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Sammanfattning
Syftet med detta examensarbete är att undersöka preferenser för personlighetsdrag inom spektret ex-
troversion och introversion. Med utgångspunkt från tidigare studier ställdes hypotesen att extrover-
sion värderas högre än introversion. Dessutom undersöktes om preferenserna skiljer mellan kvinnor 
och män. Materialet som användes var baserad på studier om den fundamentala lexikala hypotesen 
och dess semantiska likhet till the Big Five. Sjuttiotvå studenter fick besvara en enkät där de ombads 
bedöma 18 personlighetsadjektiv som positiva eller negativa. Resultatet visar en generell preferens 
för extroverta personlighetsadjektiv vilket stödjer studiens hypotes. Någon säker skillnad mellan 
mäns och kvinnors preferenser gick inte att iaktta.

Nyckelord: Extroversion, introversion, personlighetspreferenser, värderingar, the Big Five



Abstract
The aim of this thesis is to examine preferences for personality traits within the spectrum of extro-
version and introversion. Based on previous research, the hypothesis of this study was that extro-
version was valued higher than introversion. The differences between men and women’s prefer-
ences were also examined. The material being used was based on research on the fundamental lexi-
cal hypothesis and its semantic similarity to the Big Five. Seventy two students filled in a question-
naire where they were asked to rate 18 personality adjectives as positive or negative. The results 
indicate a preference for extroversion which supports the hypothesis. However, no significant dif-
ference between men and women could assuredly be established.

Keywords: Extroversion, introversion, personality preferences, values, the Big Five
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Inledning
Begreppet personlighet har sitt ursprung i grekiskans persona och betecknar den mask som skåde-
spelare i tidiga drama brukade bära för att framställa olika karaktärer. Personlighetsbegreppet börja-
de användas i psykologin i vetenskaplig och medicinsk bibetydelse på 1800-talet, då det skrevs om 
personlighetsavvikelser och personlighetsstörningar (Fancher & Rutherford, 2012). C. G. Jung 
myntade begreppen extroversion och introversion och associerade dessa till specifika beteenden, där 
extroverta tenderar att rikta sig mot den yttre världen, medan introverta riktar sig mot den inre värl-
den. Han beskrev dessa två som ett spektrum där endast ett fåtal personer befinner sig på extremer-
na. Extrem extroversion uppvisas av individer som söker tillfredsställelse genom yttre stimuli. De 
tenderar att vara sällskapliga, pratsamma, socialt bestämda (assertive) och föredrar att umgås i större 
sällskap framför att vara ensamma. Extrem introversion karaktäriseras av att personer riktar sitt fo-
kus inåt. De är introspektiva, reflekterande och gillar aktiviteter som utförs i ensamhet samt känner 
sig obekväma bland mycket folk (Fancher & Rutherford, 2012).

Förutom skillnader i beteenden kan extroversion och introversion även förklaras ur ett biologiskt 
perspektiv, då det hör ihop med en individs optimala arousalnivå. Extroverta individer brukar ha en 
lägre grundnivå av arousal, medan introverta tenderar att ha en högre grundnivå. Detta betyder att 
extroverta personer behöver mer yttre stimulans än introverta för att uppnå sin optimala arousalnivå. 
Följaktligen blir extroverta individer lättare understimulerade och eftersträvar mer aktivitet och sti-
mulans, medan den introverta undviker för mycket sådant eftersom den lättare blir överstimulerad. 
På grund av detta tenderar extroverta att föredra att umgås i stora grupper, medan introverta gärna 
håller sig mer på egen hand (Lundh & Smedler, 2012).

Jung bidrog till att faktorn extroversion blev en naturlig del i de tidiga personlighetsmätningarna 
(Fancher & Rutherford, 2012) och idag är extroversion och introversion allmänt kända begrepp inom 
personlighetspsykologin. Mätningar av extroversion och introversion förekommer i många typer av 
personlighetsmätningar, bl.a. Myers-Briggs Type Indicator, som är grundad på Jungs personlig-
hetsteori (The Myers & Briggs Foundation, 2016a) samt the Big Five, vars huvudsakliga grundare är 
Costa och McCrae (1990, refererad i Lundh & Smedler, 2012). Dessa psykometriska mätinstrument 
grundas i antagandet att individer har personlighetsdrag som är relativt bestående över tid och rum. 
Personlighetsdrag är dessutom mätbara på snarlikt sätt som fysiska egenskaper. Detta antagande be-
tyder dock inte att det går att dra några slutsatser om hur en individ kommer att agera i en specifik 
situation, utan snarare om individens benägenhet till ett visst beteende (Lundh & Smedler, 2012).

Dessa personlighetsmätningar kan ge kunskaper, inte bara om en själv, utan även om andra individer. 
Kunskapen kan bidra till en ökad förståelse för andra och ge insikt i att människor har olika person-
ligheter som kan påverka hur individer tänker, agerar och reagerar i diverse situationer och att det 
ena sättet inte är mer rätt eller fel än det andra. Trots detta har de flesta förmodligen tankar och åsik-
ter om vilka egenskaper de anser som positiva respektive negativa. Detta leder till frågan huruvida 
det finns en gemensam uppfattning om vilka egenskaper eller personlighetsdrag som anses bättre el-
ler mer attraktiva.

Tidigare forskning
Tidigare forskning har visat att människor generellt har preferenser för individer som upplevs som 
fysiskt attraktiva (Berscheid & Walster, 1974; Eagly, Ashmore, Makhijani, & Longo, 1991, refererade 
i Cottrell, Neuberg, & Li, 2007). Individer tycker också om sådana som liknar dem själva, både i ut-
seende, värderingar, intressen o.s.v. (Newcomb, 1956; Byrne, 1961b; Schachter, 1951, refererade i 
Baron & Branscombe, 2012; Figueredo et al., 2006). Exponeringseffekten är också en viktig faktor 
när det gäller vilka vi tycker om och inte, vilket betyder att vi tenderar att tycka bättre om personer 
(och även objekt) som vi exponeras ofta för (Baron & Branscombe, 2012). Detta har bl.a. demonstre-
rats av Moreland och Beach (1992, refererad i Baron & Branscombe, 2012) vars studie gick till så att 
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fyra främmande assistenter, i varierande utsträckning medverkade i en skolklass utan att interagera 
med någon elev. Resultatet visar att ju fler gånger assistenten var i klassen desto bättre tyckte elever-
na om den (Moreland & Beach ,1992, refererad i Baron & Branscombe, 2012).

När det gäller personlighetsdrag finns det stöd för att adjektiven uppriktig, ärlig, förstående, lojal 
och pålitlig ligger allra högst upp på listan över de mest omtyckta karaktärsdragen (Norman, 1968, 
refererad i Cottrell, et al., 2007). Cottrell et al. (2007) har undersökt hur personlighetsdrag värderas i 
olika typer av sociala relationer. De studerade vilka personlighetspreferenser försökspersonerna hade 
när det gällde bl.a. studiegrupp, projektgrupp, vänskapsrelation och idrottslag. Resultatet visar att 
pålitlighet, vänlighet (agreeableness) och samarbetsvilja var de viktigaste egenskaperna i alla typer 
av relationer.

Cottrell et al. (2007) hade i samma studie även med personlighetsdraget extroversion, vilket värde-
rades som en av de högsta i alla förhållanden. Att extroversion hamnade i topp förklarade forskarna 
med att extroversion kan ses som ett tecken på benägenhet till aktivitet samt ledarskap, vilket är 
egenskaper som kan hjälpa grupper och förhållanden att nå betydande mål (Buss, 1996, Hogan, 
1996, refererad i Cottrell et al., 2007). En liknande studie som dock enbart omfattade parförhållan-
den och vad försökspersonerna sökte för typ av person i det ideala romantiska förhållandet, har ut-
förts av Figueredo, Sefcek, och Jones (2006). Resultatet anger att försökspersonerna generellt sökte 
partners som var något högre i extroversion, men även att de skulle vara lika dem själva till viss del 
(Figueredo et al., 2006).

Mõttus, Allik, Konstabel, Kangro och Pullmann (2008) fick resultatet att det fanns ett upplevt sam- 
band mellan extroversion och intelligens, d.v.s. att försökspersonerna hade en föreställning om att 
extroverta människor var intelligentare. Resultatet visar även en överlappning mellan personlighets-
beskrivningen av den stereotypiskt begåvade personen, d.v.s. en person med extroverta drag, och gra-
den av social önskvärdhet (Mõttus et al., 2008). I en annan studie av Oltmanns, Friedman, Fiedler och 
Turkheimer (2004) skulle försökspersonerna bedöma personer med olika typer av personlighetsstör-
ningar och huruvida de skulle kunna tänka sig att lära känna dem, d.v.s. graden av sympatiskhet (like-
ability). Personer som hade ett mer extrovert uttryck (de med histrioniska drag) upplevdes vara mer 
sympatiska (likeable) än de personer som var lägre i extroversion (de med paranoida, schizoida, schi-
zotypala, fobiska och osjälvständiga personlighetsstörningar) (Oltmanns et al., 2004).

Den fundamentala lexikala hypotesen och the Big Five
Till skillnad från annan personlighetsforskning som använder sig av ett väl specificerat språk för att 
beskriva delar av den mänskliga psykologin, så grundar sig the Big Five och den fundamentala lexi-
kala hypotesen på det naturliga och vardagliga språket som människor använder för att beskriva per-
sonlighet (Cervone & Pervin, 2013). Till vardags används dessa språkliga begrepp för att beskriva 
andra individer utifrån våra tidigare erfarenheter om personen i fråga. Trait-begreppet används för 
att definiera individers utmärkande drag. Begreppet drag har troligen utvecklas för att människor ska 
kunna kommunicera det som är av vikt i relationer mellan människor (Lundh & Smedler, 2012). 
Den fundamentala lexikala hypotesen innebär att de mest väsentliga individuella skillnaderna i 
mänsklig kommunikation har blivit kodade som enskilda begrepp i alla världens språk (Goldberg, 
1993). Teorin anger att de mest distinkta, signifikanta och spridda synliga egenskaperna tenderar att 
kodas som enskilda ord i det begreppsmässiga språket, samt att graden av representation av ett attri-
but i språket, d.v.s. hur ofta attributet används, tenderar att motsvara den relativa betydelsen hos at-
tributet (Goldberg & Saucier, 1995, refererad i Goldberg & Saucier, 1996).

Galton (1884, refererad i Goldberg, 1993) var en av de första att använda en ordbok för att beräkna 
antalet personlighetsbeskrivande begrepp, samt för att uppskatta i vilken utsträckning begreppen de-
lar betydelse. Galtons resultat kunde stärkas empiriskt av Allport och Odbert (1936, refererad i 
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Goldberg 1993) samt av Norman (1967, refererad i Goldberg 1993). Insikten om att det finns en re-
lation mellan personlighetstermer medförde att forskare försökte finna grunden till dessa samband 
för att konstruera en strukturerad representation av personlighetsbeskrivningar. Thurstone (1934, 
refererad i Goldberg 1993) var pionjär gällande utvecklingen av faktoranalysen då han i en studie 
använde 60 vanliga personlighetsadjektiv och lyckades urskilja fem faktorer som dessa kunde delas 
in i. Cattell (1943, refererad i Goldberg 1993) fortsatte och tog utgångspunkt i 4500 personlighetsbe-
skrivande begrepp och skapade utifrån det en komplex uppsättning av 35 bipolära variabler, där var 
och en bestod av en sammansättning av adjektiv och fraser. Cattell påstod att han hade identifierat 
minst ett dussin faktorer, men endast fem har senare kunnat återskapas av andra forskare, t.ex. Nor-
man (1963) och Smith (1967) (refererade i Goldberg, 1993). På liknande sätt har fem faktorer hittats 
med utgångspunkt från andra variabler av flera forskare (Goldberg, 1990, 1992; McCrae & Costa, 
1985a, 1987, samtliga refererade i Goldberg, 1993). Dessa studier har genomgått noggranna gransk-
ningar (Goldberg, 1993). De fem faktorerna brukar i dag benämnas the Big Five och innefattar föl-
jande faktorer: extroversion, vänlighet, samvetsgrannhet, neuroticism samt öppenhet. Dessa anser 
Costa och McCrae, grundare till självskattningsformuläret NEO-PI-R som bygger på modellen, vara 
de mest grundläggande mänskliga egenskaperna (Lundh & Smedler, 2012) som alla individer besit-
ter i mer eller mindre grad (Cervone & Pervin, 2013). McCrae och Costa (1986, 1987, refererade i 
Watson & Clark, 1992) menar att the Big Five är en stabil systematisk struktur för personlighets-
forskning. Faktorn extroversion i NEO-PI-R består av sex facetter (Figur 1). Varje facett innehåller 
sedan åtta items (Cervone & Pervin, 2013). En individ som uppvisar höga poäng på denna faktor 
tenderar att vara utåtriktad, sällskaplig, och livlig (Arnold et al., 2011).

Figur 1. Faktorn extroversion och de sex facetterna i NEO-PI-R (McCrae & Costa, 2007).

Det fanns en enighet om att vissa delar av språket som används för att beskriva personlighet kunde 
struktureras hierarkiskt. The Big Five är i sådant fall belägen på högsta nivån och beskriver beteen-
den med endast en generell värdering som ligger på en högre och mer abstrakt nivå (John, Hampson 
& Goldberg, 1991, refererad i Goldberg, 1993). Vad gäller det hierarkiska perspektivet vill Goldberg 
(1993) tydliggöra att förespråkare för the Big Five aldrig haft för avsikt att reducera personlighet till 
endast fem faktorer, utan syftet har varit att bidra med en vetenskapligt övertygande ram kring 
mängder av individuella olikheter som kan karaktärisera människor. Dessa fem faktorer inkluderar 
förstås hundratals olika personlighetsdrag. Faktorn extroversion innefattar egenskaper som t.ex. att 
vara pratsam, bestämd och aktiv. Motpolen till detta består av egenskaper som t.ex. att vara tystlåten, 
passiv och reserverad (Goldberg, 1993). Även Cervone och Pervin (2013) stödjer detta då de menar 
att betydelsen av ordet Big var tänkt att uttrycka att alla fem faktorer även inbegriper ett stort antal 
mer specificerade personlighetsdrag.

Warmth (värme/vänlighet)

Gergariousness (sällskaplighet)

Assertiveness (bestämdhet)

Activity (aktivitet)

Excitement seeking (spänningssökande)

Positive emotions (positiva känslor)
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Goldberg (1993) menar att det kan diskuteras om det finns två versioner av the Big Five, den ena ut-
vecklad av McCrae och Costa (1985a, 1987, refererad i Goldberg, 1993) som tillämpas i NEO Per-
sonality Inventory (NEO-PI) (Costa & McCrae, 1985, refererad i Goldberg, 1993), och den andra 
som baserats på studier gällande den lexikala hypotesen och som har operationaliserats i form av 
faktormarkörer av bl.a. Norman (1963, refererad i Goldberg, 1993), Goldberg (1990, 1992, refererad 
i Goldberg, 1993) samt Trapnell och Wiggins (1990, refererad i Goldberg, 1993). Modellerna är 
mycket likartade. De innefattar båda fem faktorer, faktor fyra omfattar i stort sett samma beskriv-
ningar, dock har de motsatta benämningar (emotionell stabilitet vs. neroticism) och faktor tre (sam-
vetsgrannhet) har noterbara likheter i innehållet. Det finns dock några skillnader. Bl.a. är personlig-
hetsdraget vänlighet/värme (warmth) i NEO-PI en del av faktor ett (extroversion), medan i den lexi-
kala versionen är det en aspekt av faktor två (vänlighet) (Goldberg, 1993).

Saucier och Goldberg (1996) menar att the Big Five har visat sig vara en stabil modell vid bl.a. jäm-
förelse mellan självskattningar och andras skattningar, men även i tvärkulturella lexikala studier. 
Lexikala studier har även gett mest kraftfullt stöd för the Big Five. Saucier och Goldberg (1996) 
menar att personlighetsformulär tar sin utgångspunkt i meningar och fraser som praktiskt taget är 
oändliga. Med andra ord kan ett sådant formulär bli hur långt som helst och kan därför inte represen-
tativt prövas. I lexikala studier finns det däremot ett mer begränsat antal vanligt förekommande per-
sonlighetsbeskrivande ord som är mer tillgängliga för representation (Saucier & Goldberg, 1996).

Den här studien
Det har tillsynes inte förekommit särskilt mycket forskning som jämfört preferenser för extroverta 
och introverta personlighetsdrag. Det har dock förekommit forskning gällande vilka personlighets-
drag som är mest omtyckta samt andra faktorers påverkan. Dessa studier har fokuserat på en mer 
specificerad aspekt av extroversion och introversion i t.ex. olika typer av relationer eller kopplat till 
intelligens. Dessa studier, om de inkluderat faktorn extroversion, har påvisat att det finns en prefe-
rens för extroverta personlighetsdrag framför introverta, oavsett vilken typ av situation eller relation 
det handlat om. Det har dock inte påträffats någon studie som enbart fokuserat på en jämförelse mel-
lan extroverta och introverta personlighetsdrag, utan anknytning till en specifik relation eller situa-
tion.

Om extroverta drag generellt sett föredras, vilket den tidigare forskningen pekar på, kanske det in-
nebär att introverta individer får stå i skuggan och nedvärderas både av sig själva och av andra. En-
ligt The Myers & Briggs Foundation (2016b) är det viktigt att veta att alla personlighetstyper är 
jämlika, d.v.s, den ena är inte bättre än den andra utan alla personlighetstyper har något att erbjuda. 
Arnold et al.(2011) påpekar att det till och med kan vara farligt att ha uppfattningen att vissa person-
lighetsdrag är bättre än andra och menar att hur väl en personlighet lämpar sig beror mycket på den 
sociala kontexten som individen befinner sig i. Med andra ord är introverta personlighetsdrag, i sig, 
inte sämre än andra och vice versa. Får människor mer förståelse för varandra kanske människor 
kan lära sig att uppskatta alla typer av individer och personligheter. För att börja göra detta måste 
dock ytterligare studier undersöka hur preferenserna för extroversion och introversion ser ut idag. 
Den här studien är baserad på the Big Five och den fundamentala lexikala hypotesen, vilka är objek-
tiva personlighetsteorier. De anses därför vara en bra grund för att mäta preferenser.

Syfte
Den här studien har för avsikt att undersöka preferenser av olika personlighetsdrag inom spektret 
extroversion och introversion. En hypotes är att extroverta drag värderas högre än introverta drag. 
Skillnader mellan män och kvinnors preferenser för extroversion och introversion har inte under-
sökts i någon större grad i tidigare studier och eftersom det kommer finnas data om detta kommer 
även könsskillnader att kartläggas. 
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Metod

Urval
Deltagarna bestod av 72 programstudenter från minst treåriga utbildningar vid Luleå tekniska univer-
sitet, varav 47 var kvinnor (65,3%) och 18 var män (25%). De övriga sju respondenterna svarade att 
de hade ett annat kön, inte ville uppge kön (4 st.) eller lämnade den frågan obesvarad (3 st.). Majori-
teten av deltagarna var i åldern 23-27 år (48,6%), 15,3% var 18-22 år, medan resterande var i ål-
derspannen 28-32 år (20,8%), 33-40 år (2,8%) och slutligen 40 + (12,5%). Det första urvalet gjordes 
genom ett obundet slumpmässigt urval. Med hjälp av elektroniska tärningar slumpades det fram ett 
antal utbildningsprogram. Från dessa program genomfördes ett systematiskt urval då ca 20% av stu-
denterna ur varje program valdes ut. Totalt skickades en enkät ut till 394 studenter i 22 olika program. 
Detta innebär ett externt bortfall på ca 81-82%. 

Design
Studien hade en mixad faktoriell design där extroverta respektive introverta adjektiv var en inomper-
sonsfaktor och kön hos deltagaren en mellangruppsfaktor. Skattad preferens för personlighetsadjektiv 
var beroende variabel.

Material och procedur
Materialet som användes för datainsamlingen var ett enkätformulär som innehöll 18 personlighetsad-
jektiv, lika många extroverta som introverta, samt två frågor om kön och ålder. Formuläret konstrue-
rades i programmet EvaSys (Bilaga 1).

Studien har sin teoretiska utgångspunkt i den fundamentala lexikala hypotesen och the Big Five. 
Goldbergs (1990), Saucier och Goldbergs (1996) samt Ashton, Lee och Goldbergs (2004) studier an-
vändes för att konstruera formuläret. Dessa studier behandlar engelska personlighetsadjektiv och de-
ras semantiska likheter med the Big Five. De adjektiv som i de tidigare studierna uppvisat ett sam-
band med faktorn extroversion i the Big Five valdes i första hand ut.

Processen för att välja ut adjektiv och skapa en enkät genomfördes på följande sätt:

1. Adjektiven jämfördes. Listorna med adjektiv i Goldbergs (1990), Saucier och Goldbergs (1996) 
samt Ashton, Lee och Goldbergs (2004) studier jämfördes med varandra. En ny lista upprättades 
med de adjektiv som förekom i alla studier och där synonymer eliminerades. Listan med adjektiv 
kunde därmed kortas ner betydligt.

2. Neutralisering. Många adjektiv hade en ton som lätt kan uppfattas som tydligt negativ eller posi-
tiv. Det ansågs viktigt att utesluta flera sådana adjektiv eftersom de hade kunnat ha en stor påverkan 
på resultatet och validiteten. Tydligt positivt eller negativt betonade adjektiv är inte neutrala och 
skulle ha kunnat förvränga resultaten. Exempel på negativa ord som valdes bort är unfriendly (intro-
vert personlighetsdrag) samt aggressive (extrovert personlighetsdrag). Även definitioner av vissa ord 
omformulerades för att de skulle framstå som mer neutrala.

3. Översättning och definitioner. Adjektiven översattes till svenska. Det var svårt att hitta passande 
svenska översättningar till vissa ord vilket medförde att ytterligare ett antal adjektiv kunde plockas 
bort. Adjektivens definitioner hämtades främst från Oxford’s dictionary och översattes till svenska. 
Även i Oxford’s dictionary fanns ett antal adjektiv med definitioner som lätt kunde uppfattas som 
postiva/negativa. Således sållades ytterligare ett antal adjektiv bort om inte synonymer och dess defi-
nitioner ansågs lämpliga.

4. Kontroll. Adjektiven kontrollerades flera gånger mot utgångsmaterialet för att säkerställa att de 
viktigaste delarna av extroversion och introversion hade tagits med och speglades i enkäten. Alla 
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slutgiltiga adjektiv visas i figur 2.

5. Konstruktion av enkät. När listan var färdigställd konstruerades en enkät med EvaSys, där adjek-
tiven sorterades vartannat extrovert drag och vartannat introvert drag. De presenterades på svenska 
och engelska tillsammans med de definitioner som tagits fram. För varje adjektiv presenterades en 
skattningsskala där deltagaren skulle skatta adjektivet efter hur positivt eller negativt det var. Skalan 
var graderad från 1-7, där 1 betydde ”mycket negativt”, 7 betydde ”mycket positivt” och 4 betydde 
”lika bra som dåligt” (Bilaga 1).

Figur 2. De slutgiltiga adjektiven och dess engelska motsvarighet.

Innan enkäten skickades ut genomfördes en pilotstudie med fyra försökspersoner. Då hade enkäten 
28 adjektiv samt en nio-gradig skala. Efter detta gjordes en del ändringar. Antalet frågor reducerades 
med nästan en tredjedel. De adjektiv som verkade minst relevanta eller som var ganska lika något av 
de andra adjektiven sållades bort, samt den nio-gradiga skalan ersattes med en sju-gradig skala. Nå-
gon enstaka definition formulerades även om. 

Deltagarna kontaktades via mail i samband med att enkäten skickades ut. I mailet informerades de 
om studiens syfte, vad den insamlade data skulle användas till samt att deras medverkan var helt 
anonym. Deltagarna valde på egen hand om de ville medverka i studien eller inte. Insamlingsperio-
den varade i ca två veckor, varav en påminnelse skickades ut efter den första veckan till alla som 
inte hade besvarat enkäten. Data samlades in genom EvaSys och överfördes sedan automatiskt till 
statistikprogrammet SPSS där databehandling utfördes. Analyser gjordes av deskriptiva mått och 
med variansanalys (ANOVA). Skattningarna för de extroverta adjektiven respektive de introverta 
summerades för varje typ av adjektiv för att underlätta vid en faktoriell ANOVA med faktorerna typ 
av adjektiv och kön. 

Resultat
Deskriptiv statistik
Högst skattat på den sju-gradiga skalan var adjektivet utåtriktad (M = 5,61). Näst högst skattade 
deltagarna adjektivet entusiastisk (M = 5,35) och på tredje plats kom äventyrlig (M = 5,13). Dessa 
tre personlighetsdrag är extroverta och var de enda som fick ett medelvärde över 5. Näst efter topp 
tre kom det introverta personlighetsdraget stillsam (M = 4,90) och på femte plats kom bekymmers-
lös (M = 4,38) som är ett extrovert drag. De personlighetsdrag som deltagarna skattade allra lägst 
var på sista plats ohämmad (M = 2,99), näst lägst var adjektivet reserverad (M = 3,38). På tredje 

Extroverta adjektiv Introverta adjektiv

Utåtriktad (outgoing)  

Ohämmad (uninhibited)  

Pratsam (talkative)  

Frispråkig (outspoken)  

Entusiastisk (enthusiastic)  

Äventyrlig (adventurous)  

Impulsiv (impulsive)  

Bekymmerslös (happy-go-lucky) 

Livlig (boisterous)

Inåtriktad (inward) 

Reserverad (reserved) 

Tystlåten (silent) 

Hemlighetsfull (secretive) 

Stillsam (sedate) 

Anspråkslös (modest) 

Tillbakadragen (withdrawn) 

Svårmodig (somber) 

Lågmäld (quiet)
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lägsta plats kom hemlighetsfull (M = 3,42), fjärde var impulsiv (M = 3,53) och femte lägsta plats 
gick till adjektivet tystlåten (M = 3,58) (Tabell 1).

Utav de adjektiv som respondenterna skattade lägst var tre introverta (reserverad, hemlighetsfull och 
tystlåten) och två var extroverta (ohämmad och impulsiv). Övre halvan av medelvärdena innehåller 
sex extroverta adjektiv och tre introverta. Den nedre halvan innehåller det motsatta, d.v.s. sex intro-
verta adjektiv och tre extroverta. De extroverta adjektiven utåtriktad, entusiastisk, äventyrlig och 
bekymmerslös har medianer och typvärden på 5-6, medan det endast är ett introvert drag som har 
medianen 5. Adjektivet ohämmad fick typvärde 2, vilket också är det lägsta av alla (Tabell 1).

Tabell 1.
Alla 18 adjektiv listade efter popularitet

Alla extroverta och introverta personlighetsdrag listade efter dess popularitet mätt med medelvärdet av deltagarnas 
skattningar. Skalan går från 1-7, där 1 representerar mycket negativt, 7 mycket positivt och 4 lika bra som dåligt. 

Personlighetsdrag M Median Typvärde SD

Extrovert 1. Utåtriktad 5,61 6 5 1,22

Extrovert 2. Entusiastisk 5,35 5 5 1,12

Extrovert 3. Äventyrlig 5,13 5 5 1,29

Introvert 4. Stillsam 4,90 5 4 1,38

Extrovert 5. Bekymmerslös 4,38 5 5 1,70

Extrovert 6. Frispråkig 4,24 4 4 1,33

Extrovert 7. Livlig 4,21 4 5 1,19

Introvert 8. Lågmäld 4,07 4 4 1,46

Introvert 10. Inåtriktad 3,94 4 4 1,38

Introvert 10. Anspråkslös 3,94 4 4 1,89

Extrovert 12. Pratsam 3,76 4 3 1,38

Introvert 12. Svårmodig 3,76 4 4 1,49

Introvert 13. Tillbakadragen 3,71 4 3 1,47

Introvert 14. Tystlåten 3,58 4 4 1

Extrovert 15. Impulsiv 3,53 4 4 1,41

Introvert 16. Hemlighetsfull 3,42 3 4 1,47

Introvert 17. Reserverad 3,38 3 4 1,42

Extrovert 18. Ohämmad 2,99 3 2 1,52
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En (2 typer av adjektiv * 2 kön) faktoriell ANOVA med upprepad mätning på den första faktorn visade att 
extroverta adjektiv skattades signifikant högre än introverta adjektiv, F(1, 61) = 4.56, p = .037, η2p = 
.07. Ingen signifikant effekt av kön eller av interaktion mellan adjektiv och kön erhölls. Resultaten 
visar alltså att studiens hypotes, att extroversion anses mer positivt än introversion fått stöd.

�  
Figur 3. Genomsnittliga skattningar för alla extroverta respektive introverta adjektiv för kvinnor och män.

Medelvärdena antyder en tendens till interaktion mellan typ av adjektiv och kön genom att männen 
uppvisar mer lika skattningar för extroverta och introverta adjektiv än vad kvinnorna gör. Interaktio-
nen kunde dock inte bekräftas med ANOVA (Figur 3). 

Könsskillnader för enskilda adjektiv
Ett t-test visar att det finns signifikanta skillnader mellan kvinnorna och männen för vissa adjektiv. 
Dessa skillnader hittades i de extroverta personlighetsdragen pratsam där t(63) = 2,64, p = ,011, ut-
åtriktad där t(63)= 3,22, p = ,002, entusiastisk där t(63) = 3,03, p = ,004, äventyrlig där t(63) = 2,61, 
p = ,011 (Tabell 2). Endast en signifikant skillnad erhölls mellan könen för de introverta personlig-
hetsdragen och det gäller adjektivet reserverad där t(63) = -2,70, p = ,009 (Tabell 3).  
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Tabell 2.
Jämförelse mellan män och kvinnors skattningar av de introverta adjektiven. Signifikansnivåer vid t-test och MANOVA.

Tabell 3.
Jämförelse mellan män och kvinnors skattningar av de introverta adjektiven. Signifikansnivåer vid t-test och MANOVA.

En multipel variansanalys (MANOVA) utfördes för samtliga envägseffekter av kön för adjektiven. 
Metoden ger kompensation för massignifikans som annars kan uppträda vid upprepade analyser med 
t-test. Inga avgörande skillnader mellan resultaten av t-testen och MANOVA erhölls. Adjektivet 
svårmodig uppvisade signifikant effekt vid MANOVA, men inte vid t-test. Svårmodig fick högre 
skattningar av kvinnorna (Tabell 2, 3).  

Kvinnor Män p

M SD M SD df t t-test MANOVA

Pratsam 3,85 1,29 2,94 1,11 63 2,64 0,011 0,023

Frispråkig 4,21 1,21 4,17 1,47 63 0,13 0,898 0,788

Utåtriktad 5,94 0,96 4,89 1,60 63 3,22 0,002 0,008

Ohämmad 2,72 1,42 3,33 1,46 63 −1,54 0,130 0,084

Impulsiv 3,57 1,43 3,28 1,23 63 0,78 0,439 0,514

Entusiastisk 5,57 0,99 4,72 1,07 63 3,03 0,004 0,012

Livlig 4,23 1,11 3,82 1,07 62 1,13 0,192 0,191

Äventyrlig 5,38 1,09 4,50 1,50 63 2,61 0,011 0,028

Bekymmerslös 4,48 1,59 3,94 1,83 62 1,16 0,251 0,374

Kvinnor Män p

M SD M SD df t t-test MANOVA

Svårmodig 3,94 1,45 3,17 1,38 63 1,94 0,057 0,038

Reserverad 3,11 1,29 4,06 1,21 63 −2,70 0,009 0,020

Lågmäld 4,04 1,38 4,17 1,58 63 −0,31 0,757 0,789

Inåtriktad 3,91 1,12 3,94 1,55 63 −0,09 0,932 0,702

Stillsam 4,87 1,45 5,06 1,26 63 −0,47 0,639 0,748

Hemlighetsfull 3,34 1,27 3,33 1,61 63 0,02 0,985 0,613

Tystlåten 3,55 1,18 3,61 1,42 63 −0,17 0,867 0,774

Tillbakadragen 3,74 1,34 3,78 1,44 63 −0,09 0,931 0,730

Anspråkslös 3,68 1,52 4,39 1,42 63 −1,71 0,092 0,165
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Intern konsistens
För att undersöka om de adjektiv som avsågs avspegla extroversion respektive introversion gjorde det 
konsekvent beräknades intern konsistens med Cronbachs alfa. Den interna konsistensen för de extro-
verta adjektiven var α = .807 och för de introverta adjektiven var α = .834. Intern konsistens avspeg-
lar reliabilitet och bägge värdena indikerar hög sådan. Den interna konsistensen för alla 18 adjektiv 
tillsammans blev något lägre, α = .744, vilket var väntat men ändå ganska högt. De höga interna kon-
sistenserna indikerar att urvalet av adjektiv fungerat väl, vilket var en förutsättning för att studien 
skulle kunna ge tolkbara resultat.

Diskussion
Resultatet i den här studien visar att de extroverta personlighetsdragen föredras framför de introver-
ta, vilket alltså bekräftar studiens hypotes. Detta går i linje med ett flertal studier, bl.a. Cottrell et al. 
(2007) som visade att extraversion är ett av de personlighetsdrag som värderas högst i alla typer av 
relationer. Mõttus et al. (2008) visade att försökspersonerna hade en föreställning om att extroverta 
människor var intelligentare. De påvisade även en överlappning mellan personlighetsbeskrivningen 
av den stereotypiskt begåvade personen, d.v.s en person med extroverta drag, och graden av social 
önskvärdhet. Mõttus et al.s (2008) resultat betyder inte nödvändigtvis att extroverta upplevs mer po-
sitivt, dock är det troligt.

Även Oltmann et al (2004) bestyrker studiens hypotes. Försökspersonerna i deras studie fick bedöma 
personer med olika personlighetsstörningar. De som hade ett extrovert uttryck (de med histrioniska 
drag) upplevdes som mer sympatiska (likeable) än de som var lägre i extroversion (de med paranoi-
da, schizoida, schizotypala, fobiska och osjälvstädiga personlighetsstörningar) (Oltmann et al., 
2004). Det kan ifrågasättas huruvida dessa personlighetsstörningar är jämförbara med en individ som 
är extrovert/introvert, men som inte har någon personlighetsstörning. Om dessa personlighetsstör-
ningar studeras är det dock tydligt att det finns likheter. I DSM-IV och ICD-10 definieras vart och ett 
av de olika personlighetsstörningarna med kriterier som beskriver beteenden och karaktärsdrag som 
utmärker den specifika personlighetsstörningen (Ekelius et al., 2006). Den histrioniska personlig-
hetsstörningen brukar beskrivas som att individen är överdrivet emotionell och ytligt uttrycker sina 
snabbt växlande känslor, vilket kan göra att de framstår som teatraliska. Av andra kan det upplevas 
som charmigt och engagerat, det kan dock lätt börja uppfattas som överdrivet. De strävar efter att få 
uppmärksamhet och gillar att stå i centrum (Ekelius et al., 2006). Detta stämmer överens med be-
skrivningar av extroversion av Saucier och Goldbergs (1996) adjektiv: livlig (boisterous), ohämmad 
(uninhibited), teatralisk (flamboyant), uttrycksfull (expressive), exhibitionistisk (exhibitionistic), fri-
språkig (outspoken) o.s.v. De paranoida, schizoida, schizotypala, fobiska och osjälvständiga person-
lighetsstörningarna brukar innefatta bl.a. att individen har svårt med sociala relationer och tar av-
stånd från sådana och kan upplevas som socialt isolerad. De är ofta ensamma och väljer aktiviteter 
som utförs på egen hand. De kan även vara eller upplevas som undergivna, kyliga och fientliga (Eke-
lius et al., 2006). Även detta överensstämmer med Saucier och Goldbergs (1996) introverta adjektiv: 
tillbakadragen (withdrawn), reserverad (reserved), undergiven (submissive), osällskaplig (unsociab-
le), ovänlig (unfriendly) o.s.v. Det ska dock påpekas att inte samtliga av de nyss nämna adjektiven 
var med i denna studie.

Även Figueredo et al. (2006) erhöll resultatet att försökspersonerna sökte partners som var något 
högre i extroversion. Denna studie visade även att de sökte någon som till viss del var lik dem själ- 
va, vilken även studier av Newcomb (1956), Byrne (1961b), Schachter (1951), (samtliga refererade 
i Baron & Branscombe, 2012) kan bekräfta eftersom de visat att människor generellt sett tycker om 
personer som är lika dem själva. Detta väcker frågan om en sådan faktor kan ha haft betydelse för 
resultatet. Kanske var majoriteten mer extrovert lagda och då alltså generellt föredrog de extroverta 
adjektiven.
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Som Buss (1996) och Hogan (1996), (refererade i Cottrell et al., 2007) beskriver kan de höga bety-
gen för extroversion bero på att extroversion kan ses som ett tecken på benägenhet till aktivitet och 
ledarskap vilket kan hjälpa grupper och förhållanden att nå betydande mål. En annan intressant för-
klaring kan vara exponeringseffekten, vilket enligt Baron och Branscombe (2012) betyder att männi-
skor ofta föredrar individer, objekt eller andra saker, som de exponeras för ofta. Extroverta individer 
brukar beskrivas bl.a. som sällskapliga, pratsamma och har en tendens till att föredra att umgås i 
större grupper (Fancher & Rutherford, 2012). De har ett behov av mer yttre stimulans och aktivitet 
än introverta som lättare blir överstimulerade och föredrar att vara ensamma eller i ett umgänge med 
få personer (Lundh & Smedler, 2012). Detta kan betyda att människor i allmänhet är mer bekanta 
med extroverta personer eftersom de eventuellt har exponerats mer för sådana typer av individer. 
Dels eftersom de extroverta troligen har en tendens att gå ut mer och träffa mycket folk, men också 
för att det ligger i deras natur att vara pratsamma, utåtriktade och sällskapliga och därför syns och 
hörs de mer oavsett om det är lika många introverta på samma plats.

Någon könsskillnad kunde dock inte påvisas i den övergripande analysen, men för några av adjekti-
ven påvisades signifikanta skillnader. Kvinnorna tyckte om de extroverta adjektiven pratsam, utåt-
riktad, entusiastisk och äventyrlig bättre än vad männen gjorde, medan männen tyckte bättre om det 
introverta adjektivet reserverad. Intressant nog var alla adjektiv som kvinnorna tyckte bättre om ex-
troverta och det adjektiv som männen tyckte bättre om var introvert, även om det bara var ett sådant. 
Detta väcker frågan huruvida det kan vara så att kvinnor generellt tycker bättre om extroversion än 
vad män gör. Ett t-test av skillnaden mellan kvinnors och mäns inställning till extroverta adjektiv 
kunde dock inte bekräfta detta. Dessvärre har heller inga ytterligare studier kunnat upptäckas som 
undersökt detta.

Metoddiskussion
Det stora bortfallet av deltagare (81-82%) är naturligtvis en avsevärd brist hos studien, liksom att 
betydligt fler kvinnor än män valde att delta. Det är dock svårt att uttala sig om orsakerna till detta.

En orsak till det stora bortfallet kan vara att enkäten var alltför lång eller omfattande. Det första ut- 
kastet till enkäten bestod av 28 adjektiv. Detta bedömdes vara alldeles för omfattande och reducera- 
des således till 18 adjektiv Även detta ansågs vara en aning för långt, dock skulle validiteten troli-
gen ha blivit lidande om enkäten reducerats ytterligare. En orsak till bortfallet skulle möjligen kun-
na vara att enkäten krävde en del tankeverksamhet och därför ansågs vara för ansträngande. Det är 
rimligt att föreställa sig att det inte är helt okomplicerat att besvara denna enkät, särskilt då den kan 
uppfattas som abstrakt och kräver att individen själv väljer att tolka adjektiven och dess förklaring-
ar.

De olika adjektiven var menade att representera antingen extroversion eller introversion och är base-
rade på studier om the Big Five och den fundamentala lexikala hypotesen. Dessa adjektiv kan dock 
ge intryck av en snäv och stereotypisk bild av extroverta och introverta individer. Många som klas-
sas som introverta kan ha personlighetsdrag som uppfattas som extroverta och vice versa. Givetvis 
finns det, precis som Jung poängterade, ett brett spektrum och endast ett fåtal personer befinner sig 
vid extremerna (Fancher & Rutherford, 2012). De extroverta personlighetsdragen tenderade även att 
ha en mer positiv klang än de introverta, vilket medförde svårigheter med att försöka framställa en 
neutral och objektiv enkät. Saucier och Goldberg (1996) menar att personlighetsadjektiv innehåller 
både önskvärda och mindre önskvärda egenskaper. Det är dock mer fördelaktigt att använda adjektiv 
än personlighetssubstantiv som brukar kopplas till färre önskvärda egenskaper (Saucier & Goldberg, 
1996). Två adjektiv som fanns med i Saucier och Goldbergs (1996) studie var exempelvis negati-
vistic och unfriendly som klassades som introverta drag, vilka lätt ses som negativa egenskaper. 
Trots försök till neutralisering av adjektiven och definitionerna finns det risk att detta kan ha påver-
kat slutresultatet.
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Ett ytterligare problem som uppstod var att översätta adjektiven och definitionerna från engelska till 
svenska, då det inte alltid fanns någon lämplig översättning. Därför uteslöts tyvärr ett antal sådana 
eftersom det hade blivit för otydligt att ha med dem i enkäten. Ett exempel på detta är personlig-
hetsdraget assertive som på svenska översätts till bestämd eller påstridig samt aggressive som på 
svenska blir aggressiv. Dessa två extroverta adjektiv är korrekta på engelska, men när dessa ord 
översätts till svenska får de en annan betydelse och stämmer inte överens med extroversion. En lös-
ning var att ge vissa adjektiv alternativa översättningar genom att studera synonymer till adjektivet i 
fråga. Ett exempel är adjektivet boisterous som på svenska översätts till stormig, vilket inte ansågs 
tillräckligt talande. Därför användes en synonym till boisterous: lively, som sedan på ett enkelt sätt 
kunde översättas till svenskans livlig. Dock behölls den lexikala beskrivningen av originalordet bo-
isterous. Lively var för övrigt ett av de extroverta drag som fanns att välja bland, dock ansågs be-
skrivningen av boisterous som tydligare. Det är möjligt att detta kan ha påverkat studiens validitet. 
Översättningsproblem är även en fråga som Cervone och Pervin (2013) uppmärksammar, då de me-
nar att det kan vara problematiskt att översätta ett personlighetsformulär från t.ex. engelska till ett 
annat språk. Detta eftersom det inte alltid finns direkta översättningar eller ibland finns inte ens ett 
motsvarande ord i det andra språket (Cervone & Pervin, 2013).

Att begreppen ändå blev väl valda bekräftas av analyserna av intern konsistens som indikerar relia-
bilitet. Den interna konsistensen var god för både extroverta och introverta adjektiv, vilket åtminsto-
ne bekräftar att adjektiven hörde samman. Risken för att alla de nio adjektiven skulle avspegla något 
annat än den avsedda egenskapen kan förmodas vara liten. Därför bekräftas även adjektivens validi-
tet av analyserna av intern konsistens.

Vidare forskning
Framtida forskning bör fokusera på fortsatta studier om personlighetspreferenser. Detta är ett viktigt 
ämne eftersom om studier visar att det finns preferenser för vissa typer av personligheter kan det i 
värsta fall leda till uteslutning och diskriminering, i exempelvis rekryteringssammanhang, av de in-
divider som besitter personlighetsdrag som anses mindre attraktiva. Finns det kunskap om detta 
samt om att alla personligheter i grunden är jämlika kan denna information spridas vidare och pro-
blem som diskriminering eventuellt förhindras. Istället för att fokusera på ett stort antal adjektiv el-
ler personlighetsdrag där egenskaper som pålitlig, uppriktig och vänlig (agreeable) tenderar att pla-
cera sig högst upp på listan är förslaget att studera en specifik personlighetsfaktor och dess motsats, 
på liknande sätt som i denna studie. På detta vis kan resultatet tydligt visa om det finns en hel-
hetspreferens för någon av dem. Förutom extroversion kontra introversion kan andra faktorer i the 
Big Five, som exempelvis neuroticism kontra emotionell stabilitet, undersökas. För att generera 
kunskap och få förståelse för andra människor i olika delar av världen kan det även vara av värde att 
undersöka om det finns kulturella skillnader. Eftersom resultatet i denna studie inte kunde påvisa 
några säkra signifikanta skillnader mellan män och kvinnor samt för att det tillsynes inte förekommit 
särskilt mycket forskning om könsskillnader hade det dessutom varit givande att få ytterligare kun-
skaper i detta.
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Please use a ball-point pen or a thin felt tip. This form will be processed automatically. Please 
follow the examples shown on the left hand side to help optimize the reading results.

Bilaga 1. 

�

   1. Personlighetsdrag

Skatta var och en av följande personlighetsdrag efter hur positiva eller negativa du anser de vara.

1. Utåtriktad (outgoing)
Vänlig, trivs att ta kontakt med människor 
och är självsäker i sociala sammanhang

2. Svårmodig (somber)
Att ha eller uttrycka känslor av djup seriositet och vemod

3. Frispråkig (outspoken)
Uppriktigt uttrycka sina åsikter, särskilt
om de är chockerande eller kontroversiella

4. Lågmäld (quiet)
Att vara mild och reserverad till sin natur

5. Ohämmad (uninhibited)
Uttrycka sina tankar och känslor utan själv-
medvetenhet eller begränsningar

6. Inåtriktad  (inward)
Att vara fokuserad på sina inre tankar, vanligen djupa eller 
filosofiska sådana, och ofta utan att uttrycka dessa högt

7. Impulsiv (impulsive)
Att agera eller göra något utan eftertanke

8. Stillsam (sedate)
Att agera lugnt, värdigt och utan brådska

9. Entusiastisk (enthusiastic)
Att ha eller visa intensivt och ivrigt välbehag, intresse 
eller godkännande

10. Hemlighetsfull (secretive)
Benägen att dölja sina känslor och intentioner eller att 
inte avslöja information

11. Livlig (boisterous)
Att vara högljudd, energisk och glad

12. Tystlåten (silent)
Att ha tendens till att vara tyst och inte prata särskilt mycket

13. Äventyrlig (adventurous)
Benägen att ta risker eller att prova på nya 
idéer, metoder eller erfarenheter

EvaSys Enkät om personlighetsdrag och dess värde

Mark as shown: 

Correction:

Please use a ball-point pen or a thin felt tip. This form will be processed automatically. 

Please follow the examples shown on the left hand side to help optimize the reading results.

Mycket positivt

76

Lika bra som dåligt

543

Mycket negativt

21



DRAFT

DRAFT
F3145U0P2PL0V0 03.05.2016, Page 2/2

�

   1. Personlighetsdrag  [Continue]
14. Tillbakadragen (withdrawn)

Vistas hellre ensam än bland mycket folk och ogillar att 
stå i centrum i sociala sammanhang

15. Bekymmerslös (happy-go-lucky)
Att vara glatt obekymrad över framtiden

16. Anspråkslös (modest)
Blygsam i sina bedömningar gällande sina 
förmågor eller prestationer

17. Pratsam (talkative)
Tycka om eller ha en tendens till att prata  mycket

18. Reserverad (reserved)
Långsam på att avslöja sina känslor eller åsikter

   2. Allmänt

EvaSys Enkät om personlighetsdrag och dess värde

2.1 Kön: Kvinna Man Annat/vill 
ej svara

2.2 Ålder: 18 - 22 år 23 - 27 år 28 - 32 år
33 - 40 år 40 + år


