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Self-serving Bias i syskonskaran 
 

Sara Stenlund och Madeleine Svensson 
 
 

Self-Serving Bias handlar om tendensen att tillskriva positiva 
händelser till sig själv och de negativa händelserna tillskrivs yttre 
omständigheter. Beroende på vilken plats i syskonskaran man har kan 
self-serving bias, det subjektiva välmåendet och den egna tilltron till 
ens förmåga se olika ut. Syftet med studien var att undersöka 
skillnader mellan self-serving bias, subjektivt välmående och self-
efficacy relaterat till plats i syskonskara. 185 enkäter delades ut till 
socionom-, beteendevetar- och psykologistuderande varav bortfallet 
var 35. Enkäten innehöll de tre skalorna Attributional Style 
Questionnaire, satisfaction with life scale och General self-efficacy 
scale vilka översattes från engelska till svenska innan den delades ut 
till olika klasser på campus. Resultatet visade på ett signifikant 
positivt samband mellan subjektivt välmående, self-efficacy och self-
serving bias. Dock var huvudeffekten för plats i syskonskara och 
interaktionseffekten inte signifikanta. Resultaten för hypoteserna, 
kritik till studien, framtida forskning och förförståelsen hos forskarna 
innan denna studie gjordes togs upp i diskussionen.  
 
Keywords: self-serving bias, siblings, subjective well-being, self-
efficacy 

 

Inledning 
 
 
Self-serving bias 
 
Inom den kognitiva psykologin har fenomenet Self-Serving Bias (SSB) varit av intresse sedan 
1960-talet då Heider (1958) blev grundaren till SSB, och man har funnit stöd för dess existens 
i ett flertal studier (se till exempel Bradley, 1978; Campbell & Sedikides, 1999; Mezulis, 
Abramson, Hyde, & Hankin, 2004). Dock dröjde det ända in till 1970-talet innan det blev ett 
allmänt accepterat begrepp. Fenomenet uppmärksammades först av bland andra Heider (1958) 
som menade att man ser till sin omgivning efter förklaringar till en viss händelse, men också 
att den attributionen påverkas av våra egna personliga preferenser, behov och önskningar. 
SSB handlar alltså om tendensen att tillskriva positiva händelser till sig själv och sina inre 
egenskaper, och negativa händelser till andra, yttre omständigheter. Positiva händelser 
förklaras genom interna (orsaken till den positiva situationen beror på individen själv), stabila 
(orsaken kommer fortsätta i framtiden), och globala (orsaken påverkar flera områden av 
individens liv) orsaker, medan negativa händelser eller situationer förklaras med externa 
(orsaken till den negativa situationen beror på någon eller något annat än individen själv), 
ostabila (orsaken kommer inte upprepas i framtiden), och specifika (orsaken uppkommer 
endast vid ett specifikt tillfälle) orsaker (Mezulis et al. 2004). Framgångar kopplas således till 
t.ex. att man jobbat hårt eller att man är smart, medan misslyckanden förklaras med att 
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exempelvis uppgiften var för svår och att det var ogynnsamma förhållanden (Higgins & Bhatt, 
2001).  

Vidare menar Anderson, Krull och Weiner (1996) att SSB kan antas påverka känslor, då 
man vid framgångar maximerar sin känsla av välbehag som till exempel stolthet, och minskar 
smärtan som kommer med misslyckande, som känslor av skam och skuld. Det kan ses som en 
strategi för att vid positiva händelser förstärka sin självkänsla genom att se sig själv och sina 
egna egenskaper som anledningen till att det positiva har hänt, och vid negativa händelser 
skydda sin självkänsla genom att förklara misslyckandet med externa faktorer (Campbell & 
Sedikides, 1999; Coleman, 2011). 

  I en meta-analytisk granskning visade Mezulis et al. (2004) på skillnader mellan kulturer, 
där de västerländska länderna hade högre grad av SSB än asiatiska länder, och på att personer 
i Asien med depressiva symptom generellt sett hade en lägre grad av SSB jämfört med 
personer i västvärlden så som USA, Storbritannien, Canada, Nya Zeeland, Australien och 
Västeuropa. Man kunde också påvisa åldersskillnader gällande SSB, nämligen att barn och 
äldre har högre SSB jämfört med ungdomar och vuxna. Intressant är också att som barn 
visade det sig att kvinnor hade högre SSB än män, dock gick männen om kvinnorna när de 
blev äldre. Att män har högre SSB än kvinnor ges också stöd av Campbell och Sedikides 
(1999) meta-analytiska granskning. 
 

Subjektivt välmående 
 
För att få reda på hur en människa mår, använder man sig ofta av att undersöka negativa 
aspekter av någons mående, som t.ex. depression och ångest. Ett mer positivt 
tillvägagångssätt är att undersöka det subjektiva välmåendet. Subjektivt välmående 
(Subjective Well-Being, SWB) står för hur varje individ subjektivt uppfattar och tolkar 
verkligheten och hur de i sin tur känner inför den. Det är vad man i vardagligt tal kan kalla 
“lycka” eller “välmående”, hur nöjd en person är med sitt liv. SWB har tre komponenter: 
Livstillfredsställelse, vilket innebär globala bedömningar om sitt eget liv, tillfredsställelse 
inom viktiga områden, t.ex. att vara nöjd med sitt arbete och sin arbetsplats, och slutligen 
positiva känslor och humör, att inte uppleva så många negativa känslor och dåligt humör 
(Diener, 2000). 

  Diener, Suh, Lucas och Smith (1999) betonar vikten av den subjektiva delen av 
välmående, just för att alla människor tolkar saker och ting utifrån sina unika erfarenheter och 
värderingar. En objektiv bedömning ger således inte en korrekt bild av hur individen känner 
inför sitt liv. Välmående utifrån objektiva aspekter som exempelvis inkomst och hälsa spelar 
naturligtvis också in. Men enligt Diener et al. (1999) blir man inte nödvändigtvis lyckligare av 
ökad inkomst utan bara om den ger en möjlighet att tillfredsställa ens basbehov såsom mat, 
vatten och skydd. De menar att ökad inkomst inte signifikant påverkar välmåendet och 
hälsans påverkan handlar mer om hur man hanterar och anpassar sig till sin situation. Därför 
är det den subjektiva bedömningen som är den essentiella delen i välmående. 

En negativ aspekt med att det är just subjektivt kan vara att det undersöks genom 
självskattningar. Det skulle kunna antas att själva situationen som individen är i under själva 
skattningen då skulle påverka skattningen avsevärt, men det menar Diener (2000) att den inte 
gör. Inte heller verkar större livshändelser påverka SWB under en längre tid utan det verkar 
vara stabilt. Även om den förändras ett tag efter en stor livshändelse återgår den till ungefär 
samma nivå efter ett tag (Diener, Oishi, & Lucas, 2003). 
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Sambandet mellan SSB och SWB 
 
Enligt Diener, et al., (2003) påverkas subjektivt välmående ofta starkt av stabila 
personlighetsegenskaper såsom extraversion och neuroticism, och korrelerar även positivt 
med självkänsla (Lyumbomirsky & Dickerhoof, 2006). Extroverta är generellt sett lyckligare 
än introverta, dock skriver Diener et al. (2003) också att det kan ha att göra med situationen 
en person är i. Exempelvis så fann Kette (refererad i Diener et al. 2003) det motsatta, att bland 
fångar mådde de mer introverta bättre än de mer extroverta fångarna. Det beror alltså också på 
om situationen är till fördel eller nackdel för denne av att vara mer introvert eller extrovert. 

SSB har visat sig korrelera negativt med psykisk ohälsa, som depression och ångest 
(Mezulis et al., 2004) och därför har det antagits att SSB och SWB har ett samband. Detta 
antagna samband undersöktes av Sanjuán och Magallares (2014) som fann att SSB har ett 
indirekt samband med den upplevda livstillfredsställelsen. Den kognitiva komponenten av 
SWB, vilket innefattar den negativa copingstrategin undvikande och de positiva 
copingstrategierna problemlösning och kognitiv omstrukturering bildar tillsammans den 
affektiva balansen, vilket är den känslomässiga komponenten av SWB. Den affektiva 
balansen bidrar i sin tur till den upplevda livstillfredsställelsen.  
 

Processer och definition av self-efficacy 
 
Bandura (1994) beskriver self-efficacy (SE) som varje individs tilltro till den egna förmågan 
att klara av händelser som påverkar ens liv. Detta påverkar också hur en människa agerar, 
tänker och känner. Exempelvis skulle en person med en hög SE kunna ta sig an svåra 
uppgifter som utmaningar och sporrar denne till att övervinna dessa hinder, istället för att 
undvika dem. Enligt Bandura (1994) finns det fyra processer som påverkar SE. Den första av 
dessa är mastery experiences, vilket innebär att personen har full tillit till att denne har vad 
som krävs för att klara av en specifik uppgift. Har personen redan klarat av den eller en 
liknande uppgift sedan tidigare så är det troligare så att samma person kommer att klara av 
nya hinder, även om det sker ett bakslag på andra försöket är det lättare att ha tilltro till sin 
förmåga att komma tillbaka starkare nästa gång.  

  Den andra processen som påverkar SE är vicarious experiences, vilket betyder att en 
person kan observera andras mastery experiences och lära sig av det. Finns där en modell att 
följa, gärna en som liknar en själv, är det lättare att känna tillit till sin egen förmåga (Bandura, 
1994). En tredje process som kallas social persuasion innebär att folk runtomkring en individ 
ofta har ett stort inflytande på en person. Föräldrar, lärare och vänner kan ofta antingen höja 
eller sänka ens tillit till den egna förmågan genom att helt enkelt uppmuntra eller avråda en 
till att ta sig an en utmaning eller uppgift.  

  Den fjärde processen Bandura beskriver kallas somatic and emotional states. Detta 
innebär att beroende på vilket fysiskt tillstånd personen är i avgör hur bra denne känner att 
den kan klara av svåra utmaningar. Känslotillstånd, stressnivå och egna tolkningar av 
situationen spelar in på hur stark ens SE för tillfället är. Ett positivt känslotillstånd ger större 
SE medan ett sämre känslotillstånd minskar det och stress gör att människor tror mindre på 
sin egen förmåga. 

  SE innebär alltså en bedömning av sin egen förmåga att klara av någonting. Att vara 
duktig eller skicklig inom ett visst område är inte likställt med hög grad av SE. Det handlar 
alltså om en subjektiv bedömning om vad man kan göra med sina kunskaper och färdigheter 
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under olika omständigheter, inte en objektiv. En person kan vara relativt dålig på en viss 
uppgift men ändå ha en hög grad av SE och tvärtom kan en ha en låg tro på sin egen förmåga 
men rent objektivt vara bra på en viss uppgift. 

 SE specificeras till olika domäner som t.ex. akademisk eller karriärspecifik SE, som då 
innebär ens tro på sin egen förmåga inom just de områdena (Hanss & Böhm, 2010). Inom den 
akademiska self-efficacyn kan det handla om hur man ser på sin förmåga att klara av stressiga 
perioder med studerande eller krävande uppgifter, och inom den karriärspecifika kan det 
handla om hur väl man tror sig kunna hantera uppgifter och förändringar på arbetet. En mer 
generell SE bygger på alla av en individs tidigare erfarenheter av framgång och misslyckande, 
och sträcker sig över alla områden (Sherer et al., 1982). Har en människa under en längre tid 
upplevt framgångar inom ett visst område, får denne en högre tro på sin egen förmåga inom 
fler områden. Likväl, om man upplever många misslyckanden leder det till en lägre tro på sin 
egen förmåga överlag. Den generella self-efficacyn kan då ses som en grund varpå ens 
bedömning av förmåga inför nya uppgifter och situationer baseras och tolkas ifrån (Choi, 
2004).  
 

Plats i syskonskaran 
 
Enligt Eckstein och Kaufman (2012) finns det alltid stereotyper om hur ett barn ska vara 
beroende på var i syskonskaran det befinner sig. Vissa egenskaper och beteenden ses 
stereotypiskt som ett ensambarns eller den äldstas personlighet. I en studie av Herrera, 
Zajonc, Wieczorkowska och Cichomski (2003) undersöktes just människors stereotyper om 
personlighet och plats i syskonskaran. De fann bland annat att de äldsta ses som mest 
intelligenta, lydiga och ansvarsfulla; mellanbarn tros vara mest avundsjuka och minst framåt 
och pratglada; yngsta ses som kreativa, emotionella, utåtriktade, olydiga och oansvarsfulla; 
ensambarn som minst trevliga. 

 Oavsett hur väl de stereotyper man har stämmer överens med hur individerna faktiskt är, 
och om det finns någon gemensam egenskap eller personlighetstyp baserat på vilken plats i 
syskonskaran man befinner sig, menar Eckstein och Kaufman (2012) att föräldrarna påverkas 
av dessa stereotyper. Medvetet eller omedvetet kan de sen komma att behandla och forma 
barnen utefter dem, med ett slags självuppfyllande som följd och förklarar sedan beteenden 
och personlighetsdrag utifrån vilken plats i syskonskaran de har. Att man använder 
syskonordningen som anledning eller förklaring till ett visst beteende är inte så konstigt, utan 
snarare ganska logiskt enligt Rodgers (2001). Det är en stabil, fixerad ”orsak” och det är 
enklare och mer lättförståeligt attha i åtanke än de icke-fixerade, föränderliga eventuella 
orsaker till barnets egenskaper, beteende eller personlighet.  

  Den stereotypa synen på barnen kan, som nämnt ovan, påverka uppväxten och hur denne 
blir som person. Rodgers (2001) menar att familjens struktur skapar den sociala miljön som 
ett barn växer upp i. Föräldrar talar om och till sina barn på olika sätt, jämför syskonen med 
varandra, och beroende på vilken plats i syskonskaran de har får de höra hur de ska bete sig 
mot varandra. Exempel på detta kan vara att äldre syskon oftare får höra att de ska vara 
förebilder och lära sina yngre syskon saker och ting. Medan de yngre syskonen växer upp ”i 
skuggan av” sina äldre syskon och deras prestationer. Så man bör, som Eckstein och Kaufman 
(2012) påpekar, hålla i åtanke att det inte är födelseordningen i sig som skapar ett visst 
beteende eller en viss personlighetstyp. Det är snarare kontexten i familjen, i vilken man 
växer upp, som skapar personligheterna för de olika syskonen (Eckstein & Kaufman, 2012).  

  Enligt Ross, Smith, Spielmacher och Recchia (2004) attribuerar både äldre och yngre 
syskon i högre grad positiva handlingar och händelser till sig själva än till sina syskon, vilket 
visar på en SSB hos både äldre och yngre syskon utan någon större skillnad. I Ross et als 
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studie (2004) handlade det om syskon som skulle förklara specifika dispyter de haft med sina 
syskon; vad som hände, hur det hade löst sig och vem som gjort vad. Med hjälp av föräldrar 
kunde forskarna ta reda på vad som hade hänt (enligt föräldrarna) och hur de faktiskt hade löst 
situationen. Yngre syskon tenderade oftare att förneka sina negativa handlingar än vad deras 
äldre syskon gjorde, däremot tenderade de äldre syskonen att rättfärdiga sina negativa 
handlingar gentemot sina syskon istället för att förneka dem. I Phillips och Phillips studie 
(2000) om plats i syskonskaran och skillnader i hur man attribuerar prestationsbaserade 
händelser, kunde man däremot visa på en skillnad beroende på plats i syskonskaran. När det 
gällde egna positiva bedrifter gjorde de förstfödda starkare interna attributioner (att det 
positiva beror på individen själv) än de som hade äldre syskon.  

  Vidare visar Gates, Lineberger, Crockett och Hubbard (1986) på skillnader i depression 
och självkänsla beroende på plats i syskonskaran. De äldsta var signifikant lägre på 
depressionsskalan än mellanbarn och de yngsta. De hade även högre självkänsla än 
mellanbarn och de yngsta. Rent överlag verkar förstfödda må bättre än de andra grupperna. 
 

Syfte och hypoteser 
 
Det har forskats mycket om SSB, SWB, SE och syskonskaror, men författarna till denna 
studie ville studera alla dessa fenomen i en kombination. Syftet med denna studie var därför 
att undersöka vad det finns för skillnader i SSB, SWB och SE beroende på vilken plats i 
syskonskaran en individ befinner sig. Hypoteserna i studien var: 
 

 (1a) de äldsta har högre SSB än mellanbarn och sistfödda,  
 (1b) de äldsta har högre SWB än mellanbarn och sistfödda, 
 (1c) de äldsta har högre SE än mellanbarn och sistfödda,  
 (2a) de yngsta i syskonskaran har högre SSB än mellanbarn och förstfödda, 
 (2b) de yngsta i syskonskaran har högre SWB än mellanbarn och förstfödda,  
 (2c) de yngsta i syskonskaran har högre SE än mellanbarn och förstfödda, 
 (3) män har högre grad av SSB än kvinnor,  
 (4) Äldre har högre SSB, SWB och SE än yngre,  
 (5) SSB korrelerar positivt med SWB och SE. 

 
 

Metod 
 
Deltagare 
 
Deltagarna i denna studie var högskolestudenter på två olika orter i Mellansverige. De var 
socionomer, beteendevetare och psykologistuderande. De var i åldrarna 19 - 52, med en 
medelålder på 27 år. De var 123 kvinnor, 23 män, 2 deltagare fyllde i alternativet Annat och 2 
fyllde i alternativet Vill ej uppge. 5 av de studerande hade inga syskon, 69 var yngst, 30 var 
mellanbarn, och 46 var äldst. 185 enkäter delades ut, bortfallet var 18,9%, varav 13,5% 
enkäter var ofullständigt ifyllda, 4,3% tomma och 1,1% studenter avbröt undersökningen. 
 
Mätinstrument 
 
I denna studie användes en enkät bestående av tre olika skalor för att mäta studenternas self-
serving bias, subjektiva välmående och deras generella tro på sin egen förmåga. 
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Attributional Style Questionnaire. För att få reda på respondenternas self-serving bias 
så användes Attributional Style Questionnaire (ASQ) som består av 12 hypotetiska händelser 
eller situationer varav hälften är positiva och andra hälften negativa. En av de positiva 
hypotetiska händelserna är ”Du träffar en vän som ger dig en komplimang för ditt utseende” 
och en av de negativa är ”Du har letat jobb ett bra tag, men inte lyckats få något”. (Peterson et 
al., 1982). En översättning från engelska till svenska gjordes, sedan fick en kunnig i engelska 
och svenska översätta den från svenska till engelska igen. Versionerna skiljde sig inte 
nämnvärt åt förutom enstaka ordval. För att minska antalet items i enkäten så valdes att korta 
ner denna skala till 8 händelser. Häften positiva, och hälften negativa. Vilket avgjordes via 
slumpen för att det inte skulle läggas värdering i valet av items. 

 Vid varje situation skulle deltagarna först skriva orsaken till situationen eller händelsen, 
sedan svara på huruvida de bedömde att orsaken berodde på dem (internalitet), om orsaken 
kommer vara närvarande igen för liknande situationer (stabilitet) och om orsaken endast 
påverkar den specifika situationen (globalitet). Svaren gavs på en sjugradig Likert skala från 1 
(Beror helt på andra personer eller omständigheter) till 7 (Beror helt på mig) för internalitet, 
från 1 (Kommer aldrig vara närvarande igen) till 7 (Kommer alltid att vara närvarande) för 
stabilitet, och från 1 (Påverkar endast denna situation) till 7 (Påverkar alla situationer i mitt 
liv) för globalitet.Cronbachs alfa för de positiva händelserna var .75, och för de negativa 
.59.Cronbachs alfa för alla händelser var .66. 

Poängen för de negativa händelserna subtraheras sedan från de positiva, vilket ger en 
generell SSB. En poäng på 0 ska tolkas som att det inte finns varken negativ eller positiv 
självattribuering, positiv poäng innebär en positiv självattribuering medan negativ poäng 
innebär en negativ självattribuering. 

Satisfaction With Life Scale. 
Det subjektiva välmåendet mättes med en svensk översättning av Diener, Emmons, Larsen, 
och Griffins (1985) SWLS. Den mäter en av komponenterna av subjektivt välmående, 
nämligen livstillfredsställelsen. Skalan består av fem påståenden av typen “Förutsättningarna 
för mitt liv är utmärkta”, och svarsalternativen består av en sjugradig skala från 1 (instämmer 
inte alls) till 7 (instämmer helt). SWLS har visat sig ha hög intern konsistens och korrelerar 
medel till högt med andra mätmetoder för subjektivt välmående (Diener et al., 1985), vilket 
gör den till ett bra verktyg för mätning av subjektivt välmående trots avsaknaden av de övriga 
komponenterna. Chronbach’sAlpha för vår studie var .87. 

General Self-Efficacy Scale. 
Graden av generell self-efficacy mättes med en svensk översättning av Schwarzer och 
Jerusalems (1995) GSE. Den består av tio påståenden, varav ett exempel är “Tack vare min 
egen förmåga känner jag mig lugn även när jag ställs inför svårigheter”. Svarsalternativen 
består i originalet av en skala från 1-4, från 1 (Tar helt avstånd) till 4 (Instämmer helt), men 
ändrades i vår undersökning till 1-7, från 1 (Tar helt avstånd) till 7 (Instämmer helt), för att 
underlätta databearbetning. Cronbachs alfa hamnade på .86. 
Plats i syskonskaran mättes genom att de fick ringa in sin plats i syskonskaran; inga syskon, 
äldst, mellanbarn eller yngst. Det gjordes ingen skillnad på mellanbarnen beroende på vilket 
mellanbarn i ordningen de var. Deltagarna tillfrågades också om de växt upp med sina syskon, 
där inkluderades även halvsyskon och icke-biologiska. Detta för att enbart inkludera de som 
växt upp med sina syskon i studien. 
 
 
Procedur 
 
Enkäten översattes från engelska till svenska och prövades på män och kvinnor i författarnas 
närhet. Efter detta gjorts kortades enkäten ner från 75 till 59 items då risken för bortfall skulle 
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bli överhängande när det tog över 20 minuter att fylla i originalet. Ett missivbrev och enkäten 
skickades ut till föreläsare och kursansvariga som hade föreläsningar med den målgrupp som 
författarna eftersökte. Innan enkäten delades ut informerades studenterna om att det var en 
undersökning om SSB i syskonskaran och att enkäten bestod av olika hypotetiska händelser 
som de skulle leva sig in i, och att det var till en C-uppsats inom psykologi. De informerades 
också om de forskningsetiska principerna om frivillighet, konfidentialitet, samtycke samt om 
att svaren endast kommer användas i forskningssyfte. Därefter kunde eventuella frågor riktas 
direkt till författarna innan enkäten fylldes i. Författarnas mailadresser skrevs upp på tavlan i 
det klassrum undersökningen tog plats i, om deltagarna skulle ha frågor/funderingar kring 
enkäten, processen av uppsatsen och/eller vilja ta del av resultatet. Efter insamling utfördes 
analysen i SPSS. Svaren på GSE skalan summerades för varje respondent, likaså svaren på 
SWLS. Den generella SSB för varje respondent räknades ut genom att ta summan från de 
negativa händelserna och subtrahera dem från summan av de positiva. Dessa siffror användes 
sedan för att genomföra en rad analyser, som framkommer nedan. 
 
 

Resultat 
 
Pearsons korrelationskoefficient beräknades för att få en bild över förhållandet mellan de 
olika variablerna, varav 3 av 15 signifikanta, nämligen förhållandet mellan SWB, SSB och 
SE. Resultatet visar att det finns ett signifikant positiv samband mellan SE, SWB och SSB. 
 

Tabell 1 
Pearsonkorrelationer, medelvärden och standardavvikelser 

Variabler 1 2 3 4 5 n M SD 
1. Kön -     146 - - 
2. Ålder .11 -    150 26.87 6.44 
3. Plats i syskonskaran .16 .16 -   145 - - 
4. Self-efficacy (SE) .14 .15 -.04 -  150 4.99 0.79 
5. Subjektivt välmående (SWB) .03 .00 -.06 .51** - 150 4.89 1.20 
6. Self-serving bias (SSB) -.07 -.02 -.09 .34** .30** 150 1.22 0.91 
*p< .05, **p< .01 

För att undersöka om det fanns någon skillnad i SSB beroende på personens kön och plats i 
syskonskaran utfördes en 2 (kön: man/kvinna) x 3 (plats i syskonskaran: 
yngst/mellanbarn/äldst) ANOVA med self-serving bias som beroende variabel (se Figur 1). 
Analysen visade på en signifikant huvudeffekt för plats i syskonskaran, F(2, 135) = .3.273, p 
 SSB var högre bland de som var yngst (M = 1.37, SD = 0.88) än bland ,046. = 2ߟ ,041. =
mellanbarn (M = 1.07, SD = 0.90) och de äldsta i syskonskaran (M = 1.15, SD = 0.95). 
Hypotes 1a stöds delvis, hypotes 2a får stöd. För att se mellan vilka syskon det skiljer sig 
gjordes ett Tukey’s test, det visade dock inte på några signifikanta skillnader. Huvudeffekten 
av kön var inte signifikant, F(1, 135) = .213, p = .645, hypotes 3 får alltså inget 
stöd.Variansanalysen visade inte på någon signifikant interaktionseffekt, F(2, 135) = 2.282, p 
= .106. Däremot visar den en tendens till interaktion, som man kan se i Figur 1 skiljer sig 
männen som var yngst i syskonskaran (M = 1.82, SD = 0.78) mycket åt i SSB jämfört med de 
som var mellanbarn (M = 0.81, SD = 1.04) och äldst (M = 0.78, SD = 0.96).  
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Figur 1. Grad av self-serving bias som en funktion av kön och plats i syskonskaran 
 

Vidare utfördes en 2 (Self-efficacy: måttlig 1-5/hög 5.1-7.0) x 3 (plats i syskonskaran: 
yngst/mellanbarn/äldst) ANOVA med SSB som beroende variabel (se Figur 2). Analysen 
visade på en tendens till huvudeffekt för SE, F(1, 139) = 3.67, p = .057. De i gruppen med 
hög SE hade högre SSB (M = 1.39, SD = 0.86) än de i gruppen med måttlig SE (M = 1.03, SD 
= 0.94). Det fanns ingen signifikant huvudeffekt för plats i syskonskaran, F(2, 139) = 1.078, p 
= .34, och interaktionseffekten var inte heller signifikant, F(2, 139) = .217, p = .806. 
Hypoteserna 1c och 2c får inget stöd. Medelvärderna visar, om än ej signifikant, på att 
mellanbarn har lägre SSB (M = 1.03, SD = 0.89) än både de äldsta (M = 1.15, SD = 0.95) och 
de yngsta (M = 1.33, SD = 0.90).  
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Figur 2. Grad av self-serving bias som en funktion av self-efficacy och plats i syskonskaran 
 
För att se förhållandet mellan SWB och plats i syskonskaran och dess påverkan på SSB, 
utfördes en 2 (subjektivt välmående: måttlig 1-4.6/hög 4.61-7) x 3 (plats i syskonskaran: 
yngst/mellanbarn/äldst) ANOVA med SSB som beroende variabel. Analysen visade på en 
signifikant huvudeffekt av SWB, F(1, 139) = 7.465, p = .007, 051. =2ߟ, de som hade måttlig 
grad av SWB hade lägre SSB (M = 0.95, SD = 0.93) än de med hög SWB (M = 1.43, SD = 
0.85). Huvudeffekten för plats i syskonskaran,F(2, 139) = .326, p = .722, och 
interaktionseffekten, F(2, 139) = 1.007, p = .368, var ej signifikanta. Hypoteserna 1b och 2b 
får inte något stöd.  

För att undersöka om åldern och plats i syskonskaran påverkar SSB utfördes en 2 (ålder: 
yngre 0-24.5/äldre 24.6-100) x3 (plats i syskonskaran: yngst/mellanbarn/äldst) ANOVA med 
SSB som beroende variabel. Det var ingen signifikant huvudeffekt av åldersgruppen, F(1, 
139) = 0.763, p = .384. Interaktionseffekten var inte heller signifikant, F (2, 139) = 0.817, p = 
.444. Ålder påverkar alltså inte graden av SSB och hypotes 4 får därför inte något stöd. 
 
 

Diskussion 
 
Syftet med denna studie var att undersöka vad det finns för skillnader mellan SSB, SWB och 
SE beroende på vilken plats i syskonskaran en individ har. I denna studie gällde det 
högskolestudenter i Mellansverige. Vi ville också fördjupa oss i och undersöka om alla dessa 
fenomen korrelerade med varandra, eller om vissa fenomen korrelerade med vissa. Pearsons 
korrelationskoefficient beräknades för att få en bild över förhållandet mellan de olika 
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variablerna, varav 3 av 15 var signifikanta. Resultaten av analysen i denna studie visar på att 
två av nio hypoteser får stöd, och en av dessa nio hypoteser får delvis stöd. Resultat visar att 
det finns ett signifikant positivt samband mellan SSB, SWB och SE. SSB korrelerar positivt 
med SWB och SE. Något som också får stöd i denna studie är att de sistfödda har en högre 
SSB än vad mellanbarn har. Att de äldsta skulle ha en högre SSB än både mellanbarn och de 
sistfödda stämmer enligt denna studie bara till hälften. De äldsta studenterna har en högre 
SSB än de studenter som är mellanbarn, men inte högre SSB än vad de sistfödda studenterna 
har. Hypotes 5 får då ett signifikant stöd, SSB korrelerar positivt med SWB och SE.  

  Den första hypotesen (1a) om att de äldsta har en högre SSB än mellanbarn och sistfödda 
får delvis stöd då det visade sig att de äldsta har högre SSB än mellanbarn. En anledning kan 
vara att Herrera et al.s studie (2003) kan ha stämt väl överens med denna studies 
undersökningsdeltagare, att det finns vissa stereotypa personligheter när det kommer till 
vilken plats man har i syskonskaran. Studien kom fram till att de äldsta ses som mest 
intelligenta, lydiga och ansvarsfulla medan mellanbarn tros vara mest avundsjuka och minst 
framåt och pratglada i syskonskaran. Mår de äldsta bättre än mellanbarnen så tenderar de 
också att ha en högre SSB, vilket denna studie påvisade. Dock får den inte stöd i frågan om de 
äldsta barnen har högre SSB än de sistfödda, där visar resultaten på att de sistfödda har en 
högre SSB än de äldsta. Detta kan bero på att de sistfödda i denna studie kan ha stämt väl 
överens med de sistfödda deltagarna i Ross et als studie (2004) som visade att de yngsta i en 
syskonskara har ungefär lika hög SSB som de äldsta i en syskonskara, bara det att den 
uttrycker sig lite annorlunda. Då de yngsta syskonen lättare kan förneka sina negativa 
handlingar än sina äldre syskon, kan även deras SSB visa sig vara högre. Hypotes (2a) som 
handlade om att de yngsta i syskonskaran har högre SSB än mellanbarn får då stöd av 
resultaten i denna studie. De motstridiga resultaten gällande hypotes (1a) och (2a) beror på 
formlueringen av dem, båda hypoteserna kan inte få fullt stöd. Däremot, som nämnt ovan, får 
hypotes (1a) delvis stöd medan hypotes (2a) får stöd då äldre har högre SSB än mellanbarn 
och sistfödda visar på högre SSB än både mellanbarn och förstfödda. 

  Hypotesen (1b) handlade om att de äldsta har högre SWB än mellanbarn och sistfödda, 
men den fick inget stöd alls. Detta kan bero på att de äldsta syskonen kan ha mer press på sig 
än resten av syskonen, både från samhället och föräldrarna. Rodgers (2001) kom fram till att 
familjens struktur kan forma den sociala miljön som deras barn växer upp i, att de jämförs 
med sina syskon. De äldre ska då vara mer förståndiga och ansvarstagande än vad deras yngre 
syskon behöver vara. Det kan i sin tur leda till press på att utbilda sig i högre grad, då de 
kanske ofta har fått hjälpa sina yngre syskon med skolarbeten så som läxor. Det kan också bli 
en del press på de äldsta syskonen om att de ska se efter sina yngre syskon, finnas där och 
vara förebilder, nästan som föräldrar ibland, och det kan tära på den roll man har i en familj. 
Detta kan då i sin tur leda till ett lägre SWB än vad de yngre syskonen har. 

  Hypotes (1c) fick inget stöd heller. Den hypotesen handlade om att de äldsta har högre SE 
än mellanbarn och sistfödda. Denna studies resultat visade att det finns ett positivt samband 
mellan SSB, SWB och SE. Så om de äldsta inte har högre SWB än resten av syskonskaran, 
känns det förklarligt att de inte heller har högre SE än resten av syskonen. De med den högre 
SE fanns i gruppen som hade högre SSB. 

  Hypotes (2b) handlade om att de yngsta i syskonskaran har högre SWB än mellanbarn, 
men något förvånande får den hypotesen inget stöd i analysen. Det kan tyckas 
anmärkningsvärt att de yngsta, som får relativt hög SSB i denna studie, inte får lika högt 
resultat på deras SWB. Detta kan bero på att de yngsta deltagarna i studien ville framstå som 
mer säkra på sig själva och hur de hade reagerat i vissa situationer än vad de egentligen hade 
gjort. ”Social önskvärdhet” kan ha uppstått då enkätens situationer kom upp och de yngre 
deltagarna kände på sig vad som lät bra att svara. Ingen vill framstå som svag eller att man 
inte kan stå upp för sig själv. De yngsta tenderar som visats i Ross et als studie att förneka de 
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negativa handlingarna (2004), därav kan det vara enklare att uppvisa en högre SSB men inte 
nödvändigtvis ett högt  SWB. 

  Ytterligare ett resultat som förvånade var det från hypotes (2c). Den handlade om att de 
yngsta i syskonskaran har högre SE än mellanbarn. Denna hypotes fick inte heller något stöd 
av resultatet i denna undersökning. Detta kan bero på att den är sammankopplad med hypotes 
(2b). Bara för att man vill framstå på ett visst sätt till vissa situationer, behöver inte det betyda 
att man alltid känner sig på ett visst sätt när det kommer till hur man ser sig själv. 

  Hypotes (3) om att män har högre grad av SSB än kvinnor får inget stöd då huvudeffekten 
av kön inte var signifikant. Det skulle kunna vara så att kvinnor i dagens läge kan och vill ta 
för sig mer i samhället men också privat, vilket skulle kunna leda till en mer positiv syn på 
sina egna förmågor och egenskaper. Det är ofta svårt att få andra att tro på ens förmågor och 
bra egenskaper om man inte gör det själv, vilket också kan ha bidragit till att kvinnorna velat 
framstå som mer säkra på sig själva än vad de egentligen var, så kallad ”social önskvärdhet”, 
som även syns i hypotes (2b). 

  Hypotes (4) gick ut på att de som är i den övre åldersskalan har högre SSB, SWB och SE 
än de som är yngre. Den fick inget stöd då åldersgruppen inte fick någon signifikant 
huvudeffekt, inte heller var interaktionseffekten signifikant. För att titta på en tidigare studie 
av Gates, Lineberger, Crockett och Hubbard (1986) påvisades skillnader i depression och 
självkänsla beroende på vilken plats i syskonskaran man hade. De äldsta var signifikant lägre 
på depressionsskalan än mellanbarn och de yngsta. De hade även högre självkänsla än 
mellanbarn och de yngsta. De förstfödda verkade generellt sett må bättre än de andra 
grupperna över lag. I vår studie kom inga liknande resultat. Det är inga större skillnader över 
dessa fenomen om deltagaren är den äldsta i en syskonskara, i mitten eller yngst. Ett större 
antal deltagare till studien hade möjligtvis kunnat visa resultat som mer liknar Gates et als 
studie 1986. 

  Generellt sett kan vi se att kritik mot denna studie skulle kunna vara könsfördelningen. 
Fler män kanske hade påvisat andra, mer jämna resultat, som överensstämmer mer med 
tidigare forskning om att män generellt sett har högre SSB. Sen fanns det också några 
deltagare som var väldigt extrema när det kom till att vara låg på SWB. Cronbachs alfa visade 
väldigt låga värden på de negativa situationerna i enkäten, vilket visar på att studien skulle 
behöva replikeras för tillförlitlighetens skull. Vid en eventuell replikering skulle det 
rekommenderas att använda den fullständiga enkäten som tidigare har använts. Det faktum att 
deltagarna delades in i “äldst”, “mellanbarn” och “yngst” kan också ses som en problematisk 
faktor då det inte framgick hur många syskon “mellanbarn” hade. Det skulle också kunna ha 
varit mer tydligt i enkäten vad som menades med begreppet “syskon”, hur lång tid man skulle 
ha levt med sitt/sina syskon och mer exakt i vilken ordning mellanbarn varit födda för att 
undvika förvirring för deltagarna. Kritik mot studiens mätinstrument kan riktas mot ASQ som 
har en låg spridning på SSB. Detta leder till att siffrorna kan bli svårtolkade då det inte finns 
tydliga gränser för vad som är hög respektive låg SSB. Dock anser författarna att det inte är 
relevant kritik till just denna studie då det inte krävdes att veta om SSB var låg eller hög utan 
bara hur den låg i relation till andra variabler. 

En styrka med denna undersökning är att enkäten sedan tidigare är beprövad, i sin 
ursprungliga form med antalet item, i flertalet studier. Själva enkäten var noga översatt från 
engelska till svenska, och sen tillbaka från svenska till engelska, vilket gör det till ett starkt 
material inför denna studie. 

  Inför framtida forskning på detta område skulle deltagarna kunna vara fler till antalet, om 
det gick att hitta en jämnare fördelning på när i syskonskaran man är född. Det skulle även 
vara att föredra en jämnare könsfördelning av deltagarna. För att utvidga studien något kan 
man gå utanför skolans värld, kolla av arbetsplatser för att få till lite mer fördelning vad gäller 
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ålder och geografisk plats. För att få lite mer tillförlitlighet på alfavärdena skulle även hela 
enkäten användas i nästkommande studier, och inte korta ner den till färre item. 

  Författarna av denna studie gick in med förförståelsen om att de äldsta och de yngsta 
männen skulle vara generellt sett högre på alla fenomen, men blev motbevisade i ganska 
många hypoteser, vilket bevisar att denna typ av forskning fortfarande behöver utvecklas och 
utvidgas. Dock ska påminnas om att en jämnare könsfördelning hade kunnat ge mer stöd åt 
vissa hypoteser. Då författarna till denna studie inte funnit någon tidigare studie där alla dessa 
fenomen undersökts vid samma tillfälle, har denna studie bidragit till en inkörsport för ny 
kunskap, och förberedelser inför ny forskning.  
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