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Främling, vad döljer du för mig? 
Skillnaden i personlighetsbedömningar av närstående och främlingar utifrån 

Facebook 
 

Oskar Hanborg och Martin Selin 

 

Tidigare forskning har visat att vi drar slutsatser om andra personer redan 

utifrån ansikten och detta påverkar oss i många skeden i livet. Till viss del 

har även korrektheten av dessa bedömningar undersökts i olika situationer, 

t.ex. foto och/eller text utifrån arbetsansökningar och sociala medier. Ingen 

studie har undersökt hur väl vi kan bedöma andra individers personlighet 

beroende på relationsperspektiv och grad av information. Vi testade därför 

två hypoteser gällande Facebook; 1) Närstående bedömer bättre en individs 

personlighet än främlingar, oavsett informationsgrad, 2) Mer information 

kommer ge främlingarna en mer korrekt bedömning. För att besvara 

hypoteserna fick 90 deltagare skatta 15 deltagares personlighet utifrån tre 

olika relationsperspektiv; närstående, främling utifrån profilbild eller 

främling utifrån Facebookprofil. Samtliga deltagare rekryterades 

huvudsakligen från två lärosäten och genom bekvämlighetsurval. Resultatet 

gav stöd för första hypotesen men inte andra hypotesen. En närstående 

bedömer personlighet bättre än en främling och informationsgrad påverkar 

inte främlingars korrekthet signifikant. Dock kunde främlingar göra en 

bedömning som påvisade en bättre korrelation än noll. Detta menar vi har 

implikationer för främst rekryterare som ofta utgår från sociala medier i sin 

bedömning av arbetsansökande. 

 

Keywords: The Big Five, Personality assessment, Facebook, Peer, Observer 
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Inledning 
 

Både personlighetspsykologi och socialpsykologi syftar till att förstå våra dagliga aktiviteter 

ur en social kontext. Inom psykologin finns dock många olika fält som kan sägas undersöka 

just detta. Kognitionspsykologin undersöker minnet, perception och kognition. Det biologiska 

perspektivet avser att hitta dessa beteendeförklaringar i nervsystemet, anatomin, gener och 

evolutionistiska idéer.  Utvecklingspsykologin tar avstamp i en tidig utvecklingsfas och hur 

detta påverkar en individs utveckling. Det som särskiljer personlighetspsykologi och 

socialpsykologi från varandra är också det som avgränsar dem från de andra perspektiven. 

Distinktionerna växte fram under 1920-30talet och huvudsakligen från samma personer och 

här kan bröderna Floyd och Gordon Allport nämns vara två av dessa. Socialpsykologi 

definieras som studiet av vad personer har gemensamt och som formar våra beteenden i givna 

situationer. Personlighetspsykologi handlar istället om hur vi människor skiljer oss från 

varandra och hur vi kan mäta dessa skillnader. (Funder & Fast, 2010) 

 

Vår uppsats ämnar undersöka hur väl självskattad personlighet stämmer överens med den 

uppskattade personligheten hos individen från närstående andra och totala främlingar. Går det 

att utläsa personlighet av andra personer från så lite som en bild eller en Facebookprofil, eller 

krävs det andra sätt för att nå fram till vad som gör en person unik gentemot en annan? Vi 

kommer försöka kartlägga resan som personlighetstesterna har gjort under 1900talet fram till 

de instrument vi använder i denna studie och även se vad den moderna forskningen säger om 

vad foton, personliga texter och Facebookprofiler antyder om personer, för att i vår uppsats 

binda ihop detta i en komplett undersökning där allt detta undersöks med fokus på utläsandet 

av personlighet. 

 

 

Vad är personlighet? 
 

Personlighet är ett svårdefinierat begrepp och det blir snabbt abstrakt inkluderande av allt som 

rör psykologi. Vissa personer är blyga medan andra är utåtriktade, vissa är stressade och andra 

lugna och det ter sig som en självklarhet att vi skiljer oss i grader där emellan. Inom begreppet 

personlighet ryms mycket och det är mycket som kan beskriva någons personlighet. Allport 

och Odbert (1936) hittade till exempel nära 18 000 ord i ett lexikon som de uppfattade 
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beskrev människor och när dessa ord sedan klassades så särskilde de ca 4500 ord som var 

neutrala och som kunde avse personliga traits. Funder och Fast (2010) definierar personlighet 

som en persons särpräglade mönster av tankar, emotioner och beteenden med bakomliggande 

dolda och synliga psykologiska mekanismer. Kernberg (2016) talar om personlighet som ett 

koncept som innefattar en persons alla subjektiva erfarenheter och beteenden. Kernberg 

(2016) menar att det handlar om medvetna och omedvetna erfarenheter samt beteenden, och 

hur dessa påverkar varandra och således är personlighet inte bara en summa av detta utan en 

föränderlig process. Personlighet definieras i Nationalencyklopedin (2017) på ett liknande sätt 

som både Funder och Fast (2010) och Kernberg (2016), i att personlighet är en summa av 

egenskaper och likt Allport och Odberts (1936) definieras som det som särskiljer individer 

från varandra. Det är så brett att det likaväl kan studeras med hjälp av biologiska metoder som 

med ren trait-baserad forskning (Funder & Fast, 2010). 

 

För vår uppsats syfte förhåller vi oss till personlighet som det som kan särskilja en individ 

från en annan, utifrån Allport och Odbert's (1936) argumentation att personlighet kan urskiljas 

med de trait-ord som även ligger till grund för den skala vi använder för att mäta olika 

dimensioner av personlighet. 

 

 

The Big Five och modellens utveckling 
 

De senaste 70 åren har forskare inom personlighetspsykologi tagit fram flera instrument för 

bedömning av personlighet för att mer precist kunna avgöra och bedöma personlighetsdrag. 

En av de mest framstående modellerna för personlighetsbedömning är Five Factor Model som 

förklarar personlighet utifrån de fem faktorerna: Öppenhet, Samvetsgrannhet, Extraversion, 

Vänlighet och Neuroticism. Modellen togs fram över tid och flera olika forskare som alla gav 

sina bidrag till modellens utveckling. Dess början kom med Allport och Odbert (1936) som 

utifrån ett uppslagsverk samlade in alla de ord som kan beskriva en persons beteende skiljd 

från en annan. De samlade nära 18 000 ord och ur dessa togs ca 4500 ut som namn på det de 

kallade traits (Allport & Odbert, 1936). 

 

Nästa bidrag kom med Cattell som kortade ner listan och föreslog istället 171 termer som 

skulle beskriva personlighet. Då dessa fortfarande var för många för att kunna göra goda 
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beräkningar på kunde Cattell till slut finna 35 bipolära skattningsskalor och från dessa kunde 

12 primära faktorer för personlighet identifieras (Cattell, 1945). Dessa faktorer är däremot 

inte desamma som de faktorer som vi idag klassar som The Big Five och 99% av de 4500 ord 

från Allport och Odbert samt de Cattell tillförde har tagits bort med tiden (Block, 1995). Det 

är däremot väldigt viktigt att poängtera att det är detta förarbete som leder vidare till den 

modell som på senare tid anses kunna predicera personlighet. 

 

Tupes och Christal (1992) presenterade första gången en femfaktormodell. Modellen togs 

fram i ett uppdrag av amerikanska försvaret, för att underlätta val av officerare och andra 

befodringsprocedurer. De föreslog här fem återkommande faktorer som kunde förklara 

personlighet. Surgency, Agreeableness, Dependability, Emotional Stability samt Culture. 

Enligt Block (1995) hade förmodligen inte dessa fynd nått publikation 30 år efter färdigställd 

rapport om det inte vore för Warren Norman. Norman (1963) menade på att framtagningen av 

mer effektiva teorier gällande utvecklingen, strukturen och funktionen av personlighet främjas 

av en omfattande och välorganiserad vokabulär för att kunna tillskriva personer egenskaper. 

Norman (1963) valde att kalla dessa Extraversion, Agreeableness, Conscientiousness, 

Emotional Stability samt Culture. I efterhand kom Norman senare att återgå till att ta fram en 

liknande traitlista som den både Allport och Odbert, tillika Cattell, sökte skapa för att beskriva 

hela personlighetsspektrumet, då han själv misstänkte att de listor som gjorts tidigare helt eller 

delvis saknade vissa beskrivande termer (Norman, 1967). Det är Normans dimensioner vi 

idag använder och kallar för The Big Five. 

 

Historiskt kan man säga att den andra och nutida fasen av femfaktormodellen börjar med 

bidrag av Goldberg i slutet av 70-talet. Här tog Goldberg vid där Norman slutade och han 

kom att referera till Normans fem dimensioner av personlighet som “The Big Five” 

(Goldberg, 1982), något som idag anses vedertagen personlighetsmodell. Han kom även att 

lägga värde vid det som kommit att kallas ”The Lexical Hypothesis” för att beskriva 

personlighet genom att visa på skillnader mellan individer (Goldberg, 1993). Ju viktigare 

skillnaden är mellan två individer desto större är sannolikheten att denna kommer att kodas in 

i gruppens språk som ett enskilt ord (Goldberg, 1982). Sämre språklig förmåga visade också 

på svårigheter att kunna förstå ord som beskrev personen själv eller andra (Goldberg & 

Kilkowski, 1985). 
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Vidare kom duon McCrae och Costa driva forskningen vidare med det som kom att bli 

instrumentet NEO-PI som är en blandning av modeller från bland andra Catell, Norman och 

Goldberg med ytterligare eget tillförda delar (Costa och McCrae, 1976, 1978). De kom att 

ytterligare påpeka hur de fem personlighetsdimensionerna verkar ge bäst förklaring av 

individers personlighet. Denna historiska utveckling ligger till grund för vår undersöknings 

instrument, IPIP, som avser mäta just dessa personlighetsdimensioner.  

 

Traits inom The Big Five 

 

De fem dimensioner som avslutningsvis blev grunden för The Big Five har i olika 

forskningssammanhang setts och tolkats på lite olika sätt. Detta då det inte fanns en definition 

för varje dimension som var huggen i sten. Utifrån detta summerade Ozer och Benet-Martinez 

(2006) stora delar av forskningsfältet för att återge en bild av hur de olika dimensionerna 

inom The Big Five tar sig uttryck. 

 

Extraversion. Detta trait förklaras som den grad individen anses utåtriktad, driven och 

upplever positiva känslor. En individ med högre grad av extraversion tenderar att befinna sig i 

sociala situationer allt oftare och i större utsträckning får olika ledarroller. Dessa individer är 

ofta väl omtyckta och populära. De individer som befinner sig på motsatt sida av dimensionen 

är allt mer ofta för sig själva och ogillar sociala situationer, dessa individer är således mer 

introverta än extroverta. 

 

Neuroticism. Den del av individen som svarar till upplevd stress, oro och allmänt negativa 

känslor brukar inom modellen för The Big Five knytas till dimensionen som kallas 

neuroticism. Individer som står högt i neuroticism är generellt mer nedstämda, deprimerade, 

nervösa och tampas med sociala problem. Problem som konflikter inom romantiska relationer 

och missnöje med arbetssituationen är vanligtvis mer förekommande hos personer med hög 

neuroticism jämfört med personer med låg grad av detta trait. Detta trait kan även benämnas 

som emotionell stabilitet och skalan vänds då. Detta är fallet i vår undersökning och vi utgår 

således från stabilitet istället för neuroticism. 

 

Samvetsgrannhet. Huruvida en individ är punktlig, organiserad och pålitlig eller slarvig, ofta 

sen och svår att lita på syns i individens grad av samvetsgrannhet. Personer som står högt i 
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den här dimensionen deltar mer sällan i riskfyllda beteenden, är mer produktiva och lever 

generellt sett längre än individer som står lågt i dimensionen. 

 

Vänlighet. Personer som är lätta att samarbeta med och som kommer väl överens med andra 

brukar ses stå högt inom dimensionen vänlighet. Dessa individer är allt mer omtyckta av 

andra i dess närhet och tenderar i större utsträckning att delta i volontärarbete än dess 

motparter på den lägre delen av skalan. Personer med högre grad vänlighet upplevs som mer 

varma och hjälpsamma medan dess motpart som kallare och egoistiska. 

 

Öppenhet. Detta trait är den del av The Big Five som är mest kontroversiell i dess definition. 

Kanske då det varit svårt att sätta ett exakt finger på vad dimensionen faktiskt är och den har 

olika namn beroende på var man letar och kallas ibland även för ”intellect” eller ”culture”. 

Oavsett så handlar detta trait generellt om individens kreativitet, huruvida denne är 

öppensinnad eller inte, dess vilja att söka nya erfarenheter. Individer med högre grader av 

detta trait söker sig allt oftare till artistiska eller undersökande yrken och tenderar att alltmer 

ha liberala värderingar och synsätt. 

 

 

Var kan vi utläsa personlighet ifrån? 
 

Här innan har vi gjort en genomgång av hur personlighet definieras enligt oss och hur olika 

traits tar sig uttryck och definieras. Här efter kommer vi att ge en genomgång av vad 

personlighetsforskningen säger om varifrån personlighet generellt och dessa traits specifikt 

kan utläsas och avsluta med vår frågeställning och våra hypoteser utifrån de luckor som finns 

inom fältet. 

 

Ansikten och foton 

 

Tanken att man kan bedöma en individs personlighet och karaktär utifrån ansikten dateras 

ända bak till grekerna (Hassin & Trope, 2000). Även på 1700 talet fanns idéer om att 

begåvning och personlighet går att utläsa från en persons ansikte och det kallades fysionomik 

(Nationalencyklopedin, 2017). Enligt Nationalencyklopedin (2017) utgick Johann Casper 

Lavater från dessa idéer och Lavater menade att ”ansiktet speglar själens natur” i sitt arbete 
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”Physiognomische Fragmente zur Beförderung der Menschenkenntnis und Menschenliebe”. 

Detta tog avstamp i en biblisk tolkning och var inte speciellt vetenskapligt. 

 

I den moderna psykologiforskningen pratar man inte om ”själens natur” utan har istället brutit 

ner övergripande abstrakta konstruktioner till mindre mätbara egenskaper. I likhet med 

tidigare tankar om vad vi kan förstå utifrån andras ansikten så har Todorov, Mandisodza, 

Goren och Hall (2005) kunnat predicera både senat- och representanthusvalen i USA efter hur 

kompetenta ledamöterna bedömdes utifrån ansiktsfoton. Denna predicering kunde göras redan 

efter en sekunds exponering av fotona för deltagarna och Todorov, et al. (2005) argumenterar 

för att något vi tror är rationella överväganden (här: valröstandet), även kan påverkas av 

snabba ogenomtänkta slutsatser från ansikten. Vidare gjorde Ballew och Todorov (2007) en 

liknande studie där deltagare istället fick uppskatta guvernörers kompetens. Här fann de att 

korrekta prediceringar kunde göras redan efter 100 millisekunder exponering av fotona. De 

två studierna säger inte något om ledamöterna och guvernörerna i studierna faktiskt var 

kompetenta eller inte. Det vi kan se är däremot hur ansikten påverkar våra uppfattningar om 

nya personer och hur det kan ske på så kort tid som 100 millisekunder och att det kan påverka 

val vi tror görs rationellt och genomtänkt. 

 

Ytterligare studier visar även på att ansiktet kan påverka utfallen i andra domäner som t.ex. 

rättssammanhang. En studie som Blair, Judd och Chapleau (2004) genomförde påvisade hur 

personer som har stereotypt svarta ansiktsformer döms till längre straff. Även att vita döms till 

längre straff än svarta, när allt annat än ansiktets egenskaper är kontrollerade för och man 

endast utgår från de stereotypa ansiktsegenskaperna. Eberhardt, Davies, Purdie-Vaughns och 

Johnson (2006) påvisade att effekten av ett stereotypt svart ansikte (t.ex. stora läppar och bred 

näsa) påverkar i vilken grad den åtalade döms till dödsstraff. Effekten påvisades dock endast 

signifikant när offret var vit. Förutom rasliga fördomar så har Zebrowitz och McDonald 

(1991) visat hur en person med bebisansikte döms annorlunda än en person med ett moget 

ansikte vid lättare brott, även målsägandes attraktionsvärde påverkade utfallen. Skadeståndet 

blir högre ju mer moget ansikte den åtalade har, de med bebisansikte döms lindrigare vid brott 

som anses som avsiktliga men hårdare vid brott som anses som oavsiktliga och om den 

målsägande är skattad som attraktiv så förlorade den åtalade oftare fallen. 
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I eftertankarna från Aristoteles (som ska ha uttryckt att en persons skönhet är en bättre 

introduktion än ett personligt brev) skapade Hamermesh och Biddle (1993) en teori som 

handlade om att kunna analysera olika jobb och påverkan av en persons skönhet på lönen. När 

de analyserat tre stora hushållsenkäter, totalt 7094 deltagare, genomförda i USA och Kanada, 

med jobbrelaterade frågor, fann de att när allt annat var lika så fick personer med ”under 

genomsnittligt utseende” lägre lön än de med ett ”genomsnittligt utseende”. De fann även att 

de med ”över genomsnittligt utseende” fick en högre lön, om än mindre än ”straffet” för de 

mindre vackra. Robins, Homer och French (2011) följde upp Hameresh och Biddles (1993) 

studie och fann att effekten av skönhet kvarstår om det endast är skönhet som används som 

oberoende variabel. När de adderade två ytterligare variabler (attraktiv personlighet och 

grooming) så sänktes effekten av skönhet med mellan 25 och 40 procent, medan en effekt på 

löneförmån uppstod av att vara mer groomed eller mycket väl groomed. För kvinnor försvann 

effekten av skönhet helt när attraktiv personlighet och grooming lades till som variabler. 

Deras slutsats är att tidigare forskningsresultat av en skönhetspremie kan ha berott på bättre 

grooming från männen och kvinnorna snarare än skönhet och för kvinnor även att en attraktiv 

personlighet kan ha påverkat lönen positivt.  

 

Även militärrank tycks kunna påverkas av personers ansikte. Mazur, Mazur och Keating 

(1984) genomförde en studie där de fann att militärer som uppfattades som dominanta av 

andra utifrån foton på deras ansikten, oftare hade en högre rank inom militären. 

 

I en deduktiv slutledning utifrån de nämnda studierna blir det tydligt att vi behandlar och 

bedömer personer olika beroende på hur våra ansikten ser ut och vad vi anser attraktivt. Det 

kan även ske så snabbt som på 100ms och det kan påverka allt ifrån militärrank, löner och hur 

vi döms i rättssammanhang. Om det beror på fördomar, normer eller faktiska egenskaper 

verkar obesvarat, men olika teorier finns. 

 

Då vår uppsats ämnar undersöka hur väl vi bedömer någons personlighet utifrån en bild eller 

Facebookprofil så blir ovan nämnda studier en mer allmän genomgång av vad forskningen 

säger om ansiktets påverkan på våra intryck av andra. Följande görs ett försök att påvisa mer 

relevant data över ansiktets påverkan på vår uppfattning av traits hos andra och lägga grund 

till olika ingångar för att förstå vad vi kan förväntas se i vår undersökning. Willis och 

Todorov (2006) gjorde en studie som närmar sig detta och lägger en bra grund att stå på att 
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göra andra antaganden kring. De undersökte hur snabbt vi upplever att vi kan göra antaganden 

över andra personers traits. De traits som användes var; attractiveness, likeability, 

trustworthiness, competence, och aggressiveness. Även om det inte handlar om de The Big 

Five faktorer vi undersöker så är det inte heller helt frånskilt, bortsett från skönhet 

(attractiveness) som handlar om något bortom det subjektiva inre och istället handlar om 

faktiska egenskaper av ett ansikte. Men det blir än mer intressant då Willis och Todorov 

(2006) använder just skönhet i den ”utom-subjekta” tolkningen och använder skönhet som ett 

riktmärke för hur väl de andra personlighetsfaktorerna korrelerar med sig själv under olika 

exponeringstider (100ms, 500ms och 1000ms) av foton på ansikten. Deras studie visar att 

deltagarna inte gjorde annorlunda bedömningar för något av personlighetsfaktorerna beroende 

på tidsexponering av fotot. Studien visar också att vid en längre exponeringstid så ökar 

konfidensen i svaren hos deltagarna för alla faktorer utom aggressivitet. Även visar det sig att 

vid längre exponeringstid så sjunker den skattning av traits som görs av deltagarna. Intressant 

för vår studie var att ”trustworthiness” har högre korrelation för de olika exponeringstiderna 

mot den obegränsade tiden de kontrollerades mot än vad ”attractiveness” har. De resonerar 

kring sina resultat att 100 ms är tillräckligt lång tid för att dra slutsatser om en främlings traits. 

Ökad exponeringstid menar de bara ger en mer självsäker uppfattning om en främlingens 

traits. Detta menar de pekar på att ytterligare möten med en främling ”rättfärdigar” ens första 

uppfattning om denne. 

 

Fernandez, Stosic och Terrier (2017) visade att en bedömning av en persons personlighet kan 

göras redan utifrån en bild, men studien visar inte hur väl en extern personlighetsbedömning 

stämmer överens med den självupplevda personligheten. De fann dock att fyra markörer 

(färgfoto, neutral bakgrund, leende och professionell klädsel) i fotot gav olika 

personlighetsbedömningar. Borkenau och Liebler (1992) undersökte hur väl vi kan bedöma 

någons personlighet utifrån olika medier. De jämförde fyra olika medier; video med ljud, 

stumfilm, stillbild, och ljudinspelning. De fann en positiv korrelation för betingelsen stillbild 

mellan den självuppskattade personligheten och den bedömning andra gjorde på extraversion 

och samvetsgrannhet. Vänlighet, neuroticism och öppenhet gav inga signifikanta resultat i 

betingelsen för stillbild. Bör nämnas att bedömningarna gjordes mer korrekt ju mer 

information deltagarna hade (video med ljud var alltså bästa källan för bedömning). 

Genomgående var extraversion och samvetsgrannhet de traits som bedömdes bäst, men 

Borkenau och Liebler (1992) diskuterar att vilken av dessa två som bedöms bäst varierar i 
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tidigare studier. Detta menar de beror på att extraversion bedöms från både visuella och 

akustiska ledtrådar, medan samvetsgrannhet endast bedöms från visuella ledtrådar och att 

detta påverkat utfallen i de tidigare studierna. Stillbilden var den betingelse som gav lägst 

konsensus mellan bedömarna (cronbachs alfa = .19) och detta tolkar Borkenau och Liebler 

(1992) beror på den väldigt låga konsensus som fanns över de frågor som mätte emotionell 

stabilitet under stillbildsbetingelsen. 

 

Det tycks inte finnas någon tidigare studie som kombinerar en undersökning över hur 

validiteten i personlighetsbedömningar görs utifrån en jämförelse mellan foton och Facebook. 

Däremot genomförde Frauendorfer, Schmid och Sutter (2015) en intressant studie som vår 

uppsats designmässigt liknar. Först fick 8 deltagare (4 män och 4 kvinnor) skatta sin 

personlighet och göra ett test på intelligens (dessa utgör vad vi kallar Baseline i vår 

undersökning). Sen fick två stycken närstående till respektive av dessa 8 deltagare bedöma 

deras personlighet (vad vi kallar Peer i vår undersökning). Skattningarna från Baseline och 

Peer vägdes sen ihop och skapade ett medelvärde för personlighet som användes i testerna. 

Därutöver fick 114 deltagare (vad vi kallar Observers i vår undersökning) skatta de 8 

Baselinedeltagarnas personlighet och intelligens utifrån tre olika betingelser. De tre 

betingelser som undersöktes var personligt brev med foto, personligt brev utan foto och bara 

foto. Studien visade att personlighet (förutom vänlighet, som endast kunde bedömas statistiskt 

signifikant i personligt brev med foto) i alla tre betingelser kunde bedömas statistiskt 

signifikant av Observerdeltagarna. Frauendorfer, et al. (2015) fann även att kvinnor gjorde 

mer exakta bedömningar än män i alla betingelser. Frauendorfer, et al. (2015) drog slutsatsen 

att kvinnor inte bara är bättre än män på att bedöma personlighet efter observationer av 

interaktioner mellan individer t.ex. i videor, utan att kvinnor även bedömer traits bättre utifrån 

personliga brev än vad män gör. 

 

Text och sociala medier 

 

I en digitaliserad värld umgås vi allt oftare online och våra första möten med nya människor 

sker oftare där. Detta gör det viktigt att undersöka hur dagens mest använda sociala 

medieplattform Facebook, med ca 2 miljarder användare (Statista, 2017), ger uttryck för en 

individs personlighet och hur korrekt andra kan bedöma personlighet utifrån Facebook. 

Tidigare forskning har kartlagt hur olika personligheter tar sig uttryck online och presenteras 
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först här nedan. Efter det presenteras även vad olika studier påvisat vara möjligt att utläsa av 

någons personlighet genom Facebook. 

 

Extraversion; Personer som är extroverta har i studier visats spendera mer tid på sociala 

medier, såsom Facebook, och att de är mer aktiva i sitt användande i jämförelse med personer 

som skattas mer introverta (Gosling, Augustine, Vazire, Holtzman, & Gaddis, 2011; Amichai-

Hamburger & Vinitzky, 2010; Wilson, Fornasier & White, 2010). De har samtidigt visats 

besöka andra personers profiler i större utsträckning och har ett större antal vänner på sociala 

medier gentemot introverta. Generellt verkar det som att extroverta använder sig av sociala 

medier för att kommunicera med vänner och bekanta, medan introverta snarare använder sig 

av sociala medier för att hålla sig uppdaterade på vad andra gör som någon form av ”social 

kompensation” (Moore & McElroy, 2012). 

 

Neuroticism; Högre nivåer av neuroticism har visats vara kopplat till mängden bilder postade 

och kopplade till den egna Facebookprofilen (Amichai-Hamburger & Vinitzky, 2010; Ross et 

al., 2009). I viss mån verkar detta kunna kopplas till självpresentation och sökandet efter 

social acceptans och kontakt samt låg självkänsla. Här kan användande på Facebook fungera 

som verktyg för att minska diskrepansen mellan eventuellt ideal-jag och det faktiska jaget. 

Men det argumenteras likväl även för att det skulle kunna vara svårt att se neuroticism i vissa 

av dessa fall då det klassas som ”unobservable trait” och därmed kan vara svårt att urskilja 

och identifiera. 

 

Vänlighet; Forskning på personlighetsdrag och beteende på sociala medier har i flera fall 

utgått från hypotesen att personer med hög nivå av vänlighet torde ha fler vänner på Facebook 

och att dess användande av sociala medier är mer frekvent än personer med låg vänlighet. 

Detta har i flera fall (Moore & McElroy, 2012; Hamburger & Vinitzky, 2010; Ross et al., 

2009) visats felaktigt då man inte kunnat finna koppling mellan dessa. I en senare studie av 

Seidman (2013) testade man åter för detta och kunde här se att personer med hög nivå av 

vänlighet i större utsträckning använde sig av Facebook för att söka acceptans hos andra och 

för att bibehålla kontakt med bekanta. Mer exakt hur vänlighet står kopplat till användande av 

sociala medier är ännu inte helt fastställt. 
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Öppenhet; Bland den forskning som genomförts på personlighet och sociala medier verkar 

öppenhet vara det som nästan samtliga kommer överens om är starkt kopplat till mer frekvent 

användande av Facebook, men också antalet vänner (Hamburger & Vinitzky, 2010; Ross et 

al. ,2009; Gosling et al., 2011; Correa, Hinsley & De Zúñiga, 2010). Detta kan man tänka sig 

har att göra med att individer med högre nivåer av öppenhet inför nya erfarenheter i större 

utsträckning väljer att testa nya saker och träffa nya människor och att sociala medier här 

underlättar detta och därmed blir mer vanligt förekommande. 

 

Samvetsgrannhet; Då Samvetsgrannhet representerar ett personlighetsdrag som visar på 

plikttrogenhet och ordningsamhet har studier visat att personer som står högt i 

samvetsgrannhet tenderar att spendera mindre tid på sociala medier än personer som står lågt 

(Ryan & Xenos, 2011; Gosling et al., 2011; Hamburger & Vinitzky, 2010). Studier har även 

visat att personer som står högt i samvetsgrannhet tenderar att posta färre saker på sociala 

medier än personer som står lågt (Moore & McElroy, 2012; Hamburger & Vinitzky, 2010) 

här förknippas även oftare låg samvetsgrannhet med prokrastinering. Personer som står högt i 

Samvetsgrannhet tenderar också i större utsträckning att vara icke-användare av sociala 

medier, vanligtvis Facebook, än personer som står lågt (Ryan & Xenos, 2011).   

 

Förutom att påvisa hur olika personligheter tar sig uttryck i sociala medier har studier gjorts 

på hur väl andra kan bedöma någons personlighet utifrån sociala medier. För att börja lite 

bredare och fånga upp ett större fält som funnits längre än Facebook, så finns studier på hur 

väl det går att bedöma personlighet från en arbetsansökan. En sådan studie genomfördes av 

Cole, Feild, och Stafford (2005) där de påvisade möjligheten att korrekt bedöma någons 

personlighet på traitsen öppenhet och samvetsgrannhet utan tidigare erfarenhet av 

personlighetsbedömning. När deltagarna som bedömde jobbansökningarna fick genomgå en 

kortare utbildning i vad som är viktig information för personlighetsbedömning utifrån 

ansökningar så fann de vid ett andra bedömningstillfälle att deltagarna ökade sina 

bedömningars korrekthet för alla traits, men endast extraversion gick från icke-signifikant i 

första bedömningstillfället till signifikant vid andra bedömningstillfället. Öppenhet och 

samvetsgrannhet behöll respektive ökade något i korrekthet mellan testtillfällena. Cole, Feild, 

Giles och Harris (2009) fann att human resource anställda endast kunde bedöma extraversion 

statistiskt signifikant utifrån jobbansökningar. Detta gick emot deras egna förväntningar och 

visar på en svårighet att endast utifrån en jobbansökan bedöma någons personlighet även 
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bland ”proffs”. Neuroticism och vänlighet gav till och med en negativ (dock icke-signifikant) 

korrelation mellan HR-bedömarna och jobbsökarens självskattning. Som redan nämnts har 

även Frauendorfer, et al. (2015) påvisat att vi kan bedöma personlighet utifrån ett personligt 

brev och såg att det gick för alla traits förutom vänlighet, som endast kunde bedömas bättre än 

slumpen i personligt brev med foto inkluderat. 

 

Vad studierna visar är att olika jobbansökningsmedier (t.ex. personliga brev) ger oss 

nödvändig information för att korrekt bedöma andras personlighet (i alla fall delar av andras 

personlighet). I ett försök att vara lite mer relevanta så kommer resterande handla om vad 

forskningen säger om personlighetsbedömningar utifrån Facebook. En viss överensstämmelse 

med vad foto- och jobbansökningsstudierna visar bör vi kunna förvänta oss, då det rör sig om 

foton och textbaserad information i respektive fallen och Facebook inkluderar bägge och bör 

således vara en bra källa för bedömning. 

 

Back et al. (2010) påvisade i sin studie att Facebookprofiler reflekterar ens självskattade 

personlighet och inte en ”självönskad” personlighet. I enlighet med vad Borkenaus och 

Lieblers (1992) studie visade och vad de argumenterar för, så fann Back et al. (2010) även 

inte någon signifikant korrelation mellan den självskattade neuroticismen och den av andra 

bedömda neuroticismen. Öppenhet, extraversion, vänlighet och samvetsgrannhet korrelerade 

däremot positivt mellan den självskattade och den av andra bedömda personligheten utifrån 

Facebook. Gosling, Gaddis och Vazire (2007) påvisade samma resultat som Back et al. (2010) 

men i sin studie fann de även att personer är medvetna om hur de ses i andras ögon när det 

gäller extraversion samt att personer till viss del förskönade sin personlighet på öppenhet och 

neuroticism. Kluemper, Rosen och Mossholder (2012) gjorde en studie som påvisade samma 

resultat som de tidigare nämnda studierna, med några intressanta undantag. De fann en positiv 

signifikant korrelation mellan den av andra bedömda och den självskattade personligheten på 

alla fem faktorerna, alltså även neuroticism. Vad det kan bero på kommer vi diskutera i 

diskussionen. 
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Syfte, frågeställning och hypoteser 
 

Det vi kunnat se från tidigare studier är att vi människor gör flera antaganden om andra och 

hur detta påverkar personer i olika domäner genom livet; alltifrån arbetsmarknaden 

(Hamermesh, & Biddle, 1993; Robins, et al., 2011), rättssammanhang (Blair, et al., 2004; 

Eberhardt, et al., 2006; Zebrowitz & McDonald, 1991), militärrank (Mazur, et al., 1984) och 

politiska utfall (Ballew & Todorov, 2007; Todorov, et al., 2005), samt även 

personlighetsbedömningar likt de som kan tänkas ske i arbetslivet (Cole, et al., 2009; Cole, et 

al., 2005; Frauendorfer, et al., 2015). Vi har presenterat studier som undersöker hur 

personlighet kan bedömas utifrån Facebook (Back, et al., 2010; Gosling, et al., 2007; 

Kluemper, et al., 2012). Det vi kan tillföra med vår undersökning är att se till vilken grad det 

går att bedöma personlighet hos en främmande individ utifrån Facebook och vilken typ av 

information som behövs; räcker en bild eller behövs mer information för att kunna bilda sig 

en korrekt uppfattning om någons personlighet? Detta är vad uppsatsen syftar till att 

undersöka. 

 

Utifrån vad tidigare studier visar så testar vi följande hypoteser: 

 

Med Baseline avses de 15 deltagare vars självskattade personlighet vi utgår ifrån. Med Peer 

avses de två deltagare som är närstående till Baseline och alltså bedömer Baselinedeltagarna 

utifrån att de känner personen. Avslutningsvis avser Observer de deltagare som är helt 

främmande för Baseline och utgår från två olika informationskällor. Ena gruppen 

Observerdeltagare utgår från en Facebookprofilbild och andra gruppen Observerdeltagare 

utgår från en full Facebookprofil. 

 

Hypotes ett: Peers bedömning av Baselines personlighet är signifikant bättre än Observers, 

oavsett betingelse. 

 

Hypotes två: Observers bedömer Baselines personlighet bättre utifrån en full Facebookprofil 

jämfört med endast profilbild.  
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Metod 
 

Deltagare 
 

Totalt deltog 105 deltagare varav 60 kvinnor och 45 män, medelålder = 26.81, SD = 5.74. 

Deltagarna ingick i tre stycken deltagargrupper; 15 Baseline, 30 Peer och 60 Observer. 

Deltagande belönades med en biobiljett eller intyg om deltagande som gav kurspoäng. 

Observergruppen rekryterades med annonsering vid Uppsala universitet och vid Mälardalens 

Högskola (både Eskilstuna och Västerås). Dessa ombads lämna intresseanmälan till en 

specifikt framtagen emaildress för den aktuella studien. Anmält intresse besvarades med ett 

standardiserat svarsmail där det framkom att deltagaren var del av undersökningens 

deltagarpool och vidare instruktioner skickades ut vid ett senare tillfälle.  

 

Observerdeltagarna delades in i två olika betingelser: Observer-profil och Observer-bild. 

Fördelningen mellan betingelserna gjordes allt eftersom intressenmälningarna mottogs. De 

fördelades med fyra Observers per Baselinedeltagare och av dessa var två från betingelsen 

profil och två från bild, detta gav ett block av Observers. När ett block var fyllt påbörjades ett 

nytt för nästa Baseline. Deras uppgift var att bedöma en Baselinedeltagares personlighet 

utifrån antingen en full Facebookprofil eller enbart en profilbild. Detta beroende på vilken 

betingelse deltagaren tilldelades. 

 

Peer var närstående personer till Baseline och rekryterades till undersökningen med detta som 

utgångspunkt. Peer rekryterades av Baselinedeltagarna. Därefter kontaktades dessa med 

instruktioner om deltagande. För varje Baseline användes två Peers, vilket visa sig räcka för 

att skapa ett reliabelt medelvärde (Funder, & Colvin, 1988; Kolar, Funder & Colvin, 1996). 

 

Baseline var de deltagare som personlighetsbedömningen utgick ifrån. Dessa rekryterades 

genom bekvämlighetsurval (t.ex. bekanta och vänner till författarna) och tillfrågades om de 

kunde tänka sig bedöma sin egen personlighet utifrån en webbenkät, samt krävdes två bekanta 

som kunde tänka sig bedöma denne (ovan nämnda Peers). Deltagarna godkände även att 

profilbild och full Facebookprofil visades för andra deltagare. Kriterier för möjligt deltagande 

gällande Baselines profilbild var; 1) ögon, näsa och mun var synliga, 2) endast 

Baselinepersonen på bilden. Ett mail med instruktioner skickades efter godkännande. 
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Bortfall 
 

Efter första datainsamlingen hade endast 85 av 105 planerade deltagare svarat, det ledde till 

att enbart tre hela bedömningskedjor (Baseline + 2 Peer + 2 x 2 Observers) fylldes. Detta 

skulle gett undersökningen datamaterial från 21 deltagare, vilket ansågs för lite. Därför 

gjordes en andra datainsamling för att komplettera dessa initiala bortfall. Andra 

datainsamlingen ledde till tre bortfall i form av dubbletter. Dubbletterna rensades genom att ta 

bort senaste deltagaren, efter att ha kontrollerat för att de bedömt samma Baseline och att 

deras svar inte påverkade medelvärdet signifikant. I ett av bedömarparen för Observer-bild 

framgick att en av deltagarna kände Baseline sedan innan. För att kontrollera att detta inte 

påverkade bedömargruppen Observer-bilds medelvärde räknades detta en gång med och en 

gång utan den aktuella deltagaren och då de inte skilde sig signifikant togs de svaren med i 

fortsatta beräkningar och räknades inte som bortfall. 

 

 

Material och procedur 
 

Förarbete 

 

Koder skapades för alla deltagarna, för att deltagandet skulle ske konfidentiellt, samt för att 

särskilja de beroende deltagarna från varandra och för vilken betingelse de deltagit i, i 

datamaterialet. Profilbilder från Baseline laddades ner från Facebook med den inbyggda 

nedladdningsfunktionen. Utan redigering av profilbilderna distribuerades dessa till tillhörande 

deltagare i gruppen Observer-bild. 

 

Instruktioner 

 

För alla deltagare delgavs information och instruktioner genom email angående uppskattad 

tidsåtgång, länk till enkäten och hur ersättning tillhandahölls. Dessa instruktioner fick 

samtliga deltagare efter de hört av sig och godkänt att de ville delta. För en mer detaljerad 

inblick i instruktionerna för Baseline, se Appendix A; för Peer, se Appendix B; för Observer-

bild, se Appendix C och för Observer-profil, se Appendix D. När deltagarna klickat på länken 

i mailet för att delta, följde ytterligare instruktioner om enkätens upplägg och hur den skulle 
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genomföras som första sida i enkäten. Här presenterades studiens syfte och uppskattad 

tidsåtgång. Även att deltagande skulle ske vid ett tillfälle och inte ske med avbrott. Vidare 

fick deltagaren här veta att dennes svar behandlades helt konfidentiellt och att denne kunde 

avbryta när som helst utan motivering samt att vid avslutat deltagande belönades denne med 

en biobiljett. Första sidan på enkäten avslutades här med att ansvarig för studiens 

kontaktuppgifter presenterades samt att deltagaren fick lämna samtycke till deltagande. 

Vidare på sida två av enkäten delgavs deltagaren information om att denne ombads ta 

ställning till en rad påståenden utifrån personen som denne ombads bedöma och att det var 

utifrån hur denna person var i allmänhet som skulle stå som grund för bedömningen. Det 

förklarades här att det var spontana svar som söktes och inte långvarigt övervägande, samt att 

om deltagaren kände sig osäker ombads denne att gå på magkänsla och därmed välja det som 

i stunden kändes rätt. Därefter fick deltagaren klicka i en ruta som sa att denne hade läst och 

förstått informationen och slutligen fick deltagaren fylla i den personliga koden som denne 

fått i sitt instruktionsmail och kunde därefter påbörja enkäten.  

 

Unikt för Peers instruktioner var att för- och efternamn på tillhörande Baselinedeltagare 

angavs i emailet. För deltagare i betingelsen bild bifogades i mailet, profilbilden på den 

Baselinedeltagare som skulle bedömas. För deltagare i betingelsen profil bifogades i mailet en 

Facebookprofillänk till den Baselinedeltagare som skulle bedömas. Alla Observers ombads 

göra sig bekanta med det material de fått att tillgå (Facebookprofil eller profilbild) och sedan 

stänga ner detta innan de gick vidare till enkäten. Hur lång tid det tog att bekanta sig med 

materialet var upp till deltagarna själva. Samtliga deltagare fick information om att enkäten 

beräknades ta cirka 30 minuter att fylla i och att de ombads fylla i hela enkäten vid samma 

tillfälle. 

 

Några kontrollfrågor för att se så att deltagarna hade läst instruktionerna föregick enkäten. 

Men även extra frågor för de olika deltagartyperna. Baseline fick besvara hur väl de ansåg att 

sin Facebookprofil stämmer överens med sin personlighet på en skala från 1 till 7. Där 1 

innebar “Stämmer inte alls överens” och 7 “Stämmer precis överens”. Peer fick svara hur 

länge de känt Baseline och vilken relation de har till Baseline. De fick även svara på hur väl 

Baselines personlighet stämmer överens med dess Facebookprofil utifrån samma 7 gradiga 

skala som Baseline fick svara utifrån. Sju dagar innan datainsamlingen stängdes skickades en 

påminnelse ut till samtliga deltagare om detta. 



18 

 

Instrument 

 

Personlighetsbedömningen utgick från ett redan färdigställt verktyg - International Personality 

Item Pool, IPIP, och användes för alla deltagare. Det är ett instrument med grunden i The Big 

Five som tagits fram för att kunna skräddarsys till olika undersökningar och forskningssyften. 

Instrumentet har möjlighet att testa för över 3300 olika påståenden beroende på 

forskningsperspektiv och har färdigt framtagna nycklar för att tolka resultatet. De olika 

påståenden kan presenteras i vilken ordning som helst och kan varvas i princip hur som helst 

utan att vara beroende av varandras inbördes ordning. Ytterligare finns att tillägga att det även 

finns tillgängligt i över 25 olika språk, exempelvis svenska (Goldberg et al., 2006). I den 

aktuella studien kom IPIP-100 svensk version att användas. IPIP-100 är ett instrument för att 

bedöma personlighet utifrån The Big Five genom 100 påståenden på en skala från 1 till 7, där 

1 representerar “Stämmer inte alls” och 7 “Stämmer precis”. Varje faktor/trait innehåller 20 

av dessa påståenden. Vi har använt IPIP på ett sätt som mäter emotionell stabilitet med en 

reverserad skala för neuroticism. Utöver personlighetsfaktorerna utgjordes enkäten av 9 

påståenden för att testa för psykopati. Dessa påståenden ingår i den databas som IPIP byggs 

ifrån och är kompatibla med IPIP. McCrae och Weiss (2009) argumenterar att denna typ av 

instrument fungerar bra för att bedöma exempelvis humör, sociala attityder och just 

psykopati. Detta sammanlagda instrument användes genom en webbenkät via 

enkätplattformen Surveymonkey för digital distribution.  

 

Enligt International Personality Item Pools (2017) officiella hemsida har faktorerna 

extraversion (E), samvetsgrannhet (S), öppenhet (Ö), vänlighet (V) och stabilitet (ST) en god 

intern konsistens, med en rapporterad Cronbachs alfa koefficient på E = .91, S = .90, Ö = .89, 

V = .85 och ST = .91. I vår undersökning var Cronbachs alfa koefficienten för E = .91, S = 

.92, Ö = .93, V = .92 och ST = .93. Enligt Pallant (2013) så är ett alfavärde på över .70 

acceptabelt och över .80 att föredra och ett alfavärde på över .90 anses som väldigt bra. 

 

För faktorn samvetsgrannhet så korrelerade frågorna ”tycker det är svårt att få saker gjort” 

och ”tycker om att städa upp” negativt (r = -.035). Detta tyder på att frågan ”tycker det är 

svårt att få saker gjort” är felvänd, då den indikerar låg samvetsgrannhet. Men det påverkar 

inte skalans Cronbachs alfa värde om den tas bort, utan genomgående var Cronbachs alfa för 

samvetsgrannhet alltid r > .90 oavsett vilken fråga som togs bort. 
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För faktorn vänlighet korrelerade frågan ”är svår att lära känna” genomgående dåligt med 

övriga frågor (r ≤ .30), vilket tyder på att frågan mäter något annat. Rent intuitivt handlar 

frågan om extraversion, då en extrovert person förmodligen pratar och delar med sig mer om 

sig själv, vilket vänlighet inte nödvändigtvis behöver antyda; det finns vänliga introverta. 

 

I vår undersökning var Cronbachs alfa koefficienten .78 för psykopatiskalan vilket enligt 

Pallant (2013) innebär en god intern konsistens. 

 

 

Design 
 

Vi utgick från en mellangruppsdesign som gav fyra grupper; Baseline, Peer, Observer-bild 

samt Observer-profil. Baselinedeltagarna genomförde en självskattning, Peer bestod av två 

bekanta till tillhörande Baselinedeltagare och dessa skattade deltagarens personlighet. Fyra 

främmande personer skattade även varje Baselinedeltagares personlighet; två stycken ur 

gruppen Observer-bild och två stycken ur gruppen Observer-profil, där deltagarna utgick från 

ett profilfoto eller en full Facebookprofil respektive. Därmed görs sju olika 

personlighetsbedömningar av samma individ på basis av olika grunder och 15 

bedömningskedjor kunde skapas. 
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Etiska förhållningssätt 
 

Då studien ämnade bedrivas på ett etiskt korrekt sätt och enligt god forskningsed tillämpades 

de fyra huvudkrav för forskningsetiska principer som presenteras av Vetenskapsrådet (2002). 

Mer exakt hur dessa tillämpades i den aktuella studien presenteras nedan. 

 

Informationskravet 

 

Samtliga deltagare ämnades veta vad för slags studie de valt att delta i innan de faktiskt fick 

delta. Detta gjordes i den aktuella studien genom att skriftlig information om studiens syfte 

och vad som krävdes av deltagaren framkom i så väl annons som i det individuella 

instruktionsmail som skickades ut innan dess deltagande blev aktuellt.  

 

Samtyckeskravet 

 

Enkäten för personlighetsbedömning innehöll en sektion där samtliga deltagare fick lämna sitt 

samtycke för att kunna komma vidare och på så sätt samlades samtycke in från samtliga 

deltagande. Det framgick även i samtliga instruktioner att deltagare när som helst kunde 

avbryta sitt deltagande utan någon som helst motivering eller negativa konsekvenser. 

 

Konfidentialitetskravet 

 

Samtliga deltagare tilldelades en personlig kod som användes vid bedömningen så att dennes 

enskilda svar inte kunde knytas tillbaka på individnivå utan endast meningsfullt kunde 

analyseras på gruppnivå. Datan i studien samlades in via Surveymonkey och förvarades sedan 

via en molnlagringstjänst så att inte obehöriga kunde komma åt den. Ett externt obundet 

formulär användes för att få adresser till deltagarna för utskick av biobiljetterna. 

 

Nyttjandekravet 

 

De data som kunde sammanställas efter att samtliga deltagare fyllt i enkäten kom endast att 

användas i forskningssyfte och aldrig för kommersiellt bruk eller icke-vetenskapligt syfte. 
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Inte heller några utomstående intressenter fanns med för att påverka studiens upplägg eller 

resultat. 

 

 

Resultat 
 

Beskrivande statistik kring deltagarna angående kön, ålder, hur väl Baselines personlighet 

återspeglas på Facebookprofilen enligt Baselinedeltagarna själva och Peerdeltagarna, samt hur 

länge Peerdeltagarna känt Baselinedeltagaren finns i tabell 1. 

 

Tabell 1 

Antal, Medelvärde (och standardavvikelser) för deltagarna 

 Baseline Peer Observer-

bild 

Observer-

profil 

Total 

Kön 

   Kvinnor, n 7 19 16 18 60 

   Män, n 8 11 14 12 45 

   Tot. Deltagare 15 30 30 30 105 

Ålder, M (SD) 29.86 (3.87) 29.73 (6.89) 24.83 (4.80) 24.37 (4.09) 26.82 (5.74) 

Överensstämmelsea 4.67 (.82) 5.00 (1.46) - - - 

Bekantskapslängdb - 8.5 (3.39) - - 8.5 (3.39) 
a Överensstämmelse Profil-personlighet, M (SD), på likertskala 1 (”stämmer inte alls”) till 7 (”stämmer väl 

överens”). 
b Medelvärde (SD), angivet i år, för Peerdeltagarnas bekantskap med Baselinedeltagaren. 
 

För att kunna undersöka hypoteserna beräknade vi först korrelationen mellan 

självskattningarna (Baseline) med respektive Peer och Observer. Utförligare uttryckt så 

korrelerade vi en Baselinedeltagares självskattning (109 påståenden) med respektive 

bedömning från deltagare i gruppen Peer och respektive skattning från deltagare i grupperna 

Observer-bild och Observer-profil. Vi räknade sex korrelationer för varje Baseline, två 

korrelationer för Peer, två för Observer baserade på profilbild och två för Observers baserade 

på hela Facebookprofilen, detta utgjorde en bedömarkedja. Vi transformerade dessa 

korrelationer med Fishers z, för att korrelationerna skulle bli normalfördelade och sedan tog 

vi medelvärdet av dessa för varje grupp Peer, Observers-bild och Observers-profil. Detta 
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resulterade i en tabell som visar hur väl en Baselinesdeltagares personlighet bedömdes av 

deltagare i grupperna Peer, Observer-bild, samt Observer-profil, se Tabell 2. 

 

Tabell 2 

Pearsonkorrelationer mellan Baseline och bedömare från olika grupper 

Base-

line 
Peer1 Peer2 

Peer, 

M 

Observer 

Bild1 

Observer 

Bild2 

Observer 

Bild, M 

Observer 

Profil1 

Observer 

Profil2 

Observer 

Profil, M 

1 .58 .54 .56 .24 -.01 .12 .37 .42 .40 

2 .44 .52 .48 .04 .21 .13 .08 .10 .09 

3 .73 .64 .68 .13 .17 .15 .45 .51 .48 

4 .43 .52 .48 -.12 .11 -.01 .09 .38 .24 

5 .69 .45 .57 .32 .31 .32 .26 .39 .33 

6 .23 .28 .26 .03 -.01 .01 -.01 -.12 -.07 

7 .43 .41 .42 .40 .18 .29 .39 .31 .35 

8 .54 .50 .52 .15 .52 .33 .52 -.14 .19 

9 .16 .41 .28 .25 -.12 .07 -.09 .31 .11 

10 .63 .28 .45 .33 -.01 .16 .34 .17 .25 

11 .40 .52 .46 .16 -.36 -.10 -.07 .32 .13 

12 .34 .60 .47 .31 .03 .17 .36 .15 .25 

13 .58 .47 .52 .38 .52 .45 .43 .27 .35 

14 .63 .64 .64 .31 .53 .42 .55 .45 .50 

15 .62 .41 .52 .46 .48 .47 .44 .22 .33 

Ma 

(SD)b 

.54 

(.22) 

.52 

(.14) 

.55 

(.18) 

.23 

(.17) 

.17 

(.29) 

.21 

(.23) 

.28 

(.23) 

.26 

(.21) 

.28 

(.22) 
Not. ”Peer, M”, ”Observer Bild, M” samt ”Observer Profil, M” avser medelvärdet för respektive bedömningspar. 

a  M avser medelvärdet efter Fisher. 
b SD avser standardavvikelsen efter Fisher. 

 

För att undersöka om gruppernas medelvärde av korrelationen mellan Baselinedeltagarnas 

självskattningar och deltagargruppernas personlighetsbedömningar av Baseline var signifikant 

skilda från r = .00 (ingen korrelation), så genomfördes tre One-sample t-test. Dessa visade att 

samtliga grupper var signifikant skilda från r = .00, se Tabell 3. 
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Tabell 3 

Sammanställning av One-sample t-test, för deltagargrupperna Peer, Observer-bild och 

Observer-profil 

 df t Ma (SD) p 

Peer 29 16.29 .55 (.18) < .001 

Observer-bild 29 4.93 .21 (.23) < .001 

Observer-profil 29 7.02 .28 (.22) < .001 
a Medelvärdena är samma som i Tabell 2. 

 

Ett envägs ANOVA test genomfördes för att utforska hur olika relationsperspektiv 

(närstående eller främling) och informationsgrad (profilbild och full Facebookprofil) påverkar 

individers personlighetsbedömning av en annan person. Som beroendevariabel användes 

korrelationerna mellan självskattningen och de olika gruppernas svar utifrån IPIP skalan som 

mått. Det fanns tre grupper med olika relation och informationsgrad; Grupp 1: Peer 

(närstående); Grupp 2: Observers-bild (främling som utgick från en profilbild); Grupp 3: 

Observer-profil (främling som utgick från en full Facebookprofil). Det fanns en statistiskt 

signifikant skillnad vid p < .05 i personlighetsskattningarnas korrelation till Baseline för de tre 

grupperna: F (2, 90) = 21.31, p = .05. Skillnaderna i medelvärden mellan grupperna var stor. 

Effektstorleken, kalkylerat med hjälp av eta kvadrerat, var .30. Ett post-hoc test utfört med 

Tukey HSD påvisade att medelvärdet för Peer (M = .55, SD = .18) var signifikant skilt från 

både Observer-bild (M = .21, SD = .23) och Observer-profil (M = .28, SD = .22). Detta 

stödjer hypotes ett och visar att Peerdeltagarnas bedömning av Baselinedeltagares 

personlighet är signifikant bättre än Observerdeltagares, oavsett betingelse. Post-hoc testet 

påvisade ytterligare att medelvärdet för Observer-bild (M = .21, SD = .23) och Observer-

profil (M = .28, SD = .22) inte skilde sig statistiskt signifikant. Våra resultat ger alltså inte 

stöd åt hypotes två och indikerar att informationsgrad (profilbild eller full Facebookprofil) för 

en främling inte påverkar hur korrekt deras personlighetsbedömning av någon annan kan 

göras utifrån Facebook. 

 

Övriga resultat. Inom Peer, Observer-bild och Observer-profil beräknades samband mellan 

kön, ålder, längd av bekantskap på hur väl personlighet bedömdes och inget signifikant 

samband påvisades för någon av variablerna, se Tabell 4. 
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För att undersöka hur väl personlighetsbedömningarna stämde överens mellan bedömarparen i 

de olika grupperna genomfördes ett Pearson korrelationstest, se tabell 5. 

 

Tabell 5 

Pearsonkorrelationer (r) inom bedömarparen för varje bedömarkedja 

Baseline Peer1&2 Bild1&2 Profil1&2 

1 .65** .21* .42** 

2 .39** -.01ns .50** 

3 .68** -.32** .57** 

4 .67** .10ns .51** 

5 .49** .33** .26** 

6 .45** .01ns .44 ** 

7 .28** .27** .38** 

8 .53** .26** .13ns 

9 .11ns -.22* -.56** 

10 .49** .12ns .20* 

11 .60** .37** .04ns 

12 .37** -.09ns .18* 

13 .54** .69** .18ns 

14 .72** .29** .35** 

15 .39** .41** .33** 

Ma (SD)b .56 (.22) .18 (.29) .28 (.31) 

Tabell 4 

Pearsonkorrelationer för olika variabler mellan deltagargrupper och baseline 

  Peer Observer bild Observer profil 

Kön -.26ns .10ns -.15ns 

Ålder -.08ns < .00ns -.30ns 

Längd av bekantskap -.09ns - - 

FB-profilens överensstämmelse -.10ns - - 
Not. ns = p > .05.    
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Not. * = p < .05, ** = p < .01 och ns = p > .05. 
a M avser medelvärdet efter Fisher. 
b SD avser standardavvikelsen efter Fisher. 

 

Slutligen beräknades medelvärdena för korrelationerna på faktornivå, mellan 

bedömargrupperna och Baseline. Faktorerna avser de fem personlighetsdimensionerna i The 

Big Five samt faktorn för psykopati. För gruppen Peer blev alla faktorer utom vänlighet 

signifikant korrelerade mot Baseline. För grupperna Observer-bild och Observer-profil fanns 

inga signifikanta samband i bedömningarna, se tabell 6. 

 

Tabell 6 

Medelvärdena av Pearsonkorrelationer på faktornivå mellan Baseline och de olika 

bedömargrupperna 

 Faktor Peer Bild Profil 

Stabilitet .53* -.09ns -.05ns 

Extraversion .60* -.38ns -.10ns 

Öppenhet .55* .10ns .06ns 

Vänlighet .48ns .24ns .32ns 

Samvetsgrannhet .49* -.19ns -.03ns 

Psykopati .58* .17ns -.41ns 

Not. * = p < .05, ** = p < .01 och ns = p > .05. 
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Diskussion 
 

Det vi kunnat tillföra med vår undersökning är att se till vilken grad det går att bedöma 

personlighet hos en främmande individ utifrån Facebook och vilken typ av information som 

behövs. Detta var uppsatsens huvudsakliga syfte, men även att undersöka om det räcker med 

en bild eller om det behövs mer information för att kunna bilda sig en korrekt uppfattning om 

någons personlighet. 

 

Hypotes ett fick stöd av undersökningens resultat och visade en signifikant skillnad i 

förmågan att bedöma personligheten hos Baselinedeltagare mellan deltagare i gruppen Peer 

och Observer-bild samt Peer och Observer-profil. Deltagare i gruppen Peer bedömde här 

personligheten signifikant bättre än de andra två bedömargruppernas deltagare. 

 

Hypotes två saknar stöd utifrån studiens resultat då möjligheten att bedöma Baselinedeltagares 

personlighet inte skilde sig signifikant mellan deltagarna i bedömargrupperna Observer-bild 

och Observer-profil. Däremot visade tre One-sample t-test att ett positivt samband fanns 

mellan samtliga grupper och dess förmåga att bedöma personligheten hos Baseline som var 

starkare än r = .0. 

 

Borkenau och Liebler (1992) påvisade att extraversion och samvetsgrannhet gick att bedöma 

hos andra redan utifrån en bild och vårt One-sample t-test visar att en självskattning och en 

främlings personlighetsbedömning utifrån en bild korrelerar bättre än r = .0. Borkenau och 

Liebler (1992) påvisade även att bedömningarna gjordes mer korrekt ju mer information 

deltagarna hade (video med ljud var bästa källan för bedömning), men i vår undersökning såg 

vi dock ingen signifikant skillnad i förmåga att bedöma Baselinedeltagares personlighet 

mellan deltagare som utgick från en profilbild och full Facebookprofil, vilket tyder på att mer 

information inte ger samma effekt på Facebook som för videokällor. Detta resultat kan dock 

ha påverkats av ett flertal olika faktorer som vi kommer diskutera mer övergripande i ett 

senare resonemang i form av en sammanfattande slutsats kring skillnader mellan 

personlighetsstudier. 

 

Frauendorfer, et al. (2015) använde sig av en sammanvägd personlighet (bedömningar från 

Baseline och Peer slogs samman) från 8 Baselinedeltagare och dessa korrelerade signifikant 
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med 114 Observers bedömningar utifrån bild, vilket vi inte kunde påvisa. Vi använde dock 

inte en sammanvägd personlighet utan utgick bara från Baselines självskattningar. De fann 

även att kvinnor var bättre än män på att bedöma en främlings personlighet. Vi såg ingen 

könsskillnad i hur väl bedömningarna korrelerade med självskattningen. De hade även fler 

Observerbedömningar per bedömarkedja (deras kedjor innehöll 114 och våra endast två) 

vilket bör leda till högre power. Risken med deras studie är dock en progressiv effekt 

(Goodwin & Goodwin, 2014), då deras Observerdeltagare bedömde samtliga 8 

Baselinedeltagare. 

 

Vidare visade Back, et al. (2010) att öppenhet, extraversion, vänlighet och samvetsgrannhet 

korrelerade positivt mellan den självskattade och den av andra bedömda personligheten. I vårt 

fall såg det annorlunda ut där ingen av faktorerna korrelerade signifikant mellan Baseline och 

de olika Observergrupperna, se Tabell 6. Denna skillnad kan ha berott på att de lät 9 

forskarassistenter agera Observers och respektive bedömde alla 133 Baselines personligheter. 

De använde även en annan skala än vi, Ten Item Personality Inventory (TIPI). Även i Back, et 

al. (2010) studie kan det ha uppstått en progressiv effekt (Goodwin & Goodwin, 2014) då 

Observerdeltagarna lär sig under tiden. De utgick även från hela öppna Facebookprofiler 

vilket vi lät vara oförändrat, så att även stängda profiler användes i vår undersökning. De 

skapade en ”faktisk personlighet” som personlighetsmått för Baseline, bestående av Baseline 

själva och fyra Peers sammanvägt. De testade Observerdeltagares bedömningar styckvis eller 

sammanvägt emot detta. I båda fallen korrelerade Observerbedömningarna med ”faktiska 

personligheten” signifikant för alla faktorer utom neuroticism. Detta gick inte att påvisa i vår 

undersökning där ingen av de undersökta frågorna på faktornivå korrelerade signifikant 

mellan de olika Observergruppernas och Baselines egen bedömning, se Tabell 6. 

 

Kluemper, et al. (2012) använde likt oss IPIP (dock en förkortad version) och testade om man 

kunde bedöma någons personlighet utifrån Facebook och fann de möjligt för alla fem 

faktorerna. De lät deltagarna öppna sin profil något vi inte gjorde då vi resonerade att en 

stängd profil inte speglar ett vanligt scenario och kan vara del av någons personlighet 

(personen är kanske mindre extrovert). Endast 53 % av profilerna var öppna och kunde 

användas i deras studie, vilket visar att det är väldigt vanligt med offentligt stängda profiler 

och alltså bör tas i beaktande om man vill finna något generaliserbart. Ytterligare skillnad mot 

vår studie var att de lät tre individer bedöma alla 274 profiler som användes och således kan 
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det även här uppstått en progressiv effekt (Goodwin & Goodwin, 2014) då få deltagare 

ombeds göra väldigt många bedömningar. Utöver detta deltog de tre bedömarna i en två 

timmar lång övning att bedöma personlighet utifrån The Big Five modellen där de även fick 

öva sina kunskaper på två Facebookprofiler innan de riktiga bedömningarna skedde. Detta är 

något som Cole, et al. (2005) påvisat ökar möjligheten att göra korrekta bedömningarna på 

alla fem traits (extroversion ökade sin korrekthet så pass att den gick från ickesignifikant till 

signifikant bedömd). Kluemper, et al. (2012) använde även 50% av de påståenden vi använde 

oss av. De använde sig av totalt 50 påståenden med 10 påståenden per faktor där vi istället 

hade 100 påståenden totalt och 20 per faktor. Detta kanske även påverkat utfallen i båda 

studierna. 

 

Sammantaget har vi funnit tre övergripande skillnader och eventuella designproblem mellan 

tidigare studier och vår studie, som alla kan vara delar i en förklaring varför vi inte påvisar 

liknande resultat som tidigare studier. Dessa övergripande skillnader handlar om deltagare, 

instrument och design. 

 

Deltagare. För skillnader i deltagare handlar det mest om att olika studier har haft olika 

Observerdeltagare, där vissa har haft professionell HR-personal som bedömare och andra har 

getts en kortare lektion i personlighetsbedömning. Vår studie har till skillnad från tidigare 

forskning uteslutande använt sig av “otränade” bedömare, mestadels studenter, vilket kan 

bidra till att påvisa hur vanliga människor bedömer andras personlighet utan vidare 

förkunskaper. Detta bör spegla en högre ekologisk validitet på grund av att ”vanliga” 

människor bedömde i motsats till vissa av de tidigare studier vi presenterat (Bryman, 2011). 

 

Instrument. För instrumenten handlar det istället om vilket typ av instrument som använts då 

olika studier använder olika instrument. Kluemper, et al. (2012) använde International 

Personality Item Pool (IPIP); Back et al (2010) använde istället Big Five Inventory (BFI-10), 

Ten Item Personality Inventory (TIPI) samt NEO Five-Factor Inventory; Gosling, et al. 

(2007) använde TIPI. Utifrån detta antog vi att vår uppsats skulle finna korrelationer på alla 

faktorer, i enlighet med Kluemper, et al. (2012) studie som använder samma personlighetstest 

som vi gör. Men de olika resultaten har säkerligen också sina förklaringar i de övriga 

övergripande skillnaderna i val av deltagare och design, där alla, även Kluemper, et al. (2012) 

studie skiljer sig från vår. 
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Vår enkäts översättning gav mer att önska på några frågor. Överlag är det dock bra 

översättningar och vi hade varken tid eller fokus på att korrigera en redan väletablerad skala. 

Detta skulle ha tagit tid då översättningarna hade behövt testats hos provdeltagare innan den 

hade kunnat användas i vår undersökning. McCrae och Weiss (2009) argumenterar även för 

att använda redan etablerade instrument vid personlighetsbedömningar om möjligt och att 

instrument som härrör ur The Big Five fungerar bra för just detta. Fördelar utöver att det 

sparar tid och arbete gentemot att ta fram ett helt nytt instrument är bland annat att det är helt 

gratis och kan hämtas färdigt från en officiell hemsida som modereras av framstående 

forskare inom personlighetspsykologi (Goldberg, 1999). Enkäten vi använde hade ett 

Cronbachs alfa värde på > .9 för alla faktorer och undersökningen hade även höga 

interbedömarkorrelationer inom Peer för alla bedömarkedjor utom för en, se tabell 5. Detta 

tyder på att deltagarna tolkade enkäten på samma sätt och generellt såg samma saker hos 

Baseline, vilket gör att en rättad översättning inte nödvändigtvis skulle ge en mer fullgod 

reliabilitet. Att Peer-paret för Baseline 9 inte uppvisade god interbedömarkorrelation kan ha 

att göra med att det var mellan en partner och en vän. Efter samtal med Baselinedeltagaren så 

hittades en möjlig förklaring i att denne till viss del agerar annorlunda inom familjen och mot 

vänner. 

 

En annan brist i enkäten var att deltagarna i Peer inte kunde välja “partner” som relation till 

Baseline. Enligt statistiken angav 80% att de var vänner, 6,7% kusin och 13,3% syskon. Det 

kan alltså vara så att några angav sig som vän, även om de var en partner. Detta vet vi även då 

en av skribenternas partner uppmärksammade bristen och valde sin relation till Baseline som 

vän. 

 

Design. Här har skillnaderna huvudsakligen bestått av studiernas olika upplägg där det skilt 

sig i antalet deltagare i Observergruppen samt hur många bedömningar varje deltagare utfört. 

Vissa har haft några Observerdeltagare som fått bedöma många Baselinedeltagare, vilket 

Goodwin och Goodwin (2014) menar riskerar ge en progressiv effekt där bedömarna lär sig 

med tiden. Även har det motsatta skett där många Observerdeltagare har bedömt få 

Baselinedeltagare, men även här har det funnits en risk för en progressive effekt, då dessa 

deltagare fortfarande gjort fler bedömningar i en studie. I samtliga tidigare studier har antalet 

Observerdeltagare varit många fler än i vår undersökning. Det lägsta antalet Observereltagare 
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bland tidigare studier användes av Kluemper, et al. (2012) och innehöll tre observerdeltagare. 

I deras studie fick dock deltagarna gå en lektion i personlighetsbedömning och bedömde även 

totalt 274 Facebookprofiler styck, vilket markant kan ha påverkat utfallet i den studien 

positivt. Flest Observerdeltagare använde Frauendorfer, et al. (2015) med 114 stycken. Fler 

Observerdeltagare bör leda till högre power och alltså kunna påvisa resultat som vi inte kunde 

då vi endast hade två Observerdeltagare för grupperna i varje kedja. McCrae och Weiss 

(2009) menar att två bedömare per grupp kan vara tillräckligt och efter två deltagare sker en 

avtagande ökning av interbedömarreliabiliteten, samt att fler än fyra deltagare blir opraktiskt. 

I likhet med detta påstående fann Funder och Colvin (1988) att två Peers räcker och detta fann 

vi även i vår studie, se tabell 5. För Observerdeltagarna fanns inte samma 

interbedömarreliabilitet och detta går i linje med vad McCrae och Weiss (2009) 

rekommenderar, samt vad tidigare studier med annorlunda design visar. Därför skulle vår 

design haft nytta av fler bedömare i båda Observergrupperna då det skulle lett till en högre 

interbedömarreliabilitet och starkare power. En annan risk med två deltagare per 

Observergrupp och kedja är att mätningarna blir känsliga för hur bra bedömningarna blir då 

deltagarna har olika bakgrund. Deltagarnas olika bakgrund kan färga resultaten och är något 

vi inte kunnat kontrollera för i vår undersökning. Så en Observerdeltagare kan t.ex. ha arbetat 

med rekrytering och på så sätt förbättrat sin förmåga att bedöma andra, medan en annan 

Observerdeltagare kanske har en sämre förmåga på grund av en annan bakgrund. Detta kan 

alltså ha påverkat vårt resultat. 

 

Designmässigt kan också det faktum att vi inte använde öppna Facebookprofiler påverkat 

utfallet för Observergruppen som bedömde utifrån Facebookprofil. Kluemper, et al. (2012) 

såg i sin studie att endast 53% av alla deltagares Facebookprofiler var öppna (visade all 

information på sin profil till andra än vänner) vilket de löste genom att utesluta deltagare vars 

profiler var stängda. Detta övervägande gjorde vi innan vi började undersökningen och valde 

att ha en högre ekologisk validitet genom att låta detta vara oförändrat för att en individs 

personlighet förmodligen speglas i en stängd eller öppen profil (Bryman, 2011). 

 

Fernandez, et al. (2017) påvisade hur fyra markörer (färgfoto, neutral bakgrund, leende och 

professionell klädsel) påverkar vår upplevelse av andra och kanske påverkar detta även 

utfallet i vår studie då fotona som användes var slumpmässiga på dessa markörer och vi 

endast utgick från att ansiktet skulle vara synligt. Det kan även sägas att i andra studier än vår 
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har deltagarna varit t.ex. läkarstudenter eller arbetssökande, vilket kanske ökat deras seriositet 

i fotona och även att de fyra markörer Fernandez, et al. (2017) pekar på i större utsträckning 

uppfyllts. Detta återigen ökar vår ekologiska validitet där en “verklig situation” speglas i vår 

undersökning (Bryman, 2011). 

 

 

Övriga diskussioner 
 

Som presenterat i inledningen förklarade Kernberg (2016) personlighet som ett koncept som 

innefattar alla subjektiva erfarenheter och beteende. Det skulle delvis kunna förklara varför 

Peer egentligen kan bedöma personligheten bättre än Observer. Peer har gemensamma 

erfarenheter med Baseline och sett tidigare beteenden som därför ger Peer ledtrådar som inte 

Observer har. Observer tvingas därför använda sig av de visuella ledtrådar som finns 

tillgängliga i bild eller profil, ledtrådar som Borkenau och Liebler (1992) menade helt kunde 

saknas i sådant material eller misstolkas av Observer och således vara missvisande. Vissa 

påståenden i instrumentet som användes är direkta exempel på beteenden som Peer skulle 

kunnat ha erfarenhet av Baseline kring, medan Observer istället måste göra en avvägning om 

ledtrådarna som kan ses är övertygande om att ett sådant beteende skulle vara rimligt. Då inga 

andra av våra testade variabler signifikant korrelerade med förmågan att bedöma personlighet 

är kanske erfarenheten här en bättre förklaring. 

 

Flertalet tidigare studier fokuserar på de olika faktorerna inom The Big Five och hur de tar sig 

uttryck eller kan bedömas. Utifrån Kernbergs (2016) definition av personlighet så blir det i 

viss mån svårt och vår studies huvudsyfte att undersöka enskilda variabler, traits och hur de 

ter sig i beteende på Facebook samt hur väl vi kan bedöma dessa då personlighet är ett allt 

mer omfattande och brett begrepp som rör alla subjektiva erfarenheter och beteende. 

Personlighet är alltså ett holistiskt begrepp. Vår definition skiljer sig här från Kernbergs 

(2016), där vår definition istället bottnar i alla de möjligheter att beskriva skillnader mellan 

individer som Allport och Odbert påbörjade 1936. Främst för att personlighet ens ska vara 

någorlunda mätbart och jämförbart, även om vi är medvetna om att den holistiska bilden 

kanske är mer representativ för hur personlighet faktiskt ser ut. Vi har inte heller ett bättre 

instrument för att mäta vår definition av personlighet än The Big Five, som idag är det bästa 

sättet att komma åt mätbara delar av personlighet. Instrumentets framväxt är bevis på att 
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personligheten går att bemöta från olika sätt och med olika infallsvinklar beroende på hur det 

används och till vilket syfte. Idag verkar Big Five vara det sätt att bedöma personlighet som 

fungerar för alla människor, men vad missar det? Det borde ju finns delar av personligheten 

som faller utanför instrumentet. Utöver de fem personlighetsfaktorerna finns 269 andra 

personlighetsdimensioner som IPIP kan mäta. Med det i åtanke finns möjligheten att mäta 

personlighet mer holistiskt men ett fullskaligt instrument är orimligt tidskrävande och 

mödosamt för såväl deltagare som forskare. Här har således tanken på personlighet följt med 

utvecklingen av The Big Five, någonting som är från början är otroligt stort och övergripande 

till någonting lite mer hanterligt och praktiskt användbart. 

 

Praktiska implikationer 
 

Det vi kunnat se från tidigare studier är att vi människor gör flera antaganden om andra och 

hur detta påverkar personer i olika domäner genom livet; alltifrån arbetsmarknaden 

(Hamermesh, & Biddle, 1993; Robins, et al., 2011), rättssammanhang (Blair, et al., 2004; 

Eberhardt, et al., 2006; Zebrowitz & McDonald, 1991), militärrank (Mazur, et al., 1984) och 

politiska utfall (Ballew & Todorov, 2007; Todorov, et al., 2005), samt även 

personlighetsbedömningar likt de som kan tänkas ske i arbetslivet (Cole, et al., 2009; Cole, et 

al., 2005; Frauendorfer, et al., 2015).  Det våra resultat visar är dock hur svårt det är att 

korrekt bedöma någons personlighet. Denna svårighet bör även kunna återspeglas i andra 

antaganden vi gör om andra och att dessa potentiellt felaktiga antaganden vi gör av personer 

ändå har stor påverkan på människors liv. 

 

Det har även implikationer på anställningsförfarandet inom rekryteringsbranschen då det 

tycks vara svårt att se en korrekt personlighet i “verkliga livet” i kontrast mot kontrollerade 

former i en undersökning. Eftersom det är svårt att göra goda bedömningar utifrån Facebook 

så bör en kortare övning i personlighetsbedömning genomgås, något Cole, et al. (2005) visat 

ökar korrektheten i bedömningarna på alla fem traits (extroversion ökade sin korrekthet så 

pass att den blev signifikant bedömd). 

 

Hamermesh, och Biddle (1993) påvisade hur lönen påverkas positivt av att vara vacker. 

Robins, et al. (2011) menar att denna skönhetspremie kan ha berott på bättre grooming från 

männen och kvinnorna, snarare än skönhet och för kvinnor även att en attraktiv personlighet 
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kan ha påverkat lönen positivt. Detta kanske ger en skevhet i bedömningarna från 

Observerdeltagarna på Baselinedeltagarna, där en ”halo effect” (McRae & Weiss, 2009) sker 

på grund av positiva yttre egenskaper. Detta antagande stärks av Borkenau och Liebler (1992) 

som visat ett positivt samband mellan de som ansågs attraktiva bedömdes högre på 

extroversion, vänlighet och öppenhet extroversion och de som log mycket bedömdes högre på 

extroversion , vänlighet, stabilitet och öppenhet. Fler positiva samband fanns även t.ex. för 

”Friendly expression” och ” Made-up face”. På andra sidan fanns ett negativt samband för de 

som hade en ”Unpleasant voice” på extroversion, vänlighet, stabilitet och öppenhet. 

 

 

Förslag på framtida forskning 
 

Här vore det intressant att undersöka hur väl en “halo effect” sker utifrån utseende. Påverkar 

den även våra bedömningar av andra genom sociala medier och vad för implikationer har det 

på vår anställningsbarhet när allt fler kontakter sker över internet, där vårt utseende i högre 

utsträckning är det första andra personer möter. Kanske hade Aristoteles rätt när han sa att 

skönhet är en bättre introduktion än ett personligt brev. 

 

För framtida forskning hade vi även gärna sett en förbättrad design av vår egen undersökning 

där fler deltagare används i Observergrupperna. I enlighet med McCrae och Weiss (2009) kan 

vi då anta att 4 deltagare i varje Observergrupp skulle vara en praktiskt optimal design för att 

finna mer tillförlitliga resultat. 

 

Vidare skulle det också vara intressant att undersöka vad som påverkar våra bedömningar av 

andra.  När blir en Peer en Peer? Det vill säga, hur länge behöver vi ha känt någon för att 

kunna göra bättre personlighetsbedömningar? När uppnås det mättnad för hur väl vi kommer 

kunna bedöma personlighet hos personer vi känner? Det verkar finnas mer till det här än vi 

kunnat se, något som framtida forskning skulle kunna undersöka bättre. 
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Appendix A 
 

Hej! 
 

Tack för att du valt att delta i denna studie rörande bedömning av personlighet. Din 

personliga kod för deltagande är: __. Notera denna då den krävs för slutförande av ditt 
deltagande.  

Läs igenom följande Instruktioner noga: 
1. Fyll i enkäten för personlighetsbedömning och utgå från dig själv. 

 

2. Enkäten beräknas ta ca 30 minuter att slutföra och ska fyllas i vid ett och samma 
tillfälle. 

3. Vid slutet av enkäten finns ytterligare en länk där dina kontaktuppgifter samlas in, 
detta enbart för att vi ska kunna skicka ut din biobiljett och dessa kommer inte att 
sparas. 

4. Länk till enkäten finner du här https://sv.surveymonkey.com/r/6LKH6HY 
 

Ditt deltagande är helt konfidentiellt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att 

motivera varför.  

 

Tack igen för ditt deltagande! 
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Appendix B 
 

Hej! 
 

Tack för att du valt att delta i denna studie rörande bedömning av personlighet. Din 

personliga kod för deltagande är: __. Notera denna då den krävs för slutförande av ditt 
deltagande.  

Läs igenom följande Instruktioner noga: 
1. Utgå från FÖR OCH EFTERNAMN när du fyller i enkäten och hur du upplever att 

denne är som person. 
 

2. Enkäten beräknas ta ca 30 minuter att slutföra och ska fyllas i vid ett och samma 
tillfälle. 

3. Vid slutet av enkäten finns ytterligare en länk där dina kontaktuppgifter samlas in, 
detta enbart för att vi ska kunna skicka ut din biobiljett och dessa kommer inte att 
sparas. 

4. Länk till enkäten finner du här https://sv.surveymonkey.com/r/6DJQWMD 
 

Ditt deltagande är helt konfidentiellt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att 

motivera varför.  

 

Tack igen för ditt deltagande! 

  

https://sv.surveymonkey.com/r/6DJQWMD
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Appendix C 
Hej! 
 

Tack för att du valt att delta i denna studie rörande bedömning av personlighet. Din 

personliga kod för deltagande är:  Notera denna då den krävs för slutförande av ditt 
deltagande.  

Läs igenom följande Instruktioner noga: 
1. Bekanta dig med den bifogade profilbilden i mailet. Det är utifrån denna du ska göra 

personlighetsbedömningen i den länkade enkäten.  

2. När du känner dig färdig, stäng ner bilden och följ länken till enkäten samt fyll i denna. 
Enkäten beräknas ta ca 30 minuter att slutföra och ska fyllas i vid ett och samma 
tillfälle. 

3.  Vid slutet av enkäten finns ytterligare en länk där dina kontaktuppgifter samlas in, 
detta enbart för att vi ska kunna skicka ut din biobiljett och dessa kommer inte att 
sparas. 

4. Länk till enkäten finner du här https://sv.surveymonkey.com/r/6D5BZS8 
 

Ditt deltagande är helt konfidentiellt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att 

motivera varför.  

 

Tack igen för ditt deltagande! 

  

https://sv.surveymonkey.com/r/6D5BZS8
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Appendix D 
 

Hej! 
 

Tack för att du valt att delta i denna studie rörande bedömning av personlighet. Din 

personliga kod för deltagande är: __. Notera denna då den krävs för slutförande av ditt 
deltagande.  

Läs igenom följande Instruktioner noga: 
1. Bekanta dig med den länkade Facebookprofilen som du hittar vid punkt 4. Det är 

utifrån denna du ska göra personlighetsbedömningen i den länkade enkäten.  

2. När du känner dig färdig, stäng ner profilen och följ länken till enkäten samt fyll i 
denna. Enkäten beräknas ta ca 30 minuter att slutföra och ska fyllas i vid ett och 
samma tillfälle. 

3.  Vid slutet av enkäten finns ytterligare en länk där dina kontaktuppgifter samlas in, 
detta enbart för att vi ska kunna skicka ut din biobiljett och dessa kommer inte att 
sparas. 

4. Följande facebookprofil är den du ska bekanta dig med -  

5. Länk till enkäten finner du här https://sv.surveymonkey.com/r/6D5BZS8 
 

Ditt deltagande är helt konfidentiellt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att 

motivera varför.  

 

Tack igen för ditt deltagande! 

https://sv.surveymonkey.com/r/6D5BZS8
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