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Relationen mellan HEXACO-faktorn  

ärlighet-ödmjukhet och KASAM 

 
Marika Mattsson och Janett Nyström 

 

 

Livskvalitet är en subjektiv upplevelse hos människor som är föränderlig 

genom hela livet. Det salutogena perspektivet inom forskningen definierar 

hälsa och livskvalitet utifrån individens förmåga att begripa, hantera och finna 

meningsfullhet i olika situationer i livet. Denna förmåga benämns känsla av 

sammanhang (KASAM) och kan härledas till individens grundläggande 

personlighet. Studien undersökte relationen mellan faktorn ärlighet-

ödmjukhet utifrån HEXACO personlighetsmodell och KASAM. 

Etthundrasexton deltagare inom statlig förvaltning och högskolestuderande 

fick svara på en webenkät som mätte ärlighet-ödmjukhet utifrån instrumentet 

HEXACO-PI-R och KASAM utifrån frågeformuläret SOC-13. Materialet 

undersöktes med korrelationer och regressionsanalyser. Resultatet visade att 

det förelåg en positiv korrelation mellan ärlighet-ödmjukhet och KASAM och 

att detta samband ser olika ut mellan könen. Slutsatsen var att brister i 

deltagarmaterialet gjorde att resultatet inte kunde generaliseras utanför 

studien.  

 

Keywords: well-being, sense of coherence, personality, HEXACO, honesty-

humility 

 

 

Inledning  

Livskvalitet är något som individen uppnår efter att ha lärt sig hantera de upp- och nedgångar 

denne erfarit (Aghababaei & Arji, 2014). Calman (1984) beskriver livskvalitet som en subjektiv 

upplevelse vilken är beroende av individens nuvarande livssituation, tidigare erfarenheter och 

framtidstro i form av drömmar och ambitioner och kan därmed variera över tid. ”Quality of life 

therefore, measures the difference, at a particular moment in time, between the hopes and 

expectations of the individual and that individual’s present experiences” (Calman, 1984,             

p. 125). Även om forskning visar att graden av livskvalitet påverkas av yttre faktorer såsom 

inkomst, utbildningsnivå och relationsstatus, så kan endast en liten del av variationen förklaras 

utifrån dessa faktorer menar Diener, Oishi och Lucas (2003). Istället lyfter de fram att olika 

personlighetsfaktorer kan utgöra en förklaring till att en individs upplevda livskvalitet är relativt 

stabil över tid, även om den tidvis påverkas i ena eller andra riktningen av stora livshändelser. 

 

Det salutogena perspektivet  

Antonovsky (1979) ställde sig frågan varför så många människor som utsätts för livets hårda 

prövningar ändå förblir friska och även växer som människor, medan andra blir sjuka. Denna 

undran uppkom efter en studie som genomfördes på en grupp kvinnor som fick svara på frågor 

kring sitt psykiska mående. I resultatet av denna studie framkom att av de som bedömdes ha en 

god psykisk hälsa var 29% av kvinnorna överlevande från koncentrationsläger. Det som gjorde 

Antonovsky fascinerad och intresserad av resultatet var detta faktum, att dessa kvinnor 

genomlidit svåra trauman under lång tid, men ändå hade god psykisk hälsa och upplevde 
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livskvalitet. Detta blev starten för att formulera den salutogeniska modellen. Han talar om det 

salutogena perspektivet som ett sätt att se omkringliggande faktorer till att människor håller sig 

friska. Motsatsen är den patologiska inriktningen att se på sjukdom, som innebär att man vill 

veta varför individer blir sjuka, där fokus ligger på virus, baciller etcetera. Antonovsky (2005) 

ville öka förståelsen för hälsans ursprung, till varför man har hälsa och vad det är för faktorer 

som gör att individen kan hantera de påfrestningar av stress som denne utsätts för och ändå 

förbli frisk.  

Generella motståndsresurser. Antonovsky (2005) talar om att individer på ett eller annat sätt 

utsätts för diverse prövningar i livet, vilka hanteras genom olika generella motståndsresurser 

(GMR). Dessa är psykosociala och biologiska faktorer som exempelvis socialt stöd, kunskap 

och stark jagkänsla, som individen byggt upp genom arv och miljö, vilket ger individen olika 

verktyg för att hantera med- och motgångar. GMR är ett antal icke specifika resurser som 

behövs för att hantera krav i vardagen. Ett kännetecken för dessa typer av faktorer är att de kan 

tillämpas i många situationer, inte bara för att lösa en viss typ av problem. Enligt Antonovsky 

använder individen kontinuerligt olika typer av resurser för att lösa problem, ingen resurs kan 

därför antas vara bättre än någon annan (Suominen, Helenius, Blomberg, Uutela, & Koskenvuo, 

2001). För att kunna hantera stress och samtidigt förbli frisk måste individen ha en tydlig 

målbild och tro på sin förmåga att kunna hantera svårigheter och be om stöd hos sin omgivning, 

vilket kan ha sin grund i exempelvis en individs personlighet (Kobasa, 1979). Många av 

individuella GMR tenderar att stabiliseras runt 30-årsåldern, vilket leder till att även känsla av 

sammanhang (KASAM) också blir relativt stabil vid den åldern. Antonovsky (2005) menar att 

har individen uppnått en hög KASAM vid 30-årsåldern kommer denna vara konstant. 

Känsla av sammanhang. Antonovsky talar om att faktorer som kan ge ohälsa främjar 

livserfarenheter som i sin tur kan främja KASAM. En hög KASAM gör att individen har 

verktygen att hantera stress på ett tillfredsställande sätt. Antonovsky (1979) menar att en individ 

rör sig mellan hälsa och ohälsa och talar om vikten av att känna ett sammanhang i tillvaron. I 

sin bok (Antonovsky, 2005) beskriver han arbetet bakom uppkomsten av de centrala begreppen 

i KASAM. Han genomförde 51 ostrukturerade intervjuer med olika individer där upplevelsen 

av att ha varit med om ett trauma och känslan av att ha klarat sig bra, var det som de hade 

gemensamt. Den vägledande frågan i studien var hur de upplevde sin livssituation. Analysen 

visade att 16 personer bedömdes ha hög KASAM och 11 personer bedömdes ha låg. Utifrån 

dessa intervjuer kom han fram till tre centrala komponenterna i KASAM: begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet.  

(1) Begriplighet handlar om hur mycket eller lite individer låter sig påverkas av yttre eller 

inre stimuli och hur informationen som tas emot blir sammanhängande och tydlig, istället för 

kaotisk eller oordnad. En individ med hög känsla av begriplighet förväntar sig att de stimuli 

och utmaningar denne möter är förutsägbara eller går att förklara, vilket därmed gör att 

individen får en förståelse för det som sker. Även stora trauman, som exempelvis separationer, 

kan individen göra greppbara för sig själv. 

(2) Hanterbarhet innebär att individen förväntar sig att klara av det som inte går att förutsäga 

i livet. Genom erfarenhet har denne skaffat sig de verktyg som gör att hon eller han kan ta hjälp 

av sin sociala omgivning. Hög känsla av hanterbarhet gör att individen inte känner sig orättvist 

behandlad av livet eller dess omständigheter. 

(3) Meningsfullhet handlar om det som individen finner viktigt och engagerande i livet. 

Antonovsky (2005) talar om denna komponent som en motivationsfaktor i begreppet. Individer 

med hög känsla av meningsfullhet har flera delar i livet som de ser som utmaningar, vilka är 

värda engagemang och är känslomässigt värdefulla för dem. De individer som har låg känsla 

av meningsfullhet anser sig inte ha något i livet som är betydelsefullt för dem. Även om de har 

en viss del i livet som känns meningsfull ser individen ändå detta som något negativt och 
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ovälkommet som endast orsakar arbetsbörda och krav. Antonovsky menar att komponenten 

meningsfullhet är den mest centrala av de tre komponenterna. Har individen hög begriplighet 

och hanterbarhet men låg känsla av meningsfullhet kommer denne sannolikt tappa sin förmåga 

att förstå vad som sker. Detta resulterar i att individen inte vet hur hon eller han ska hantera 

situationen eftersom motivationen är låg (Antonovsky, 2005; Wiesmann & Hannich, 2011). 

 

 

Personlighetsfaktorer 

 

En individs personlighet kan beskrivas utifrån en kombination av olika universella 

personlighetsdrag, vilka för varje person därmed kan sägas utgöra dennes unika karaktär. 

Personligheten ligger sedan till grund för såväl individens attityder som beteenden. Stort fokus 

inom personlighetsforskningen har varit att hitta och definiera dessa grundläggande 

personlighetsdimensioner, då det möjliggör en mer systematisk granskning av orsaker till och 

konsekvenser av personlighetsvariationer (Lee & Ashton, 2004).        

 

Femfaktormodellen. Ett sätt att beskriva en individs personlighet är utifrån en 

femfaktormodell (Big Five, FFM; vilka hädanefter används synonymt), med utgångspunkt i 

följande personlighetsdimensioner: neuroticism (emotionellt instabil), extraversion (social, 

utåtriktad), vänlighet (medkännande, samarbetsvillig), samvetsgrannhet (planerande, 

plikttrogen) samt öppenhet (nyfiken, fantasirik) (Goldberg, 1990; McCrae & John, 1992). Big 

Five har varit mycket populär och användbar som prediktor för att kategorisera personlighet, 

men studier visar även på vissa brister att fullt ut kunna fånga en individs attityd och beteende 

utifrån denna modell (Paunonen & Ashton, 2001), vilket föranlett fortsatt forskning på området.  

 

HEXACO personlighetsmodell. Som alternativ personlighetsmodell till Big Five har Lee och 

Ashton (2004) introducerat en sexfaktormodell, vilken de benämner HEXACO. Namnet är en 

akronym av de sex övergripande egenskaperna; ärlighet-ödmjukhet (”Honesty-humility”), 

emotionalitet (”Emotionality”), extraversion (”eXtraversion”), vänlighet (”Agreeableness”), 

samvetsgrannhet (”Conscientiousness”) och öppenhet (”Openness to experience”). Denna 

modell skiljer sig från Big Five, dels genom en reorganisering inom befintliga fem faktorer och 

dels genom ett tillägg av en sjätte faktor, ärlighet-ödmjukhet. Faktorn ärlighet-ödmjukhet 

speglar individens samspel med andra och rymmer fyra olika aspekter; uppriktighet 

(”sincerity”), hederlighet (”fairness”), avsaknad av habegär (”greed avoidance”) samt 

anspråkslöshet (”modesty”). En person med hög ärlighet-ödmjukhet kan beskrivas vara någon 

som i mellanmänskliga relationer eftersträvar att vara uppriktig och äkta, istället för 

insmickrande och manipulativ. Personen agerar hederligt och värnar om andras integritet och 

tar därmed avstånd från olika former av bedrägeri eller exploatering av andra för att vinna egna 

individuella fördelar. Vidare beskriver aspekten avsaknad av habegär någon som är ointresserad 

av olika former av överflöd i form av exempelvis lyxvaror, till skillnad från en person som 

eftersträvar hög social status genom att skylta med sina ägodelar. En person med hög ärlighet-

ödmjukhet ger ett blygsamt och anspråkslöst intryck i motsats till någon med låga värden som 

ser sig själv vara lite förmer än andra och därmed kräver en särbehandling. Studier har visat en 

signifikant skillnad i uppmätt ärlighet-ödmjukhet mellan könen där kvinnor genomgående 

uppvisar högre medelvärde än männen på samtliga fyra aspekter (Lee & Ashton, 2004). 

Delar av ärlighet-ödmjukhet fångas upp av Big Five, men tillägget av denna faktor i 

HEXACO gör att personlighetsaspekter såsom altruism och solidaritet bättre blir 

representerade. Även aspekter i personligheten som rör materialism, etiska överträdelser och 

kriminalitet prediceras bättre utifrån denna sjätte faktor än Big Five (Ashton & Lee, 2008). 

Exempelvis har HEXACO-modellen, och då speciellt faktorn ärlighet-ödmjukhet, i en studie 
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visat sig vara en bra prediktor för personlighetstyperna i Dark Triad (psykopati, 

machiavellianism, narcissism), då den fångar upp aspekter vilka ej täcks in av Big Five (Lee & 

Ashton, 2005). Faktorn ärlighet-ödmjukhet korrelerar negativt med samtliga typer i Dark Triad. 

Exempelvis har en individ med narcissistisk personlighet en bild av sig själv som överlägsen 

och speciell, där han eller hon lider brist på empati och uppträder manipulativt för att nå sina 

mål (Raskin & Terry, 1988). Detta står i stor kontrast med huvudaspekterna i faktorn ärlighet-

ödmjukhet, vilket teoretiskt förklarar den relativt höga negativa korrelationen (-.53). 

 

 

Personlighet och KASAM 

 

Personlighet är en viktig kategori inom GMR vilken har relaterats till KASAM (Cohen, 1997; 

Ebert, Tucker, & Roth, 2002; Feldt, Metsäpelto, Kinnunen, & Pulkkinen, 2007). Hochwälder 

(2012) visar i en studie att de fem personlighetsfaktorerna utifrån Big Five kan förklara en 

betydande del av variationen i KASAM för såväl kvinnor (38%) som för män (40%).  

Undersökningar visar att den personlighetsfaktor som starkast korrelerar med KASAM är 

neuroticism med en korrelationskoefficient från -.72 till -.78 (Ebert et al., 2002; Feldt et al., 

2007) och emotionell stabilitet (alternativ skala till neuroticism) med en korrelation från .56 till 

.61 (Hochwälder, 2012). Även faktorerna extraversion och samvetsgrannhet visar entydiga 

resultat i undersökningar, med signifikanta korrelationer i storleksordningen .18 till .48 (Feldt 

et al., 2007; Hochwälder, 2012; Pallant & Lae, 2002). Faktorerna öppenhet och samvets-

grannhet visar också på ett positivt samband med KASAM (.06 till .50), men dessa korrelationer 

varierar mellan de olika studierna vad gäller signifikans och relationen till kön. Flera resultat 

visar därmed på att det finns skillnader mellan könen vad gäller uppmätt samband mellan olika 

personlighetsfaktorer och KASAM, vilket framtida undersökningar bör ta hänsyn till.  

Narcissism som personlighetstyp har undersökts i relation till KASAM. Cohen (1997) fann 

i sin studie en positiv korrelation mellan dessa, där narcissism kunde förklara ytterligare 26% 

av variationen i KASAM efter kontroll av sociodemografiska variabler. Detta resultat är 

intressant då det kan ge en teoretisk indikation på hur HEXACO-faktorn ärlighet-ödmjukhet 

korrelerar med KASAM, vilket författarna till denna studie återkommer till nedan.  

 

HEXACO personlighetsmodell och KASAM. Författarna till denna studie har ej hittat någon 

tidigare forskning vilken specifikt har undersökt relationen mellan KASAM och 

personlighetsmodellen HEXACO. Däremot finns en studie (Aghababaei & Arji, 2013) om 

välmående (”well-being”) utifrån Ryffs (1989) definition av begreppet, innehållande 

aspekterna autonomi, hanterbarhet, meningsfullhet och personlig utveckling, vilka kan relateras 

till komponenterna i KASAM. Samtliga av dessa aspekter av välmående visar på starkare 

korrelation med HEXACO än Big Five. Eftersom HEXACO-faktorn ärlighet-ödmjukhet visar 

signifikant positiv korrelation (.14 till .29) med dessa aspekter av välmående, finns det teoretisk 

anledning att tro att denna faktor även har ett positivt samband med KASAM.  

Det finns emellertid anledning att ifrågasätta denna prediktion om en positiv korrelation 

mellan ärlighet-ödmjukhet och KASAM, om vi återkommer till studien om Dark Triad och 

personlighetstypen narcissism i relation till KASAM. Om Cohens (1997) resultat (individer 

med höga värden på narcissism uppvisar även höga värden på KASAM), ställs i relation till 

resultatet från Lee och Ashton (2005) som säger att individer med höga värden på narcissism 

uppvisar låga värden på ärlighet-ödmjukhet, blir den teoretiska slutsatsen att det föreligger ett 

negativt samband mellan ärlighet-ödmjukhet och KASAM. Personer med låga värden på 

ärlighet-ödmjukhet borde därmed uppvisa en hög KASAM. Eftersom de teoretiska 

resonemangen visar på olika riktning i sambandet mellan ärlighet-ödmjukhet och KASAM är 

det svårt att göra en teoretiskt väl förankrad bedömning av denna relation. 



5 
 

Syfte 
 

Då personlighetsmodellen HEXACO med sina sex faktorer är relativt ny men ändå visat på 

prediktiva fördelar gentemot femfaktormodellen (Aghababaei & Arji, 2014) kan den ses som 

ett viktigt tillskott inom forskningen. Än så länge är det dock endast begränsat med resultat från 

studier vilka utgått från HEXACO. Exempelvis resulterade en databassökning i noll träffar där 

sambandet mellan personlighetsmodellen HEXACO och KASAM undersökts. En studie 

hittades dock inom området för positiv psykologi där sambandet välmående och HEXACO 

studerats (Aghababaei & Arji, 2014), men där deltagarna endast bestod av universitetsstudenter 

vilket innebär en relativt låg medelålder och begränsad spridning i utbildningsnivå. Eftersom 

personlighet, utöver demografivariabler, utgör en viktig prediktor för KASAM (Hochwälder, 

2012), och det endast finns ett fåtal resultat där HEXACO studerats, anser författarna att det 

finns en viktig kunskapslucka att fylla med denna studie. Av särskilt intresse är att undersöka 

den faktor som skiljer sig mest från Big Five, vilken är ärlighet-ödmjukhet.  

Syftet med denna studie var (1) att undersöka korrelationen mellan personlighetsdraget 

ärlighet-ödmjukhet utifrån HEXACO-modellen och demografivariablerna kön, ålder, 

relationsstatus och utbildningsnivå, samt (2) att för kvinnor och män separat undersöka om 

faktorn ärlighet-ödmjukhet efter kontroll av variablerna ålder, relationsstatus och 

utbildningsnivå kan utgöra en prediktor för KASAM.  

 

 

Metod 
 

 

Deltagare 
 

Totalt skickades 393 webenkäter ut till anställda på statliga förvaltningsmyndigheter i mellersta 

Sverige inom infrastruktur respektive vård och behandling (n = 356), samt till en grupp 

högskolestuderande med inriktning beteendevetenskap (n = 37). Det inkom 123 svar och av 

dessa exkluderades 7 enkäter på grund av stort partiellt bortfall. Deltagarna utgjordes slutligen 

av 80 kvinnliga (69%) och 36 manliga (31%) deltagare. Deras ålder varierade från 19 till 70 år, 

med en genomsnittsålder för kvinnor på 39.88 år (SD = 11.62) och för män på 42.39 år (SD = 

10.91). En beskrivning av deltagargruppen med avseende på ålder och indexmedelvärden 

presenteras i Tabell 1 i resultatdelen.  

 

 

Material 
 

Webenkäten bestod av 33 frågor. Den första delen innehöll fyra demografiska frågor gällande 

födelseår, kön, relationsstatus och utbildningsnivå vilken följdes av två etablerade 

testinstrument. Vid analyserna kodades kvinnorna med 0 och männen med 1. Relationsstatus ”I 

ett förhållande” kodades med 0 och ”Inte i ett förhållande” kodades med 1. Utifrån fem olika 

svarsalternativ gällande utbildningsnivå kodades dessa till ”Grund/gymnasieskola” (0) 

respektive ”Påbörjad/avslutad högskola” (1). Från angivet födelseår räknades deltagarnas 

respektive ålder ut.  

 

 HEXACO Personality Inventory-Revised (HEXACO-PI-R). För att mäta faktorn ärlighet-

ödmjukhet utgick studien från instrumentet HEXACO-PI-R (Lee & Ashton, 2004) vilken består 

av 100 påståenden utifrån sex olika faktorer. Studien utgår från faktorn ärlighet-ödmjukhet med 

underliggande fyra aspekter, vilka belyses med totalt 16 påståenden av typen ”Jag kan tänka 
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mig att stjäla 5 miljoner kronor om jag visste att jag inte skulle åka fast” och ”Jag är en vanlig 

person som inte är bättre än andra”. En översättning av instrumentet gjordes av författarna. 

Påståendena besvarades genom en femgradig skala med svarsalternativen från (1) Håller 

absolut inte med till (5) Håller absolut med. Svaren från tio av dessa påståenden reverserades 

innan summaindex beräknades för faktorn, där ett högt värde indikerar att individen uppvisar 

hög ärlighet-ödmjukhet. Cronbachs alfa för skalan uppmättes till .81. 

  

The 13-item Orientation to Life Questionarie (SOC-13). Respondenternas KASAM mättes 

genom en förkortad svensk version av Antonovskys livsfrågeformulär (2005), med 13 frågor 

från den ursprungliga versionen som består av 29 frågor. Exempel på frågor för de tre 

komponenterna i KASAM var: meningsfullhet ”Hur ofta känner du att det inte är någon mening 

med de saker du gör i ditt dagliga liv?”, begriplighet ”Har du mycket motstridiga känslor och 

tankar?” och hanterbarhet ” Hur ofta har du känslor som du inte är säker på att du kan 

kontrollera?”. Frågorna besvarades genom en sjugradig skala som utgick från respektive 

frågeställning. Exempel på svarsalternativ gällande frågan om meningsfullhet enligt ovan var 

(1) Mycket ofta till (7) Mycket sällan/aldrig. Svaren från fem av dessa frågor reverserades innan 

summaindex beräknades för respondentens KASAM, där högt värde likställs med hög 

KASAM. Cronbachs alfa för skalan uppmättes till .81. 

 

 

Procedur 
 

För att få en hög genomsnittsålder på respondenterna valde författarna att i huvudsak vända sig 

till företag istället för till enbart högskolestuderande. Detta var i linje med studiens syfte då det 

är begränsat med undersökningar där respondenterna utgörs av andra än studenter. En 

kontaktperson på ett statligt förvaltningsföretag inom infrastruktur i mellersta Sverige till-

frågades och informerades om innehållet i enkäten och syftet med denna. Efter resonemang om 

hur enkäterna skulle distribueras beslutades att genomföra en webbaserad undersökning för att 

underlätta hanteringen vid genomförandet. Efter klartecken från kontaktpersonen, 

distribuerades webenkäter med tillhörande missivbrev till ett slumpmässigt urval av de 

anställda, via internmail. Respondenterna informerades om syftet med studien, att deltagandet 

var frivilligt, att allt material behandlas anonymt och att resultatet kommer publiceras i DIVA. 

På grund av låg svarsfrekvens gjordes två kompletterande utskick till ytterligare potentiella 

respondenter vilka bestod av anställda inom vård och omsorg i en statlig förvaltning samt en 

grupp högskolestuderande. Syftet var att hitta deltagare med spridning på kön, ålder och 

utbildningsnivå. Studien syftade inte till att jämföra olika yrkeskategorier.  

 

 

Databearbetning 
 

Det insamlade materialet bearbetades med hjälp av statistikprogrammet SPSS. Signifikans-

gränsen sattes till p < .05. Av den insamlade datan gjordes ett index för ärlighet-ödmjukhet och 

ett för KASAM. Därefter beräknades medelvärden och standardavvikelser för dessa index samt 

för variabeln ålder, med en uppdelning på kön. På de övriga variablerna beräknades 

fördelningen i procent. Sedan genomfördes 15 korrelationer av typen Pearsons produkt-

momentkorrelationskoefficient för att beräkna sambandet mellan variablerna. För att analysera 

huruvida HEXACO-faktorn ärlighet-ödmjukhet kan utgöra en prediktor för KASAM gjordes 

två hierarkiska regressionsanalyser uppdelat på kön. I steg 1 undersöktes hur variationen i 

kriterievariabeln KASAM påverkades av demografivariablerna ålder, relationsstatus och 
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utbildning. I steg 2 gjordes ett tillägg av prediktorvariabeln ärlighet-ödmjukhet för att förklara 

ytterligare variation i kriterievariabeln. 

 

 

Resultat 
 

Tabell 1 redovisar medelvärden och standardavvikelser för kvinnor och män separat för 

variablerna ålder, ärlighet-ödmjukhet och KASAM. Beträffande variabeln ålder kunde ingen 

statistiskt signifikant medelvärdesskillnad uppmätas mellan kvinnor och män (p = .275). För 

HEXACO-faktorn ärlighet-ödmjukhet fanns en tendens till statistiskt signifikant skillnad 

mellan könen (p = .093), där kvinnor uppmätte en något högre genomsnittspoäng än männen. 

Ingen statistiskt signifikant medelvärdesskillnad kunde fastställas mellan könen för KASAM 

(p = .286).   

 

Tabell 1 

Medelvärden och standardavvikelser för kvinnor respektive män 

 Kvinnor (n = 80)  Män (n = 36)   

Variabel M SD  M SD  t114 

Ålder 39.88 11.62  42.39 10.91  -1.10 (ns) 

Ärlighet-ödmjukheta   3.81   0.52    3.63   0.55   1.70 (ns) 

KASAMb   5.00   0.77   4.84   0.68   1.07 (ns) 
a Poängvariabelns vidd 1-5. 
b Poängvariabelns vidd 1-7. 

 

I Tabell 2 presenteras korrelationen mellan de olika variablerna. Faktorn ärlighet-ödmjukhet 

visar ett statistiskt samband med ålder (p = .001) vilket indikerar att med stigande ålder uppvisas 

en högre grad av ärlighet-ödmjukhet. En tendens till negativt statistiskt signifikant samband 

kunde noteras mellan ärlighet-ödmjukhet och kön (p = .093), relationsstatus (p = .079) samt 

utbildning (p = .052). Detta indikerar högre genomsnitt av ärlighet-ödmjukhet för kvinnor i 

undersökningen, samt för de personer som är i ett förhållande och de med grundutbildning på 

högst gymnasienivå. Slutligen kunde ett statistiskt positivt samband påvisas mellan ärlighet-

ödmjukhet och KASAM (p = .003). 

 

Tabell 2  

Pearsonkorrelationer mellan variablerna samt deskriptiv statistik 

Variabel  M SD 1     2 3 4 5 

1. KASAM 4.94 0.74      

2. Köna  iad 69/31%   -.10        

3. Ålder 40.66 11.42    .24** .10    

4. Relationsstatusb ia 87/17% -.19*   -.06   -.16   

5. Utbildningc ia 18/82%    -.01 .12   -.29** -.14  

6. Ärlighet-ödmjukhet 3.76 0.53    .27**   -.16    .43** -.16 -.18 
Not. N  = 116. *p  < .05, **p  < .01. 
a Kvinnor (0) och män (1). 
b  I ett förhållande (0) och inte i ett förhållande (1). 
c  Grund/gymnasieskola (0) och påbörjad/avslutad högskola (1). 
d  ia: Icke applicerbart. 

 

I tabell 3 redovisas resultat från den hierarkiska regressionsanalysen för kvinnor och män 

separat. Steg 1 visar för kvinnor en signifikant förklarad variation på 18% hos kriterievariabeln 

(F3,76 = 5.70, p = .001). I likhet med vad som indikerades av korrelationsanalyserna kunde 
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kvinnornas ålder på ett signifikant sätt relateras till KASAM (p = .001). Däremot kunde inte 

någon ytterligare statistiskt signifikant variation förklaras efter tillägg av variabeln ärlighet-

ödmjukhet i steg 2 (p = .394). Även om den förklarade variationen ökade 1% till totalt 19% i 

steg 2 kan variabeln ärlighet-ödmjukhet inte anses utgöra en prediktor för kvinnor gällande för 

KASAM, enligt resultat från denna undersökning. Männen i denna undersökning visar i steg 1 

ingen signifikant förklarad variation av KASAM utifrån demografivariablerna (F3,32 = 0.57,      

p = .638). Efter tillägg av variabeln ärlighet-ödmjukhet i steg 2 kunde ytterligare 13% av 

variationen förklaras, vilket var en statistiskt signifikant ökning (p = .031). Detta resultat visar 

därmed att för män kan variabeln ärlighet-ödmjukhet användas som prediktor för beroende-

variabeln KASAM. Detta indikerar att de män som anger högre grad av ärlighet-ödmjukhet i 

snitt även anger högre grad av KASAM, vilket bekräftar resultatet i korrelationsanalysen.     

 
Tabell 3 

Hierarkiska regressionsanalyser med KASAM som beroende variabel uppdelat på kön 

 Kvinnor (n = 80)  Män (n = 36) 

 Steg 1 Steg 2  Steg 1 Steg 2 

Variabel βa β  β β 

Steg 1:      

Ålder      .41**      .37**  -.03 -.19 

Relationsstatusb -.14 -.13  -.17 -.11 

Utbildningc  .20  .21  -.18 -.22 

Steg 2:      

Ärlighet-ödmjukhet   .10     .41* 

Modellsammanfattning      

F-värde    5.70**    4.44**   .57 1.76 

df 3, 76 4, 75  3, 32 4, 31 

R2     .18**  .19  .05 .18 

∆R2       .01     .13* 
Not.  *p  < .05, **p  < .01. 
a  β anger standardiserade regressionskoefficienter. 

b  I ett förhållande (0) och inte i ett förhållande (1). 
c  Grund/gymnasieskola (0) och påbörjad/avslutad högskola (1). 

 

 

Diskussion 
 

Syftet med denna studie var att undersöka relationen mellan HEXACO-faktorn ärlighet-

ödmjukhet och demografivariablerna kön, ålder, relationsstatus och utbildningsnivå. En 

ytterligare frågeställning i studien var att undersöka huruvida denna HEXACO-faktor kunde 

utgöra en prediktor för KASAM. Ingen statistisk medelvärdesskillnad kunde påvisas mellan 

könen gällande poängen för vare sig ärlighet-ödmjukhet eller KASAM. Resultatet från 

korrelationsanalysen tyder på att med stigande ålder uppvisade deltagarna en högre poäng 

gällande ärlighet-ödmjukhet. Däremot kunde inget statistiskt samband påvisas mellan faktorn 

ärlighet-ödmjukhet och kön, relationsstatus eller utbildning. Vid regressionsanalysen där 

uppdelningen mellan kön gjordes, visade resultatet att för kvinnor kunde inte faktorn ärlighet-

ödmjukhet utgöra en prediktor med avseende på KASAM men däremot visade sig modellen i 

sin helhet vara signifikant. För männen var modellen i steg 2 inte signifikant även om ytter-

ligare 13% av variansen i KASAM  kunde förklaras av ärlighet-ödmjukhet efter kontroll av 

demografivariablerna. Den oberoende variabeln ålder kunde för kvinnorna relateras till 

KASAM med en förklarad variation på 18%, för männen däremot kunde inget signifikant 

samband påvisas.  
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Beträffande studiens resultat, att ingen medelvärdesskillnad föreligger mellan könen vad 

gäller ärlighet-ödmjukhet, motsäger detta tidigare forskning (Lee & Ashton, 2004) som 

redovisar att kvinnor har högre genomsnittspoäng än männen. Innevarande undersökning 

indikerar dock en tendens till statistisk signifikans (p < .10) i linje med Lee och Ashtons resultat. 

Deltagarna i deras studie hade en lägre genomsnittsålder än deltagarna i innevarande 

undersökning, vilket gör att ålder eventuellt är en faktor som bidrar till att resultaten delvis 

skiljer sig åt mellan studierna. Om innevarande studie hade uppvisat en positiv korrelation 

mellan ålder och grad av ärlighet-ödmjukhet enbart för männen, hade detta kunnat förklara 

minskad medelvärdesskillnad mellan könen med stigande ålder. Resultatet i regressions-

analysen visar dock att detta positiva samband mellan ålder och grad av ärlighet-ödmjukhet inte 

föreligger gällande männen men däremot för kvinnorna, vilket innebär att ålder inte kan anses 

utgöra en avgörande faktor i detta sammanhang. För KASAM uppmättes inte heller någon 

medelvärdesskillnad mellan kvinnor och män, vilket bekräftar tidigare studier (Hochwälder, 

2012; Pallant & Lae, 2002).  

Utifrån korrelationsanalysen föreligger ett positivt samband mellan uppmätta poäng på 

HEXACO-faktorn ärlighet-ödmjukhet och KASAM. Detta bekräftar Aghababaei och Arjis  

(2014) studie om välmående där man uppmätte en positiv korrelation mellan ärlighet-

ödmjukhet och aspekter av välmående som kan relateras till komponenterna i KASAM. Vid 

regressionsanalysen visade det sig dock att det enbart var för männen denna faktor var 

signifikant predicerande. Däremot var inte modellen i sin helhet signifikant utifrån steg 2 när 

kontroll gjorts av variablerna ålder, relationsstatus och utbildningsnivå innan tillägg av 

variabeln ärlighet-ödmjukhet. 

Vidare visar korrelationsanalysen en tendens till statistisk signifikans (p < .10) gällande 

relationen ärlighet-ödmjukhet och utbildningsnivå, där resultatet i denna studie påvisar att 

deltagare med lägre utbildning (högst gymnasienivå) har högre grad av ärlighet-ödmjukhet. 

Detta förhållande talar emot resultatet i en metaanalys gällande moralutveckling som 

genomförts av King och Mayhew (2002). Deras studie visar att graden av moral (mätt enligt 

instrumentet Defining Issues Test, refererad i King & Mayhew, 2002) ökar med stigande 

utbildningsnivå. Instrumentet är utformat för att mäta moraliska omdömen och handlingar 

vilket författarna bedömer vara likvärdigt med innebörden av faktorn ärlighet-ödmjukhet. Även 

om innevarande studies resultat ej var signifikant, väcker detta en undran kring avvikelsen från 

tidigare studier. Att föra en diskussion och dra några generella slutsatser utifrån resultaten i 

denna studie är svårt och kanske inte adekvat då deltagarantalet var lågt, främst för männen i 

undersökningen.  

 

 

Styrkor och svagheter med studien 
  

En klar styrka med studien är att deltagarnas medelålder var relativt hög med bred ålders-

spridning. Detta var en medveten utgångspunkt i undersökningen, eftersom tidigare studier 

beträffande HEXACO som författarna tagit del av i huvudsak haft yngre studenter som 

deltagare (t ex Bresin & Gordon, 2011; Kajonius & Dåderman, 2014; Lee & Ashton, 2005). En 

svaghet är att deltagandet var lågt på grund av högt externt bortfall. För att kunna nå den grupp 

studien ville undersöka anpassade sig författarna till företagens önskemål om utskick av enkäten 

via internmail istället för distribuering i pappersformat vilket författarna tror påverkade 

svarsfrekvensen negativt. En webenkät kan ses som mer opersonlig och därmed lättare att klicka 

bort och ignorera, än ett fysiskt pappersformulär som är svårare att bortse ifrån. Det hade varit 

önskvärt med högre deltagarantal samt jämnare könsfördelning. En styrka med studien är att ett 

väletablerat instrument användes för att mäta den beroende variabeln KASAM. Instrumentet 

HEXACO-PI-R är relativt nytt inom forskningen och därför inte lika etablerat, vilket ledde till 
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att författarna själva fick göra en översättning av formuläret. Detta kan då ses som ett hot mot 

reliabiliteten i studien, vilket hade kunnat minskas genom att låta en extern översättare 

genomföra en backtranslation av det omarbetade frågeformuläret. Ett grundläggande bidrag till 

forskningen som denna studie utgör är undersökningen av relationen ärlighet-ödmjukhet och 

KASAM som inte har studerats tidigare, även om resultatet ej kan generaliseras utöver 

respondenterna i denna studie på grund av den låga svarsfrekvensen och den ojämna 

könsfördelningen.   

 

 

Slutsats 

 
Kan då HEXACO-faktorn ärlighet-ödmjukhet utgöra en prediktor för KASAM? Vid en första 

anblick visar resultatet från korrelationsanalysen att detta är möjligt men utifrån 

regressionsanalysen är resultatet mer komplext eftersom den visar en skillnad mellan könen, 

som är svår att förklara.   

Utifrån denna studies resultat är det därför inte möjligt att dra några långtgående slutsatser 

utöver vissa tendenser men den indikerar att ytterligare forskning är relevant inom området. 

Förutom att det behövs ett större antal deltagare för att ha möjlighet att generalisera en studies 

resultat, vore det av intresse att undersöka hur samtliga sex faktorer i HEXACO-modellen 

relaterar till KASAM. Detta med tanke på att HEXACO inte bör ses som enbart Big Five plus 

en sjätte faktor utan som en självständig modell. Studien bekräftar tidigare forskning som visar 

att det finns skillnader mellan könen vad gäller uppmätt samband mellan personlighetsfaktorer 

och KASAM, vilket även framtida forskning bör ta i beaktande. Däremot kunde denna studie 

inte bekräfta tidigare undersökning som påvisat könsskillnader gällande medelvärden på 

HEXACO-faktorn ärlighet-ödmjukhet. Därmed är det fortfarande ett frågetecken, huruvida det 

kan anses föreligga en skillnad mellan kvinnor och män med avseende på graden av ärlighet-

ödmjukhet, vilket framtida forskning får bringa klarhet i. 
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