
slumpmässig person som du inte känner eller någonsin kommer träffa. Ni båda kommer 
få göra val genom att välja alternativ A, B eller C. 
 
Valen du gör kommer att ge poäng till dig själv och till den du blivit ihop-parad med. 
På samma sätt kommer den personen du blivit ihop-parad med att ge poäng, till sig och 
till dig. Varje poäng som en blir tilldelad har ett värde, alltså att desto högre poäng desto 
bättre för dig och samma gäller den du blivit ihop-parad med. 
 
Den du blivit ihop-parad med kommer genomgående att kallas "den andre" i enkäten. 
 
Fråga 1 

o Du får 480 och Den andre får 80 
o Du får 540 och Den andre får 280 
o Du får 480 och Den andre får 480 

 
Fråga 2 

o Du får 560 och Den andre får 300 
o Du får 500 och Den andre får 500 
o Du får 500 och Den andre får 500 

 
Fråga 3 

o Du får 520 och Den andre får 520 
o Du får 520 och Den andre får 120 
o Du får 580 och Den andre får 320 

 
Fråga 4 

o Du får 500 och Den andre får 100 
o Du får 560 och Den andre får 300 
o Du får 490 och Den andre får 490 

 
Fråga 5 

o Du får 560 och Den andre får 300 
o Du får 500 och Den andre får 500 
o Du får 490 och Den andre får 90 
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Fråga 6 
o Du får 500 och Den andre får 500 
o Du får 500 och Den andre får 100 
o Du får 570 och Den andre får 300 

 
Fråga 7 

o Du får 510 och Den andre får 510 
o Du får 560 och Den andre får 300 
o Du får 510 och Den andre får 110 

 
Fråga 8 

o Du får 550 och Den andre får 300 
o Du får 500 och Den andre får 100 
o Du får 500 och Den andre får 500 

 
Fråga 9 

o Du får 480 och Den andre får 100 
o Du får 490 och den andre får 490 
o Du får 540 och Den andre får 300 

 

Del 3 
Beskriv dig själv genom att ringa in den siffra, 1-7, nedan som bäst stämmer överens 
med dig. Svara så ärligt du kan, dina svar är helt anonyma. 
 
 
Jag ljuger ibland om jag måste 
 
Stämmer 

inte alls 

     Stämmer 

precis 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Jag står alltid för mina misstag 
 
Stämmer 

inte alls 

     Stämmer 

precis 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Det har funnits tillfällen då jag har utnyttjat en annan person 
 
Stämmer 

inte alls 

     Stämmer 

precis 

1 2 3 4 5 6 7 

 



 24 

Jag svär aldrig 
 
Stämmer 

inte alls 

     Stämmer 

precis 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Ibland försöker jag ge igen snarare än för att förlåta och glömma 
Stämmer 

inte alls 

     Stämmer 

precis 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Jag följer alltid lagen, även när det är osannolikt att jag ska bli påkommen om jag 
inte gjort det 
 
Stämmer 

inte alls 

     Stämmer 

precis 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Det har hänt att jag har sagt något dåligt om en annan person bakom ryggen på 
denne 
 
Stämmer 

inte alls 

     Stämmer 

precis 

1 2 3 4 5 6 7 

 
När jag hör andra prata om något privat så undviker jag att lyssna 
 
Stämmer 

inte alls 

     Stämmer 

precis 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 
Det har hänt att jag har fått tillbaka för mycket växel i affären utan att jag har 
talat om det för kassören 
 
Stämmer 

inte alls 

     Stämmer 

precis 

1 2 3 4 5 6 7 
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Jag deklarerar alltid för allt i tullen 
 
Stämmer 

inte alls 

     Stämmer 

precis 

1 2 3 4 5 6 7 

 
När jag var ung hände det att jag stal saker 
 
Stämmer 

inte alls 

     Stämmer 

precis 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Jag har aldrig slängt skräp på gatan eller i naturen 
 
Stämmer 

inte alls 

     Stämmer 

precis 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 
Ibland kör jag snabbare än vad hastighetsgränsen tillåter 
 
Stämmer 

inte alls 

     Stämmer 

precis 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Jag läser aldrig erotiska böcker eller tidsskrifter 
 
Stämmer 

inte alls 

     Stämmer 

precis 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Jag har gjort saker som jag inte berättar för någon annan om  
 
Stämmer 

inte alls 

     Stämmer 

precis 

1 2 3 4 5 6 7 
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Jag tar aldrig saker som inte tillhör mig 
 
Stämmer 

inte alls 

     Stämmer 

precis 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Det har hänt att jag har stannat hemma från arbetet eller skola på grund av 
sjukdom utan att egentligen ha varit sjuk 
 
Stämmer 

inte alls 

     Stämmer 

precis 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Jag har aldrig skadat en biblioteksbok eller en vara i en butik utan att rapportera 
det 
 
Stämmer 

inte alls 

     Stämmer 

precis 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Jag har en eller flera riktigt dåliga vanor 
 
Stämmer 

inte alls 

     Stämmer 

precis 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Jag skvallrar inte om andra människors angelägenheter 
 
Stämmer 

inte alls 

     Stämmer 

precis 

1 2 3 4 5 6 7 
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Del 4 
Beskriv dig själv genom att ringa in den siffra, 1-5, nedan som bäst stämmer överens 
med hur du normalt agerar. Svara så ärligt du kan, dina svar är helt anonyma. 
 
Blir sällan irriterad 
 
Stämmer inte 

alls 
   Stämmer 

precis 
1 2 3 4 5 

 
Tycker illa om mig själv 
 
Stämmer inte 

alls 
   Stämmer 

precis 
1 2 3 4 5 
     

Vet hur man håller folk uppmärksammade och fängslade 
 
Stämmer inte 

alls 
   Stämmer 

precis 
1 2 3 4 5 
     

Har lätt för att få vänner 
 
Stämmer inte 

alls 
   Stämmer 

precis 
1 2 3 4 5 
     

Skulle beskriva mina erfarenheter som lite tråkiga 
 
Stämmer inte 

alls 
   Stämmer 

precis 
1 2 3 4 5 
     

Känner mig trygg med mig själv 
 
Stämmer inte 

alls 
   Stämmer 

precis 
1 2 3 4 5 
     

Är den som håller igång ett party 
 
Stämmer inte 

alls 
   Stämmer 

precis 
1 2 3 4 5 
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Har ofta förekommande humörsvängningar 
 
Stämmer inte 

alls 
   Stämmer 

precis 
1 2 3 4 5 
     

Trivs med människor omkring mig 
 
Stämmer inte 

alls 
   Stämmer 

precis 
1 2 3 4 5 
     

Är ofta nere (deppig) 
 
Stämmer inte 

alls 
   Stämmer 

precis 
1 2 3 4 5 
     

Pratar inte mycket 
 
Stämmer inte 

alls 
   Stämmer 

precis 
1 2 3 4 5 
     

Genomför mina planer 
 
Stämmer inte 

alls 
   Stämmer 

precis 
1 2 3 4 5 
     

Gillar inte konst 
 
Stämmer inte 

alls 
   Stämmer 

precis 
1 2 3 4 5 
     

Är mycket nöjd med mig själv 
 
Stämmer inte 

alls 
   Stämmer 

precis 
1 2 3 4 5 
     

Blir sällan störd av saker 
 
Stämmer inte 

alls 
   Stämmer 

precis 
1 2 3 4 5 
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Är skicklig på att handskas med sociala situationer 
 
Stämmer inte 

alls 
   Stämmer 

precis 
1 2 3 4 5 
     

Tycker inte om att dra uppmärksamhet till mig 
 
Stämmer inte 

alls 
   Stämmer 

precis 
1 2 3 4 5 
     

Tror på betydelsen av konst 
 
Stämmer inte 

alls 
   Stämmer 

precis 
1 2 3 4 5 
     

Har lite att säga 
 
Stämmer inte 

alls 
   Stämmer 

precis 
1 2 3 4 5 
     

Tycker det är svårt att få saker gjorda 
Stämmer inte 

alls 
   Stämmer 

precis 
1 2 3 4 5 
     

 
Känner mig sällan nere 
 
Stämmer inte 

alls 
   Stämmer 

precis 
1 2 3 4 5 
     

Misstänker dolda motiv hos andra 
 
Stämmer inte 

alls 
   Stämmer 

precis 
1 2 3 4 5 
     

Brukar rösta på partier som bryr sig om människor 
 
Stämmer inte 

alls 
   Stämmer 

precis 
1 2 3 4 5 
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Blir lätt panikslagen 
 
Stämmer inte 

alls 
   Stämmer 

precis 
1 2 3 4 5 
     

Respekterar andra 
 
Stämmer inte 

alls 
   Stämmer 

precis 
1 2 3 4 5 
     

Uppskattar att få höra nya idéer 
 
Stämmer inte 

alls 
   Stämmer 

precis 
1 2 3 4 5 
     

Smiter undan mina plikter 
 
Stämmer inte 

alls 
   Stämmer 

precis 
1 2 3 4 5 
     

Håller mig i bakgrunden 
 
Stämmer inte 

alls 
   Stämmer 

precis 
1 2 3 4 5 
     

 
Är inte intresserad av abstrakta idéer 
 
Stämmer inte 

alls 
   Stämmer 

precis 
1 2 3 4 5 
     

Har något gott att säga om alla 
 
Stämmer inte 

alls 
   Stämmer 

precis 
1 2 3 4 5 
     

Tror att de flesta har goda avsikter 
 
Stämmer inte 

alls 
   Stämmer 

precis 
1 2 3 4 5 
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Gillar inte att gå på konstmuseum 
 
Stämmer inte 

alls 
   Stämmer 

precis 
1 2 3 4 5 
     

Har en skarp tunga 
 
Stämmer inte 

alls 
   Stämmer 

precis 
1 2 3 4 5 
     

Slösar bort min tid 
 
Stämmer inte 

alls 
   Stämmer 

precis 
1 2 3 4 5 
     

Undviker filosofiska diskussioner 
 
Stämmer inte 

alls 
   Stämmer 

precis 
1 2 3 4 5 
     

Känner mig ofta nere 
 
Stämmer inte 

alls 
   Stämmer 

precis 
1 2 3 4 5 
     

Gör upp planer och håller mig till dem  
 
Stämmer inte 

alls 
   Stämmer 

precis 
1 2 3 4 5 
     

Accepterar människor som de är 
 
Stämmer inte 

alls 
   Stämmer 

precis 
1 2 3 4 5 
     

Får människor att känna sig väl till mods 
 
Stämmer inte 

alls 
   Stämmer 

precis 
1 2 3 4 5 
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För konversationen till en högre nivå 
 
Stämmer inte 

alls 
   Stämmer 

precis 
1 2 3 4 5 
     

Brukar rösta på de konservativa partierna 
 
Stämmer inte 

alls 
   Stämmer 

precis 
1 2 3 4 5 
     

Ser inte igenom saker 
 
Stämmer inte 

alls 
   Stämmer 

precis 
1 2 3 4 5 
     

Tar revansch på andra 
 
Stämmer inte 

alls 
   Stämmer 

precis 
1 2 3 4 5 
     

Är alltid förberedd 
 
Stämmer inte 

alls 
   Stämmer 

precis 
1 2 3 4 5 
     

Knäcker andra personer 
 
Stämmer inte 

alls 
   Stämmer 

precis 
1 2 3 4 5 
     

Har en livlig fantasi 
 
Stämmer inte 

alls 
   Stämmer 

precis 
1 2 3 4 5 
     

Uppmärksammar detaljer 
 
Stämmer inte 

alls 
   Stämmer 

precis 
1 2 3 4 5 
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Gör hushållsarbet genast 
 
Stämmer inte 

alls 
   Stämmer 

precis 
1 2 3 4 5 
     

Förolämpas folk 
 
Stämmer inte 

alls 
   Stämmer 

precis 
1 2 3 4 5 
     

Gör bara så mycket som jag måste 
 
Stämmer inte 

alls 
   Stämmer 

precis 
1 2 3 4 5 
     

 
Tack för din medverkan!  
Om du har några frågor eller funderingar så är det bara att höra av dig till någon av oss 
på frejaoo@hotmail.com eller esmeraldablomqvist@hotmail.com. Du får också gärna 
höra av dig om du är intresserad av att ta del av den färdiga uppsatsen. Må gott och än 
en gång, tack! 
 


