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SAMMANFATTNING 
 
Syftet med studien var att undersöka om grad av överkonfidens kunde variera mellan olika 
ämnesområden, med kontroll för svårighetsgrad. Ytterligare syfte var att undersöka hur 
överkonfidens varierar mellan olika bedömningstyper och personer. Mätinstrumenten som 
användes var dels frågeformulär om melodifestivalvinnare och nobelpristagare med 
självbedömningsfrågor om prestation, samt frågeformulär om extraversion och neuroticism. 
Totalt deltog 139 respondenter. Resultatet visade realistisk bedömning inom ämnesområdet 
melodifestivalvinnare och underkonfidens inom ämnesområdet nobelpristagare, med kontroll 
för svårighetsgrad. Det förelåg ingen skillnad mellan bedömningstyperna. Män visade 
överkonfidens medan kvinnor visade realistisk bedömning. Det förelåg negativa samband 
mellan extraversion samt neuroticism, och differens mellan bedömning och prestation. 
Förslag på framtida forskning är att vidare undersöka sambandet mellan extraversion och 
överkonfidens med frågeformulär konstruerade för att generera överkonfidens.  
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ABSTRACT 
 
The aim of the study was to investigate if degree of overconfidence could vary between 
different subject fields with control for degree of difficulty. Further aim was also to 
investigate how overconfidence varies between different types of judgments and individuals. 
The instruments that were used were both a questionnaire about winners of the Swedish song 
contest and winners of the Nobel Prize including self-judgmental questions of performance, 
and a questionnaire about extraversion and neuroticism. A total of 139 respondents 
participated. The result showed realistic judgment in the subject field of the Swedish song 
contest and underconfidence in the subject field of the Nobel Prize, with control for degree of 
difficulty. There was no difference between the different types of judgments. Males showed 
overconfidence while females showed realistic judgment. There were negative correlations 
between extraversion and neuroticism and difference between judgment and performance. 
Suggestion on future studies is to further investigate the correlation between extraversion and 
overconfidence with questionnaires designed to generate overconfidence.   
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Forskare inom en rad områden har under de senaste decennierna intresserat sig för att mäta 
och förklara människors tilltro till sina förmågor, och hur tilltron förhåller sig till vad de 
faktiskt klarar av (Klayman, Soll, González-Vallejo & Barlas, 1999). Studier där individers 
tilltro/säkerhet jämförts med den faktiska prestationen har visat att människor ofta tenderar att 
vara alltför optimistiska, dvs. har ett alltför högt självförtroende/tilltro till sina svar i relation 
till hur ofta svaren är rätt (Larrick, Burson & Soll, 2006). Fenomenet har benämnts som 
överkonfidens (Blanton, Pelham, DeHart & Carvallo, 2001). Även om överkonfidens visats 
vara vanligt förekommande inom en rad undersökningsområden är det inte universellt, 
fenomenet tycks vara beroende av uppgifters svårighetsgrad. Flertalet studier (t.ex., Soll, 
1996, Bar-Tal, Sarid & Kishon-Rabin, 2001) har visat att överkonfidens är störst vid svåra 
uppgifter. Dock finns det studier (t.ex., Griffin & Tversky, 1992), där flera ämnesområden 
undersökts, som visat att grad av överkonfidens inte helt kan förklaras av uppgifternas 
svårighetsgrad. Syftet med föreliggande studie är att undersöka om grad av överkonfidens kan 
variera mellan olika ämnesområden utan att variationen kan förklaras av olika svårighetsgrad. 
Ytterligare syfte med studien är att undersöka hur överkonfidens varierar mellan olika typer 
av bedömningar och personer. 

Överkonfidens 

Överkonfidens definieras som den positiva skillnaden mellan självförtroende/självsäkerhet för 
att ha svarat rätt på uppgifter och det faktiska resultatet. Då skillnaden är positiv bedöms 
individer vara överkonfidenta, och då skillnaden är negativ bedöms individer vara 
underkonfidenta (Bar-Tal et al., 2001; Schaefer, Williams, Goodie & Campbell, 2004). 
Cesarini, Sandevall och Johannesson (2006) påpekar att överkonfidensbegreppet använts 
inom forskningen som benämning för två olika fenomen. Dels har begreppet använts för 
tendensen att uttrycka överdriven hög tilltro till den egna förmågan/kapaciteten, såsom t.ex. 
körförmåga (t.ex., Svensson, 1981; ref i Cesarini et al., 2006), och dels för tendensen att 
överskatta precisionen/korrektheten, i egna kunskaper. 

I Moore och Healys (2007) genomgång av överkonfidensbegreppet belyses hur begreppet 
använts för att beskriva tre skilda fenomen. Samma begrepp har använts för att beskriva 
överestimering, överplacering samt överprecision. Med överestimering menar Moore och 
Healy (2007) tendensen att överskatta den egna förmågan, prestationen, alternativt chansen att 
lyckas eller grad av kontroll. Som exempel på studier där överestimering studerats nämner de 
undersökningar där studenter ombetts att bedöma den egna prestationen på examinationer. 
Grieco och Hogarth (2009) förtydligar Moore och Healys (2007) distinktion med att likna 
överestimering med tendensen att överskatta den egna förmågan att springa ett maratonlopp 
inom en viss tid. Det andra området som beskrivits som överkonfidens är vad Moore och 
Healy (2007) benämner överplacering, dvs. tendensen att tro sig vara bättre än andra. Som 
exempel på studie där överplacering studerats nämner de en undersökning där ingenjörer 
ombads att uppskatta den egna prestationen i relation till andra inom företaget. Grieco och 
Hogarth (2009) exemplifierar överplacering med tendensen att vid ett maratonlopp tro sig 
kunna prestera bättre än t.ex. 80 % av övriga deltagare. Överplacering förekommer i dessa fall 
då mer än 20 % av deltagarna uppger sig kunna prestera bättre än övriga 80 %. Ytterligare 
område som beskrivits som överkonfidens är tendensen att överskatta korrektheten, 
precisionen, i egna kunskaper och slutsatser, vilken Moore och Healy (2007) benämner 
överprecision. De nämner som exempel, på studier där överprecision studerats, 
undersökningar där respondenter ombeds att ta ställning till hur långa specifika floder är, 
genom att uppge ett intervall mellan två värden (i kilometer) där de är 90 % säkra på att 
flodens verkliga längd hamnar. 
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     Hur överkonfidens studerats 

Överkonfidens har dokumenterats inom en rad olika undersökningsområden med hjälp av 
experiment, intervjuer och kliniska studier (Caliendo & Huang, 2008). Individers tendens att 
överskatta den egna prestationen har studerats dels efter att uppgifter genomförts, men även 
under pågående genomförande och innan uppgifter påbörjats (Metcalfe & Shimamura, 1994, 
ref i Metcalfe, 1998). Det vanligaste tillvägagångssättet att studera överkonfidens har dock 
varit att be respondenter besvara ett antal allmänna kunskapsfrågor och sedan be dem bedöma 
sannolikheten för att varje enskilt svar är korrekt (Blanton et al., 2001; Klayman et al., 1999). 
Vanligast är att tvåalternativsfrågor används såsom ”vilket land har högst medellivslängd 
inräknat både män och kvinnor: a) Argentina, eller b) Kanada”, där respondenter först väljer 
det alternativ de tror är korrekt för att sedan uppge hur säkra de är, eller hur sannolikt det är, 
att svaret är korrekt (Klayman et al., 1999). Sannolikhetsbedömningen görs oftast på en skala 
mellan 50-100%, där respondenter t.ex. ombeds välja något av svarsalternativen 50 %, 51-60 
%, 61-70 %, 71-80 %, 81-90 %, 91-99 % eller 100 % (t.ex., Gigerenzer, Hoffrage & 
Kleinbölting, 1991). För att kontrollera om överkonfidens förekommer jämförs sedan 
frågorna där respondenterna exempelvis svarat 61-70 % säkerhet, med hur många av svaren i 
den sannolikhetskategorin som är korrekta. Har färre än 61-70 % av frågorna besvarats 
korrekt bedöms överkonfidens förekomma (Brenner, Koehler, Liberman & Tversky, 1996). 
Utifrån Moore och Healys (2007) distinktion av överkonfidens undersöks vid denna typ av 
studier både överprecision och överestimering, då respondenter som angivit en alltför hög 
tilltro till svaret både har överskattat precisionen i sina kunskaper och prestationen på frågan. 

Ytterligare tillvägagångssätt för att studera överkonfidens har varit att be respondenter att 
uppge ett intervall i form av två värden, där de t.ex. är 80 % säkra på att det rätta svaret på 
frågan hamnar. Typ av frågor vid intervallbedömningar kan vara frågor om kaloriinnehåll i 
olika livsmedel, priser på olika livsmedel eller höjd på bergstoppar (t.ex., Klayman et al., 
1999). Enligt Moore och Healy (2007) är det specifikt överprecision som undersöks vid 
intervallbedömningar. Andra tillvägagångssätt i studiet av överkonfidens har varit att be 
respondenter att uppge efter ett antal besvarade frågor hur många av frågorna som de tror är 
korrekt besvarade (t.ex., Cesarini et al., 2006; Griffin & Tversky, 1992). Här undersöks 
specifikt överestimering utifrån Moore och Healys (2007) definition. Bedömningarna kan då 
ske i form av absolut frekvens, dvs. respondenter uppger hur många av frågorna som är 
korrekt besvarade, eller som relativ frekvens, dvs. respondenter uppger i procent hur stor del 
av frågorna som är korrekt besvarade. 

     Uppgifters svårighetsgrad 

Enligt Schaefer et al. (2004) har forskning genomgående visat att människor är 
överkonfidenta gällande uppfattningen av den egna prestationen/förmågan. Brenner et al. 
(1996) instämmer i att överkonfidens är vanligt förekommande, men menar att fenomenet inte 
är universellt. De lyfter fram att forskning visat att grad av överkonfidens är kopplat till 
uppgifters svårighetsgrad, och nämner hard-easy effekten. Med effekten menas enligt Yates, 
Lee och Shinotsuka (1996) och Juslin, Winman och Olsson (2000) att överkonfidens är störst 
vid svåra uppgifter, dvs. uppgifter som besvaras korrekt av relativt få respondenter, medan 
underkonfidens är störst vid lätta uppgifter, dvs. uppgifter som besvaras korrekt av relativt 
många respondenter. De första som visade effekten var Lichtenstein och Fischhoff (1977; ref i 
Juslin et al., 2000), och senare studier av Soll (1996), Pulford och Colman (1997), Yates 
(1990; ref i Barber & Odean, 2001), Bar-Tal et al. (2001), Keren (1991; ref i Juslin et al., 
2000), och McClelland och Bolger (1994; ref i Juslin et al., 2000) har även visat effekten. 
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Slutsatsen av resultaten har enligt Klayman et al. (1999) varit att svårare frågor, och grupper 
av svårare frågor, genererar en högre grad överkonfidens. I Klaymans et al. (1999) studie där 
olika ämnesområden undersöktes, såsom priser på schampo, kronologisk ordningsföljd för 
amerikanska presidenter och invånarantal i amerikanska delstater, visade resultatet med 
sannolikhetsbedömningar att vissa ämnesområden genererade högre grad överkonfidens än 
andra, och svårighetsgraden varierade också mellan ämnesområdena. Det kunde dock inte 
visas att respondenterna var mer överkonfidenta inom de svårare ämnesområdena jämfört med 
de lättare. 

Även i Griffin och Tverskys (1992) studie med sannolikhetsbedömningar undersöktes flera 
ämnesområden såsom invånarantal i amerikanska delstater, delstaters röstning i presidentval 
och andel examinerade studenter på high-schools i olika delstater. Ämnesområdena valdes då 
Griffin och Tversky (1992) avsåg att bl.a. undersöka hypotesen om att ämnesområdet andel 
examinerade studenter på high-schools i olika delstater mer var förknippat med stereotypa 
bilder jämfört med delstaters röstning i presidentval, och att frågorna om utbildning därmed 
skulle generera högre grad konfidens, då respondenterna skulle uppleva att de kände till 
ämnesområdet i högre grad. Respondenterna borde exempelvis se en delstat som mer 
”utbildad” jämfört med en annan om det finns fler kända universitet i delstaten eller om den 
associeras med fler kulturella evenemang. Då sambandet mellan ”ledtrådarna” och andel 
examinerade i delstaterna var lågt var Griffin och Tverskys (1992) hypotes att grad av 
överkonfidens skulle vara högre inom utbildningsfrågorna jämfört med både röstnings- och 
invånarfrågorna, vilket resultatet också visade. Ämnesområdena andel examinerade studenter 
på high-schools i olika delstater och delstaters röstning i presidentval var relativt lika i 
svårighetsgrad, medan det förelåg en tydlig skillnad i grad av överkonfidens, överkonfidensen 
var högre inom ämnesområdet andel examinerade studenter. Vidare visade resultatet att 
respondenterna var relativt lika överkonfidenta i ämnesområdena delstaters röstning i 
presidentval och invånarantal i amerikanska delstater, medan det var stor skillnad i hur svåra 
ämnesområdena var. Resultaten visade att uppgifternas svårighetsgrad inte helt kunde förklara 
grad av överkonfidens. 

     Val av uppgifter 

Kopplat till uppgifters svårighetsgrad ifrågasattes forskningen kring överkonfidens i början av 
1990-talet, då Gigerenzer et al. (1991) menade att den frekventa förekomsten av 
överkonfidens i tidigare studier berodde på att forskare konstruerat alltför svåra och/eller 
vilseledande frågor. Gigerenzer et al. (1991) hävdade att om uppgifter väljs ut slumpmässigt 
från ett ämnesområde som respondenterna är förtrogna med, försvinner överkonfidens då 
sannolikhetsbedömning används. För att undersöka hypotesen ombads respondenter i 
Gigerenzers et al. (1991) studie att besvara tvåalternativsfrågor om invånarantal i tyska städer, 
och därefter uppge hur säkra de var på att svaret var korrekt. Svarsalternativen i frågorna om 
invånarantal parades ihop slumpmässigt. Även allmänna kunskapsfrågor av typen ”vem 
föddes först: a) Aristoteles, eller b) Buddha” användes. De allmänna kunskapsfrågorna bestod 
inte av slumpmässigt hopparade svarsalternativ. Respondenterna informerades om att ett av 
alternativen alltid var rätt. När medelvärdet för bedömningarna över samtliga 
sannolikhetsbedömningar jämfördes med medelvärdet för prestation visade resultatet att 
överkonfidens försvann på de slumpmässigt valda frågorna om invånarantal i städer, vilket 
innebar att en realistisk bedömning gjordes, medan överkonfidens förekom på de allmänna 
kunskapsfrågorna. Andelen korrekta svar var inom de slumpmässigt valda stadsfrågorna och 
de icke slumpmässigt valda kunskapsfrågorna 71,7 respektive 52,9 %. Då skillnad i 
överkonfidens kunde bero på olika svårighetsgrad valdes ett antal stadsfrågor ut som hade 
samma svårighetsgrad som de allmänna kunskapsfrågorna. Vid jämförelse visades nu samma 
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grad överkonfidens vid båda typerna av frågor, varpå författarna hävdar att överkonfidens i 
stadsfrågorna nu uppstod som ett resultat av att frågorna inte längre hade valts ut 
slumpmässigt, utan utifrån svårighetsgrad. Författarna tolkar resultatet som att icke 
slumpmässigt valda frågor genererar överkonfidens medan slumpmässigt valda frågor från ett 
specifikt ämnesområde inte visar överkonfidens. 

I Klaymans et al. (1999) och Solls (1996) studier har signifikant överkonfidens visats, trots 
slumpmässigt valda svarsalternativ. I Griffin och Tverskys (1992) studie där 
sannolikhetsbedömning användes visades i genomsnitt överkonfidens, trots slumpmässigt 
hopparade svarsalternativ inom ämnesområdena invånarantal i amerikanska delstater, 
delstaters röstning i presidentval och andel examinerade studenter på high-schools i olika 
delstater. Andelen korrekta svar var inom de tre ämnesområdena i genomsnitt 68,2; 51,2 
respektive 49,8 %. Författarna påpekar att resultatet strider mot Gigerenzers et al. (1991) 
påstående att överkonfidens försvinner vid slumpmässigt valda frågor, som är tagna från ett 
ämnesområde som respondenterna är förtrogna med. De menar vidare att Gigerenzers et al. 
(1991) studie snarare visade hard-easy effekten än betydelsen av hur frågor väljs ut, då de två 
typerna av frågor (stads- respektive allmänna kunskapsfrågor) hade olika svårighetsgrad. 
Griffin och Tversky (1992) menar att Gigerenzer et al. (1991) förväxlade betydelse av hur 
frågor väljs ut med svårighetsgrad, och därmed drog slutsatsen att överkonfidens försvann 
beroende på att frågor slumpmässigt valts ut, när det istället berodde på låg svårighetsgrad. 
Angående debatten om val av frågor menar Brenner et al. (1996) att Gigerenzers et al. (1991) 
hypotes har visat sig vara felaktig. Överkonfidens har visats i studier trots slumpmässigt valda 
frågor, när svårighetsgraden på frågorna varit tillräckligt hög. Brenner et al. (1996) 
konstaterar att den främsta orsaken till om studier visar överkonfidens är frågornas 
svårighetsgrad, inte hur frågorna valts ut. 

     Typ av mätning 

Inom överkonfidensforskningen har det studerats huruvida sannolikhetsbedömningar eller 
frekvensbedömningar genererar mest realistiska bedömningar, i förhållande till faktisk 
prestation. I Brenners et al. (1996) och Griffin och Buehlers (1999) studier kunde det inte 
visas någon skillnad i realism mellan de båda bedömningstyperna, båda genererade 
överkonfidens. I Gigerenzers et al. (1991) studie ombads respondenter att dels estimera efter 
var femtionde fråga hur många de hade besvarat korrekt, och dels ange i sannolikhet för varje 
fråga hur säkra de var att svaret var korrekt. Både slumpmässigt och icke slumpmässigt valda 
frågor användes. Resultatet visade i genomsnitt underkonfidens vid samtliga 
frekvensbedömningar på slumpmässigt valda frågor, och realistisk bedömning av sannolikhet. 
Vid de icke slumpmässigt valda frågorna visade frekvensbedömningar tämligen realistisk 
bedömning medan sannolikhetsbedömning visade överkonfidens. Även Griffin och Tverskys 
(1992), Stankov och Crawfords (1996) och Schneiders (1995) studier visade i genomsnitt 
underkonfidens då respondenter ombads att estimera hur många av frågorna de hade besvarat 
korrekt, medan sannolikhetsbedömningarna resulterade i överkonfidens. I Stankov och 
Crawfords (1996) studie visade emellertid frekvensbedömningar realistisk bedömning när 
specifikt ordkunskap undersöktes. Griffin och Tversky (1992) förklarar resultatet med 
underkonfidens vid frekvensbedömningar med att respondenterna eventuellt inte tog hänsyn 
till svaren där de chansat, utan enbart angett det antal svar där de var helt säkra att de svarat 
rätt. 

Ytterligare studier som visat att överkonfidens minskat eller försvunnit när respondenter 
bedömt sin prestation över en rad frågor, i form av frekvensbedömning, är enligt Gigerenzer 
et al. (1991) studier av Allwood och Montgomery (1987) samt May (1987). Vidare har enligt 
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Moore och Healy (2007) studier av Gigerenzer (1993), Gigerenzer och Hoffrage (1995), 
Juslin, Olsson och Björkman (1997) och Sniezek och Buckley (1991) visat att överkonfidens 
försvunnit alternativt minskat med frekvensbedömning. Moore och Healy (2007) menar att 
anledningen till att frekvensbedömningar oftast genererar mer realistiska bedömningar kan 
vara att sannolikhetsbedömningar för varje enskild fråga påverkas uppåt av både 
överprecision, dvs. tendensen att överskatta precisionen/korrektheten i egna kunskaper och 
slutsatser, samt av överestimering, medan frekvensbedömningar över ett antal frågor inte 
nödvändigtvis påverkas av överprecision utan enbart överestimering. 

     Könsskillnader 

I västvärlden tycks det enligt Jonsson och Allwood (2003) finnas en allmän föreställning om 
att män är mer överkonfidenta än kvinnor. Forskning kring könsskillnader har emellertid visat 
varierande resultat. Jonsson och Allwood (2003) hänvisar till Stankov (1999) som drar 
slutsatsen att någon generell skillnad mellan mäns och kvinnors realism i bedömningar inte 
kunnat visas. I Jonsson och Allwoods (2003) studie, där bl.a. ordkunskap undersöktes, visades 
inte någon skillnad mellan män och kvinnor. I studier av Gigerenzer et al. (1991), Schaefer et 
al. (2004), Lipko, Dunlosky och Merriman (2009), Stinson och Zhao (2008), Powel och 
Bolich (1993) och Cesarini et al. (2006), har inte heller några skillnader kunnat visas mellan 
män och kvinnor i överkonfidens. I Cesarinis et al. (2006) studie var emellertid kvinnor något 
mer överkonfidenta än män när mätning gjordes med intervallbedömning istället för 
frekvensbedömning. Frekvensbedömning gjordes i form av att respondenterna uppgav hur 
många av frågorna de bedömde var korrekt besvarade, medan intervallbedömning innebar att 
respondenterna uppgav två värden där de var 90 % säkra på att det rätta svaret hamnade. Även 
i Mynttinens et al. (2009a) och Mynttinens et al. (2009b) studier var kvinnor mer 
överkonfidenta än män, när förmåga att manövrera fordon/kontroll över fordon undersöktes. I 
Mynttinens et al. (2009a) studie underskattade även fler män än kvinnor sin förmåga till 
miljövänlig körning. 

Trots Stankovs (1999; ref i Jonsson & Allwood, 2003) uttalande om att inga generella 
skillnader mellan könen har påvisats finns en rad studier som visat att män är mer 
överkonfidenta än kvinnor, såsom Soll och Klayman (2003), Pulford och Colman (1997), 
Lichtenstein och Fischhoff (1981; ref i Tsai, Klayman & Hastie, 2008), och Lundeberg, Fox 
och Puncochar (1994; ref i Tsai et al., 2008). Även i Bengtsson, Persson och Willenhags 
(2005) studie, där studenters tentamensresultat undersöktes, uppvisade män mer 
överkonfidens än kvinnor. I Lundeberg, Fox och LeCounts (1992) studie visades att pojkar 
var mer överkonfidenta än flickor vid matematikuppgifter, medan det vid andra områden 
såsom minnesuppgifter inte var någon skillnad. Ytterligare studier där barn och ungdomar 
undersökts som visat att pojkar är mer överkonfidenta än flickor är Boekaerts och Rozendaal 
(2009), Newman (1984; ref i Powel & Bolich, 1993) och Pressley et al. (1987; ref i Powel & 
Bolich, 1993). Vidare har även Seiber (1979; ref i Powel & Bolich, 1993) och Vermeer (1997; 
ref i Boekaerts & Rozendaal, 2009) visat flickors tendens till underkonfidens medan pojkar 
varit överkonfidenta. 

     Personlighet 

Alltmer forskning har uppmärksammat och inriktats på individuella skillnader i bedömningar 
och beslutsfattade (Schaefer et al., 2004). I Solls (1996) och Juslins (1994) studier visades 
tydliga individuella skillnader hos respondenterna, somliga tenderade att vara överkonfidenta 
i sina bedömningar oavsett typ av frågor, medan andra tenderade att vara underkonfidenta. 
Soll (1996) påpekar att somliga respondenter tycks ha en generell benägenhet att vara 
överkonfidenta. I Schaefers et al. (2004) studie undersöktes samband mellan olika 
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personlighetstyper och överkonfidens. Respondenter ombads att fylla i Goldsbergs (1990) Big 
five formulär och besvara en rad allmänna kunskapsfrågor, av typen ”vem av följande var 
först att regera det Heliga Romerska Riket: a) Karl den Store, eller b) Zeus?” Mätning av 
konfidens gjordes i form av sannolikhet där respondenterna för varje svar ombads att uppge i 
sannolikhet för hur säkra de var att svaret var korrekt. Resultatet visade ett positivt samband 
mellan extraversion och grad av överkonfidens, medan inget samband kunde visas mellan 
överkonfidens och någon av personlighetsfaktorerna neuroticism, öppenhet, vänlighet eller 
samvetsgrannhet. Vidare visades inget samband mellan överkonfidens och personlighetsdrag i 
Wright och Phillips (1979; ref i Stankov & Crawford, 1996; Shaefer et al., 2004) studie. 

I Palliers et al. (2002) studie där samband mellan respondenters personlighet och realism i 
bedömningar undersöktes, kartlades personlighetstyp med tre olika personlighetsformulär, 
däribland formuläret för extraversion av Costa och McCrae (1992). I studien användes också 
bl.a. frågor som testade kunskaper i teknik, vetenskap och geografi, där respondenterna fick 
uppge i sannolikhet för hur säkra de var på att svaren var korrekta. Resultatet visade inget 
signifikant samband mellan extraversion och överkonfidens vid vald signifikansnivå 0.01. 
Författarna menar att personlighetsdrag inte tycks spela någon avgörande roll för hur 
realistiskt respondenter bedömer sin prestation. 

Sammanfattning 

Flertalet studier (t.ex., Soll, 1996; Pulford & Colman, 1997), har visat att grad av 
överkonfidens är kopplat till uppgifters svårighetsgrad, och slutsatsen har varit att svårare 
frågor genererar en högre grad överkonfidens (Klayman et al., 1999). Andra studier (t.ex., 
Griffin & Tversky, 1992) har dock visat att svårighetsgrad inte helt kan förklara grad av 
överkonfidens. Gigerenzer et al. (1991) har visat att överkonfidens försvinner med 
slumpmässigt valda frågor, medan andra studier (t.ex., Klayman et al., 1999), visat 
överkonfidens trots slumpmässigt valda frågor. Flertalet studier (t.ex., Schneider, 1995) har 
vidare visat att sannolikhetsbedömningar för varje enskild fråga genererar överkonfidens 
jämfört med frekvensbedömningar över en rad frågor, där resultatet visat underkonfidens. Det 
finns emellertid studier (Brenners et al., 1996; Griffin & Buehler, 1999) där ingen skillnad 
mellan bedömningarna kunnat visas. 

Gällande könsskillnader har forskning visat motstridiga resultat. Flertalet studier (t.ex., Soll & 
Klayman, 2003), har visat att män är mer överkonfidenta än kvinnor, medan andra studier 
(t.ex., Jonsson & Allwood, 2003) inte har kunnat visa någon skillnad mellan könen. Det finns 
även studier (t.ex., Mynttinens et al., 2009a) som visat att kvinnor är mer överkonfidenta än 
män. I studier där personlighet och överkonfidens undersökts har det inte kunnat visas något 
samband mellan personlighetsfaktorer och grad av överkonfidens (Pallier et al., 2002; Wright 
& Phillips, 1979; ref i Stankov & Crawford, 1996). Inte heller i Schaefers et al. (2004) studie 
kunde några samband visas mellan grad av överkonfidens och personlighetsfaktorerna 
neuroticism, öppenhet, vänlighet eller samvetsgrannhet. Dock visades ett positivt samband 
mellan extraversion och överkonfidens. 

Syfte 

Då flertalet studier (t.ex., Soll, 1996) visat att överkonfidens är störst vid svåra uppgifter, men 
där bl.a. Griffin och Tversky (1992) visat att grad av överkonfidens inte helt kan förklaras av 
uppgifters svårighetsgrad, skall två ämnesområden undersökas i föreliggande studie. Syftet är 
att undersöka om grad av överkonfidens kan variera mellan olika ämnesområden utan att 
variationen kan förklaras av olika svårighetsgrad, dvs. olika prestationer. Konfidens skall 
mätas med frekvensbedömning, och som utgångspunkt används Moore och Healys (2007) 
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definition av överkonfidens som överestimering av den egna förmågan/prestationen. 
Ämnesområdena som skall undersökas är vinnare i svenska melodifestivalen mellan åren 1969 
och 1995, samt nobelpristagare i litteratur mellan åren 1969 och 1995. Avsikten är att 
undersöka om respondenterna är mer konfidenta inom ämnesområdet vinnare i svenska 
melodifestivalen, då de eventuellt har hört talas om svarsalternativen i större uträckning 
jämfört med svarsalternativen inom ämnesområdet nobelpristagare. Svarsalternativ som är 
mer ”kända” möjliggör för respondenterna att ha uppfattningar alternativt en känsla för vilket 
svar som är korrekt, och därmed uppvisa högre konfidens jämfört med nobelpristagare, där de 
i större utsträckning kan uppleva att de chansat. Då frågorna gäller bidrag som var med i 
melodifestivalen för över 15 år sedan, och respondenternas ålder är mellan 18-19 år, är det 
dock inte säkert att respondenterna är mer kunniga inom det ”kända” ämnesområdet jämfört 
med ämnesområdet nobelpristagare. Därmed kan respondenterna visa högre grad 
överkonfidens inom frågorna om melodifestivalvinnare jämfört med nobelpristagare, utan att 
skillnaden kan förklaras av olika svårighetsgrad, dvs. olika prestationer. 

Ytterligare syfte med studien är att utifrån Moore och Healys (2007) resonemang om varför 
sannolikhetsbedömningar genererar högre grad överkonfidens jämfört med 
frekvensbedömningar, undersöka om det finns någon skillnad i överkonfidens mellan 
frekvensbedömningar som genomförs efter samtliga frågor, med bedömningar som genomförs 
efter varannan fråga. Moore och Healy (2007) menar att sannolikhetsbedömningar vid varje 
fråga påverkas uppåt, dvs. genererar högre grad konfidens, av både överprecision och 
överestimering, medan frekvensbedömning över en rad frågor enbart påverkas av 
överestimering. Eventuellt kan även överprecision påverka frekvensbedömningar då de sker 
med tätare intervall, och således sker under liknande förhållanden som 
sannolikhetsbedömningar. I föreliggande studie avses bedömning efter samtliga frågor samt 
bedömning efter varannan fråga undersökas, då avvägning gjorts att frekvensbedömning efter 
varje fråga inte varit ett fungerande upplägg. Vid bedömning efter varje fråga torde rationella 
respondenter välja det andra svarsalternativet vid de fall då de bedömt att de inte besvarat 
frågan korrekt. Således valdes istället bedömning efter samtliga frågor samt efter varannan 
fråga, då respondenterna efter varannan fråga kan bedöma att något av de två svaren är fel, 
utan att veta vilket av svaren det är. Syftet är att undersöka om det förekommer någon skillnad 
mellan bedömningstyperna med kontroll för svårighetsgrad, dvs. prestation. 

Vidare avses med studien att undersöka könsskillnader i överkonfidens, då forskning kring 
könsskillnader visat varierande resultat. Undersökning av könsskillnader skall genomföras 
med kontroll för svårighetsgrad, dvs. prestation. Ytterligare syfte är att undersöka samband 
mellan personlighetsfaktorer och grad av överkonfidens, då studier som undersökt sambandet 
är relativt få. Personlighetsfaktorerna/dimensionerna som skall undersökas är extraversion 
och neuroticism. Extraversion undersöks då höga värden inom faktorn bl.a. karaktäriseras av 
att individer är sociala, aktiva, pratsamma och optimistiska (Costa & McCrae, 1992; ref i 
Cervone & Pervine, 2008; Fahlke & Johansson, 2007), vilket bedöms kunna ha samband med 
överkonfidens. Neuroticism undersöks då höga värden inom faktorn karaktäriseras av att 
individer är ängsliga, oroliga och osäkra (Costa & McCrae, 1992; ref i Cervone & Pervine, 
2008; Fahlke & Johansson, 2007), vilket bedöms kunna ha samband med låg tilltro till den 
egna förmågan, dvs. underkonfidens alternativt låg grad av överkonfidens. 

Frågeställningar: 

• Förekommer det någon skillnad i differens mellan bedömning och prestation mellan 
de två ämnesområdena, med kontroll för svårighetsgrad? 
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• Förekommer det någon skillnad i differens mellan bedömning och prestation mellan 
de två typerna av frekvensbedömningar, med kontroll för svårighetsgrad? 

• Finns det några könsskillnader i differens mellan bedömning och prestation, med 
kontroll för svårighetsgrad? 

• Finns det samband mellan personlighetsfaktorerna extraversion samt neuroticism och 
differens mellan bedömning och prestation? 

Metod 

Försökspersoner 

I studien deltog 71 manliga och 68 kvinnliga elever från olika program vid en gymnasieskola, 
som läste fjärde och sjätte terminen. Totalt besvarades frågeformulären av 152 elever, men då 
13 elever inte fyllde i en eller flera frågor var det totalt 139 elever som deltog i studien. 
Elevernas ålder var mellan 18 och 19 år. Urvalet som användes var tillgänglighetsurval. 

Mätinstrument 

I studien användes två frågeformulär. Dels ett frågeformulär om vinnare i svenska 
melodifestivalen åren 1969-1995, och nobelpristagare i litteratur åren 1969-1995, och dels 
ett svenskt översatt frågeformulär om personlighetsdimensionerna extraversion och 
neuroticism, hämtat från NEO Five-Factor Inventory (FFI, Costa & McCrae, 1992). 
Frågeformuläret om vinnare i svenska melodifestivalen samt nobelpristagare bestod av 30 
slumpmässigt valda tvåalternativsfrågor inom vardera ämnesområde. Vid lottning av 
svarsalternativ till melodifestivalvinnare ingick samtliga 25 artister (bidrag) som vunnit 
tävlingen någon gång mellan 1969-1995, enligt Sveriges Radio (2010). Samtliga artister 
valdes slumpmässigt med i formuläret minst en gång, och som mest valdes samma artist 
(bidrag) fem gånger. Lottningen gjordes om vid två tillfällen då frågorna blev identiska med 
en tidigare. Den artist/det bidrag som drogs först vid varje lottning placerades som 
förstaalternativ i varje fråga. Vid lottning av svarsalternativ till nobelpristagare ingick 
samtliga 27 författare som vunnit nobelpriset någon gång mellan 1969-1995, enligt The 
Official Web Site of the Nobel Foundation (2010). Totalt valdes 26 av författarna 
slumpmässigt med i formuläret minst en gång, och som mest valdes samma författare fyra 
gånger. Lottningen gjordes om vid ett tillfälle då frågan blev identisk med en tidigare. Den 
författare som drogs först vid varje lottning placerades som förstaalternativ i varje fråga. 

I formuläret om melodifestivalvinnare och nobelpristagare ombads respondenter att dels 
markera den artist respektive författare, som vunnit melodifestivalen respektive nobelpriset i 
litteratur först av de två svarsalternativen, och sedan vid självbedömningsfrågor bedöma hur 
många av frågorna som var korrekt besvarade. Bedömningarna genomfördes efter varannan 
fråga alternativt efter samtliga frågor i varje ämnesområde (se bilaga 1 med formulär 
bestående av ämnesområdena melodifestivalvinnare och nobelpristagare, med bedömning 
efter varannan fråga). Exempel på frågor som förekom var ”vem av följande två artister (med 
respektive bidrag) var först med att vinna svenska melodifestivalen: Tommy Körberg (Stad I 
Ljus) eller Björn Skifs (Fångad I En Dröm)?”, och ”vem av följande två författare var först 
med att vinna nobelpriset i litteratur: Saul Bellow eller Eugenio Montale?” I linje med 
Gigerenzer et al. (1991) informerades respondenterna om att ett av svarsalternativen alltid var 
rätt, och att samtliga svarsalternativ någon gång under perioden 1969-1995 hade vunnit 
melodifestivalen respektive nobelpriset. 

Frågeformuläret för extraversion och neuroticism, hämtat från NEO Five-Factor Inventory 
(FFI) av Costa och McCrae (1992 (se bilaga 2)), behandlade personlighetsdimensioner och 
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bestod av 12 stycken påståenden inom varje dimension. Respondenterna ombads att ta 
ställning till påståendena med hjälp av fem olika svarsalternativ, vilka var: instämmer inte alls 
(0p); instämmer inte (1p); varken eller (2p); instämmer (3p); instämmer helt och hållet (4p).   
Totalt kunde respondenterna få mellan 0 och 48 poäng på varje personlighetsdimension, och 
desto högre poäng en respondent fått desto högre grad av personlighetsdraget upplever sig 
respondenten ha. Testets interna konsistens har undersökts i studier av Egan, Deary och 
Austin (2000) och Schmitz, Hartkamp, Baldini, Rollnik och Tress (2001), som visat 
alphavärden för de fem dimensionerna mellan 0.72-0.87 respektive 0.66-0.84. Vidare har 
frågeformuläret visat god konvergent validitet med andra personlighetsformulär (Parker & 
Stumpf, 1998). Exempel på påståenden som förekom i formuläret var ”jag tycker om att ha 
mycket folk omkring mig” (extraversion) och ”jag känner mig ofta underlägsen andra 
människor” (neuroticism). 

Procedur 

Kontakt togs med flera lärare på en gymnasieskola, som ansvarade för klasser där pojkar och 
flickor var relativt jämnt fördelade i klasserna. Vid kontakten beskrevs studiens syfte och 
förfrågan gjordes om det fanns möjlighet för eleverna att besvara frågeformulär om prestation, 
självbedömning samt personlighet. Då möjlighet fanns för eleverna att delta i studien ombads 
lärarna att framföra information till eleverna om den kommande studien och att deltagandet 
var frivilligt. Därefter bestämdes datum då studien kunde genomföras. 

Innan frågeformulären delades ut informerades eleverna, av studiens författare, kort om 
undersökningens syfte och hur formulären var utformade. Informationen som gavs om syftet 
var att studien undersökte prestation, självbedömning samt personlighet. Eleverna 
informerades även om att instruktioner för frågeformulären stod överst i respektive formulär. 
Frivilligt deltagande, möjlighet att avbryta när som helst samt konfidentialitet lyftes fram. 

Utdelning av frågeformulären gjordes utifrån hur eleverna var placerade i klassrummen, där 
formulären med bedömning efter varannan fråga respektive efter samtliga frågor delades ut 
varannan gång. Studiens författare delade ut frågeformulären till pojkarna och ansvarig lärare 
delade ut frågeformulären till flickorna. Då ordningsföljden för hur formulären besvarades 
eventuellt kunde påverka resultatet bifogades frågorna om melodifestivalvinnare varannan 
gång före frågorna om nobelpristagare och varannan gång efter, i respektive formulär. 
Samtliga formulär försågs med ett försättsblad med rubriken prestation och bedömning. 
Besvarandet av frågeformulären tog ca 15 minuter. 

Dataanalys 

Insamlad data analyserades i SPSS (version 16.0). För att besvara första frågeställningen, om 
det förekommer någon skillnad i differens mellan bedömning och prestation mellan de två 
ämnesområdena, med kontroll för svårighetsgrad, genomfördes ett beroende t-test på 
differenserna och ett på prestationerna inom båda ämnesområdena. Med beroende t-test 
undersöktes även förekomst av överkonfidens inom respektive ämnesområde, samt skillnad 
mellan bedömningarna inom ämnesområdena. 

Studiens andra och tredje frågeställning var om det förekommer någon skillnad i differens 
mellan bedömning och prestation mellan de två typerna av frekvensbedömningar, samt om det 
finns några könsskillnader i differens mellan bedömning och prestation, med kontroll för 
svårighetsgrad. För att besvara frågeställningarna genomfördes en oberoende tvåvägs 
variansanalys på differenserna inom respektive ämnesområde, med bedömningstyp och kön 
som oberoende variabler. För kontroll av svårighetsgrad genomfördes en oberoende tvåvägs 
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variansanalys på prestationerna inom respektive ämnesområde, med bedömningstyp och kön 
som oberoende variabler. Med åtta beroende t-test undersöktes även förekomst av 
överkonfidens inom båda bedömningstyperna samt hos pojkar och flickor. 

För besvarandet av frågeställning fyra, om det finns samband mellan personlighetsfaktorerna 
extraversion samt neuroticism och differens mellan bedömning och prestation, genomfördes 
tolv bivariata korrelationstest (Pearson). Vidare genomfördes två Pearsons r test för samband 
mellan neuroticism och bedömning inom specifikt ämnesområdet nobelpristagare, och mellan 
neuroticism och prestation inom nobelpristagare, när bedömning gjordes efter samtliga frågor. 
Slutligen genomfördes Pearsons r test för undersökning av samband mellan extraversion och 
differens mellan bedömning och prestation, hos pojkar respektive flickor separat. Hos pojkar 
undersöktes även samband mellan extraversion och bedömning inom nobelpristagare, samt 
mellan extraversion och prestation. 

Resultat 

Studiens första frågeställning var om det förekommer någon skillnad i differens mellan 
bedömning och prestation mellan de två ämnesområdena, med kontroll för svårighetsgrad. 
Tabell 1 visar resultat från två beroende t-test för skillnad mellan differenserna samt 
prestationerna. 

Tabell 1.       
Medelvärden för differens mellan bedömning och prestation samt för prestation, antal respondenter, 
standardavvikelser, t-värden, frihetsgrader och p-värden. 

 M N SD t df p 

Differens inom melodifestivalvinnare 0.52 139 6.43 
7.75 138 0.000 

Differens inom nobelpristagare -4.05 139 8.37 

Prestation inom melodifestivalvinnare 15.50 139 2.52 
-0.31 138 0.761 

Prestation inom nobelpristagare 15.60 139 3.18 

Vald signifikansnivå: 0.05       
 
Resultatet visade en signifikant skillnad i differens mellan bedömning och prestation mellan 
ämnesområdena melodifestivalvinnare (M=0.52) och nobelpristagare (M=-4.05) t(138)=7.75, 
p<0.05 (se tabell 1). Respondenterna visade svag överkonfidens inom ämnesområdet 
melodifestivalvinnare och underkonfidens inom ämnesområdet nobelpristagare. Det förelåg 
dock ingen signifikant skillnad i prestation mellan ämnesområdena t(138)=-0.31, p>0.05 (se 
tabell 1). Respondenterna presterade lika resultat på ämnesområdena. 

Vidare undersöktes med två beroende t-test förekomst av överkonfidens inom 
ämnesområdena melodifestivalvinnare och nobelpristagare. Det förelåg ingen signifikant 
skillnad mellan bedömning (M=15.90, SD=5.39) och prestation (M=15.50, SD=2.52) inom 
ämnesområdet melodifestivalvinnare t(138)=0.72, p>0.05. Respondenterna visade realistisk 
bedömning i förhållande till faktisk prestation. Inom ämnesområdet nobelpristagare förelåg 
dock en signifikant skillnad mellan bedömning (M=11.47, SD=7.07) och prestation 
(M=15.60, SD=3.18) t(138)=-5.81, p<0.05. Respondenterna visade signifikant 
underkonfidens. 

Med ett beroende t-test undersöktes även skillnad mellan bedömning inom ämnesområdet 
melodifestivalvinnare och bedömning inom ämnesområdet nobelpristagare. Det förelåg en 
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signifikant skillnad mellan bedömning inom melodifestivalvinnare (M=15.90, SD=5.39) och 
bedömning inom nobelpristagare (M=11.47, SD=7.07) t(138)=9.23, p<0.05. Respondenterna 
bedömde sin prestation som bättre inom ämnesområdet melodifestivalvinnare jämfört med 
nobelpristagare. 

Studiens andra och tredje frågeställning var om det förekommer någon skillnad i differens 
mellan bedömning och prestation mellan de två typerna av frekvensbedömningar, samt om det 
finns några könsskillnader i differens mellan bedömning och prestation, med kontroll för 
svårighetsgrad. Frågeställningarna besvarades med en oberoende tvåvägs variansanalys på 
differenserna inom respektive ämnesområde, med bedömningstyp och kön som oberoende 
variabler. För kontroll av svårighetsgrad genomfördes även en oberoende tvåvägs 
variansanalys på prestationerna inom respektive ämnesområde, med bedömningstyp och kön 
som oberoende variabler. I förhållande till frågeställning två visar tabell 2 resultat av analysen 
för skillnad i differens mellan bedömning och prestation mellan bedömningstyperna, inom 
ämnesområdet melodifestivalvinnare. För kontroll av svårighetsgrad visar tabell 2 även 
resultat för skillnad i prestation. 

Tabell 2.       
Medelvärden för differens mellan bedömning och prestation samt för prestation inom melodifestivalvinnare, 
antal respondenter, standardavvikelser, F-värden, frihetsgrader och p-värden. 

 M N SD F df p 

Differens hos de som bedömde efter varannan fråga, 
inom melodifestivalvinnare 1.26 69 6.84 

1.74 1,135 0.190 
Differens hos de som bedömde efter samtliga frågor, 
inom melodifestivalvinnare -0.21 70 5.95 

Prestation av de som bedömde efter varannan fråga, 
inom melodifestivalvinnare 15.58 69 2.42 

0.15 1,135 0.699 
Prestation av de som bedömde efter samtliga frågor, 
inom melodifestivalvinnare 15.43 70 2.64 

Vald signifikansnivå: 0.05             

 
Resultatet visade ingen signifikant skillnad i differens mellan bedömning och prestation 
mellan de som bedömde efter varannan fråga och de som bedömde efter samtliga frågor, inom 
ämnesområdet melodifestivalvinnare F1,135=1.74, p>0.05 (se tabell 2). Det förelåg inte heller 
någon signifikant skillnad i prestation mellan de som bedömde efter varannan fråga och de 
som bedömde efter samtliga frågor inom ämnesområdet melodifestivalvinnare F1,135=0.15, 
p>0.05 (se tabell 2). 

I studien undersöktes även med två beroende t-test förekomst av överkonfidens hos 
respondenterna som bedömde efter varannan fråga respektive efter samtliga frågor, inom 
ämnesområdet melodifestivalvinnare. Det förelåg ingen signifikant skillnad mellan 
bedömning (M=16.83, SD=5.46) och prestation (M=15.58, SD=2.42) hos respondenterna som 
bedömde efter varannan fråga t(68)=1.51, p>0.05. Respondenterna visade realistisk 
bedömning i förhållande till faktisk prestation. Inte heller hos respondenterna som bedömde 
efter samtliga frågor förelåg det någon signifikant skillnad mellan bedömning (M=14.99, 
SD=5.20) och prestation (M=15.43, SD=2.64) t(69)=-0.62, p>0.05. Respondenterna visade 
realistisk bedömning i förhållande till faktisk prestation. 
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Med den oberoende tvåvägs variansanalysen på differenserna inom ämnesområdet 
nobelpristagare, med bedömningstyp och kön som oberoende variabler, undersöktes om det 
förekommer någon skillnad i differens mellan bedömning och prestation mellan de båda 
frekvensbedömningarna. Resultatet visas i tabell 3. För kontroll av svårighetsgrad visas även 
resultatet från den oberoende tvåvägs variansanalysen för skillnad i prestation. 

Tabell 3.       
Medelvärden för differens mellan bedömning och prestation samt för prestation inom nobelpristagare, antal 
respondenter, standardavvikelser, F-värden, frihetsgrader och p-värden. 

 M N SD F df p 

Differens hos de som bedömde efter varannan fråga, 
inom nobelpristagare -5.07 69 9.26 

2.38 1,135 0.125 
Differens hos de som bedömde efter samtliga frågor, 
inom nobelpristagare -3.04 70 7.33 

Prestation av de som bedömde efter varannan fråga, 
inom nobelpristagare 15.64 69 3.44 

0.03 1,135 0.856 
Prestation av de som bedömde efter samtliga frågor, 
inom nobelpristagare 15.57 70 2.93 

Vald signifikansnivå: 0.05             

 
Det förelåg ingen signifikant skillnad i differens mellan bedömning och prestation mellan de 
som bedömde efter varannan fråga och de som bedömde efter samtliga frågor, inom 
ämnesområdet nobelpristagare F1,135=2.38, p>0.05 (se tabell 3). Det förelåg inte heller någon 
signifikant skillnad i prestation mellan de som bedömde efter varannan fråga och de som 
bedömde efter samtliga frågor inom ämnesområdet nobelpristagare F1,135=0.03, p>0.05 (se 
tabell 3). 

Även förekomst av överkonfidens hos respondenterna som bedömde efter varannan fråga 
respektive efter samtliga frågor inom ämnesområdet nobelpristagare undersöktes, med två 
beroende t-test. Resultatet visade att det fanns en signifikant skillnad mellan bedömning 
(M=10.71, SD=7.92) och prestation (M=15.64, SD=3.44) hos respondenterna som bedömde 
efter varannan fråga t(68)=-4.31, p<0.05. Respondenterna visade signifikant underkonfidens. 
Även hos respondenterna som bedömde efter samtliga frågor förelåg det en signifikant 
skillnad mellan bedömning (M=12.21, SD=6.08) och prestation (M=15.57, SD=2.93) t(69)=-
3.94, p<0.05. Respondenterna visade signifikant underkonfidens. 

Studiens tredje frågeställning var om det finns några könsskillnader i differens mellan 
bedömning och prestation, med kontroll för svårighetsgrad. Tabell 4 visar resultatet från den 
oberoende tvåvägs variansanalysen för skillnad i differens mellan bedömning och prestation 
mellan pojkar och flickor, inom ämnesområdet melodifestivalvinnare. För kontroll av 
svårighetsgrad visar tabellen även resultatet från oberoende tvåvägs variansanalysen för 
skillnad i prestation. 
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Tabell 4.       
Medelvärden för differens mellan bedömning och prestation hos pojkar resp. flickor samt för prestation inom 
melodifestivalvinnare, antal respondenter, standardavvikelser, F-värden, frihetsgrader och p-värden. 

 M N SD F df p 

Differens hos pojkar inom melodifestivalvinnare 2.06 71 6.53 
8.62 1,135 0.004 

Differens hos flickor inom melodifestivalvinnare -1.09 68 5.95 

Prestation av pojkar inom melodifestivalvinnare 15.17 71 2.66 
2.57 1,135 0.111 

Prestation av flickor inom melodifestivalvinnare 15.85 68 2.34 

Vald signifikansnivå: 0.05             

 
Det förelåg en signifikant skillnad i differens mellan bedömning och prestation mellan pojkar 
(M=2.06) och flickor (M=-1.09), inom ämnesområdet melodifestivalvinnare F1,135=8.62, 
p<0.05 (se tabell 4). Pojkar visade överkonfidens medan flickor visade underkonfidens. Det 
förelåg dock ingen signifikant skillnad i prestation mellan pojkar och flickor inom 
ämnesområdet melodifestivalvinnare F1,135=2.57, p>0.05 (se tabell 4). Pojkar och flickor 
presterade lika resultat. 

Med två beroende t-test undersöktes även förekomst av överkonfidens hos både pojkar och 
flickor, inom ämnesområdet melodifestivalvinnare. Hos pojkar förelåg det en signifikant 
skillnad mellan bedömning (M=17.03, SD=5.34) och prestation (M=15.17, SD=2.66) 
t(70)=2.38, p<0.05. Pojkar visade signifikant överkonfidens. Hos flickor förelåg det inte 
någon signifikant skillnad mellan bedömning (M=14.72, SD=5.23) och prestation (M=15.85, 
SD=2.34) t(67)=-1.56, p>0.05. Flickor visade realistisk bedömning i förhållande till faktisk 
prestation. 

Vidare undersöktes om det förekommer någon skillnad i differens mellan bedömning och 
prestation mellan pojkar och flickor, inom ämnesområdet nobelpristagare. I tabell 5 visas 
resultatet från den oberoende tvåvägs variansanalysen för skillnad i differens mellan 
bedömning och prestation mellan pojkar och flickor, inom ämnesområdet nobelpristagare. För 
kontroll av svårighetsgrad visar tabellen även resultatet från oberoende tvåvägs 
variansanalysen för skillnad i prestation. 

Tabell 5.       
Medelvärden för differens mellan bedömning och prestation hos pojkar resp. flickor samt för prestation inom 
nobelpristagare, antal respondenter, standardavvikelser, F-värden, frihetsgrader och p-värden. 

 M N SD F df p 

Differens hos pojkar inom nobelpristagare -1.76 71 8.65 
11.99 1,135 0.001 

Differens hos flickor inom nobelpristagare -6.44 68 7.41 

Prestation av pojkar inom nobelpristagare 15.06 71 3.13 
4.40 1,135 0.038 

Prestation av flickor inom nobelpristagare 16.18 68 3.15 

Vald signifikansnivå: 0.05             

 
Det förelåg en signifikant skillnad i differens mellan bedömning och prestation mellan pojkar 
(M=-1.76) och flickor (M=-6.44), inom ämnesområdet nobelpristagare F1,135=11.99, p<0.05 
(se tabell 5). Flickor visade högre grad underkonfidens jämfört med pojkar. Dock förelåg även 
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en signifikant skillnad mellan pojkars och flickors prestation inom ämnesområdet 
nobelpristagare (M=15.06 respektive M=16.18) F1,135=4.40, p<0.05 (se tabell 5). Flickor 
presterade bättre resultat jämfört med pojkar. 

Även förekomst av överkonfidens hos både pojkar och flickor inom ämnesområdet 
nobelpristagare undersöktes, med två beroende t-test. Hos pojkar förelåg det inte någon 
signifikant skillnad mellan bedömning (M=13.10, SD=7.24) och prestation (M=15.06, 
SD=3.13) t(70)=-1.88, p>0.05. Pojkar visade realistisk bedömning i förhållande till faktisk 
prestation. Hos flickor fanns en signifikant skillnad mellan bedömning (M=9.76, SD=6.52) 
och prestation (M=16.18, SD=3.15) t(67)=-7.16, p<0.05. Flickor visade signifikant 
underkonfidens. 

I studien undersöktes även interaktionseffekt mellan typ av bedömning och kön, gällande 
differens mellan bedömning och prestation, inom både ämnesområdet melodifestivalvinnare 
och nobelpristagare. Resultat från oberoende tvåvägs variansanalys visade att det inte förelåg 
någon signifikant interaktionseffekt mellan typ av bedömning och kön inom 
melodifestivalvinnare F1,135=0.11, p>0.05, och inte heller inom nobelpristagare F1,135=1.01, 
p>0.05. Med oberoende tvåvägs variansanalys undersöktes även interaktionseffekt mellan typ 
av bedömning och kön, gällande prestation, inom båda ämnesområdena. Det förelåg ingen 
signifikant interaktionseffekt varken inom ämnesområdet melodifestivalvinnare F1,135=0.00, 
p>0.05, eller inom nobelpristagare F1,135=0.37, p>0.05. 

Studiens fjärde frågeställning var om det finns samband mellan personlighetsfaktorerna 
extraversion samt neuroticism och differens mellan bedömning och prestation. Tabell 6 visar 
resultat från Pearsons r test för korrelationer mellan personlighetsfaktorerna och differenserna 
mellan bedömning och prestation. Korrelationstesten genomfördes dels med båda 
bedömningstyperna inkluderade, dels enbart med bedömning efter varannan fråga och dels 
enbart med bedömning efter samtliga frågor. 

Tabell 6.             
r-värden för korrelation mellan neuroticism resp. extraversion och differens mellan bedömning och prestation, 
inom båda bedömningstyperna, inom bedömning efter varannan fråga samt inom bedömning efter samtliga 
frågor, antal respondenter och p-värden. 

  
båda 

bedömningstyperna 
 bedömning efter 

varannan fråga 
 bedömning efter 

samtliga frågor 

  r N p  r N p  r N p 

Melodifestival- 
vinnare 

Neuroticism -0.03 139 0.719   0.11 69 0.383   -0.20 70 0.091 

Extraversion -0.04 139 0.638  -0.12 69 0.338  0.05 70 0.667 

Nobelpristagare 
Neuroticism 0.02 139 0.861  0.21 69 0.083  -0.24 70 0.049* 

Extraversion -0.15 139 0.076   -0.24 69 0.052   -0.02 70 0.901 

Vald signifikansnivå: 0.05     * signifikant på 0.05-nivå            
 
Resultaten visade inga signifikanta korrelationer mellan extraversion och differens mellan 
bedömning och prestation, inom något av ämnesområdena. Dock visades en tendens till 
signifikant korrelation mellan extraversion och differens mellan bedömning och prestation 
inom ämnesområdet nobelpristagare, när bedömning gjordes efter varannan fråga (se tabell 6). 
Inom ämnesområdet melodifestivalvinnare förelåg inte heller någon signifikant korrelation 
mellan neuroticism och differens mellan bedömning och prestation (se tabell 6). Dock visade 
resultatet en signifikant negativ korrelation inom ämnesområdet nobelpristagare mellan 
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neuroticism och differens mellan bedömning och prestation, då bedömning gjordes efter 
samtliga frågor r(68)=-0.24, p<0.05 (se tabell 6). Resultatet innebar att desto högre grad 
neuroticism respondenterna uppgav, desto tydligare negativ var respondenternas differens 
mellan bedömning och prestation, dvs. desto mer underskattade de sin prestation. 

För att ytterligare analysera sambandet mellan neuroticism och differens mellan bedömning 
och prestation, inom ämnesområdet nobelpristagare, undersöktes även samband mellan 
neuroticism och bedömning separat, hos respondenterna som bedömt efter samtliga frågor. 
Även samband mellan neuroticism och prestation undersöktes separat. Resultat från Pearsons 
r test visade en signifikant negativ korrelation mellan neuroticism och bedömning r(68)=-
0.24, p<0.05. Resultatet innebar att desto högre grad neuroticism respondenterna uppgav, 
desto lägre bedömde de sin prestation. Pearsons r test visade dock ingen signifikant 
korrelation mellan neuroticism och prestation inom ämnesområdet nobelpristagare, hos 
respondenterna som bedömde efter samtliga frågor r(68)=0.08, p>0.05. 

Då det visades en tendens till signifikant korrelation mellan extraversion och differens mellan 
bedömning och prestation inom ämnesområdet nobelpristagare, när bedömning gjordes efter 
varannan fråga, undersöktes sambandet med pojkar och flickor separat. Pearsons r test visade 
en signifikant negativ korrelation hos pojkar mellan extraversion och differens mellan 
bedömning och prestation r(34)=-0.35, p<0.05. Resultatet innebar att desto högre grad 
extraversion pojkarna uppgav, desto tydligare negativ var deras differens mellan bedömning 
och prestation, dvs. desto mer underskattade de sin prestation. Hos flickor förelåg ingen 
signifikant korrelation mellan extraversion och differens mellan bedömning och prestation 
r(31)=-0.06, p>0.05. 

Korrelationen inom ämnesområdet nobelpristagare hos pojkar, mellan extraversion och 
differens mellan bedömning och prestation, undersöktes vidare med Pearsons r test för 
samband mellan extraversion och bedömning separat. Även samband mellan extraversion och 
prestation undersöktes separat. Resultatet visade en signifikant negativ korrelation mellan 
extraversion och bedömning inom ämnesområdet nobelpristagare r(34)=-0.33, p<0.05. 
Resultatet innebar att desto högre grad extraversion pojkarna uppgav, desto lägre bedömde de 
sin prestation. Någon signifikant korrelation mellan extraversion och prestation förelåg inte 
r(34)=0.22, p>0.05. 

Sammanfattning av resultat 

• Förekommer det någon skillnad i differens mellan bedömning och prestation mellan 
de två ämnesområdena, med kontroll för svårighetsgrad? Resultatet visade att det 
förekom en skillnad mellan differenserna mellan de två ämnesområdena, när 
ämnesområdena hade samma svårighetsgrad. Ämnesområdet melodifestivalvinnare 
genererade realistisk bedömning medan ämnesområdet nobelpristagare genererade 
underkonfidens. 

• Förekommer det någon skillnad i differens mellan bedömning och prestation mellan 
de två typerna av frekvensbedömningar, med kontroll för svårighetsgrad? Resultatet 
visade att det inte förekom någon skillnad i differens mellan de två 
bedömningstyperna, båda generade realistisk bedömning inom ämnesområdet 
melodifestivalvinnare och underkonfidens inom nobelpristagare. 

• Finns det några könsskillnader i differens mellan bedömning och prestation, med 
kontroll för svårighetsgrad? Resultatet visade att det fanns könsskillnader inom 
ämnesområdet melodifestivalvinnare, med kontroll för svårighetsgrad. Pojkar visade 
överkonfidens medan flickor visade realistisk bedömning. Även inom ämnesområdet 
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nobelpristagare fanns en skillnad i differens mellan könen, pojkar visade realistisk 
bedömning medan flickor visade underkonfidens. Flickor presterade emellertid också 
bättre än pojkar. 

• Finns det samband mellan personlighetsfaktorerna extraversion samt neuroticism och 
differens mellan bedömning och prestation? Resultatet visade att det fanns en negativ 
korrelation mellan både extraversion och neuroticism, och differens mellan 
bedömning och prestation. Resultaten innebar att desto högre grad extraversion och 
neuroticism respondenterna uppgav, desto tydligare negativ var respondenternas 
differens mellan bedömning och prestation, dvs. desto mer underskattade de sin 
prestation. 

Diskussion 

Studiens första frågeställning var om det förekommer någon skillnad i differens mellan 
bedömning och prestation mellan de två ämnesområdena melodifestivalvinnare och 
nobelpristagare, med kontroll för svårighetsgrad. Avsikten var att undersöka om 
respondenterna var mer konfidenta inom ämnesområdet melodifestivalvinnare jämfört med 
ämnesområdet nobelpristagare, då de eventuellt hade hört talas om svarsalternativen i större 
utsträckning inom melodifestivalvinnare. De mer ”kända” svarsalternativen skulle möjliggöra 
för respondenterna att ha uppfattningar om, alternativt en känsla för, vilket svar som var 
korrekt, och därmed visa högre grad konfidens inom ämnesområdet. Då frågorna gällde 
bidrag som var med i melodifestivalen för över 15 år sedan, och respondenternas ålder var 
mellan 18-19 år, var antagandet att respondenterna inte nödvändigtvis skulle prestera bättre 
inom ämnesområdet melodifestivalvinnare jämfört med det mer ”okända” ämnesområdet 
nobelpristagare. Enligt detta resonemang var hypotesen att ämnesområdet 
melodifestivalvinnare skulle generera en högre grad överkonfidens jämfört med 
ämnesområdet nobelpristagare, utan att skillnaden kunde förklaras av olika svårighetsgrad, 
dvs. olika prestationer. 

Resultatet visade att det förelåg en signifikant skillnad i differens mellan bedömning och 
prestation mellan ämnesområdena melodifestivalvinnare och nobelpristagare (se tabell 1). 
Respondenterna visade svag överkonfidens inom ämnesområdet melodifestivalvinnare och 
underkonfidens inom nobelpristagare. Ytterligare analys visade dock att det förelåg en 
signifikant realistisk bedömning inom ämnesområdet melodifestivalvinnare och signifikant 
underkonfidens inom nobelpristagare. Konfidensen inom melodifestivalvinnare var 
signifikant högre jämfört med konfidensen inom nobelpristagare (Bedömning M=15.90 
respektive M=11.47). Resultatet som visade att underkonfidens förelåg överensstämmer med 
Gigerenzers et al. (1991), Griffin och Tverskys (1992), Stankov och Crawfords (1996) och 
Schneiders (1995) studier med frekvensbedömningar. Resultatet som visade att realistisk 
bedömning förelåg går i linje med Gigerenzers et al. (1991) studie, då icke slumpmässigt 
valda frågor användes. Vidare förelåg ingen signifikant skillnad i prestation mellan 
ämnesområdena i föreliggande studie (se tabell 1), respondenterna presterade lika resultat på 
områdena. Skillnaden i differens mellan bedömning och prestation, mellan ämnesområdena, 
kan således inte förklaras av olika svårighetsgrad. Resultatet går i linje med Griffin och 
Tverskys (1992) och Klaymans et al. (1999) studier med sannolikhetsbedömningar, där 
resultaten visade att ämnesområdenas svårighetsgrad inte helt kunde förklara variationen i 
differens mellan bedömning och prestation. 

Enligt Brenner et al. (1996) är den främsta orsaken till om studier visar överkonfidens 
frågornas svårighetsgrad. Resultatet i föreliggande studie med skillnad i differenserna mellan 
ämnesområdena, med kontroll för svårighetsgrad, visade visserligen inte en högre grad 
överkonfidens inom ämnesområdet melodifestivalvinnare som förmodades, men indikerar att 
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det finns fler faktorer som påverkar differensen mellan bedömning och prestation än 
uppgifternas svårighetsgrad. Utifrån jämförelse med svårighetsgraderna på Griffin och 
Tverskys (1992) ämnesområden förefaller det vidare som om uppgifternas svårighetsgrad inte 
helt kan förklara grad av differens mellan bedömning och prestation. I Griffin och Tverskys 
(1992) studie genererade ämnesområdena delstaters röstning i presidentval och andel 
examinerade studenter på high-schools i olika delstater underkonfidens vid 
frekvensbedömning, när andel korrekta svar inom ämnesområdena var 51,2 respektive 49,8 
%. I föreliggande studie var andel korrekta svar inom ämnesområdet melodifestivalvinnare 
51,7 % (15.50 av 30), dvs. tämligen lika svårighetsgrad som ämnesområdena i Griffin och 
Tverskys (1992) studie, men ämnesområdet genererade realistisk bedömning hos 
respondenterna. 

I linje med antagandet som gjordes kan den varierande konfidensen, och varierande 
differensen mellan bedömning och prestation mellan ämnesområdena, bero på att 
svarsalternativen inom ämnesområdet melodifestivalvinnare var mer kända för 
respondenterna. Eventuellt möjliggjorde det för respondenterna att få en känsla eller 
uppfattning om vilket bidrag som vunnit tävlingen först av de två alternativen. Inom 
ämnesområdet nobelpristagare, där svarsalternativen möjligen i högre utsträckning var okända 
för respondenterna, kan de i större utsträckning upplevt att de chansat på frågorna. 
Variationen i konfidens och därmed i differens mellan bedömning och prestation kan också 
bero på ämnesområdena i sig, och inte specifikt på vilka svarsalternativ respondenterna 
ställdes inför. Eventuellt uppfattade respondenterna sig mer kunniga inom musikfrågor 
jämfört med litteraturfrågor, oberoende av vilka svarsalternativ som presenterades i 
frågeformuläret. Med utgångspunkt från Griffin och Tverskys (1992) spekulation om varför 
frekvensbedömning över en rad frågor i deras studie genererade underkonfidens, kan 
underkonfidensen inom ämnesområdet nobelpristagare i föreliggande studie förklaras av att 
respondenterna inte tog hänsyn till de svar där de chansat, utan enbart gjorde bedömningen 
utifrån de svar där de var helt säkra att de svarat rätt. Det upplevs emellertid svårförklarat 
varför respondenterna inom ämnesområdet melodifestivalvinnare i större utsträckning skulle 
ha tagit hänsyn till svaren där de chansat. 

Studiens andra frågeställning var om det förekommer någon skillnad i differens mellan 
bedömning och prestation mellan de två typerna av frekvensbedömningar, med kontroll för 
svårighetsgrad. Bedömningstyperna som undersöktes var bedömning efter varannan fråga 
samt efter samtliga frågor. Undersökningen av de två bedömningstyperna gjordes med 
utgångspunkt från Moore och Healys (2007) resonemang om varför sannolikhetsbedömningar 
genererar högre grad överkonfidens jämfört med frekvensbedömningar över en rad frågor. De 
menar att respondenter vid sannolikhetsbedömningar, vid varje enskild fråga, påverkas av 
både överprecision, dvs. överskattning av precisionen i egna kunskaper och slutsatser, och 
överestimering av prestationen. Vid bedömning över en rad frågor i form av 
frekvensbedömningar påverkas respondenterna inte nödvändigtvis av överprecision, utan 
enbart av överestimering. Med utgångspunkt från resonemanget undersöktes skillnad i 
differens mellan bedömning och prestation, mellan bedömning efter varannan fråga och 
bedömning efter samtliga frågor. Syftet var att undersöka huruvida även överprecision kunde 
påverka frekvensbedömningar, och således generera en högre grad överkonfidens, då de sker 
med tätare intervall och därmed under liknande förhållanden som sannolikhetsbedömningar. 

Resultaten visade att det inte förelåg någon signifikant skillnad i differens mellan de två 
bedömningstyperna, varken inom ämnesområdet melodifestivalvinnare (se tabell 2) eller inom 
ämnesområdet nobelpristagare (se tabell 3). Det förelåg inte heller någon signifikant skillnad i 
prestation mellan de som bedömde efter varannan fråga och de som bedömde efter samtliga 



 

18 

frågor, varken inom ämnesområdet melodifestivalvinnare (se tabell 2) eller inom 
ämnesområdet nobelpristagare (se tabell 3). Inom ämnesområdet melodifestivalvinnare 
genererade båda bedömningstyperna realistisk bedömning i förhållande till faktisk prestation, 
och inom ämnesområdet nobelpristagare genererade båda bedömningstyperna 
underkonfidens. 

Resultaten som inte visade någon signifikant skillnad mellan bedömningstyperna är intressant 
utifrån Moore och Healys (2007) resonemang om överprecision och överestimering. 
Eventuellt kunde respondenterna som bedömde efter varannan fråga påverkats av både 
överprecision och överestimering i större utsträckning, då det bör varit lättare för de 
respondenterna att se de två tidigare besvarade frågorna och därmed överskatta sin kunskap 
gällande varje specifik fråga. Eventuellt kunde det varit lättare för respondenterna att 
överskatta sin kunskap när de erhöll direkt information om vilken kunskap som efterfrågades, 
dvs. information om vilka artister med bidrag respektive vilka författare som ställdes mot 
varandra vid respektive fråga. Resonemanget bygger på att de som bedömde efter samtliga 
frågor i mindre utsträckning gick tillbaka till samtliga frågor och gjorde bedömningen utifrån 
varje enskilt svar, utan istället gjorde en helhetsbedömning. Rimligtvis borde då 
respondenterna som bedömde efter samtliga frågor haft svårare att överskatta korrektheten i 
de egna kunskaperna när de inte mindes eller såg exakt vilka kunskaper som krävdes, dvs. 
vilka artister och författare som ställdes mot varandra. Det borde även varit svårare att 
överskatta korrektheten i varje svar när respondenterna som bedömde efter samtliga frågor 
inte mindes exakt vilka svar de angivit. Utifrån Moore och Healys (2007) resonemang skulle 
då respondenterna som bedömde efter varannan fråga kunnat påverkas av både överprecision 
och överestimering, och därmed visat högre grad överkonfidens. Respondenterna som 
bedömde efter samtliga frågor skulle enbart ha överestimerat prestationen i stort och därmed 
visat mer realistisk bedömning, då de rimligtvis inte erinrat sig varje enskild fråga. 

Resultatet som inte visade någon signifikant skillnad mellan bedömningstyperna är vidare 
intressant utifrån ytterligare spekulation kring hur respondenterna kan ha agerat vid 
bedömningarna. Som tidigare nämnts bör det vid bedömning efter varannan fråga, 
jämförelsevis med bedömning efter samtliga frågor, funnits en större möjlighet för 
respondenterna att gå tillbaka till de två tidigare besvarade frågorna. I och med det bör 
respondenterna också i större utsträckning direkt erhållit information om vilka frågor som 
upplevts svåra och där chansning gjorts. Vid bedömning efter samtliga frågor bör 
respondenterna rimligtvis inte utgått från specifika frågor när de bedömde prestationen utan 
istället bedömt utifrån en allmän känsla eller helhetsbedömning av hur väl de presterat över 
samtliga frågor. Om detta är ett riktigt antagande är det intressant att inte bedömning efter 
samtliga frågor genererade en högre grad överkonfidens jämfört med bedömning efter 
varannan fråga. 

Studiens tredje frågeställning handlade om könsskillnader i differens mellan bedömning och 
prestation, med kontroll för svårighetsgrad. Könsskillnader undersöktes då tidigare studier 
visat varierande resultat. Resultatet visade en signifikant skillnad i differens mellan 
bedömning och prestation, mellan pojkar och flickor inom ämnesområdet 
melodifestivalvinnare (se tabell 4). Pojkar visade överkonfidens medan flickor visade 
underkonfidens. Ytterligare analys visade emellertid att pojkar var signifikant överkonfidenta 
inom ämnesområdet melodifestivalvinnare medan flickor var realistiska i sina bedömningar, i 
förhållande till faktisk prestation. Det förelåg dock ingen signifikant skillnad mellan pojkars 
och flickors prestation inom ämnesområdet melodifestivalvinnare (se tabell 4), pojkar och 
flickor presterade lika resultat. 
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Resultatet visar att skillnaden mellan differenserna inte kan förklaras av olika svårighetsgrad. 
En reell könsskillnad i överkonfidens tycks finnas. Skillnaden kan bero på pojkarnas högre 
konfidens inom det specifika ämnesområdet, men också på en generell tendens till högre 
överkonfidens hos pojkar jämfört med flickor. Att det skulle finnas en generell könsskillnad 
bedöms dock tveksamt utifrån tidigare studier av bl.a. Lipko et al. (2009), Stinson och Zhao 
(2008) och Schaefer et al. (2004), som inte kunnat visa några könsskillnader. Resultatet med 
överkonfidens hos pojkar medan flickor visade realistisk bedömning bedöms gå i linje med 
studier av bland annat Soll och Klayman (2003) och Pulford och Colman (1997), som visat att 
män är mer överkonfidenta än kvinnor. Resultatet med signifikant överkonfidens med 
frekvensbedömning, hos pojkar, överensstämmer med resultat från Brenners et al. (1996) och 
Griffin och Buehlers (1999) studier som också visade överkonfidens med frekvensbedömning. 

Pojkars signifikanta överkonfidens inom ämnesområdet melodifestivalvinnare visar att 
överkonfidens förekommer, trots slumpmässigt valda svarsalternativ. Resultatet skulle kunna 
strida mot Gigerenzers et al. (1991) uttalande om att överkonfidens försvinner då uppgifter 
väljs ut slumpmässigt. Gigerenzers et al. (1991) uttalande gällde emellertid 
sannolikhetsbedömningar och ämnesområden som respondenterna var förtrogna med. Utifrån 
att ämnesområdet melodifestivalvinnare, innehållandes artister som vunnit tävlingen mellan 
åren 1969-1995, valdes utifrån att respondenterna inte skulle vara förtrogna med 
ämnesområdet, bedöms inte resultatet i föreliggande studie strida mot Gigerenzers et al. 
(1991) uttalande då det inte är jämförbart. 

Vidare visade resultatet inom ämnesområdet nobelpristagare en signifikant skillnad i differens 
mellan bedömning och prestation, mellan pojkar och flickor (se tabell 5). Flickor visade högre 
grad underkonfidens jämfört med pojkar. Ytterligare analys visade dock att pojkar var 
realistiska i sina bedömningar i förhållande till faktisk prestation, medan flickor var 
signifikant underkonfidenta. Likaså förelåg en signifikant könsskillnad i prestation inom 
ämnesområdet nobelpristagare, flickor presterade bättre resultat jämfört med pojkar (se tabell 
5). Resultatet indikerar att en hard easy effekt föreligger, dvs. pojkar är närmare att visa 
överkonfidens inom ämnesområdet då svårighetsgraden för pojkarna är högre. Effekten av 
svårighetsgrad har tidigare visats av en rad studier (t.ex., Soll, 1996; Pulford & Colman, 
1997). Den relativt tydliga skillnaden mellan pojkars och flickors differens mellan bedömning 
och prestation (M=-1.77 gentemot M=-6.44) bedöms dock inte helt kunna förklaras av den 
tämligen lilla skillnaden i svårighetsgrad, dvs. prestation (M=15.06 gentemot M=16.18). 
Eventuellt finns det även inom ämnesområdet nobelpristagare en reell könsskillnad som 
bidrar till den relativt tydliga skillnaden mellan differenserna. 

Då frågeställning två och tre besvarades med variansanalyser, med bedömningstyp och kön 
som oberoende variabler, undersöktes även interaktionseffekt mellan bedömningstyp och kön 
på differens mellan bedömning och prestation. Även interaktionseffekt mellan bedömningstyp 
och kön på prestation undersöktes. Resultaten visade ingen signifikant interaktionseffekt på 
differens mellan bedömning och prestation, varken inom ämnesområdet melodifestivalvinnare 
eller inom nobelpristagare. Likaså förelåg inte någon signifikant interaktionseffekt på 
prestation inom ämnesområdet melodifestivalvinnare och heller inte inom nobelpristagare. 
Resultatet styrker Brenners et al. (1996) uttalande om betydelsen av frågornas svårighetsgrad. 
Då det inte fanns någon signifikant interaktionseffekt mellan bedömningstyp och kön gällande 
prestationen (svårighetsgrad), visades inte heller någon signifikant interaktionseffekt mellan 
bedömningstyp och kön på differens mellan bedömning och prestation. 

Studiens fjärde frågeställning var om det finns samband mellan personlighetsfaktorerna 
extraversion samt neuroticism och differens mellan bedömning och prestation. 
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Frågeställningen undersöktes då studier som undersökt samband mellan personlighetsfaktorer 
och grad av överkonfidens är relativt få. Extraversion undersöktes då höga värden inom 
faktorn bl.a. karaktäriseras av att individer är sociala, aktiva, pratsamma och optimistiska 
(Costa & McCrae, 1992; ref i Cervone & Pervine, 2008; Fahlke & Johansson, 2007), vilket 
bedömdes kunna ha samband med överkonfidens.  Neuroticism undersöktes då höga värden 
inom faktorn karaktäriseras av att individer är ängsliga, oroliga och osäkra (Costa & McCrae, 
1992; ref i Cervone & Pervine, 2008; Fahlke & Johansson, 2007), vilket bedömdes kunna ha 
samband med låg tilltro till den egna förmågan, dvs. underkonfidens alternativt låg grad av 
överkonfidens. 

Resultaten visade ingen signifikant korrelation mellan personlighetsdimensionen extraversion 
och differens mellan bedömning och prestation, inom något av ämnesområdena när båda 
bedömningstyperna inkluderades (se tabell 6). Det signifikanta sambandet mellan 
extraversion och differens mellan bedömning och prestation som Schaefer et al. (2004) fann 
kunde därmed inte visas, men resultatet går i linje med Palliers et al. (2002) resultat. Någon 
korrelation mellan personlighetsdimensionen neuroticism och differens mellan bedömning 
och prestation förelåg inte heller inom något av ämnesområdena, då båda bedömningstyperna 
inkluderades (se tabell 6). Resultatet överensstämmer med vad Schaefers et al. (2004) studie 
visade. 

Då personlighet bedömdes kunna ha större betydelse vid tillfällen då respondenterna ställdes 
inför en helhetsbedömning, dvs. efter samtliga frågor, delades bedömningstyperna upp separat 
och samband mellan personlighetsdimensionerna och differens mellan bedömning och 
prestation undersöktes vidare. Antagande gjordes att personlighet skulle ha större betydelse 
vid bedömningstillfället efter samtliga frågor, då förhoppningar och chansningar eventuellt 
präglade bedömningen i större utsträckning, och bedömningen troligtvis gjordes utifrån att 
respondenterna inte mindes specifikt vilka artister/författare som ställts mot varandra. Istället 
borde de gjort en generell uppskattning av prestationen. Vid bedömning efter varannan fråga, 
då respondenterna ställdes inför konkreta situationer där de tydligare såg vilka frågor som 
besvarats och där chansning gjorts, antogs att bedömarens personlighet skulle spela en mindre 
roll och att bedömningarna påverkades av andra egenskaper, såsom situationsspecifikt 
självförtroende. Således skulle ett tydligare samband mellan personlighetsfaktorerna och 
differens mellan bedömning och prestation kunna föreligga hos respondenterna som bedömde 
efter samtliga frågor, jämfört med de som bedömde efter varannan fråga. 

När bedömningstyperna undersöktes separat visade resultatet att det förelåg en signifikant 
negativ korrelation mellan neuroticism och differens mellan bedömning och prestation, hos 
respondenterna som bedömde efter samtliga frågor. Korrelationen visades inom 
ämnesområdet nobelpristagare. Resultatet innebar att desto högre grad neuroticism 
respondenterna uppgav, desto tydligare negativ var respondenternas differens mellan 
bedömning och prestation, dvs. desto mer underskattade de sin prestation. För vidare analys 
av korrelationen undersöktes även samband mellan neuroticism och bedömning separat, samt 
samband mellan neuroticism och prestation separat. Resultatet visade en signifikant negativ 
korrelation mellan neuroticism och bedömning, vilket innebar att desto högre grad 
neuroticism respondenterna uppgav, desto lägre bedömde de sin prestation. Det förelåg dock 
ingen signifikant korrelation mellan neuroticism och prestation. Utifrån att höga värden inom 
neuroticism karaktäriseras av ängslighet, oro och osäkerhet (Costa & McCrae, 1992; ref i 
Cervone & Pervine, 2008; Fahlke & Johansson, 2007) anses korrelationerna vara i linje med 
vad som förväntades, då bl.a. osäkerhet förmodades på förhand vara kopplat till en låg tilltro 
till den egna förmågan. Korrelationerna indikerar också att personlighet kan ha större 
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betydelse vid en helhetsbedömning, såsom bedömning efter samtliga frågor, jämfört med 
bedömning efter varannan fråga. 

Antagandet att personlighet skulle inverka mer vid helhetsbedömningarna stöds dock inte då 
det efter uppdelning i kön visades en signifikant negativ korrelation mellan extraversion och 
differens mellan bedömning och prestation, hos pojkar när bedömning gjordes efter varannan 
fråga. Resultatet innebar att desto högre grad extraversion pojkarna uppgav, desto tydligare 
negativ var deras differens mellan bedömning och prestation, dvs. desto mer underskattades 
prestationen. Vidare visades hos pojkar en signifikant negativ korrelation mellan extraversion 
och bedömning, vilket innebar att desto högre grad extraversion pojkarna uppgav desto lägre 
bedömde de sin prestation. Någon signifikant korrelation mellan extraversion och prestation 
fanns inte. De negativa korrelationerna mellan extraversion och differens, samt mellan 
extraversion och bedömning, är anmärkningsvärda, då Schaefer et al. (2004) fann ett positivt 
samband mellan extraversion och överkonfidens, och då höga värden inom extraversion bl.a. 
karaktäriseras av att individer är optimistiska (Costa & McCrae, 1992; ref i Cervone & 
Pervine, 2008; Fahlke & Johansson, 2007). Resultaten i föreliggande studie indikerar istället 
att mindre optimistiska bedömningar gjordes av de respondenter som uppgett hög grad av 
extraversion, oberoende av prestation. Resultaten strider mot vad extraversion i teorin utmärks 
av. Avslutningsvis, utifrån de signifikanta korrelationerna som visades i studien, bedöms 
personlighet spela en viss roll för hur realistiskt respondenter bedömer sin prestation. Kopplat 
till antagandet om att personlighet påverkar helhetsbedömningar i högre grad tycks däremot 
inte personlighet inverka mer vid bedömningar efter samtliga frågor jämfört med 
bedömningar efter varannan fråga. 

Metoddiskussion 

I föreliggande studie användes ämnesområdena melodifestivalvinnare och nobelpristagare 
mellan åren 1969-1995. Valet att inkludera artister/författare som vunnit tävlingen/priset 
mellan de specifika årtalen gjordes utifrån respondenternas ålder, där syftet var att 
respondenterna inte skulle vara förtrogna med de specifika frågorna. Då ämnesområdena 
anpassades till den valda urvalsgruppen är generaliseringar av resultatet till andra grupper av 
individer begränsad. Vidare begränsas generaliserbarheten av att tillgänglighetsurval 
användes, där nackdelen med tillvägagångssättet kan vara att urvalsgruppen inte är 
representativ för studenter i åldrarna 18-19 år. Något som också bör lyftas fram och som 
bidrar till att slutsatserna av resultatet bör dras med försiktighet är tillvägagångssättet för hur 
frågeformulären delades ut. Respondenterna erhöll formulären utifrån hur de var placerade i 
klassrummen, där formulären med bedömning efter varannan fråga respektive efter samtliga 
frågor delades ut varannan gång. Någon randomisering av respondenter till respektive 
bedömningstyp gjordes inte, och således finns en risk att respondenterna som bedömde efter 
varannan fråga skiljde sig från respondenterna som bedömde efter samtliga frågor. 

Vidare bör studiens validitet uppmärksammas. Respondenterna ombads att bedöma hur 
många av de tidigare besvarade frågorna som var korrekt besvarade, men huruvida 
respondenterna verkligen bedömde sin prestation vid bedömningsfrågorna, och trodde att 
bedömningarna var realistiska i förhållande till faktisk prestation, är svårt att avgöra. 
Eventuellt angavs istället en förhoppning/önskan. Vidare problematik med studien som bör 
uppmärksammas gäller det frågeformulär som användes för personlighetsdimensionerna 
extraversion och neuroticism. Frågeformulärets interna konsistens har undersökts i tidigare 
studier (t.ex., Egan et al., 2000) men någon studie som undersökt den interna konsistensen på 
den svenska översättningen tycktes inte tillgänglig. Översättningen upplevdes i föreliggande 
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studie inte heller fungera på ett tillfredställande sätt, då flertalet respondenter i samband med 
besvarandet uppgav en osäkerhet kring vad ord och/eller formuleringar innebar. 

Trots oklarheterna kring validiteten bedöms en styrka med studien vara att mätningen av 
överkonfidens gjordes utifrån hur fenomenet har mätts i flertalet tidigare studier (t.ex., 
Gigerenzer et al., 1991; Griffin & Tversky, 1992). En styrka anses även vara att 
ämnesområdet melodifestivalvinnare bifogades varannan gång före ämnesområdet 
nobelpristagare och varannan gång efter, då bedömning gjordes att ordningsföljden för hur 
ämnesområdena besvarades kunde påverka resultatet. Ytterligare styrka är att respondenterna 
informerades om studiens syfte, frivilligt deltagande, möjlighet att avbryta när som helst samt 
konfidentialitet. 

Framtida forskning 

Då det kan finnas flera orsaker till varför differenserna mellan bedömning och prestation 
varierande mellan ämnesområdena i föreliggande studie, är förslag på framtida studier att 
undersöka flera ämnesområden där svarsalternativen inom samtliga ämnesområden väljs 
utifrån att de är okända för respondenterna. Ett av ämnesområdena bör emellertid väljas 
utifrån att kunskapsområdet i sig ska upplevas som lättare/mer känt. Exempel på 
tillvägagångssätt kan vara att utgå från samma ämnesområden som undersöktes i föreliggande 
studie, men där svarsalternativen gäller artister som deltog i tävlingen längre tillbaka i tiden 
än år 1969. Utifrån tillvägagångssättet, med utgångspunkt från att respondenterna inte får en 
tydligare känsla för vilket svarsalternativ som är rätt jämfört med i de ”okända” 
ämnesområdena, kan det vidare undersökas huruvida det är ämnesområdet i sig som genererar 
högre konfidens. Även om respondenterna inte skulle uppleva att de känner till 
svarsalternativen inom ämnesområdet melodifestivalvinnare med vinnare längre tillbaka i 
tiden än år 1969, kanske de ändå visar högre konfidens då frågorna fortfarande gäller 
ämnesområdet musik och inte t.ex. det ”okända” ämnesområdet nobelpristagare. 

Vidare förslag på framtida studier är att undersöka sambandet mellan personlighetsdrag och 
differens mellan bedömning och prestation ytterligare, då det i föreliggande studie bl.a. 
visades anmärkningsvärda negativa korrelationer mellan extraversion och differens mellan 
bedömning och prestation, samt mellan extraversion och bedömning. Den intressanta 
korrelationen med mindre optimistiska bedömningar gjorda av respondenter som angivit hög 
grad extraversion strider mot vad personlighetsdimensionen i teorin karaktäriseras av. 
Ytterligare studier efterlyses där kopplingen mellan extraversion och bedömning undersöks, 
samt mellan extraversion och differens mellan bedömning och prestation. Sambanden skulle 
kunna undersökas inom ämnesområden med hög svårighetsgrad där medvetet svåra frågor 
valts för att generera överkonfidens, i syfte att möjliggöra en tydligare bild av huruvida mer 
extraverta individer gör mer optimistiska bedömningar i förhållande till faktisk prestation. 
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BILAGA 1 

 

Prestation och bedömning 
 

Vinnare i svenska melodifestivalen och Nobelpristagare i litteratur 

Följande formulär handlar om vinnare i svenska melodifestivalen samt om Nobelpristagare i 
litteratur mellan åren 1969-1995. Vid varje fråga presenteras två svarsalternativ, i form av artist 
respektive författare. Du ombeds att markera det alternativ som du tror var först med att vinna 
svenska melodifestivalen respektive Nobelpriset i litteratur. Du markerar ditt svar genom att 
sätta ett kryss i rutan intill ett av alternativen i varje fråga. Efter varannan fråga ombeds du 
också att uppge hur många av frågorna x-x du bedömer är korrekt besvarade. Bedömningen 
skriver du i efterföljande ruta. 
 
Formulärets första 30 frågor handlar om melodifestivalvinnare och därefter följer frågorna om 
Nobelpristagare. Samtliga svarsalternativ har någon gång under perioden 1969-1995 vunnit. Ett 
av alternativen är alltid rätt. 
 
Deltagandet i studien är frivilligt. 

Vänligen fyll i om du är man eller kvinna 

  Man 

  Kvinna 

Vem av följande två artister (med respektive bidrag) var först med att vinna svenska 
melodifestivalen? 

1 
  Tomas Ledin (Just Nu) 

  Kikki Danielsson (Bra Vibrationer) 

2 
  Carola (Främling) 

  Edin-Ådahl (Som En Vind) 

Av ovanstående två frågor (fråga 1-2), hur många bedömer du är korrekt besvarade?   

3 
  Tommy Körberg (Stad I Ljus) 

  Björn Skifs (Fångad I En Dröm) 

4 
  Herreys (Diggi-Loo-Diggi-Ley) 

  Björn Skifs (Det Blir Alltid Värre Framåt Natten) 

Av ovanstående två frågor (fråga 3-4), hur många bedömer du är korrekt besvarade?   
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5 
  Chips (Dag Efter Dag) 

  Ted Gärdestad (Satellit) 

6 
  Lasse Berghagen (Jennie, Jennie) 

  Ted Gärdestad (Satellit) 

Av ovanstående två frågor (fråga 5-6), hur många bedömer du är korrekt besvarade?   

7 
  Family Four (Vita Vidder) 

  ABBA (Waterloo) 

8 
  Edin-Ådahl (Som En Vind) 

  Tommy Körberg (Judy Min Vän) 

Av ovanstående två frågor (fråga 7-8), hur många bedömer du är korrekt besvarade?   

9 
  Arvingarna (Eloise) 

  Tomas Ledin (Just Nu) 

10 
  Forbes (Beatles) 

  Tommy Körberg (Judy Min Vän) 

Av ovanstående två frågor (fråga 9-10), hur många bedömer du är korrekt besvarade?   

11 
  Tomas Ledin (Just Nu) 

  Björn Skifs (Det Blir Alltid Värre Framåt Natten) 

12 
  Christer Björkman (Imorgon Är En Annan Dag) 

  Carola (Fångad Av En Stormvind) 

Av ovanstående två frågor (fråga 11-12), hur många bedömer du är korrekt besvarade?   
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13 
  ABBA (Waterloo) 

  Herreys (Diggi-Loo-Diggi-Ley) 

14 
  Marie Bergman & Roger Pontare (Stjärnorna) 

  Arvingarna (Eloise) 

Av ovanstående två frågor (fråga 13-14), hur många bedömer du är korrekt besvarade?   

15 
  Björn Skifs (Det Blir Alltid Värre Framåt Natten) 

  Lasse Berghagen (Jennie, Jennie) 

16 
  Tommy Körberg (Judy Min Vän) 

  ABBA (Waterloo) 

Av ovanstående två frågor (fråga 15-16), hur många bedömer du är korrekt besvarade?   

17 
  Forbes (Beatles) 

  Family Four (Härliga sommardag) 

18 
  Chips (Dag Efter Dag) 

  Björn Skifs (Fångad I En Dröm) 

Av ovanstående två frågor (fråga 17-18), hur många bedömer du är korrekt besvarade?   

19 
  Christer Björkman (Imorgon Är En Annan Dag) 

  ABBA (Waterloo) 

20 
  Lotta Engberg (Fyra Bugg Och En Coca-Cola) 

  Edin-Ådahl (Som En Vind) 

Av ovanstående två frågor (fråga 19-20), hur många bedömer du är korrekt besvarade?   
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21 
  Tommy Nilsson (En dag) 

  Christer Björkman (Imorgon Är En Annan Dag) 

22 
  Malta (Sommar'n Som Aldrig Säger Nej) 

  Family Four (Vita Vidder) 

Av ovanstående två frågor (fråga 21-22), hur många bedömer du är korrekt besvarade?   

23 
  Ted Gärdestad (Satellit) 

  Edin-Ådahl (Som En Vind) 

24 
  Jan Johansen (Se På Mig) 

  Arvingarna (Eloise) 

Av ovanstående två frågor (fråga 23-24), hur många bedömer du är korrekt besvarade?   

25 
  Tomas Ledin (Just Nu) 

  Chips (Dag Efter Dag) 

26 
  Carola (Fångad Av En Stormvind) 

  Tommy Körberg (Judy Min Vän) 

Av ovanstående två frågor (fråga 25-26), hur många bedömer du är korrekt besvarade?   

27 
  Malta (Sommar'n Som Aldrig Säger Nej) 

  Lasse Berghagen (Jennie, Jennie) 

28 
  Monica Törnell & Lasse Holm (É Dé Det Här Du Kallar Kärlek) 

  ABBA (Waterloo) 

Av ovanstående två frågor (fråga 27-28), hur många bedömer du är korrekt besvarade?   
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29 
  Lotta Engberg (Fyra Bugg Och En Coca-Cola) 

  Kikki Danielsson (Bra Vibrationer) 

30 
  Björn Skifs (Fångad I En Dröm) 

  Carola (Främling) 

Av ovanstående två frågor (fråga 29-30), hur många bedömer du är korrekt besvarade?   
 
Nedan följer 30 frågor om Nobelpristagare i litteratur. 
 
Vem av följande två författare var först med att vinna Nobelpriset i litteratur? 

31 
  Saul Bellow 

  Eugenio Montale 

32 
  Seamus Heaney 

  Isaac Bashevis Singer 

Av ovanstående två frågor (fråga 31-32), hur många bedömer du är korrekt besvarade?   

33 
  Wole Soyinka 

  Joseph Brodsky 

34 
  Kenzaburo Oe 

  Patrick White 

Av ovanstående två frågor (fråga 33-34), hur många bedömer du är korrekt besvarade?   

35 
  Isaac Bashevis Singer 

  Naguib Mahfouz 

36 
  Eyvind Johnson - Harry Martinson 

  Nadine Gordimer 

Av ovanstående två frågor (fråga 35-36), hur många bedömer du är korrekt besvarade?   
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37 
  Octavio Paz 

  Samuel Beckett 

38 
  Camilo José Cela 

  Toni Morrison 

Av ovanstående två frågor (fråga 37-38), hur många bedömer du är korrekt besvarade?   

39 
  Samuel Beckett 

  Jaroslav Seifert 

40 
  Eugenio Montale 

  Seamus Heaney 

Av ovanstående två frågor (fråga 39-40), hur många bedömer du är korrekt besvarade?   

41 
  Pablo Neruda 

  Derek Walcott 

42 
  Odysseus Elytis 

  Jaroslav Seifert 

Av ovanstående två frågor (fråga 41-42), hur många bedömer du är korrekt besvarade?   

43 
  Wole Soyinka 

  Aleksandr Solzhenitsyn 

44 
  Kenzaburo Oe 

  Claude Simon 

Av ovanstående två frågor (fråga 43-44), hur många bedömer du är korrekt besvarade?   
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45 
  Derek Walcott 

  Elias Canetti 

46 
  Naguib Mahfouz 

  Joseph Brodsky 

Av ovanstående två frågor (fråga 45-46), hur många bedömer du är korrekt besvarade?   

47 
  Patrick White 

  William Golding 

48 
  Seamus Heaney 

  Nadine Gordimer 

Av ovanstående två frågor (fråga 47-48), hur många bedömer du är korrekt besvarade?   

49 
  Aleksandr Solzhenitsyn 

  Camilo José Cela 

50 
  Claude Simon 

  Odysseus Elytis 

Av ovanstående två frågor (fråga 49-50), hur många bedömer du är korrekt besvarade?   

51 
  Saul Bellow 

  Octavio Paz 

52 
  Gabriel Garcia Márquez 

  Naguib Mahfouz 

Av ovanstående två frågor (fråga 51-52), hur många bedömer du är korrekt besvarade?   
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53 
  Jaroslav Seifert 

  Claude Simon 

54 
  William Golding 

  Isaac Bashevis Singer 

Av ovanstående två frågor (fråga 53-54), hur många bedömer du är korrekt besvarade?   

55 
  Eyvind Johnson - Harry Martinson 

  Aleksandr Solzhenitsyn 

56 
  Gabriel Garcia Márquez 

  Odysseus Elytis 

Av ovanstående två frågor (fråga 55-56), hur många bedömer du är korrekt besvarade?   

57 
  Vicente Aleixandre 

  William Golding 

58 
  Jaroslav Seifert 

  Joseph Brodsky 

Av ovanstående två frågor (fråga 57-58), hur många bedömer du är korrekt besvarade?   

59 
  Czeslaw Milosz 

  Claude Simon 

60 
  Elias Canetti 

  Pablo Neruda 

Av ovanstående två frågor (fråga 59-60), hur många bedömer du är korrekt besvarade?   
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Personliga egenskaper 
 

Detta formulär innehåller 24 påståenden, som beskriver personliga egenskaper.  
Läs noggrant varje påstående och markera med ett kryss i den ring, som bäst motsvarar 
Din uppfattning om Dig själv som Du känner Dig just nu.  
 
Ge bara ett svar på varje påstående. 
 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer 

inte 
Varken 

eller Instämmer 

Instämmer 
helt och 

hållet 
1 Jag är inte en person som går 

och oroar mig. O O O O O 

2 Jag tycker om att ha mycket folk 
omkring mig. O O O O O 

3 Jag känner mig ofta underlägsen 
andra människor. O O O O O 

4 Jag har lätt för att skratta. 
O O O O O 

5 När jag känner mig mycket 
stressad, är jag ibland nära att få 
ett sammanbrott. 

O O O O O 

6 Jag anser mig inte vara särskilt 
lättsamt lagd. O O O O O 

7 Jag känner mig sällan ensam 
eller deprimerad. O O O O O 

8 Jag tycker verkligen om att prata 
med folk. O O O O O 

9 Jag känner mig ofta spänd och 
"skakis". O O O O O 

10 Jag vill vara med när det händer 
något. O O O O O 

11 Ibland känner jag mig totalt 
värdelös. O O O O O 

12 Jag föredrar vanligen att göra 
saker på egen hand. O O O O O 
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Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
inte 

Varken 
eller Instämmer 

Instämmer 
helt och 

hållet 
13 Jag känner mig sällan rädd och 

ängslig. O O O O O 

14 Jag känner ofta att jag är full av 
energi. O O O O O 

15 Jag blir ofta förargad på de sätt 
som folk behandlar mig. O O O O O 

16 Jag är en gladlynt och livlig 
person. O O O O O 

17 Alltför ofta när saker och ting går 
fel, blir jag nedslagen och känner 
att jag vill ge upp. 

O O O O O 

18 Jag är inte en gladlynt optimist. 
O O O O O 

19 Jag är sällan ledsen eller 
deprimerad. O O O O O 

20 Tempot är högt i mitt liv. 
O O O O O 

21 Jag känner mig ofta hjälplös och 
vill att någon annan skall lösa 
mina problem. 

O O O O O 

22 Jag är en mycket aktiv person. 
O O O O O 

23 Ibland har jag skämts så mycket 
att jag bara velat gömma mig. O O O O O 

24 Jag går hellre min egen väg än 
leder andra. O O O O O 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

 




