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Abstrakt 

Syftet med denna studie var att undersöka de individuella skillnaderna i hur personlighet 

påverkar identitetsutvecklingen. ”Honesty-humility (H), Emotionality (E), Extraversion (X), 

Agreeableness versus Anger (A), Conscientiousness (C) och Openess to Experience (O)” 

förkortas till HEXACO och används för att definiera personlighet. ”Dimensions of Identity 

Development Scale” förkortas till DIDS och används för att definiera identitetsutveckling. 

Studien har samlat data genom fysiska enkäter från 261 svenska högskolestudenter i åldrarna 19-

45. Enkäten bestod av färdigställda empiriska instrument för personlighet och 

identitetsutveckling. Personlighetsdomänerna som testades var ärlighet-ödmjukhet, extraversion, 

känslosamhet, målmedvetenhet, välvillighet och öppenhet. Identitetsfacetterna som testades var 

åtagande, identifiering med ställningstagande, utforskande på bredden, utforskande på djupet 

och grubblande utforskande. Studiens frågeställningar var hur HEXACO påverkar DIDS och hur 

denna studies resultat kommer att skilja sig från den tidigare forskningens resultat. Resultatet 

visade exempelvis att hög grad av ärlighet-ödmjukhet påverkar utforskandet negativt, vilket 

indikerar att personer som tenderar att undvika att manipulera andra och är ointresserade av lyx i 

mindre grad är utforskande i sin identitetsutveckling. I jämförelsen med den tidigare forskningen 

har denna studies resultat funnit alternativa personlighets påverkan på identitetsutvecklingen som 

tidigare forskning inte uppvisar. Exempelvis att hög grad av målmedvetenhet påverkar 

grubblande utforskande negativt, vilket indikerar att målmedvetna personer har en bra grund för 

en reflekterade självuppmärksamhet i sitt utforskande av identitetsutveckling.  

Nyckelord: HEXACO, personlighet, DIDS, identitetsutveckling, påverkan. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Abstract 

The purpose of this study was to analyze how individual differences in personality affects 

identity development. . Honesty-humility (H), Emotionality (E), Extraversion (X), Agreeableness 

versus Anger (A), Conscientiousness (C) och Openess to Experience (O) is short for HEXACO, 

and it is used to define personality. Dimension of Identity Development Scale is short for DIDS, 

and it is used to define identity development. This study has gathered data by collecting 

questionnaires from 261 Swedish college students in the ages of 19-45. The questionnaire that 

was used consisted of established definitions for personality and identity development. The 

personality domains that were analyzed were Honesty-humility, Emotionality, Extraversion, 

Agreeableness versus Anger, Conscientiousness, and Openess to Experience. The identity facets 

that was analyzed were Commitment making, Exploration in breadth, Ruminative exploration, 

Identification with commitment, and Exploration in depth. The questions posed by this study 

were how HEXACO will affect DIDS, and how the results will compare to previous research. 

The results showed, for example, that high a degree of Honesty-humility affects exploration 

negatively. This indicates that people who tend to avoid manipulating others and is not interested 

in luxuries is less explorative in his or her identity development. In comparing with results with 

previous research, this study has found new ways in which personality can affect identity 

development. One example is that a high degree of Conscientiousness affects Ruminative 

exploration negatively, which indicates that Conscientious people have a good basis for a 

reflective self to emerge in his or her identity development exploration.  

Key words: HEXACO, personality, DIDS, identity facets, affects.  
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1. Inledning 

Identitetsutveckling är en process som alla människor går igenom i sitt liv. Det kan beskrvisas 

som utvecklingen av individers distinkta karaktär. Identitetsutvecklingen hjälper individen att 

definiera sig inför andra, men även sig själv. En persons identitet kan innefatta en känsla av 

kontinuitet, unikhet och tillhörighet. Identitet beskrivs ofta som separata och distinkta delar 

(familj, kultur, personlighet, yrke etc.) Dessutom är individens identitet konstant påverkat av 

genetik, kultur, vänner, famil, personer som har gjort oss illa, personer vi har gjort illa, 

upplevelser och beslut. Dessa saker kan tillsammans definiera vår känsla av självet i nuet 

(Palmer, 2008). 

Litteraturen betraktar ofta termerna identitet och personlighet som synonymer för en beskrivning 

av självet (McCrae & Costa, 1990). Personlighet redogörs som de distinkta och relativt hållbara 

sätten att tänka, känna och bete sig i respons till olika livssituationer (Holt, 2015). Identitet kan 

däremot ses som en ständigt pågågende process av utforskande och ställningstagande individen 

genomgår i olika val, exempelvis vilket jobb som passar individen, för att kunna erhålla en stabil 

känsla av sin identitet (Marcia, 1966). Trots ökande information om hur identitet bildas, är 

personliga skillnader som driver identitetsutvecklingen idag inte tydliga (Meeus, 2011). Vanligen 

är definitionen av självet beroende av en annan term för att täcka den helhetsbild som psykologin 

och sociologin har på identitet. Exempelvis såg McCrae och Costa (1990) på identiteten som en 

central och föränderlig del av självet, medan personligheten är en mer stabil komponent av 

självet. Det är idag inte självklart var linjen dras mellan personlighet och identitetsutveckling, 

eller hur personlighet och identitetsutveckling kan sammanflätas för att tillsammans förklara 

självet. Nya insikter skulle eventuellt kunna nås genom att brygga mellan dessa termer. Genom 

att öka förståelsen för hur människors identitetsutveckling fungerar skulle människor kunna 

hjälpa varandra bättre, som till exemepel i psykisk ohälsa. En tydligare bild på hur en bra och 

dålig identitetsutveckling ser ut kan vara viktigt grund att börja på. För att avgöra hur självet kan 

bildas blir det också relevant att undersöka vilken roll stabila personlighetsdrag kan ha i 

identitetsutvecklingen, just för att det är en central aspekt av individuella skillnader.  

Eftersom denna studie undersöker en tidigare outforskad definition för personlighet i dess 

påverkan på identitetsutsveckling, kommer den delvis ha en explorativ ansats. Målet med studien 

är att bidra med ny empiri för hur personlighet kan påverka identitetsutveckling.  
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Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur de individuella skillnaderna i personlighet 

påverkar identitetsutveckling. 

Eftersom frågeställningen och problemformuleringen för denna studie har vuxit ur teorin, 

återfinns de på sida 10 under rubrik: 2.2.3 problemformulering och frågeställningar. 

2. Teorier  

I denna del anges de teorier som blir lämpliga för syftet och frågeställningarna. Först presenteras 

teorin som används för identitetsutveckling och sedan teorin som används för personlighet. 

Studiens problemformulering och frågeställningar har vuxit ur teorin och presenteras i 

inledningen för personlighet. I figur 1 går det att utläsa definitioner för identitetstuveckling och i 

figurs 2 definitioner för personlighet. Dessa definitioner är centrala för syftet, frågeställningarna 

och senare analyser.   

2.1 Identitetsutveckling 

2.1.1 Den traditionella synen på identitetsutveckling 

För att titta närmare på den teoretiska progressionen för identitetsutvecklingen (hur individen 

skapar sin identitet) är Marcias (1966) identitetsteori en bra utgångspunkt att börja med. Sedan 

länge har vyn på identitetsutveckling varit ledd av Marcias (1966). Marcias (1966) använde 

utforskande och ställningstagande för att dela in individer i fyra olika kategorier. Utforskande 

beskrivs som vidden av överväganden individen gör kring identitetsberoende val, som 

exempelvis sökandet av information för vilket jobb det är som skulle passa individen bäst. 

Ställningstagande beskrivs som de beslut som har blivit gjorda i identitets relevanta val, 

exempelvis beslutet att rösta på det politiska parti som passar individens egna värderingar. 

Beroende på graden av utforskandet och ställningstagandet individen har gjort, klassificeras hen 

till ett av fyra identitetsstatus. De olika kategorierna är: fullbordad identitet (hög nivå av 

ställningstagande och utforskande), moratorium (låg nivå av ställningstagande, hög nivå av 

utforskande), för tidig identitet (hög nivå av ställningstagande, låg nivå av utforskande) och 

slutligen identitetsförvirring (låg nivå av ställningstagande och utforskande) (Frisén & Hwang, 

2006). Enligt Marcias (1966) är de hälsosamma identiteterna fullbordad identitet och 

moratorium. Individer i dessa två status har antingen lyckats sammanfläta djuprotade värderingar 
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med sin sanna identitet (fullbordad identitet), eller att de är på väg att göra det (moratorium). Å 

andra sidan kan individer i de två mindre hälsosamma kategorierna (diffusion och för tidig 

identitet) känna att de har bestämt sig för ett val som inte är i linje med sina djuprotade 

värderingar. Problemet för individerna i de mindre hälsosamma kategorierna är att de är fasta i 

sina identitetsval och har inte heller motivationen att ändra på sig. Detta kan resultera i att 

individen tappar lust, motivation och energi för att agera i miljön hen befinner sig och leda till 

psykologiskt illabefinnande (Marcias, 1966).  

2.1.2 Bearbetning av identitetsutveckling som modell 

Marcias teori på identitetsutveckling har fördelen att ta tillvara på den multidimensionella synen 

av identitetsprocesser, men har nackdelen att sätta in individer i kategorier. Under 

kategoriseringen förloras en del information om de individuella skillnaderna. Därför har det 

argumenterats att forskning inom identitetsutveckling istället bör granska kontinuerliga 

identitetsfacetter för att till fullo förstå hur identitetsutvecklingen fungerar (Bosma, 1992; 

Matteson, 1977).  Marcias (1966) modell delar in individer utifrån två kategorier 

(ställningstagande och utforskande). Denna operationalisering saknar, enligt en del forskare, 

säregenhet (Luyckx, Goossens, Soenens & Beyers, 2006; Luyckx et al., 2008). Ett nytt 

analysverktyg har därför introducerats för att beskriva identitetsutveckling och den kallas DIDS. 

I DIDS är ställningstagande en identitetsdomän som operationaliseras till två ställningstagande 

identitetsfacetter. Vidare är utforskande en identitetsdomän som operationaliseras till tre 

utforskande identitetsfacetter (Luyckx et al., 2006; Luyckx et al., 2008). Operationaliseringen av 

identitetsdomänerna hjälper studiens syfte att bättre beskriva de individuella skillnaderna i hur 

personlighet påverkar identitetsutvecklingen. I figur 1 går det att utläsa definitioner för 

operationaliseringen av dessa identitetsfacetter.  

2.1.3 Uppdelningen av ställningstagande 

I DIDS blir den ställningstagande domänen indelat i två facetter: åtagande och identifiering med 

ställningstagande. Åtagande är lik Marcias (1966) definition av ställningstagande och refererar 

till huruvida individer har tagit ställning till identitetsrelaterade val eller inte. Luyckx et al. 

(2006) argumenterade att när en individ har gjort ett val behöver det nödvändigtvis inte betyda 

att personen känner sig säker, identifierar sig med, eller har internaliserat valet (Grotevant, 
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1987). För tydliggörandet för vilken grad individen har internaliserat identitetsrelaterade val, har 

facetten identifiering med ställningstagande introducerats.   

2.1.3 Uppdelningen av hälsosam och ohälsosam utforskande  

Vidare blir den utforskande domänen indelat i tre facettern: utforskande på djupet, utforskande 

på bredden och grubblande utforskande. Uppdelningen för utforskande skiljer mellan 

maladaptiv (grubblande utforskande) och reflektiv (utforskande på bredden och djupet) 

självuppmärksamhet. Den maladaptiva anses vara en ohälsosam form utforskande och den 

reflektiva en hälsosam form av utforskande (Luyckx et al., 2006). Grubblande utforskande 

beskrivs som en förstoring av en negativ och kronisk självuppmärksamhet motiverad av rädsla, 

upplevd hot mot självet, förlust eller upplevd orättivsa mot självet. Däremot är en reflekterande 

(utforskande på bredden och djupet) självuppmärksamhet motiverad av en nyfiken eller 

kunskapsbaserad syn på självet. Utforskande på bredden refererar, likt Marcia (1966), till vilken 

grad individen har utforskat andra alternativ innan hen har tagit ställning till en 

identitetsrelaterad fråga. Utforskandet slutar dock inte där, vilket Marcias teori för 

identitetsutveckling inte belyser och därför kritiseras (Meeus, Iedema & Maassen, 2002). 

Människor tenderar nämligen att kontinuerligt bedöma och reflektera över om ställningstaganden 

personen tagit uppfyller standarden för de internaliserade värderingarna (Meeus et al., 2002). Till 

vilken grad individen engagerar sig i en sådan bedömningsprocess fångas av facetten utforskande 

på djupet (Luyckx et al., 2006). Grubblande utforskande beskriver individer som fastnar i det 

utforskande stadiet utan att kunna göra ett ställningstagande. Individer som har fastnat i det 

utforskande stadiet tycks kunna bedöma information väl, men överväldigas däremot av känslan 

att valen verkar oändliga. Personer med hög grad av grubblande utforskande funderar länge över 

hur valet reflekterar dem själva och tycks aldrig kunna bestämma sig för endast ett alternativ. I 

ett försökt att särskilja detta oproduktiva utforskande från de mer gynnsamma 

identitetsfacetterna, såsom utforskande på bredden och djupet, har Luyckx et al. (2008) 

introducerat facetten grubblande utforskande. Med den sista facetten har Luyckx et al. (2008) 

placerat utforskande i en mer hälsosam form av identitetsutveckling (utforskande i bredd och 

djup) och i en mer ohälsosam form av identitetsutveckling (grubblande utforskande).   

Figur 1. 

 De centrala identitetsfacetterna som kommer vara viktiga för senare mätningar.  

DIDS:s identitetsfacetter 
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 Individer med hög grad av: 

Åtagande 
Har tagit beslut om olika identitetsrelaterade frågor men 

identifierar sig nödvändigtvis inte med sina val.  

Identifiering med 

ställningstagande 

Har tagit beslut i identitetsrelaterade frågor och identifierar sig 

själv med de val som har tagits. 

Utforskande på bredden 

Samlar information om olika identitetsalternativ för att guida sin 

identitetsformation. Har en reflekterande och därmed hälsosam 

självuppmärskamhet motiverad av nyfikenhet eller 

kunskapsbaserad syn på självet. 

Utforskande på djupet 

Samlar information om redan beslutade identitetsval. Har en 

reflekterande och därmed hälsosam självuppmärskamhet 

motiverad av nyfikenhet eller kunskapsbaserad syn på självet. 

Grubblande utforskande 

Överväldigas av olika identitetsval och har därför svårt att fatta ett 

beslut. Har en maladaptiv och därmed ohälsosam 

självuppmärksamhet motiverad av rädsla, upplevd hot mot självet, 

förlut eller upplevd orättvisa mot självet. 

Not. Källa Luyckx et al., 2006; Luyckx et al., 2008.  

2.2 Personlighet  

2.2.1 Femfaktormodellen 

Den mest använda och kända modellen i personlighetsforskningen är femfaktorteorin med 

dimensionerna extraversion, neuroticism, målmedvetenhet, öppenhet och välvillighet (McCrae & 

Costa, 1987; Goldberg, 1990). Femfaktorteorin förutspår utfall och värderingar för individuella 

skillnader och är en användbar metod att kategorisera personlighet med (Ashton & Paunonen 

2014). Denna modell har sedan tidigare använts för att analysera hur personlighet och 

identitetsformningen relaterar med varandra (Klimstra, Luyckx, Goossens, Teppers & de Fruyt, 

2013; Luyckx, Klimstra, Duriez, Schwartz & Vanhalst, 2012). Exempelvis pekar resultatet på att 

personer med hög grad av målmedvetenhet (bland annat organiserade och välplanerade) är mer 
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benägna att utforska sina identiteter, än personer som inte är målmedvetna (Klimstra et al., 

2013). 

2.2.2 Varför studien använder HEXACO och inte femfaktormodellen 

HEXACO har snabbt kommit att snabbt bli erkänd bland högt rankade psykologiska tidskrifter 

inom personlighetsforskning (Aghababei & Arji, 2014). HEXACO och femfaktormodellen är 

snarlika, båda har konstruerats genom psyko lexikal forskning (användandet av språket som 

grund för personlighet) och etablerats efter en faktoranalys (Lee & Ashton, 2008). 

Korrelationerna mellan HEXACO – 60:s domäner och och NEO- FFI:s domäner ligger mellan 

r=.41 och r=.80 (Lee & Ashton, 2008). HEXACO:s och femfaktorteorins beskrivning för 

personlighet är också likartade. Det kan vid första anblicket verka som att HEXACO och 

femfaktormodellen mäter samma saker och att resultatet analysverktygen skulle ha gentemot 

identitetsutveckling därför bli likartat. I verkligheten finns det en stor skillnad mellan hur de två 

modellerna definierar personlighet. Den väsentliga skillnaden är att femfaktorteorin innefattas av 

5 personlighetsdomäner och HEXACO innefattas av 6 personlighetsdomäner. I jämförelsen 

mellan modellerna är 5 av personlighetsdomänerna likartade och skillnaden ligger i HEXACO:s 

6:e domän som kallas ärlighet-ödmjukhet (se figur 2 för beskrivning). Till grund för denna 

skillnad blir det av intresse att undersöka hur resultatet av HEXACO och DIDS skiljer sig ifrån 

den tidigare forskningen för femfaktorteorin och DIDS. 

Den prediktiva validiteten av femfaktorteorin för specifika beteenden och attityder är oftast 

svaga (Paunonen & Ashton, 2001). Studier visar att HEXACO modellen förklarar för 5 – 15 % 

mer varians än femfaktorteorin på beteenden som aktivt utnyttjande av andra, självhävdelse och 

prioritering av lyx. Dessa beteenden fångas upp av ärlighet-ödmjukhet (Lee & Ashton, 2008). 

Personer med låga grader av ärlighet-ödmjukhet kan beskrivas som själviska individer. I en 

metaanalys har trenden att agera själviskt identifierats hos en stor skara individer i västerländska 

samhällen, denna själviskhet är karaktäriserad av en uppblåst självkänsla (Twenge et al., 2008). 

För att kunna fånga upp denna trend hos individer kan det idag behövas nya insikter i 

personlighetsdrag. Viktigt för denna studie är att personlighetsdimension ärlighet-ödmjukhet i 

HEXACO fångar upp ett självcentrerat beteende bättre än femfaktormodellen (Lee & Ashton, 

2008).  
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Innan forskningsfrågorna sammanställs är det också viktigt att nämna riktning för orsak och 

verkan mellan personlighet och identitetsutveckling. En tidigare forskning har visat för att det är 

de individuella skillnaderna i personliget som har en påverkan på identitetsvecklingen snarare än 

vice versa. Denna orsakssambandsanalys har beprövats mellan femfaktorteorin och DIDS. 

Personligsdragen hos individer verkar vara en viktig roll i skapandet av identiteten (Luyckx, 

Teppers, Klimstra & Teppers, 2014). Med denna studie som bakgrund antar denna studie en 

riktad kausalitet (personlighet påverkar identitetsutveckling). Kausaliteten diskuteras i mer detalj 

under rubriken validitet på sida 22.  

2.2.3 Problemformulering och frågeställningar 

Studien är induktiv för att HEXACO tidigare inte använts i samband med DIDS och deduktiv för 

att studien antar liknande resultat då femfaktortoerin är likartad och forskat med DIDS. På grund 

av studiens blandning av deduktion och induktion, går det inte att dra säkra hypoteser för hur 

resultatet kan komma att se ut. Därför har frågeställnignar introducerats istället för hypoteser.  

Problemformulering: En trend visar att stora skaror människor beter sig själviskt. Hursomhelst 

fångar de studier som finns på personlighet idag inte upp hur självcentrerade personlighetssdrag 

påverkar identitetsutveckling. HEXACO:s sjätte dimension ärlighet-ödmjukhet kan ha 

möjligheten att klargöra för hur och till vilken grad självcentrerade personlighetssdrag påverkar 

identitetsskapandet.  

Frågeställning 1: Utifrån HEXACO:s definition av personlighet och utifrån DIDS definition av 

identitetsutveckling; hur och i vilken grad påverkar personligheten identitetsutvecklingen hos en 

specifik grupp av individer? 

Frågeställning 2: I hur hög grad och på vilket sätt kommer resultatet som framtas med hjälp av 

analysverktygen HEXACO och DIDS att skilja sig från det resultat som i tidigare forskning 

framkommit med hjälp av femfaktorteorin och DIDS? 

2.2.4 HEXACO modellens olika personlighetsdimensioner 

I figur 2 har samtliga HEXACO:s dimensioner sammanställts för en översiktlig definition av 

begreppen. Definitonerna är viktiga för att belysa för hur de individuella skillnaderna i 

personlighet kan vara utformade.  
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2.2.4.1 Ärlighet-ödmjukhet 

I jämförelse mellan HEXACO och femfaktormodellen korrelerar (samvarierar) HEXACO:s 

ärlighet-ödmjukhet mest med välvillighet (r=.41) (Lee & Ashton, 2008). Individer med hög grad 

av ärlighet-ödmjukhet tenderar att undvika att manipulera andra, bryter sällan regler, är 

ointresserade av lyx och känner lågt behov av självhävdelse och hög social status. Studien 

fokuserar på HEXACO som modell (och inte femfaktorteorin) för att bland annat undersöka om 

egenskaper som självhävdelse, behov av lyx och hög social status (låg grad av ärlighet-

ödmjukhet) kan korreleras med starkare identitsutvecklingen hos individer.  

Ärlighet-ödmjukhet är uppdelat i fyra facetter, uppriktighet, känsla för rättvis, ointresse för 

materiellt överflöd och blygsamhet: I facetten Uppriktighet har individer med hög nivå av 

uppriktighet tendensen att vara sanningsenliga och icke-manipulativa och individer med hög nivå 

av känsla för rättvisa tenderar att undvika bedrägeri och korruption (Lee & Ashton, 2008). 

Personer med hög grad av ointresse för materiellt överflöd prioriterar inte lyx, komfort och hög 

social status. Slutligen finns blygsamhet. Individer med hög nivå av blygsamhet har lågt intresse 

för självhävdelse och uppmärksamhet.  

2.2.4.2 Känslosamhet 

I jämförelse mellan HEXACO och femfaktormodellen korrelerar HEXACO:s känslosamhet mest 

med femfaktormodellens neuroticism (r=.53) (Lee & Ashton, 2008). Individer med hög grad av 

känslosamhet tenderar att känna rädsla för fysisk fara, upplever ångest i stressiga situationer, har 

ett behov känslosamhet stöd från andra och känner empatisk och sentimental hängivenhet till 

andra. 

Känslosamhet är uppdelat i fyra facetter rädsla, ångest, beroende och sentimentalitet. Individer 

med hög nivå av rädsla tenderar att känna rädsla inför smärta och undviker det aktivt (Lee & 

Ashton, 2008). Individer med hög nivå av ångest tenderar att bli oroliga för relativt små problem. 

Individer med hög nivå av beroende känner ett behov av andras närhet och delar lätt med sig av 

sina problem till dem som kan hjälpa dem. Slutligen finns Sentimentalitet. Personer med hög 

nivå av sentimentalitet känner stark emotionell tillgivenhet och har en stark empati.  

2.2.4.3 Extraversion 
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I jämförelse mellan HEXACO och femfaktormodellen korrelerar HEXACO:s extraversion mest 

med femfaktormodellens extraversion (r=.74) (Lee & Ashton, 2008). Individer med hög grad av 

extraversion har en positiv självkänsla, har högt självförtroende i grupper, tycker om socialt 

umgänge och interaktion, samt upplever positiva känslor av entusiasm och energi.  

Extraversion är uppdelat i fyra facetter självkänsla, social djärvhet, sällskaplighet och livlighet. 

Individer med hög nivå av självkänsla har en positiv syn på sig själva, speciellt i sociala 

kontexter, de anser även att deras egna egenskaper är åtråvärda (Lee & Ashton, 2008). 

Människor med hög nivå av social djärvhet har endast lite problem att prata inför grupper och 

interagera med okända individer. De som har hög nivå av sällskaplighet tycker om att samtala, 

vara i sociala umgängen och gå på fester medan individer med hög nivå av livlighet har en 

optimistisk livssyn och är fulla av energi.  

2.2.4.4 Välvillighet 

I jämförelse mellan HEXACO och femfaktormodellen korrelerar HEXACO:s välvillighet mest 

med femfaktorteorins välvillighet (r=.57) (Lee & Ashton, 2008). Individer med hög grad av 

välvillighet har lätt att förlåta andra, dömer sällan, kompromissar och samarbetar gärna samt kan 

kontrollera sitt temperament.  

Välvillighet är uppdelat i fyra facetter, förlåtande, ömhet, flexibilitet och tålmodighet. Individer 

med hög nivå av förlåtande har lätt att tycka om och lita på dem som har orsakat dem smärta 

(Lee & Ashton, 2008).  De som har hög nivå av ömhet tenderar att vara mildam eftergivna och 

ha överseende i interaktion med andra. Människor med hög nivå av flexibilitet kan kompromissa 

och samarbeta med andra i hög grad medan de med hög nivå av tålmodighet tenderar att behålla 

lugnet istället för att tappa temperamentet.  

2.2.4.5 Målmedvetenhet 

I jämförelse mellan HEXACO och femfaktormodellen korrelerar HEXACO:s målmedvetenhet 

mest med målmedvetenhet i femfaktormodellen (r=.75) (Lee & Ashton, 2008). Individer med 

hög grad av målmedvetenhet är organiserade, arbetar med hög disciplin mot sina mål, strävar mot 

perfektion och väger an sina val.  

Målmedvetenhet är uppdelat i fyra facetter organisation, ihärdighet, perfektionism och 

försiktighet. Individer med hög nivå av organisation tenderar att söka ordning, speciellt i sin 
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fysiska omgivning medan de som uppvisar hög nivå av ihärdighet (diligence) har en hög nivå av 

arbetsmoral och är villiga att arbeta tills de blir utmattade (Lee & Ashton, 2008). De som har en 

hög nivå av perfektionism lägger märke till detaljerna och letar konstant efter potentiella 

förbättringar och eventuella misstag. Människor med hög nivå av försiktighet tenderar att hålla 

sina impulser i styr, ha hög självkontroll och agera försiktigt.  

2.2.4.6 Öppenhet 

I jämförelse mellan HEXACO och femfaktormodellen korrelerar HEXACO:s öppenhet mest 

med femfaktormodellens öppenhet (r=.80) (Lee & Ashton, 2008). Individer med hög grad av 

öppenhet har lätt att uppskatta naturens och konstens skönhet, är nyfikna på diverse kunskap, har 

en livlig fantasi och har intresse för ovanliga idéer och ovanliga människor (Lee & Ashton, 

2008).  

Öppenhet är uppdelat i fyra facetter, estetisk uppskattning, nyfikenhet, kreativitet och 

okonventionalitet. Individer med hög nivå av estetisk uppskattning skattar konst och naturliga 

underverk högt (Lee & Ashton, 2008). Individer med hög nivå av nyfikenhet tenderar att söka 

sig till upplevelser i naturen och upplevelser i mänskligheten och dras till olika typer av kunskap 

medan de med hög nivå av kreativitet tenderar att hitta innovativa lösningar till problem och 

uttrycka sig själv i konst. Slutligen tenderar individer med hög nivå av okonventionalitet att vara 

receptiva till idéer som för andra verkar radikala eller annorlunda (Lee & Ashton, 2008). 

Figur 2.   

De centrala personlighets begrepp som kommer vara viktiga för senare mätningar.  

HEXACO:s domäner   

 Individer med hög grad av: 

Ärlighet-ödmjukhet 

Tenderar att undvika att manipulera andra för personlig 

vinning, känner föga frestelse till att bryta regler, är 

ointresserade av överdådig rikedom och lyx och känner inget 

intresse för hög social status. 

Känslosamhet 

Upplever stor rädsla för fysisk fara, upplever lätt ångest i 

respons till stressfaktorer, har ett behov av närhet från andra 

och har lätt för att vara empatisk och sentimental inför andra. 
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Extraversion 

Har en positiv självkänsla, är självsäkra i sociala grupper, 

tycker om sociala interaktioner och sammanhang, är ofta 

entusiastiska och energiska. Gillar att leda andra. 

Välvillighet 

Har lätt att förlåta andra som behandlat dem illa, är inte 

dömande inför andra, är villiga att kompromissa och samarbeta 

med andra och har lätt för att kontrollera sitt temperament. 

Målmedvetenhet 

Är organiserade med sin tid och fysiska omgivning, arbetar 

med disciplin i strävan mot sina mål, strävar efter noggrannhet 

och perfektion i sina uppgifter och är genomtänkta i sina 

beslut. 

Öppenhet 

Har lätt att uppskatta skönheten i konst och natur, är nyfikna på 

olika slags domäner av kunskap, använder sin fantasi livligt i 

vardagen och känner intresse inför kontroversiella personer och 

idéer. 

Not. Källa är hämtad från Lee och Ashton (2008). 

3. Tidigare forskning om relationen mellan 

identitetsutveckling och personlighet  

I denna del presenteras den tidigare forskningen mellan personlighet och identitetsutveckling. 

För att senare kunna jämföra denna studies resultet med den tidigare forskningen (frågeställning 

2) presenteras endast forskning som återfinns mellan femfaktorteorins domäner och DIDS:s 

identitetsfacetter. Detta hjälper även att förklara hur HEXACO:s resultat kan se ut i relation till 

DIDS:s identitetsfacetter (frågeställning 1). Ärlighet-ödmjukhet har inte forskats på i samband 

med DIDS, hursomhelst nämns även relevant forskning för denna domän.  I tabell 1 och 2 går 

det att utläsa generella mönster för sambandet mellan femfaktorteorins domäner och 

identitetsfacetterna. Tabellen sammanställer de viktigaste detaljerna för kapitlet.   

Det första som bör beaktas är i vilken riktning de två begreppen påverkar varandra. Den senaste 

studien som har undersökt sambandet mellan personlighet och identitetsutveckling har kunnat 

säkerställa att femfaktorteorins personlighetsdimensioner är de reliabla predikatorerna för 
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identitetsutvecklingen. I kontrast kunde bara en identitetsfacett kopplas till femfaktorteorin 

(Luyckx et al, 2014).  

Parallellt med frågeställning 2 blir det av intresse att undersöka hur den tidigare forskningens 

resultat mellan femfaktorteorin och DIDS ser ut. Som stickprov har den tidigare forskningen 

använt sig utav holländskt talande skolelever i åldrarna 15-19 och 17-24 (Klimstra et al. 2013; 

Luyckx et al., 2012).  

3.1 Femfaktorteorins målmedvetenhet i samband med DIDS 

Målmedvetenhet är positivt korrelerade med identitetsfacetterna åtagande, identifiering med 

ställningstagande, utforskande på bredden och utforskande på djupet. Individer med hög nivå av 

målmedvetenhet har en bättre kapacitet att kontrollera sina impulser, en stark driv till att nå sina 

mål och är duktiga på att planera (Klimstra et al., 2013). Dessa egenskaper är fördelaktiga när det 

handlar om att effektivt identifiera med ställningstagande, göra åtaganden och aktivt utforska 

alternativa val. Vidare är alla facetterna för målmedvetenhet positivt korrelerade med både 

åtagande och identifiering med ställningstagande. Facetten prestationssträvan var starkast 

associerad med alla de positiva identitetsfacetterna (åtagande, identifiering med 

ställningstagande, utforskande på djupet och utforskande på bredden) och negativt associerad 

med det ohälsosamma utforskandet (grubblande utforskande), vilket tyder på att höga nivåer av 

prestationssträvan bidrar med till en positiv identitetsformation (Klimstra et al., 2013). 

Sammantaget verkar målmedvetna personer ha en mer hälsosam identitetsformation (associerar 

negativt med grubblande utforskande och associerar positivt med resterande facetter). 

3.2 Femfaktorteorins extraversion i samband med DIDS 

Likt målmedvetenhet, är extraversion också positivt korrelerat med åtagande, identifiering med 

ställningstagande, utforskande på bredden och utforskande på djupet och även negativt 

korrelerat med grubblande utforskande. Detta tyder på att det är mer sannolikt för individer med 

hög grad av extraversion att ha en hälsosam identitetsutveckling, varav individer med låg grad av 

extraversion har en benägenhet att grubbla över sina val. Någonting som verkar driva 

identitetsformationen är att extroverta personer är mer bestämda och entusiastiska över ett större 

antal personliga mål och uppvisar ett energiskt och målriktat beteende (Luyckx et al., 2012). 

Facetterna aktivitet och positiv emotion var mest korrelerade med identifiering med 

ställningstagande, men inte lika mycket med åtagande. De tre facetterna värme, positiv emotion 
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och aktivitet förutsåg proaktivt och konstruktivt identitetsutforskande (utforskande på bredden 

och djupet), medan höga nivåer av sällskaplighet och bestämdhet skyddade individer från 

ohälsosam identitetsutforskande (grubblande utforskande). Facetterna bestämdhet, värme och 

positiv emotion var associerade med 4 av 5 identitetsfacetter, vilket bevisar att extraversion är en 

högst relevanta domän för identitetsskapande (Luyckx et al., 2012).  

3.3 Femfaktorteorins öppenhet i samband med DIDS 

Öppenhet hade ingen effekt på ställningstagande domänen, men korrelerade däremot med 

utforskande domänen. Utforskande på bredden och djupet var positivt korrelerade med 

facetterna estetik och idéer, varav utforskande på bredden också korrelerade med öppenhet för 

värderingar. En generell öppenhet verkar bidra till ett proaktivt identitetsutforskande, dock har 

den även nackdelar då estetik och fantasi var positivt korrelerade med grubblande utforskande. 

Öppenhet verkar bidra både till ett hälsosamt och ohälsosamt utforskande. Associationen mellan 

fantasi och grubblande utforskande är intressant då det visar på att individer som grubblar även 

fantiserar att problemen kommer att försvinna (Feldman & Hayes, 2005; Luyckx et al., 2012).  

Detta bekräftas i en annan studie där öppenhet som dimension påverkar grubblande utforskande 

positivt. Öppna människor kan ha ett ohälsosamt utforskande då öppna individer är mer 

mottaglighet för information, vilket kan överväldiga personen i att göra informerade beslut 

(Klimstra et al., 2013). Vidare korrelerade identifiering med ställningstagande och åtagande i 

ena forskningen med öppenhet (Luyckx et al., 2012).  

3.4. Femfaktorteorins välvillighet i samband med DIDS 

Likt öppenhet var välvillighet positivt korrelerade med utforskande på bredden och utforskande 

på djupet (Luyckx et al., 2012). Välvillighetsfacetterna som tillit, altruism och ömsinthet var 

positivt korrelerade med utforskande på bredden. Generellt verkar välvilliga individer ha starka 

sociala nätverk vilket bidrar till utforskande på bredden (Luyckx et al., 2012). Hursomhelst var 

även grubblande utforskande positivt associerat med facetterna rättframhet, följsamhet och 

ödmjukhet. Att vara följsam och blygsam är också associerande med att ha ett starkt beroende av 

kontakt med andra människor, vilket tyder på att en grubblande utforskande kan utlösas hos två 

individer som är mycket beroende av varandra (Luyckx et al., 2012). 

3.5 Femfaktorteorins neuroticism i samband med DIDS 
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Neurotisicm är positivt korrelerad med utforskande på djupet och grubblande utforskande för 

båda studierna (Klimstra, et al., 2013; Luyckx et al., 2012). Detta tyder på att en hög grad av 

känslosamhet gör det svårare för individer att utforska på djupet och även att känslosamheten gör 

det svårare för individen att göra ställningstagande. Neuroticism var intressant nog starkast 

korrelerat med grubblande utforskande. Fyra av de sex facetterna av domänen (ångest, 

depression, självmedvetenhet och sårbarhet) var positivt korrelerade med grubblande 

utforskande.  

3.6 HEXACO:s ärlighet-ödmjukhet i samband med DIDS 

Det är idag oklart hur ärlighet-ödmjukhet och DIDS samvarierar med varandra. Detta går endast 

att spekulera kring. 

Den mest snarlika dimensionen för ärlighet-ödmjukhet är femfaktorteorins välvillighet. 

Korrelationer mellan femfaktoteorins välvillighet och ärlighet-ödmjukhet har varit robusta 

(Ashton & Lee, 2005). Vid första anblicken verkar ärlighet-ödmjukhet likna välvillighet i 

femfaktorteorin. Hursomhelst påvisar Ashton och Lee (2005) att låga nivåer av välvillighet 

varken fångar upp beteendet att aktivt utnyttja andra (individer med låga grader av facetterna 

uppriktighet och rättvishet) eller individer med ambitionen att prioritera komfort och vinst 

(individer med låga nivåer av facetterna blygsamhet och ointresse för materiellt överflöd). 

Ärlighet-ödmjukhet korrelerar generellt starkast med beteenden som involverar bedrägeri, 

individualitet och materiell vinning (Ashton & Lee, 2005; Lee, Ashton & de Vries, 2005). Med 

detta som bakgrund går det inte att säga att femfaktorteorins välvillighet i korrelation med DIDS 

kan hjälpa predicera resultat för HEXACO:s ärlighet-ödmjukhet med DIDS:s identitetsfacetter.  

Andra studier visar att individer med låga grader av ärlighet-ödmjukhet tenderar att vara 

ambitiösa och besatta av självförhärligande beteenden. Personer med lägre grad av ärlighet-

uppriktighet dras inte ner på samma sätt av normativa värderingar och är mindre empatiska mot 

andra, vilket ger dem ett övertag i det svenska samhället (Persson & Kajonius, 2016). Kajonius 

(2016) skriver även att låga nivåer av ärlighet-ödmjukhet leder till självförhärligande beteenden, 

såsom akademisk framgång. Tidigare studier visar på att att skolan är en miljö som aktivt 

medvetandegör, påverkar och formar identitetsskapande (Riekie, Aldrigdge & Afari, 2017). Kan 

akademisk framgång och dess relation till identitetsskapande vara grund att personer mer låg 
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grad av ärlighet-ödmjukhet korrelerar med någon av de positiva identitetsfacetterna 

(ställningstagande och utforskande)?  

3.7 Tabeller 

För beskrivning av tabell 1 och 2, se rubrik: 3. Tidigare forskning om relationen mellan 

personlighet och identitetsutveckling. 

Tabell 1.  

Pearson r korrelationsanalyser av tidigare studier mellan femfaktorteorins personlighetsdomäner och identitetsfacetter. 

Not. Källa (1) representerar Luyckx et al., 2012 och (2) representerar Klimstra et al., 2013. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001.  

Tabell 2.  

Regressionsanalys av tidigare studie mellan femfaktorteorins personlighetsdomäner och identitetsfacetter. 

Not. Källa: Klimstra et al., 2013. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001.  

 
                                         DIDS:s identitetsfacetter 

Femfaktorteorins 

personlighetsdomämer 
Åtagande 

Identifiering med 

ställningstagande 

Utforskande på 

bredden 

Utforskande på 

djupet 

Grubblande 

utforskande 

Neurotisicm 
(1) .03 (1) -.07 (1) .07 (1) .11* (1) .21*** 

(2) -05  (2) -.19**  (2) .04  (2) .18**  (2) .28*** 

Extraversion 
(1) .21*** (1) .29*** (1) .08 (1) .14** (1) -.26*** 

(2) .14* (2) .21**  (2) .22**  (2) .13*  (2) -.17** 

Målmedvetenhet 
(1) .18*** (1) .13** (1) .11* (1) .13** (1)  -.07 

(2) .35*** (2) .42*** (2) .32*** (2) .35*** (2) -.09  

Välvillighet 
(1) .28*** (1) .30*** (1) .14** (1) .20*** (1). -.18*** 

(2) .04 (2) .05  (2) .19** (2) .17** (2) .14* 

Öppenhet 
(1) .10* (1) .14** (1) .18*** (1) .15*** (1) -.01 

(2) .08 (2) .09 (2) .37*** (2) .30*** (2) .21** 

 
                          DIDS:s identitetsfacetter 

Femfaktorteorins 

personlighetsdomäner 
Åtagande 

Identifiering med 

ställningstagande 

Utforskande på 

bredden 

Utforskande 

på djupet 

Grubblande 

utforskande 

Neurotisicm -.06  -.20**  -.04 .14*   .28***  

Extraversion  .12  .21*** .23*** .13  -.20** 

Målmedvetenhet  .25**  .34***  .36***  .29***  -.12 

Välvillighet  .05  .07  .17*   .16*   .13* 

Öppenhet  .06  .10  .35***  .25***   .20** 
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4. Metod 

I detta kapitel beskrivs studiens val av design, undersökningens urval, de enkäter som används 

och tillvägagångsätt. Vidare anges undersökningens analys av data, etik samt validitet och 

reliabilitet diskuteras. 

 

4.1 Metodval 

Syftet med studien var att undersöka hur de individuella skillnaderna i personlighet påverkar 

identitetsutveckling. Ett deduktiv och explorativ angreppsätt blev relevant för studiens syfte. 

Studien blir deduktiv då resultatet av HEXACO och DIDS till viss del kan förutses av den 

tidigare forskningen för femfaktormodellen och DIDS. Studien blir explorativ då HEXACO som 

modell och ärlighet-ödmjukhet som domän tidigare är outforskat i samband med DIDS.  

Studien har genomförts utifrån en tvärsnittsdesign med fysiska enkätundersökningar som 

insamlingsmetod. En tvärsnittsdesign beskrivs som metoden att undersöka kvantifierbara 

relationer under en viss tidpunkt och under en kort tidsintervall (Bryman, 2008, s.63-69). 

Anledningen till att en tvärsnittsstudie passar som design är att studien intresserar sig för det 

operationaliserade sambandet mellan personlighet och identitetsutveckling. En nackdel med 

denna form av designval är att det går att kritisera förminskningen av mänskligt beteende till 

siffror. En intervjustudie hade exempelvis kunnat berika resultatet genom att beskriva 

respondenternas känslor och tankar för hur personlighet påverkar identitetsutveckling. 

Fördelen med fysiska enkäter i kontrast till internetenkäter är att det inte med säkerhet går att 

kontrollera vilka det är som svarar på en internetenkät. Detta gör det svårt för studien att 

generalisera resultatet till hela populationen. Däremot är det enklare att samla stora stickprov 

med internetenkäter. Även tillåter internetenkäter större kontroll för internt bortfall då författare 

kan använda diverse datorprogram som påminner respondenter om obesvarade frågor och 

otillåtna svarsalternativ. Till skillnad från en internetstudie har författaren däremot fördelen med 

att kunna kontrollera att respondenten tillhör det specifierade urvalet, vilket höjer den externa 

validiteten för studien. En annan fördel med fysiska enkäter är att författaren har kunnat vara 

tillgänglig för sina respondenter vid eventuella frågor och ökar därför precisionen av 

respondenternas svar. Nackdelen med fysiska enkäter är att de är bekostande och tidskrävande. 
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4.2 Empiriska instrument  

4.2.1 DIDS 

Studien har använt sig av en komprimerad version av två etablerade enkäter för att undersöka 

personlighet och identitetsutveckling. Bilaga 1 visar studiens enkät, varav del 3 av enkäten frågar 

efter identitetsutveckling. För att undersöka DIDS har studien använt sig av det empiriska 

instrumentet ”Dimensions of Identity Development Scale” designat att mäta identitetsutveckling 

(Luyckx et al., 2008). Se bilaga 1 sida 3 för fler exempel för påståenden. Enkäten är på engelska 

och består av 25 påståenden (5 för varje identitetsfacett) i en 5-gradig likertskala. Skalan går från 

1 ”håller inte alls med” till 5 ”håller med helt”. Ett exempel på ett påståendena är ”Decided on 

the direction I want to follow in life”, vilket är viktigt för att definiera åtagande, som i sin tur 

behövs att besvara frågeställning 1 och 2 för studien (Luyckx et al., 2008). Eftersom påståendena 

är i en 5–gradig likertskala är samtliga 25 påståendena intervallvariabler, vilket hjälper med att 

utföra parametriska tester (Djurfeldt, s.43-44). Detta hjälper definiera identitetsutveckling med 

kontinuerliga variabler vilket är essentiellt för att kunna besvara studiens frågeställningar.  

4.2.1 HEXACO – 60 

För att undersöka personlighet används HEXACO-60 som består av 60 påståenden och är på 

engelska (Ashton & Lee, 2009). Läsaren hänivsas till bilaga 1 sida 1 för att läsa dessa 

påståenden. Första frågan är en dikotomivariabel (man/kvinna), andra frågan är en kvotvariabel 

där en frivillig siffra för ålder fylls och resterande frågor är intervallvaribler. Likt DIDS är 

påståendena intervallvariabler då de består av en 5- gradig likertskala. Detta förebygger 

antagandet med att kunna utföra parametriska tester med personlighet, vilket är essentiellt i 

besvarandet av samtliga av studiens frågeställnignar. I detta instrument representerar även 1 

”hållet inte med alls” med och 5 ”håller med helt”. Ett exempel på ett påstående är ”I would 

never accept a bribe, even if it were very large”, vilket hjälper att komprimera ärlighet-

ödmjukhet domänen, som i sin tur behövs för att kunna besvara frågeställningarna (Ashton & 

Lee, 2009). 

4.3 Urval 

Denna studie har samlat in enkäter av högskolesstudenter i åldrarna 19-45 år. I stickprovet 

återfanns 161 biologiskt födda kvinnor och 100 biologiskt födda män. Respondenterna är alla 
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studenter vid högskolan i Skövde som går i diverse program och studerar på olika nivåer. 

Anledningen att åldersspannet sträcker sig upp till 45 år är för att kunna generalisera resultatet 

till en bredare befolkning men även för att nyansera urvalet i relation till tidigare forskning.  

Ett bekvämlighetsurval användes för att dela ut enkäterna. Författarna till HEXACO-60 

rekommenderar en urvalsstorlek på 250 personer för att säkerställa måttets validitet (Ashton & 

Lee 2009). I denna studie har 271 enkäter samlats in, varav 10 räknats som interna bortfall på 

grund av inkompletta svar. Sammanlagt har 261 enkäter använts som basis för studiens resultat. 

Bortfallen har kunnat minskas till endast 10 för att författaren har varit fysiskt tillgänglig att 

svara på frågor till enkäten. Även har författaren, med respekt för respondentens åsikt, 

kontrollerat och anmärkt inkompletta enkätsvar.  

4.4 Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) finns det två etiska grundaspekter, 

forskningskravet och individskyddskravet. Forskningskravet innebär att allmänheten har rätt att 

förvänta sig att forskningen är till nytta för samhället. Individskyddskravet innebär att 

forskningen inte får orsaka att respondenterna blir utsatta för fysisk eller psykisk kränkning och 

att deras privatliv inte blir blottade. I samband med enkätutdelningen har dessa aspekter 

muntligen och skriftligen informerats till de 271 respondenter (se bilaga 1 för beskrivning av 

etiken av studiens enkät) 

Vidare har individskyddskravet fyra forskningsetiska huvudkrav, informationskravet, 

samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. Respondenterna har varit väl 

informerade om vad undersökningen handlar om och att enkäterna tar ungefär 15 minuter att 

slutföra. I enighet med samtyckeskravet har respondenterna haft valet att avbryta undersökningen 

när de så önskat. Ungefär 50 studenter har avböjt att delta i undersökningen och 5 har valt att 

avbryta undersökningen efter att den hade påbörjats. Nyttjandekravet handlar om att den 

insamlade data inte skall användas för något annat syfte än studiens egna. Författaren har endast 

brukat datan för studiens syfte. Slutligen handlar konfidentialitetskravet om att enkätsvaren inte 

på något sätt skall kunna kopplas tillbaka till respondenterna samt att enkäterna är helt anonyma.  

En del studenter har varit intresserade av sin personlighetsbeskrivning efter att ha deltagit i 

undersökningen, vilket inte har kunnat gå på grund av anonymiteten som enkäten erbjuder sina 

respondenter.   
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4.5 Validitet och reliabilitet  

4.5.1 Validitet 

Enligt Bryman (2008, s.50) beskriver validiteten om studien undersöker det som är syftet. I 

kontexten för denna studie efterfrågar validiteten ifall studien faktiskt undersöker de individuella 

skillnaderna i hur personligheten påverkar identitetsvecklingen.  

Studiens validitet kan försäkras i och med att studien använder etablerade instrument och 

definitioner att tolka personlighet och identitetsutveckling med (DIDS och HEXACO). Vidare 

antar syftet en riktad påverkan mellan personlighet och identitetsutveckling (att personlighet 

påverkar identitetsutveckling). Personlighet har visat sig varit den mest reliabla faktorn i att 

predicera för identitetsutveckling (se figur 3 för beskrivning av denna kausalitet) (Luyckx et al., 

2014). Det finns hursomhelst annan forskning som visar att personlighetsdomäner kan vara 

påverkat av en viss identitetsutveckling. Åtaganden i viktiga livsavgörande val som jobb och 

romantiska relationer verkar påverka personlighetsformningen (Lodi-Smith & Roberts, 2007). 

Lodi-Smith och Roberts (2007) definition för åtagande skiljer sig hursomhelst från hur denna 

studie och Luyckx et al. (2014) definierar åtagande (enligt DIDS). En annan studie har 

konstaterat att påverkan mellan personlighet (femfaktormodellen) och identitetsutvecklingen 

(DIDS) växer hos unga människor ungefär samtidigt och kan under denna period variera med 

varandra på olika sätt (Luyckx, Soenens & Goossens, 2006). Huromhelst har studien testat för 

denna samverkan under en kort spann av tid (tvärsnittsdesgin) och testat för ett snävt stickprov 

(80 % kvinnliga psykologstudenter). Detta gör resultatet svår att generalisera och ger det låg 

prediktiv validitet. Den mest uppdaterade och relevanta analys av kausalitet mellan personlighet 

(femfaktorteori) och identietsutveckling (DIDS) är testat i en longitudinell design där 1 037 

ungdomar testats 4 gånger under en 3 års tid. I denna studie har det konstaterats att 

femfaktorteroins domäner konsekvent påverkar identitetsfacetterna, varav endast en rikning 

mellan en identitetsfacett mot en personlighetsdomän kunde hittas (grubblande utforskande 

påverkade målmedvetenhet negativt) (Luyckx et al., 2014). Se figuren nedan för en beskrivning 

av kausaliteten.  
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    Figur 3. 

 Kausalitet mellan de olika personlighetsdomänerna för femfaktorteorin och identitetsfacetterna för DIDS. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att enkäten har varit på engelska kan hursomhelst påverkat validiteten negativt då enkätens 

frågor kan vara otydliga och därmed inte längre mäta personlighet eller identitetsutveckling. 

Däremot har författaren varit tillgänglig för samtliga respondenter i att svara på frågor om 

enkätens innnehåll. Detta kan ha hjälpt höja validiteten. Den interna validiteten och viss 

reliablitet har däremot säkrats när författaren behöll originalversionen på engelska. Detta för att 

originalversion har mycket psykometrisk backning och reliabilitet som den är, vilket med en 

dålig översättning hade tynat bort.  

Karlsson (2007) säger att det generellt finns komplikationer med att mäta personlighet då 

människan är oerhört komplex. Identitetsutveckling kan också innefattas i detta sammanhang då 

det också handlar om att fånga individens essens. Validiteten för teorierna kan ifrågasättas då 

Not. Källa Luyckx et al. (2014). * p < .05, *** p < .001. N = Neuroticism, E = Extroversion, Ö = 
Öppenhet, V = Välvillighet, M = Målmedvetenhet, UB = Utforskande på bredden, UD = 
Utforskande på djupet, Å = Åtagande, IS = Identifiering med ställningstagande och GU = 
Grubblande utforskande. 
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grunden som testet bygger på kan vara felaktig, vilket också var Karlssons poäng (2007). 

Djurfeldt et al. (2010, s.25) skiljer hursomhelst på oreflekterad empirism och empiristiskt 

orsaksbegrepp. Den tidigare bygger på en okritisk förhållningsätt till omvärlden, medan det 

senare bygger på strikta och kritiska statistiska analyser av orsak och verkan. Genom rigorösa 

statistiska tester har expertgranskningar kunnat validera för både HEXACO:s teori om 

personlighet och DIDS teori om identitetsutveckling (Ashton & Lee, 2009; Luyckx et al., 2006). 

Detta har åstadkommits genom mätningar av den interna och externa validiteten.   

Intern validitet handlar även om hur begreppen (personlighet och identitetsutveckling) har 

operationaliserats till skalor och enkäter (Bryman, 2008, s.50). Se bilaga 1 för hur definitionerna 

operationaliserats till påståenden. Interkorrelationer för HEXACO-60 instrumentet är mellan .25 

och .29 och för DIDS mellan .48 och .91 (Ashton & Lee, 2009; Luyckx et al., 2006). På grund av 

det breda ämnesinnehållet och relativt få påståenden är HEXACO-60 är inte menat att ha hög 

intern validitet. Författarna har därför rekommenderat att endast använda HEXACO instrumentet 

som preliminära teoretiska predikatorer med andra fenomen (Ashton & Lee, 2009). Korrelationer 

för HEXACO-60 och den längre versionen HEXACO – PI (-R) är hursomhelst väldigt starka, 

mellan .87 och .93, vilket uppvisar hög konvergensvaliditet (graden för hur två mått som bör 

vara relaterade, är relaterade) (Ashton & Lee, 2009). 

I fråga om hur begreppen operationaliserats till enkäter, har påståendena som mäter de olika 

personligheterna för HEXACO-60 blivit randomiserade och vända åt olika håll (se bilaga 1 för 

att titta på denna studiens enkät). Randomisering är till fördel när författaren försöker minska 

självskattningseffekten för självrapporterade enkäter. För individen innebär självskattning ofta en 

önskad skattning istället för en verklighetsförankrad skattning (Austin, Deary, Gibson, 

McGregor & Dent, 1998). DIDS instrumentet har däremot, på ett okonventionellt vis, valt att 

utforma enkäten transparent. Detta innebär att identitetsfacetternas påståenden inte är 

randomiserade eller vända. Faktorladdningen (om andra variabler påverkar resultatet) visar sig 

hursomhelst vara större för den transparenta metoden till skillnad från den randomiserade 

modellen. Detta kan vara på grund av att den transparenta metoden uppmärksammar 

respondenten för likheterna i påståendena vilket givetvis är på bekostnad effekten som 

självskattade enkäter har (Goldberg, 1992).  

Ett annat mål med intern validitet är att säkerställa att det inte finns andra faktorer som ger 

upphov till resultatet än det som är tänkt. Därmed är målet med intern validitet att säkerställa att 
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det endast är de oberoende variablerna som påverkar den beroende variabeln och inga 

utomstående variabler (Bryman, 2008, s.50). En nackdel för studien har varit att endast 

konstanthålla personlighet gentemot identitetsutveckling. Ålder, kön och strategier för 

identitetsskapande kan eventuellt bidra med ytterligare förklaringseffekt, dock är ett sådant 

omfång för brett för denna studie.  

Extern validitet handlar om huruvida mätvärdet som konstruerats går att generalisera till andra 

populationer (Bryman, 2008, s.51). Ett representativt urval är att eftersträva för att göra en 

generalisering till andra grupper. Denna studie har samlat svar från 271 högskolestudenter 

genom ett bekvämlighetsurval. Genom bekvämlighetsurval går det inte att generalisera med hög 

precision. Författaren har hursomhelst genom ett mekaniskt slag delat ut enkäter till olika 

personer, varav valen inte har berott på subjektiva tolkningar. Däremot är det svårt att undvika 

samplingsfel och det är mycket möjligt att urvalet i denna studie är skev åt en riktning. Men att 

studien har ett stickprov på 261 respondenter hjälper minska problemen som finns för 

normalfördelningen (Tabachnick & Fidell, 2014, s.123). Eftersom enkäten har delats ut till 

högskolestudenter i en specifik högskola, går det endast att generalisera resultatet till just den 

högskolan och inte till några andra populationer. Generaliseringen skall i en sådan kontext göras 

med aktsamhet, då urvalet kan innehålla samplingsfel. Den externa validiteten är därmed 

någorlunda låg.  

Slutligen går det att konstatera självrapporterade enkäter kan påverka validiteten negativt, då 

respondentens motivation och förutsättningar (som humör, agenda och sinnesstämning) inte går 

att kontrollera.  

4.5.2 Reliabilitet 

Bryman (2008, s.49-50) beskriver reliabilitet som pålitlighet och följdriktighet. Denna studie 

använder sig utav psykometriskt stabila originalskalor för personlighet och identitetsutveckling 

(Ashton & Lee, 2009; Luyckx et al., 2008). Då delar av validiteten är säkrad och validiteten är av 

större vikt än reliabliteten, blir det enklare att säkra reliabiliteten. Intern reliabilitet handlar om 

att mätinstrumentet pålitlighet. Ett Cronbachs Alpha värde över .70 är acceptabelt enligt Pallant 

(2010, s.6). DIDS enkätens författare har testat Cronbachs Alpha på två olika populationer, den 

ena med 263 personer och den andra med 440 personer, båda gav värdet 0.90 respektive gång 

(Luyckx et al., 2008). HEXACO-60 Cronbachs Alpha har gett värdet .70 trots de bredda 
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innehållet av personlighetsdrag (Ashton & Lee 2009).  Reliabiliteten har säkrats då skalorna 

undersöker identitetsutveckling och personlighet vilket är i linje med studiens syfte (Ashton & 

Lee 2009; Luyckx et al., 2008). En pilotstudie på 10 respondenter utfördes av originalskalorna 

för att bland annat se hur urvalsgruppen reagerade på de empiriska instrumenten. Förutom 

osäkerhet på enstaka ord, var frågona vara klara och tydliga att förstå för respondenterna. 

Chronbachs alfa test visade .77 för HEXACO-60 och .82 för DIDS. För 261 personer låg 

Chronbachs alfa på .75 för HEXACO-60 och .77 för DIDS. Reliabiliteten för arbetet har därmed 

säkrats då Chronbachs aflan legat över den acceptabla nivån (.70).  

4.6 Tillvägagångsätt 

Först sammansattes DIDS och HEXACO instrumenten till en enhetlig enkät för att kunna 

genomföra datainsamlingen. Instrumentet för HEXACO var lättillgänglig på den officiella 

hemsidan HEXACO.org. För att få tag på DIDS instrumentet var skribenten för denna studie 

tvungen att kontakta författaren för DIDS. Efter erhållandet av instrumenten diskuterade 

författaren med handledaren över vilket språk enkäten skulle distribueras i. Instrumentet för 

HEXACO gick att hämta på svenska från HEXACO.org. Hursomhelst gick DIDS endast att 

erhålla på engelska. Efter konsultation med handledaren gjorde författaren beslutet att utforma 

enkäten på engelska på grund av tre anledningar. För det första är validiteten för enkäten starkare 

om det tillåts vara i sitt originalspråk. För det andra kunde författaren spara tid på att samla in 

data istället för att översätta ett instrument. För det tredje var urvalsgruppen högskolestudenter 

och ett kriterium att komma in på högskolan är att kunna det engelska språket.  

Efter sammanfogandet av instrumenten, utförde författaren en pilotstudie för att testa 

kompabiliteten av enkäten med stickprovet. Författaren kunde med hjälp av pilotstudien komma 

fram till att: 

 Instruktioner och tydligheten i enkäten behövde förbättras. 

 Det var bra att vara närvarande när respondenter fyller i enkäten för eventuella frågor. 

 Enkäten i genomsnitt tog 15 minuter att fylla i. 

 Chronbachs alfa för de empiriska instrumenten låg på .77 för HEXACO och .82 för 

DIDS. 
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Författaren märkte att respondenten ibland hade svårt att tyda enkätens frågor på det engelska 

språket. En återkommande fråga som författaren fick både under och efter pilotstudien var vad 

påståendet ”I tend to be lenient in judging other people” betyder. Detta kan ha påverkat svaren i 

den insamlade datan för att mäta personlighetsdomänen välvillighet. Efter pilotstudie delade 

författaren ut enkäter till 271 respondenter under 2 veckors tid. I och med att enkäten var 

utformad på engelska är det möjligt att respondenterna inte har kunnat tolka samtliga påståenden 

korrekt. Att författaren har varit närvarande under ifyllningen av enkäten har dock haft en positiv 

effekt, då författaren stundtals klargjort för innebörden av påståendena. I de fall en grupp 

gemensamt har fyllt i enkäten kan deras åsikter ha påverkat resultatet. Författaren har inte kunnat 

mäta motivationen hos respondenten vid ifyllningen av enkäten. Motivationen har kunnat vara 

låg och de angivna svaren mindre seriösa, vilket är en faktor att ha i åtanke vid tolkningen av 

resultatet. När en respondent hade varit klar med enkäten säkrade författaren ifall samtliga frågor 

varit ifyllda. I vissa fall hade respondenter missat enstaka frågor, vilket författaren kunnat 

anmärka till respondenten, följt av att respondenten kunnat komplettera enkäten. Detta har 

minimerat antalet interna bortfall till endast 10 av de 271 insamlade enkäterna. Det interna 

bortfallet kunde hittas i samband med att författaren sammanställde datan i SPSS. Det externa 

bortfallet gick upp mot ungefär 50 personer som avböjde deltagande (bland annat på grund av 

tidsbrist) och 5 personer som valde att avbryta enkäten efter att den hade påbörjats (bland annat 

för att den var på engelska).  

Metoden att dela ut enkäten har varit oberoende av författarens känslor och tankar. Författaren 

har vid slumpmässiga tidpunkter och kontexter delat ut enkäterna. Ett exempel på detta är att 

enkäterna tilldelats under lektion, i matsal, på morgon och under kvällarna. Författaren har, inför 

frivilliga respondenter, underrättat för enkätens syfte och etik innan respondenterna har börjat 

fylla i enkäten. Författaren har inte haft budget nog för att kunna tilldela belöning för ifyllningen 

av enkäten.  

Processen att erhålla 271 svar från respondenter har varit tidskrävande och enkätutskriften 

bekostande. Utskriften har kostat 2000 SEK ur författarens privata budget.  

Tolkningen för resultatet av enkäterna har skett i enighet med skalornas författare Ashton och 

Lee (2009) samt Luyckx et al. (2008). Multipel regressionanalys och korrelationsanalys har varit 

genomfört med datorprogrammet SPSS och boken Pallant (2010, s.128-161) har använts som en 

guide för att utföra och tolka analyserna. 
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4.7 Analysmetod 

4.7.1 Multipel regressionsanalys 

För att fullfölja syftet och frågeställningarna har en multipel regressionsanalys använts. En 

multipel regressionsanalys tillåter för en beroende variabel att testas emot två eller flera 

oberoende variabler (Pallant, 2010, s.149). Detta är i linje med studiens frågeställningar och syfte 

då de 6 personlighetsdomänerna för HEXACO används som oberoende variabler och testas emot 

vardera 5 identitetsfacetterna i DIDS som beroende variabler. Vidare tillåter multipel 

regressionsanalys för kausala samband (riktad påverkan) att ske, vilket också fullföljer studiens 

syfte och frågeställningar då personlighet antas påverka identitetsutveckling (Luyckx et al., 

2014; Pallant, 2010, s.149). Även är en multipel regressionsanalys av värde då det ger möjlighet 

att testa förklaringseffekten för HEXACO som modell gentemot vardera av de 5 

identitetsfacetterna. Detta hjälper besvara frågeställning 1 och 2.  En Pearson r korrealtionsanalys 

(oriktad påverkan) användes för den beskrivande statistiken för att förklara korrelationer mellan 

max 2 variabler (se bilaga 2 tabell 6 för en korrelationsmatris över undersökta variabler).  

4.7.2 Statistiska antaganden 

Antagandet för en multipel regressionsanalys är att det går att återfinna normalitet, linjäritet och 

homoskedasticitet.  

Multivariat normalitet innebär att samtliga variabler och linjära kombinationer av variablerna är 

normalt fördelade (Tabachnick & Fidell, 2014, s.122). För att kunna göra antaganden med 

variablerna är det bra om resultatet inte är snedvridet. Ju större ett stickprov är, desto mindre 

frångår det dock ifrån normalitetsfördelningen (Tabachnick & Fidell, 2014, s.122). Denna studie 

har 261 respondenter, vilket räknas som ett stort stickprov och delvis hjälper med problem som 

naturligen kan uppstå för en normalfördelning (Tabachnick & Fidell, 2014, s.122). För att vidare 

undersöka normalfördelningen har författaren använt histogram och ”stem and leaf plot” för 

varje variabel. I bilaga 3 (figur 4 och 5) går det att se ett exempel på en godtagbar 

normalfördelning för grubblande utforskande. I samma bilaga kan även en skev 

normalfördelning noteras för för åtagande facetten (figur 6 och 7). Därmed har författaren endast 

delvis mött kravet för normalfördelning. Om antagandet för normalfördelningen är mött, är även 

sambandet mellan variablerna homoskedastiska. Homoskedasticitet innebär att variansen av en 

kontinuerlig variabel är likvärdig de andra undersökta kontinuerliga variablernas varians 
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(Tabachnick & Fidell, 2014). I bilaga 3 (figur 8 och 9) går det att se exempel på godtagbar 

homoskedasticitet och linjäritet. SPSS är förövrigt känslig att testa extremvärden för, speciellt 

när det kommer till större stickprov. Hoaglin och Iglewicz (1987) skriver att SPSS multiplicerar 

kvartilasvtåndet med 1.5 eller 3 för att räkna ut extremvärden och detta resulterar i att 50 % av 

gångerna blir resultatet av givna extremvärden inkorrekt. Hoaglin och Iglewicz (1987) menar att 

kvartilavståndet optimalt skall multipliceras med 2.2. Med detta som grund har författaren 

(utöver grafer) frångått att används SPSS test för att beräkna normalfördelningen. 

Antagandet av linjäritet är att det finns ett linjärt samband mellan två variabler. Linjäritet är 

viktigt när ett Pearson r test utförs, då testet endast fångar linjära samband mellan variabler och 

ignorerar icke-linjära samband. När författaren har testat variablerna i SPSS har de visat för 

linjära förhållanden för de undersökta variablerna, exempel för detta återfinns i bilaga 3 (figur 8 

och 9).  

4.7.3 Utförandet av testen 

För att använda datan till studiens syfte började författaren först med att korrigera personlighets 

frågor så att de blir rätt vända, sedan skapades index av de 85 frågorna i enkäten till 6 

personlighetsdomäner samt 5 identitetsfacetter (se figur 1 och 2 för beskrivning av dessa). 

Multipel regression utfördes genom att använda ett av indexen för en av identitetsfacetterna som 

den beroende variabeln och kontrollera för de 6 indexen personlighetsdomäner som oberoende 

variabler. Detta repeterades med samtliga beroende variabler. Pearson r går att utläsa i samband 

med att en regressions analys utförs. Inställningarna för testen har skett enligt Pallant (2010, 

s.148-161), liksom tolkningen av resultatet. Multipel regressionsanalys fungerar då de empiriska 

instrumenten har kunnat bidra med kontinuerliga variabler. Detta för att enkäten består av 5 – 

gradiga likert skalor, vilket ger intervallvariabler.  

5. Resultat 

I denna del beskrivs all resultat som studien har funnit. I den beskrivande statistiken presenteras 

först en översiktlig bild på samtliga undersökta variabler. I rubriken med samma namn som 

frågeställning ett presenteras sedan resultatet för mulitpel regressionsanalysen. Här beskrivs hur 

individuella skillnader i personlighet påverkar identitet. Slutliten konkluderas de viktigaste 

fynden för syftet och frågeställning ett.  
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5.1 Beskrivande statistik 

I enkäten har respondenterna angett siffran 1 för ”håller inte alls med” och siffran 5 för ”håller 

med helt” för de olika påståendena för personlighet och identitetsutveckling. Vidare har 

respondenterna valt mellan alternativen man och kvinna för att ange sitt biologiska kön. Samtliga 

variabler undersökta av denna studie presenteras i tabell 3. Alla variabler har blivit vända åt 

”rätt” håll, vilket innebär att att desto närmare medelvärdet 5 en respondent kommer, desto högre 

grad av respektive personlighetsdomän eller identitetsfacett har de. Med hjälp av medelvärdet 

kan läsaren se det genomsnittliga värdet för hur, exempelvis, mer eller mindre extrovert 

stickprovet är (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010, s.43-44). Standardavvikelsen talar om 

hur de olika värdena för urvalsgruppen avviker från det genomsnittliga värdet (Djurfeldt et al., 

2010, s.64-65). Om de olika värdena är närmare medelvärdet blir standardavvikelsen låg och om 

de olika värdena ligger längre ifrån medelvärdet blir standardavvikelsen hög. I tabell 3 går det att 

utläsa urvalsgruppens antal i biologiskt födda män och kvinnor samt identitetsfacetternas och 

personlighetsdomänernas medelvärde och dess spridning runt medelvärdet.  

Korrelationskoefficienten är ett mått för styrkan av sambanden mellan begreppen (Djurfeldt et 

al., 2010, s.263). Se bilaga 2 tabell 6 för en korrelationsmatris och Chronbachs alfa över 

undersökta variabler. 

Tabell 3.  
 
Antal respondenter, medelvärde och standardavvikelse över undersökta variabler. 

 

 

 

 

 

 

 

 N M SD 

Bakgrundsvariabler    

Man 100 - - 

Kvinna 161 - - 

Ålder 261 25 4.9 

HEXACO:s personlighetsdomäner    

Ärlighet-ödmjukhet 261 3.5 .62 

Känslosamhet 261 3.1 .58 

Extraversion 261 3.4 .61 

Välvillighet 261 3.2 .58 

Målmedvetenhet 261 3.5 .58 

Öppenhet 261 3.4 .72 

DIDS:s identitetsfacetter    

Åtagande 261 3.7 .82 

Utforskande på bredden 261 3.7 .64 

Grubblande utforskande 261 2.7 .96 

Identifiering med ställningstagande 261 3.6 .77 

Utforskande på djupet 261 3.2 .64 

Not. N står för antal, M står för medelvärde, SD står för standardavvikelse. 
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5.2 Utifrån HEXACO:s definition av personlighet och utifrån DIDS definition 

av identitetsutveckling; hur och i vilken grad påverkar personligheten 

identitetsutvecklingen hos en specifik grupp av individer? 

För att besvara den första frågeställningen beskrivs resultatet för multipel regressionsanalysen 

mellan HEXACO:s personlighetsdomäner och DIDS:s identitetsfacetter. Läsaren hänvisas till 

tabell 4 för en sammanställning av resultatet. En multipel regressionsanalys genomfördes för att 

belysa hur väl HEXACO:s personlighetsdimensioner predicerar DIDS:s identitetsfacetter. 

5.2.1 Åtagande 

Resultatet visade att HEXACO som modell förklarar 9 % av variansen för åtagande. 

Vidare har en hög grad av extraversion en positiv påverkan på åtagande (β=.25, t=4.1, p<.001). 

Detta resultat indikerar att personer som har en positiv självkänsla, är självsäkra i sociala 

grupper, tycker om sociala interaktioner och sammanhang, är ofta entusiastiska och energiska 

samt gillar att leda andra, tar identitetsrelaterade beslut i större utsträckning än personer med låg 

grad av extraversion. En extrovert person kan exempelvis vara arbetsledare på jobbet och ställas 

inför en konflikt som den behöver lösa.   

En hög grad av målmedvetenhet har en positiv påverkan på åtagande (β=.19, t=3.1, p<.01). Detta 

resultat indikerar att personer som är organiserade med sin tid och fysiska omgivning, arbetar 

med disciplin i strävan mot sina mål, strävar efter noggrannhet och perfektion i sina uppgifter 

och är genomtänkta i sina beslut, tar identitetsrelaterade beslut i större utsträckning än personer 

med låg grad av målmedvetenhet. En målmedveten person kan exempelvis vara motiverad av att 

göra trädgården utanför hemmet fint och därför bestämma sig för att plantera nya blommor.  

5.2.2 Identifiering med ställningstagande 

Resultatet visade att HEXACO som modell förklarar för 18 % av variansen för identifiering med 

ställningstagande. 

En hög grad av extraversion har en positiv påverkan på identifiering med ställningstagande 

(β=.42, t=7.4, p<.001). Detta resultat indikerar att personer som har en positiv självkänsla, är 

självsäkra i sociala grupper, tycker om sociala interaktioner, är entusiastiska och energiska samt 
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gillar att leda andra, identifierar sig med sina beslut i större utsträckning än personer med låg 

grad av extraversion. Extroverta personer får exempelvis i ett samtal med främmande människor 

bekräftelse om att utbildningen som den extroverta personen går i är bra.   

Vidare har en hög grad av öppenhet en positiv påverkan på identifiering med ställningstagande 

(β=.12, t=2.1, p<.05). Detta resultat indikerar att personer som har lätt att uppskatta skönheten i 

konst och natur, är nyfikna på olika slags domäner av kunskap, använder sin fantasi livligt i 

vardagen och känner intresse inför kontroversiella personer och idéer, identifierar sig med sina 

beslut i större utsträckning än personer med låg grad av öppenhet. En öppen person kan 

exempelvis i en sekt av ledaren ofta bli påmind om varför sekten uppfyller den öppna personens 

behov.  

5.2.3 Utforskande på bredden 

Resultatet visade att HEXACO som modell förklarar för 12 % av variansen för utforskande på 

bredden.  

Hög grad av ärlighet-ödmjukhet påverkar utforskande på bredden negativt (β=-.13, t=-2.1, 

p<.05). Detta resultat indikerar att personer som tenderar att undvika att manipulera andra för 

personlig vinning, känner föga frestelse till att bryta regler, är ointresserade av överdådig 

rikedom och lyx och känner inget intresse för hög social status, i mindre utsträckning samlar 

information om olika identitetsalternativ för att guida sin identitetsformation än personer med låg 

grad av ärlighet-ödmjukhet. Ärliga och ödmjuka personer kan exempelvis undgå från att bruka 

droger då det bryter mot lagen, trots att dem är intresserad av hur detta skulle kännas.  

Hög grad av känslosamhet påverkar utforskande på bredden positivt (β=.17, t=2.9, p<.01). Detta 

resultat indikerar att personer som upplever stor rädsla för fysisk fara, upplever lätt ångest i 

respons till stressfaktorer, har ett behov av närhet från andra och har lätt för att vara empatisk och 

sentimental inför andra, samlar information om olika identitetsalternativ för att guida sin 

identitetsformation i större utsträckning än personer med låg grad av känslosamhet. En 

känslosam person kan exempelvis uppleva ett stort trauma i livet och som resultat fundera över 

om en psykologi utbildning skulle hjälpa personen att förstå sig själv bättre.  

Hög grad av öppenhet påverkar utforskande på bredden positivt (β=.32, t=5.5, p<.001). Detta 

resultat indikerar att personer som har lätt att bli uppskatta skönheten i konst och natur, är 
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nyfikna på olika slags domäner av kunskap, använder sin fantasi livligt i vardagen och känner 

intresse inför kontroversiella personer och idéer, samlar information om olika identitetsalternativ 

för att guida sin identitetsformation i större utsträckning än personer med låg grad av öppenhet. 

Öppna personer letar exempelvis mer febrilt efter information om vilken bil som skulle vara mest 

lämpad för dem att köpa.   

5.2.4 Utforskande på djupet 

Resultatet visade att HEXACO som modell förklarar för 10 % av variansen för utforskande på 

djupet. 

Hög grad av ärlighet-ödmjukhet påverkar utforskande på djupet negativt (β=-.14, t=-2.1, p<.05). 

Detta resultat indikerar att personer som tenderar att undvika att manipulera andra för personlig 

vinning, känner föga frestelse till att bryta regler, är ointresserade av överdådig rikedom och lyx 

och känner inget intresse för hög social status, i mindre utsträckning samlar information om 

redan beslutade identitetsval än personer med låg grad av ärlighet-ädmjukhet. En ärlig och 

ödmjuk person kan exempelvis vara nöjd med att ha en låg social status som städare och därför 

inte oroa sig över att byta jobb.  

Hög grad av känslosamhet påverkar utforskande på djupet positivt (β=.16, t=2.6, p<.05). Detta 

resultat indikerar att personer som upplever stor rädsla för fysisk fara, upplever lätt ångest i 

respons till stressfaktorer, har ett behov av närhet från andra och har lätt för att vara empatisk och 

sentimental inför andra, samlar information om redan beslutade identitetsval i större utsträckning 

än personer med låg grad av känslosamhet. En känslosam person kan exempelvis rösta på 

socialdemokraterna och efter en skandal känna ångest över om socialdemokraterna fortfarande 

reflekterar personens värderingar på samma sätt som partiet gjorde innan skandalen.  

Hög grad av målmedvetenhet påverkar utforskande på djupet positivt (β=.15, t=2.4, p<.05). Detta 

resultat indikerar att personer som är organiserade med sin tid och fysiska omgivning, arbetar 

med disciplin i strävan mot sina mål, strävar efter noggrannhet och perfektion i sina uppgifter 

och är genomtänkta i sina beslut, samlar information om redan beslutade identitetsval i större 

utsträckning än personer med låg grad av målmedvetenhet. Målmedvetna personer kan 

exempelvis tänka på om den gamla telefonen som de har köpt fortfarande uppfyller standarden 

av att ta bra bilder på sina barn.  
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Hög grad av öppenhet påverkar utforskande på djupet positivt (β=.25, t=4.2, p<.001). Detta 

resultat indikerar att personer som: har lätt att uppskatta skönheten i konst och natur, är nyfikna 

på olika slags domäner av kunskap, använder sin fantasi livligt i vardagen och känner intresse 

inför kontroversiella personer och idéer, samlar information om redan beslutade identitetsval i 

större utsträckning än personer med låg grad av öppenhet. Öppna personer kan exempelvis se på 

en dokumentär för att avgöra om bin verkligen är farliga som de tidigare har trott.  

5.2.5 Grubblande utforskande 

Resultatet visade att HEXACO som modell förklarar 10 % av variansen för grubblande 

utforskande.  

Hög grad av känslosamhet påverkar grubblande utforskande positivt (β=.14, t=2.4, p<.05). Detta 

resultat indikerar att personer som upplever stor rädsla för fysisk fara, upplever lätt ångest i 

respons till stressfaktorer, har ett behov av närhet från andra och har lätt för att vara empatisk och 

sentimental inför andra, överväldigas av olika identitetsval och har därför svårt att fatta ett beslut 

i större utsträckning än personer med låg grad av känslosamhet. Känslosamma personer kan 

exempelvis känna oro över om de är kvalificerade nog att utföra ett arbete som kock och därför 

tveka över att ansöka till det.  

Låg grad av extraversion påverkar grubblande utforskande negativt (β=-.32, t=-5.5, p<.001). 

Detta resultat indikerar att personer som inte ser sig själva populära, som känner obehag när de 

har en okänd grupps uppmärksamhet, är likgiltiga inför sociala sammanhang, upplever sig vara 

mindre energisk och optimistisk än andra samt inte vill leda andra, överväldigas av olika 

identitetsval och har därför svårt att fatta ett beslut i större utsträckning än personer med hög 

grad av extraversion. En introvert person kan exempelvis vara rädd över att behöva redovisa 

arbeten i skolan och därför vara kluven i att söka en ny kurs i skolan. 

Låg grad av målmedvetenhet påverkar grubblande utforskande negativt (β=-.13, t=-2.1, p<.05). 

Detta resultat indikerar att personer som inte är berörda av oreda i omgivningen, undviker att 

utföra svåra uppgifter och sätta höga mål, godkänner misstag i större utsträckning och gör ofta 

impulsbeslut med lite eller inget reflekterande, överväldigas av olika identitetsval och har därför 

svårt att fatta ett beslut i större utsträckning än personer med låg grad av målmedvetenhet. 

Personer som inte är målmedvetna kan exempelvis prestera dåligt i skolan och därför ha svårt för 

att bestämma sig över vilket jobb de skulle kvalificera till.  
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Hög grad av öppenhet påverkar grubblande utforskande positivt (β=.12, t=2.0, p<.05). Detta 

resultat indikerar att personer som har lätt att uppskatta skönheten i konst och natur, är nyfikna 

på olika slags domäner av kunskap, använder sin fantasi livligt i vardagen och känner intresse 

inför kontroversiella personer och idéer, överväldigas av olika identitetsval och har därför svårt 

att fatta ett beslut i större utsträckning än personer med låg grad av öppenhet. En öppen person 

kan exempelvis besöka en dejting sida, vara överväldigad av alla profiler och ha svårt för att 

bestämma sig en person att prata med.  

Tabell 4. 

 Regressionsanalys av HEXACO:s personlighetsdomäner och DIDS:s identitetsfacetter.  

 Åtagande β Identifiering med 

ställningstagande β 

Utforskande på 

bredden β 

Utforskande på 

djupet β 

Grubblande 

utforskande β 

Ärlighet-

ödmjukhet  

-.06 .05 -.13*                                              -.14* -.9 

Känslosamhet -.9         -.08       .17**    .16*     .14*      

Extraversion .25***  .42***  .00        -.04      -.32***  

Målmedvetenhet .19**   .05        .01        .15*      -.13*      

Välvillighet .05        -.01       -.05       .02        -.02        

Öppenhet   .08        .12**    .32***  .25***  .12*        

Adjusted R² .09 .18 .12 .10 .15 

N 261 261 261 261 261 

Not. β = standardiserade beta koefficienten, R² = Adjusted R square 

, N = antalet respondenter. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001. 
   

5.3 Resultatets konklusion med syftet och frågeställningarna 

Syftet för studien har varit att undersöka hur de individuella skillnaderna i personlighet påverkar 

identitetsutveckling. Detta förklaras genomgånde utifrån multipel regressionsanalys för hur 

personlighetsdomänerna för HEXACO påverkar identitetsfacetterna för DIDS. 

5.3.1 Frågeställning 1: HEXACO och DIDS  

Som svar på frågeställning 1 om vilken grad personligheten påverkar identitetsutvecklingen 

beskrivs styrkan för de mest intressanta resultaten.  

HEXACO hade som mest förklaringseffekt för identifiering med ställningstagande med 18 % 

varians. Det starkaste sambandet för studien var extroversion som hade en medelstark positiv 

påverkan på identifiering med ställningstagande (β=.42, t=7.3, p<.001). En annan stark påverkan 

fanns att erhålla för extroversion som hade en negativ påverkan på grubblande utforskande (β=-
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.32, t=-5.5, p<.001). Hög grad av ärlighet-ödmjukhet hade en svag negativ påverkan på 

utforskande på bredden (β=-.13, t=-2.1, p<.05) och utforskande på djupet (β=-.14, t=-2.1, 

p<.05). Slutligen hade öppenhet hade en medelstark positiv påverkan på utforskande på bredden 

(β=.32, t=5.4, p<.001).  

Som svar på den frågeställning 1 om hur personligheten påverkar identitetsutvecklingen beskrivs 

huruvida personlighetssdomänerna påverkar ställningstagande och hälsosam kontra ohälsosam 

utforskande. 

Hög grad av ärlighet-ödmjukhet visar sig leda till positiva utforskande identitetsdomäner, då de 

påverkar utforskande på bredden (β=-.13, t=-2.1, p<.05) och utforskande på djupet (β=-.14, t=-

2.1, p<.05) negativt.  

Välvillighet påverkade inte DIDS:s identitetsfacetter alls.  

Extraversion påverkade både ställningstagande hälsosamma identitetsfacetter. Detta genom att 

hög grad av extraversion påverkade åtagande och (β=.25, t=4.1, p<.001), identifiering med 

ställningstagande (β=.42, t=7.4, p<.001) positivt, varav hög grad av extraversion påverkade 

grubblande utforskande negativt (β=-.32, t=-5.5, p<.001). 

Öppenhet påverkade både de hälsosamma och ohälsosamma identitetsfacetterna. För de 

hälsosamma utforskandena påverkade hög grad av öppenhet utforskande på djupet (β=.25, t=4.2, 

p<.001) och utforskande på bredden positivt (β=.32, t=5.5, p<.001). För ställningstagande 

påverkade öppenhet identifiering med ställningstagande positivt (β=.12, t=2.1, p<.05). Gällande 

det ohälsosamma utforskandet påverkade öppenhet grubblande utforskande positivt (β=.12, 

t=2.0, p<.05).  

Målmedvetenhet bidrog endast till en hälsosam identitetsutveckling. Detta genom att hög grad av 

målmedvetenhet påverkade åtagande (β=.19, t=3.1, p<.01) och utforskande på djupet positivt 

(β=.15, t=2.4, p<.05), varav hög grad av målmedvetenhet påverkade grubblande utforskande 

negativt (β=-.13, t=-2.1, p<.05).  

Känslosamhet påverkade både en ohälsosam och hälsosam identitetsutveckling. Gällande det 

hälsosamma utforskandet påverkade känsoslamhet utforskande på bredden positivt (β=.17, t=2.9, 

p<.01) och utforskande på djupet positivt (β=.16, t=2.6, p<.05). Gällande det ohälsosamma 

utforskandet påverkade känslosamhet grubblande utforskande positivt (β=.14, t=2.4, p<.05). 
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5.3.2 Frågeställning 2: Jämförelse av studiens resultat och den tidigare forskningens 

resultat 

Frågeställningen diskuteras med rubriken: 6.1 resultatdiskussion.  

6. Diskussion 

I det här kapitlet presenteras först studiens resultat i koppling till tidigare forskning. Här 

presenteras även de fynd som har varit avvikande den tidigare forskningen. Även återfinns en 

metoddiskussion, där studiens styrkor och svagheter diskuteras.  

6.1 Resultatdiskussion 

Tabell 5 sammanställer studiens resultat i kontrast till den tidigare forskningen.  

Som svar för frågeställning 2 jämförs studiens resultat med tidigare forskning. I hur hög grad 

studiens resultat skiljer sig ifrån den tidigare forskningen besvaras i siffror för hur många likheter 

som hittas. På vilket sätt studiens resultat skiljer sig från den tidigare forskningen förklaras 

genom hur personlighetsdomänerna bidrar till ställningstagande och hälsosam kontra ohälsosam 

utforskande. Syftet med studien var att undersöka hur de individuella skillnaderna i personlighet 

påverkar identitetsutvecklingen. Detta förklaras genomgående med beskrivning för hur 

personlighetsdomänerna för HEXA CO påverkar identitetsfacetterna för DIDS. Tabell 5 

sammanställer studiens resultat i jämförelse med den tidigare forskningen. I denna tabell går det 

att hitta fler likheter än skillnader mellan denna studies resultat och den tidigare forskningen.  

6.1.1 Extraversion 

I jämförelsen med extraversion var HEXACO lik femfaktorteorin i 2 av 5 fall. De likheter som 

återfanns mellan denna studies resultat och den tidigare forskningen var mellan extraversion och 

identifiering med ställningstagande samt extraversion och grubblande utforskande (Klimstra et 

al., 2013). Då hög grad av extraversion påverkar grubblande utforskande negativt bidrar 

extraversion inte till ett ohälsosamt utforskande. Resultatet indikerar att personer som är socialt 

orienterade och har tillhanda sociala resureser kan hjälpa individen att minska kontraproduktiva 

utforskanden. Detta hjälper att besvara frågeställning 2 för hur den tidigare forskningen jämförs 

med denna studies resultat. Ett resultat som den tidigare forskningen inte uppvisar, men som 
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denna studie gör, är att hög grad av extraversion påverkar åtagande positivt. Att extroversion 

leder till åtagande kan förklaras med att personer med hög grad av extraversion är högst sociala 

och därför benägen att ta samma beslut som den tillhörande gruppen.  

Det starkaste resultatet som studien fann var mellan hög grad av extraversion och identifiering 

med ställningstagande. Likt resultatet för extraversion och åtagande kan de sociala 

interaktionerna hjälpa individen att ta beslut som linjerar med de inre värderingarna för personen 

(identifiering med ställningstagande). För högskolestudenter (denna studies respondentgrupp) 

kan detta vara speciellt sant, då likasinnade individer förmås förstärka varandras val av 

utbildning. Detta hjälper besvara frågeställning 1 för hur HEXACO påverkar DIDS.  

6.1.2 Välvillighet 

När det gäller välvillighet var resultatet som framkom med hjälp av HEXACO och DIDS helt 

olikt det resultat som framkom med hjälp av femfaktorteorin och DIDS. Denna studies resultat 

var lik den tidigare forskningen i 0 av 5 möjliga fall. Detta besvarar frågeställning 2 för hur den 

tidigare forskningen jämförs med denna studies resultat och frågeställning 1 för hur och på vilket 

sätt HEXACO:s olika domäner påverkar DIDS:s identitetsfacetter. Till skillnad från 

femfaktorteorin visar HEXACO att välvillighet överhuvudtaget inte påverkar identitetsfacetterna, 

detta trots att korrelationen mellan domänerna ligger på r = .57 (Ashton & Lee, 2009). 

Diskrepansen av resultatet kan bero på att stickprovet, kulturen, tiden att de empiriska 

instrumenten skiljer sig åt mellan denna studie och den tidigare forskningen (Klimstra et al., 

2013). Den tidigare forskningen för välvillighet i korrelation med utforskande visar både på 

hälsosamma och ohälsosamma följder för individens identitetsutveckling. Hög grad av 

välvillighet kan leda till ett hälsosamma utforskanden då välvilliga individer lyckas bevara sitt 

sociala nätverk för att kunna gynna identitetsutvecklingen (utforskande på bredden). Dessutom 

kan hög grad av välvillighet leda till ett ohälsosamt utforskande när individen blir starkt 

beroende av någon annan (grubblande utforskande) (Luyckx et al., 2012).  

6.1.3 Ärlighet-ödmjukhet 

Eftersom femfaktorteorin inte mäter ärlighet-ödmjukhet, finns det ingen data att jämföra med. 

Däremot kan det konstateras att ärlighet-ödmjulhet korrelerar starkast med välvillighet i 

femfaktorteroin med värdet r=.41. Hög grad av välvillilighet påverkar utforskande facetterna 

positivt för femfaktorteorin. För HEXACO däremot påverkar hög grad av ärlighet-ödmjukhet 
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utforskande facetterna negativt. Denna skillnad kan bero på att ärlighet-ödmjukhet fångar upp 

egenskaper som välvillighet inte gör, till exempel tendensen för bedrägeri och prioritering av lyx 

(Ashton & Lee, 2008).  

Studiens resultat visar att hög nivå av ärlighet-ödmjukhet påverkar utforskande på bredden och 

utforskande på djupet negativt. Detta innebär att en tendens för bedrägeri, prioritering av lyx, 

självhävdelse och regelbrytande beteende bidrar till ett hälsosamt utforskande. Detta bekräftar 

studiens grundantagande i problemformuleringen; att HEXACO:s ärlighet-ödmjukhet fungerar 

bättre som modell för att beskriva tendensen till den själviskhet som återfinns i det västerländska 

samhället. Resultatet besvarar således frågeställning 1, för hur HEXACO:s 

personlighetsdomäner påverkar DIDS:s identitetsfacetter.  

Denna upptäckt kan uppfattas som oroväckande vid första anblicken, då själviska 

personlighetsdrag generellt inte anses vara en ideal grund att basera identitetsutvecklingen på. 

Dock visar sig ärlighet-ödmjukhet leda till självförhöjande beteenden, som exempelvis 

akademisk framgång (Kajonius, 2016). Självhävdelse är vidare ett sätt för personer att erhålla 

status och makt. En del studier har visat att makt avslöjar en persons sanna natur (Chen, Lee-

Chai & Bargh, 2001; Cremer, Dick & Murnigham, 2012). I och med tendensen av 

självförhöjande beteenden och status kan det konstateras att personer med låg grad av ärlighet-

ödmjukhet söker sig till makt. Varför en låg grad av ärlighet-ödmjukhet påverkar facetterna 

utforskande på bredden och utforskande på djupet positivt kan delvis förklaras med att makt 

avslöjar personens natur och ger individen en reflekterande självuppmärksamhet, till skillnad 

från en hög grad av ärlighet-ödmjukhet. Tidigare forskning visar även att personer med lägre 

grad av ärlighet-uppriktighet inte i lika hög grad bryr sig om normativa värderingar då de är 

mindre empatiska mot andra. Detta ger dem ett övertag i till exempel det svenska samhället 

(Persson & Kajonius, 2016). Detta hjälper besvara frågeställning 1 för hur HEXACO påverkar 

DIDS och frågeställning 2 för hur den tidigare forskningen jämförs med denna studies resultat. 

Då domänen mäter bland annat bedrägeri, kan egenskaperna i ärlighet-ödmjukhet fungera som 

en strategi att utforska identiteten på. Strategin kan bli effektiv då individen endast behöver ha 

sig själv i åtanke. Detta är hursomhelst något som det behöver forskas ytterligare på för att kunna 

diskuteras i större omfattning. 

6.1.4 Öppenhet 
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I jämförelsen med öppenhet var HEXACO lik femfaktorteorin i 4 av 5 fall. Detta förklaras delvis 

i korrelationen som finns mellan HEXACO:s öppenhet och femfaktorteorins öppenhet (r=.80). 

För utforskande facetterna har samma resultat konkluderats; att öppenhet bidrar både till ett 

hälsosamt (bredden och djupet) och ohälsosamt (grubblande) identitetsutforskande (Klimstra et 

al., 2013). Hur som helst fann denna studie en koppling mellan öppenhet och identifiering med 

ställningstagande, vilket den tidigare forskningen inte har gjort. Upptäckten förklarar att 

personer som; gillar konst, är nyfikna, fantasifulla och gillar kontroversiella ideér, enklare hittar 

val de kan identifiera sig med. Detta hjälper besvara frågeställning 1 för hur och på vilket sätt 

HEXACO:s olika domäner påverkar DIDS:s identitetsfacetter. Den tidigare forskningen 

förespråkar att öppna människor i större utsträckning är mottagliga för information, vilket bidrar 

till en proaktiv och hälsosam identitetsutveckling (Feldman & Hayes, 2005). Öppenhet kan 

fungera som ett naturligt underlag för ett hälsosamt utforskande, det vill säga reflekterade och 

kunskapsbaserad självuppmärskamhet, ska slå rot. Detta för att mottagligheten för information 

lättare kan inkorporeras i en reflekterande självuppmärksamhet, men däremot också en 

maladaptiv självuppmärksamhet. Öppna individer kan enklare hamna i grubblande utforskande, 

vilket både denna studie och tidigare forskning har visat belägg för. Graden av mottaglighet för 

information kan leda till en obeslutsamhet i fråga om möjliga identitetsval och leda till ett 

ohälsosamt utforskande (Klimstra et al., 2013). Detta hjälper besvara frågeställning 2 för hur den 

tidigare forskningen jämförs med denna studies resultat Även kan det tänkas att öppenhet 

eskalerar den maladaptiva självuppmärksamheten då individen i större grad är mottaglig för 

information som kan ses som hot, rädsla, upplevd förlust eller upplevd orättvisa. Öppenhet 

verkar därmed bidra till både en hälsosam och ohälsosam utforskande.  

6.1.5 Målmedvetenhet 

I jämförelsen för målmedvetenhet var HEXACO lik femfaktorteorin i 2 av 5 fall. Likheten 

återfanns i relation till åtagande och utforskande på djupet. Klimstra et al. (2013) fann koppling 

mellan målmedvetenhet och såväl identifiering med ställningstagande som utforskande på 

bredden, vilket inte denna studie gjorde. Till skillnad från den tidigare forskningen har denna 

studie dock funnit att en hög grad av målmedvetenhet påverkar grubblande utforskande negativt. 

Överlag är denna studies resultat i linje med tidigare forskning: att hög nivå av målmedvetenhet 

bidrar till ett hälsosamt utforskande (Klimstra et al., 2013). Detta besvarar frågeställning 2 för 

hur den tidigare forskningen jämförs med denna studies resultat. Att målmedvetenhet påverkar 
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de hälsosamma utforskande identitetsdomänen är sannolikt på grund av att den höga graden av 

disciplin, noggranhet, eftertanke och perfektion bidrar till informerade och välgrundade beslut att 

etablera utforskande på. Dessutom bygger ett sådant personlighetsdrag en bra grund för att en 

reflekterande självuppmärskamhet ska få fäste. Detta hjälper besvara frågeställning 1 för hur 

HEXACO påverkar DIDS.  

6.1.6 Känslosamhet 

I jämförelsen av känslosamhet var 3 av 5 resultat likvärdiga. Likheterna med känslosamhet var i 

relation med: åtagande, utforskande på djupet och grubblande utforskande. Klimstra et al. 

(2013) fann samband mellan identifiering med ställningstagande vilket denna studie inte gjorde. 

Ett resultat från denna studie, som inte tidigare forskning funnit, är att hög grad av känslosamhet 

påverkar utforskande på bredden positivt. Detta besvarar frågeställning 2 för hur den tidigare 

forskningen jämförs med denna studies resultat. Det är möjligt att respondenterna med hög nivå 

av känslosamhet har ett hälsosamt utforskande genom att använda stress och ångest som ett driv 

för att samla identitetsrelaterad information, både i den externa världen (utforskande på bredden) 

och den interna världen (utforskande på djupet). Däremot påverkar även hög grad av 

känslosamhet grubblande utforskande positivt, vilket leder till ett ohälsosamt utforskande. Detta 

kan vara för att personer med hög grad av känslosamhet känner relativt stor magnitud av 

negativa känslor som ångest och stress vilket kan göra det svårt för att fatta ett identitetsrelaterat 

beslut. Detta hjälper besvara frågeställning 1 för hur HEXACO påverkar DIDS. 

Tabell 5.  

Regressionsanalys av HEXACO:s personlighetsdomäner och identitetsfacetter med tidigare forskning i parantes. 

 Åtagande β Identifiering med 

ställningstagande β 

Utforskande på 

bredden β 

Utforskande på 

djupet β 

Grubblande 

utforskande β 

Ärlighet-

ödmjukhet  

-.06 .05 -.13*                                              -.14* -.9 

Känslosamhet -.9        (-.06) -.08      (-.20**) .17**   (-.04) .16*    (.14*) .14*      (.28***) 

Extraversion .25*** (.12) .42*** (.21***) .00       (.23***) -.04     (.13) -.32*** (-.20**) 

Målmedvetenhet .19**  (.25**) .05       (.34***) .01       (.36***) .15*     (.29***) -.13*     (-.12) 

Välvillighet .05       (.05) -.01      (.07) -.05      (.17*) .02       (.16*) -.02       (.13*) 

Öppenhet   .08       (.06) .12**   (.10) .32*** ( .35***) .25*** (.25***) .12*       (.20**) 

Adjusted R² .09 .18 .12 .10 .15 

N 261 261 261 261 261 

 Not. β = standardiserade beta koefficienten, R² = Adjusted R square, 
,N = antalet respondenter. Värdena inom parantes representerar resultatet för Klimstra et 
al., (2013). * p<.05, ** p<.01, *** p<.001.  
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6.2 Metoddiskussion. 

I analysen av studiens styrkor och svagheter för hurväl syftet och frågeställningarna uppnåtts, 

delas denna diskussion i: mätnivå, kausalitet, generalisering och replikation. 

6.2.1 Mätnivå  

Studien hade höjt begreppsvaliditeten i besvarandet av frågeställningarna ifall den längre 

versionen HEXACO – PI (R) hade använts för att mäta personlighet. Detta är för att 100 frågor 

fångar upp personlighet med större precision än vad 60 frågor gör. I fråga om mätningen för 

identitetsutveckling har DIDS inte lika omfattande innehållsvaliditet som HEXACO och uppnår 

därför psykometriskt sunda värden med enbart 25 frågor. Stabiliteten och interreliabilitet för 

studien var acceptabel då Chronbachs alfa låg på .75 för HEXACO-60 och .77 för DIDS. I bilaga 

2 tabell 6 går det att se vilket Chronbach’s alfa värde varje personlighetsdimension hade. 

Samtliga varaibler förutom utforskande på djupet var över den acceptabla gränsen på .70. 

Därmed går det att ifrågasätta resultatet som framkom för denna variabel. Vidare går dett att se 

hur samtliga variabler korrelerar med varandra. Åtagande och identifiering med 

ställningstagande korrelerade starkt med varandra (r=.64). Då identitetsfacetterna är under 

samma ställningstagande domän är detta inte ovanligt. Respondenterna tycks uppfatta 

påståendena för dessa variabler som enhetliga, hursomhelst går det i tabell 4 urskilja hur 

variablerna ändå relaterar olika med olika variabler, som exempelvis med öppenhet. Detta visar 

på att en persons åtagande och identifieringen med ställningstagande är nära besläktade, men 

personen behöver ändå inte identifiera sig med alla åtaganden hen gör. Vidare går det att se hur 

både åtgagande och identifiering med ställningstagande har en medelstark negativ korrelation 

med grubblande utforskande (r=-.46 och r=-.49). Sättet dessa identitetsfacetter beskrivs som 

motpoler i figur 1 reflekteras väl i denna korrelation, vilket styrker studiens teori. 

Studien hade bättre kunnat besvara syftet och frågeställningarna ifall frågorna i enkäten var på 

svenska istället för engelska. Respondenterna skulle då i större grad vara konsekventa och mer 

precisa i tolkningarna av påståendena, vilket hade höjt validieten och reliabiliteten. Exempelvis 

hade en del respondenter svårt att förstå påståendet ”I tend to be lenient in judging other people”. 
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Detta kan ha påverkat resultatet för domänen välvillighet. Däremot var Chronbachs alfa värdet 

precis på den acceptabla nivån .70. 

 Förövrigt har studien hög validitet, då skalorna som mäter personlighet och identitetsutveckling 

är expertgranskade och psykometriskt stabila (Ashton & Lee, 2009; Luyckx et al., 2008). 

Författarna för HEXACO har även rekommenderat ett stickprov på 250 respondenter för att 

uppnå skäliga psykometriska resultat, vilket denna studie har gjort (Ashton & Lee, 2009). 

6.2.2 Kausalitet  

Syftet uppnåddes genom att använda pålitliga och följdriktiga instrument för att definiera 

begreppen och dra statistiska analyser mellan normalt fördelade variabler. Kausalitet, eller intern 

validitet, baseras på tidigare forskning om att det är personlighet som påverkar 

identitetsutveckling (Luyckx et al., 2014). En svaghet för kausaliteten var att studien endast hade 

en källa att grunda denna riktning på. 

En annan svaghet för studien var att endast undersöka hur personlighet som oberoende variabel 

påverkar identitetsutveckling. Förklaringseffekten personlighet hade på identitetsutvecklingen 

var inte alls utömmande och låg på 9 % till 18 %. Det är sannolikt att studien därför missar andra 

viktiga variabler som bör tas i beaktande, som ålder, kön och utvecklingsstrategier. I bilaga 2 

tabell 6 går det att undersöka hur samtliga variabler påverkade varandra, även går det att utläsa 

Chronbachs alfa värden för samtliga varaibler. Utforskande på djupet hade endast Chronbachs 

alfa värdet .57. Detta ligger under den acceptabla nivån .70 och då går det att ifrågasätta 

resultatet som tillkommit för denna variabel (Pallant, 2010, s.6). Däremot hade åtagande 

Chronbachs alfa värdet .91, vilket är oerhört högt.  

Då studien har funnit resultat i korrelationer för hur individuella skillnader i personlighet 

påverkar identitetsutvecklingen under ett kort tidsspann (två veckor) återfinns en viss samtidig 

validitet. Däremot saknar studien prediktiv validitet för hur personlighet påverkar 

identitetsutveckling över längre spann av tid (kräver en longitudinell design). Ytterligare en 

svaghet är därmed att det inte går att prediciera hurväl personlighet påverkar identitet över tid. 

Slutligen har studien endast en källa att jämföra med i resultat delen, vilket kan försvaga 

konvergens validiteten. Trots att studien är backad av expertgranskad operationalisering och 

samband av personlighet och identitetsutveckling, finns det mycket rum för förbättring för den 

interna validiteten.  
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6.2.3 Generalisering  

Den externa validiteten för studien har varit låg, då studien använt ett bekvämlighetsurval med 

261 högskolestudenter som respondentgrupp. Författaren har hursomhelst försökt så 

randomiserat som det har gått att samla in datan på fluktuerande plats och tid. De studenter som 

läser på distans har med stor sannolikhet varit mindre representerade än de studenter som i större 

utsträckning befinner sig i högskolans olika miljöer. Alla studenter har inte haft lika stor 

möjlighet att delta i studien och studiens resultat bör därmed generaliseras varsamt. Även om ett 

slumpmässigt urval hade säkrats hade studien endast kunna generalisera resultatet till högskolan i 

skövdes studentpopulation, vilket det med denna struktur inte kan. Studien kan dock tänkas 

användas som en förstudie för hur HEXACO kan tänkas påverka DIDS.  

6.2.4 Replikation  

För att säkerställa att resultatet inte är påverkat av författarens egna värderingar och 

förväntningar, ska studien gå att replikera. I fall där det förekommer bevis för bristande 

objektivitet fallerar forskningens trovärdighet (Bryman, 2008, s.169). För att studien ska gå att 

replikera behöver två förutsättningar uppfyllas. Den första förutsättningen är att den är empirisk 

relevant (baserat på tidigare forskning och teorier) samt att den är statistiskt signifikant. Vidare 

är det också viktigt att författaren beskriver ett tydlig tillvägagångsättet för hur resultatet har 

blivit uppnått, vilket denna studie har gjort. I och med att studien är baserad på expertgranskad 

forskning och teori uppfylls den första förutsättningen. Den andra förutsättningen uppfylls i och 

med att studien har funnit statistisk signifikans för hur individuella skillnader i personlighet 

påverkar identitetsutveckling. I bilaga 2 tabell 6 går det att utläsa de enskilda variablernas 

Chronbachs alfa, varav alla förutom utforskande på djupet låg över en acceptabel nivå. Utöver 

resultatet av utforskande på djupet, ger studiens struktur möjlighet för en replikering att kunna 

ske. 

7. Slutsats och framtida forskning 

I detta kapitel nämns studiens slutats och förslag för framtida forskning. I slutsatsen beskrivs de 

mest väsentliga fynden med studien. I den framtida forskningen ger författaren förslag för hur 

forskning kan se ut i framtiden.  
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7.1 Slutsats 

Trots svagheterna har författaren anledning att tro att studien bidrar med ett nytt perspektiv för 

individuella skillnader i hur personlighet påverkar identitetsutveckling. Detta för att syftet för 

studien, samtliga frågeställningar och problemformuleringen kunde besvaras. 

Syftet blev besvarat genom resultatet och diskussionen i hur individuella skillnader för 

personlighet (HEXACO) påverkar identitetsutveckling (DIDS). För att hjälpa besvara studiens 

syfte har multipel regressionsanalys använts för att undersöka hur personlighet påverkar 

identitetsutvecklingen.   

Problemformuleringen kunde besvraras utifrån att låg grad av ärlighet-ödmjukhet, det själviska 

personlighetsdraget, bidrog till en hälsosam utforskandestil. Att statistisk signifikans kunde 

erhållas mellan ärlighet-ödmjukhet och utforskande identitetsdomänen hjälpte stärka 

grundantagandet att HEXACO var bättre kapabel i att prediciera DIDS i fråga om själviska 

personlighetsdrag. Även besvarade statistiska signifikansen mellan ärlighet-ödmjukhet och 

utforskande identitesdomäen frågeställning 1. Detta genom att konkludera att personer med låga 

grader av ärlighet-ödmjukhet dras till makt, vilket visar personens sanna natur samt bidrar till en 

reflekterande självuppmärskamhet och hälsosamt utforskande (Cremer et al., 2012). 

Frågeställning 1 kunde besvaras i analysen för hur personlighetsdomänerna för HEXAO 

påverkade DIDS:s identitetsfacetter. Exempelvis konstaterades att välvillighet inte påverkade 

identitetsfacetterna alls. Vidare påverkade hög grad av öppenhet både en hälsosam och 

ohälsosam identitetsutforskande. Detta kan vara för att personer som är mottagliga för 

information bidrar till ett proaktivt identitetssökande. Däremot visar också en hög grad av 

öppenhet leda till en maladaptiv självuppmärksamhet, då personen blir mer mottaglig för hot om 

information som finns mot självet. Likt öppenhet påverkar känslosamhet också både de 

hälsosamma och ohälsosamma utforskande identiteten. I fråga om ohälsosamma utforskandet 

kan personer med hög grad av känslosamhet känna en relativt stor magnitud av ångest, stress och 

andra negativa känslor vilket kan amplifiera den maladaptiva självuppmärksamheten.   

Frågeställning 2 kunde besvaras genom att analysera skillnaden mellan denna studies resultat och 

den tidigare forskningens resultat. I jämförelsen med femfaktorteorin har studien kunnat visa för 

fler likartade än olikartade resultat. Dessutom har denna studies resultat funnit alternativa 

påverkan som personlighet har på identitetsutvecklingen. Exempelvis har studien kommit fram 
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till att personer med hög grad av extraversion använder det sociala sammanhanget för att göra 

identitetsrelaterade beslut. Ett annat exempel är att hög grad av målmedvetenhet påverkar 

grubblande utforskande negativt, detta kan förklaras av att målmedvetna personer naturligen har 

en självreflekterande karaktär som alstrar den reflekterande självuppmärksamhet ytterligare. 

7.2 Framtida forskning 

Studien har en del brister som den framtida forskningen skulle kunna göra upp för. Studiens 

tvärsnittsdesign tillåter inte författaren att se hur personligheten påverkar identitetsutvecklingen 

över tid. Detta hade en longitidunell studie kunnat analysera djupare. För att självskattade 

enkäter inte alltid är pålitligt på grund av faktorer som respondentens motivationsnivå, skulle 

framtida forskning för att höja pålitligheten kunna använda observationer för att skatta 

personlighet och identitetsutveckling. Dessutom hade ett kvalitativt upplägg kunna ge mycket 

insikt. Då hade det kunnat samlas information om hur personer med olika personlighetsdrag 

tänker och känner när de står inför olika identitetsrelaterade val. Utifrån ett sådant upplägg hade 

även eventuella strategier för de olika personligheterna härledas. 

Någonting annat som hade varit intressant för framtida forskningen att titta närmare på hur 

facetterna för de olika personlighetsdimensionerna påverkar identitetsutvecklingen. Att 

konstanthålla för fler oberoende variabler hade också möjliggjort för en större förklaringseffekt 

att kunna återges i den multipla regressionen, exempel på sådana variabler är kön och ålder. 

Slutligen var den externa validiten för denna studie varit låg, därför skulle det vara bra för den 

framtida forskningen att använda ett slumpässigt urval för att säkerställa att resultatet speglar 

verkligheten.  
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Bilaga 1: Enkät

DIRECTIONS 
 

The following survey assesses two measurements that measure people’s attributes 

within psychology and sociology. The aim of this study is to find an empirical 

connection with the measurements by correlating them. This survey takes about 15 

minutes to complete. It is divided into 3 parts: 

 

1. Background 

2. Personality 

3. Identity 

 

In part 2 for personality you will find a series of statements about you.  Please 

read each statement and decide how much you agree or disagree with that 

statement.  Then write your response in the space next to the statement using 

the following scale: 

 

    5 = strongly agree 

    4 = agree  

    3 = neutral (neither agree nor disagree) 

    2 = disagree 

    1 = strongly disagree 

 

In part 3 for identity you will again find a series of statements about you. Here 

you will be asked to read each statement and circle the answer that you think 

fits you best according to the scale mentioned above.  

Please answer every statement, even if you are not completely sure of your response. 

This questionnaire is completely voluntary and you may at any stage withdraw from 

completing it. Your confidentiality and anonymity is assured and the information 

you provide will not be able to trace back to you. No unauthorized person will be 

able to read your answers. 

Part 1: Background. Please provide the following information about yourself. 

Biological sex (circle):    Female    Male    

 

Age:   _______  years  



1 = strongly disagree         2 = disagree          3 = neutral       4 = agree       5 = strongly agree 

Page 1 of 3 
 

Part 2: Personality 

 

1  I would be quite bored by a visit to an art gallery. 

2  I plan ahead and organize things, to avoid scrambling at the last minute. 

3  I rarely hold a grudge, even against people who have badly wronged me. 

4  I feel reasonably satisfied with myself overall. 

5  I would feel afraid if I had to travel in bad weather conditions. 

6  I wouldn't use flattery to get a raise or promotion at work, even if I thought it would succeed. 

7  I'm interested in learning about the history and politics of other countries. 

8  I often push myself very hard when trying to achieve a goal. 

9  People sometimes tell me that I am too critical of others. 

10  I rarely express my opinions in group meetings. 

11  I sometimes can't help worrying about little things. 

12  If I knew that I could never get caught, I would be willing to steal a million dollars. 

13  I would enjoy creating a work of art, such as a novel, a song, or a painting. 

14  When working on something, I don't pay much attention to small details. 

15  People sometimes tell me that I'm too stubborn. 

16  I prefer jobs that involve active social interaction to those that involve working alone. 

17  When I suffer from a painful experience, I need someone to make me feel comfortable. 

18  Having a lot of money is not especially important to me. 

19  I think that paying attention to radical ideas is a waste of time. 

20  I make decisions based on the feeling of the moment rather than on careful thought. 

21  People think of me as someone who has a quick temper. 

22  On most days, I feel cheerful and optimistic. 

23  I feel like crying when I see other people crying. 

24  I think that I am entitled to more respect than the average person is. 

25  If I had the opportunity, I would like to attend a classical music concert. 

26  When working, I sometimes have difficulties due to being disorganized. 

27  My attitude toward people who have treated me badly is “forgive and forget”. 

28  I feel that I am an unpopular person. 

29  When it comes to physical danger, I am very fearful. 

30  If I want something from someone, I will laugh at that person's worst jokes.                                         



1 = strongly disagree         2 = disagree          3 = neutral       4 = agree       5 = strongly agree 

Page 2 of 3 
 

 

31  I’ve never really enjoyed looking through an encyclopedia. 

32  I do only the minimum amount of work needed to get by.  

33  I tend to be lenient in judging other people. 

34  In social situations, I’m usually the one who makes the first move. 

35  I worry a lot less than most people do. 

36  I would never accept a bribe, even if it were very large. 

37  People have often told me that I have a good imagination. 

38  I always try to be accurate in my work, even at the expense of time. 

39  I am usually quite flexible in my opinions when people disagree with me. 

40  The first thing that I always do in a new place is to make friends. 

41  I can handle difficult situations without needing emotional support from anyone else. 

42  I would get a lot of pleasure from owning expensive luxury goods. 

43  I like people who have unconventional views. 

44  I make a lot of mistakes because I don’t think before I act. 

45  Most people tend to get angry more quickly than I do. 

46  Most people are more upbeat and dynamic than I generally am. 

47  I feel strong emotions when someone close to me is going away for a long time. 

48  I want people to know that I am an important person of high status. 

49  I don’t think of myself as the artistic or creative type. 

50  People often call me a perfectionist. 

51  Even when people make a lot of mistakes, I rarely say anything negative. 

52  I sometimes feel that I am a worthless person. 

53  Even in an emergency I wouldn’t feel like panicking. 

54  I wouldn’t pretend to like someone just to get that person to do favors for me. 

55  I find it boring to discuss philosophy. 

56  I prefer to do whatever comes to mind, rather than stick to a plan. 

57  When people tell me that I’m wrong, my first reaction is to argue with them. 

58  When I’m in a group of people, I’m often the one who speaks on behalf of the group. 

59  I remain unemotional even in situations where most people get very sentimental. 

60  I’d be tempted to use counterfeit money, if I were sure I could get away with it. 



1 = strongly disagree         2 = disagree          3 = neutral       4 = agree       5 = strongly agree 

Page 3 of 3 
 

Part 3: Identity 
Instructions: please circle in your answer. 

61. I have decided on the direction I am going to follow in my life. 1 2 3 4 5 

62. I have plans for what I am going to do in the future. 1 2 3 4 5 

63. I know which direction I am going to follow in my life. 1 2 3 4 5 

64. I have an image about what I am going to do in the future. 1 2 3 4 5 

65. I have made a choice on what I am going to do with my life. 1 2 3 4 5 

66.  I think actively about different directions I might take in my life. 1 2 3 4 5 

67.  I think about different things I might do in the future. 1 2 3 4 5 

68.  I am considering a number of different lifestyles that might suit me. 1 2 3 4 5 

69.  I think about different goals that I might pursue. 1 2 3 4 5 

70.  I am thinking about different lifestyles that might be good for me. 1 2 3 4 5 

71.  I am doubtful about what I really want to achieve in life. 1 2 3 4 5 

72.  I worry about what I want to do with my future. 1 2 3 4 5 

73.  I keep looking for the direction I want to take in my life. 1 2 3 4 5 

74.  I keep wondering which direction my life has to take. 1 2 3 4 5 

75.  It is hard for me to stop thinking about the direction I want to follow in my life. 1 2 3 4 5 

76.  My plans for the future match with my true interests and values. 1 2 3 4 5 

77.  My future plans give me self-confidence. 1 2 3 4 5 

78.  Because of my future plans, I feel certain about myself. 1 2 3 4 5 

79.  I sense that the direction I want to take in my life will really suit me. 1 2 3 4 5 

80.  I am sure that my plans for the future are the right ones for me. 1 2 3 4 5 

81.  I think about the future plans I already made. 1 2 3 4 5 

82.  I talk with other people about my plans for the future. 1 2 3 4 5 

83.  I think about whether the aims I already have for life really suit me. 1 2 3 4 5 

84.  I try to find out what other people think about the specific direction I decided to 

take in my life. 
1 2 3 4 5 

85.  I think about whether my future plans match with what I really want. 1 2 3 4 5 
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       DIDS:s hänvisningar 

             Påstående 61 – 65: Åtagande 

             Påstående 66 – 70: Utforskande på bredden 

             Påstående 71 - 75: Grubblande utforskande 

             Påstående 76 – 80: Identifiering med ställningstagande 

Påstående 81 – 85 Utforskande på djupet 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2: Korrelationer och Chronbachs för undersökta variabler 

 

Tabell 6. 

Korrelationsmatris över samtliga undersökta variabler med tillhörande Chronbachs alfa värden. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 α  

HEXACO:s Personlighetsdomäner             

1. Ärlighet-ödmjukhet - .15* -.09 .23*** .22*** .15* -.02 -.07 -.05 .03 .03 .75 

2. Känslosamhet - - -.13* -.07 .15* .04 -.10 .13* .16** -.11 .17** .75 

3. Extraversion - - - -.03 -.02 -.07 .25*** .03 -.34*** .42*** -.07 .76 

4. Välvillighet - - - - .03 .05 .05 .05 -.4 .01 .00 .70 

5. Målmedvetenhet - - - - - .08 .17** .07 -.11 .05 .16** .75 

6. Öppenhet - - - - - - .08 .32*** .23* .10 .25*** .76 

DIDS: identitetsfacetter - - - - - - -      

7. Åtagande - - - - - - - .21*** -.46*** .64*** .05 .91 

8. Utforskande på bredden - - - - - - - - .23*** .18** .34*** .82 

9. Grubblande utforskande - - - - - - - - - -.49*** .34*** .84 

10. Identifiering med ställningstagande - - - - - - - - - - -.05 .88 

11. Utforskande på djupet - - - - - - - - - - - .57 
      Not. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001, α = Chronbachs alfa värde.  

 

 

 



 

 

Figur 5.  

Stem and leaf plot för grubblande utforskande. 

 

Bilaga 3: Normalfördelning, stem and leaf plot och linjära 

samband för variabler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Figur 4.  

Normalfördelning för grubblande utforskande.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. 

 Normalfördelning för åtagande. 

Figur 7. 

 Stem and leaf plot för åtagande. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 9. 

 Sambandsdiagram med HEXACO:s samtliga domäner som oberoende 

variabel och utforskande på djupet som beroende variabel. 

Figur 8.  

Sambandsdiagram med ärlighet-ödmjukhet som oberoende variabel och 

utforskande på djupet som beroende variabel. 


