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Sammendrag 

Forfatter: Ingrid Greve Kostøl 

Tittel: Flauhet på andres vegne: En undersøkelse av sammenhengen mellom personlighet og 

vikarierende flauhet 

Veileder: Olav Vassend 

Tidligere forskning har vist store individuelle forskjeller i tendensen til vikarierende flauhet. 

Ett område som ser ut til å være lite undersøkt, er mulige sammenhenger med personlighet. 

Denne oppgaven undersøker sammenhengen mellom vikarierende flauhet og 

personlighetstrekk etter femfaktormodellen, samt selvrelaterte fenomener. I tillegg undersøkes 

mulige strukturer i affekter som utløses ved å observere en annen person i en pinlig situasjon. 

Studien er et selvstendig forskningsprosjekt basert på korrelasjonelle data. Datamaterialet ble 

innhentet av forfatteren i forbindelse med en forelesningssituasjon. 125 psykologistudenter 

ved Universitetet i Oslo fikk se et videoklipp som viste en potensielt pinlig situasjon. Etter å 

ha sett på videoen rangerte deltakerne graden av ulike emosjoner og sinnsstemninger de 

opplevde av å se klippet. Disse var delvis hentet fra Positive and Negative Affect Schedule 

(PANAS). Deretter fylte de ut to spørreskjemaer: Big Five Inventory (BFI) og Brief Fear of 

Negative Evaluation Scale (BFNE). Sammenhenger mellom personlighet og vikarierende 

flauhet ble undersøkt med korrelasjonsanalyse og regresjonsanalyse. Mulige strukturer i 

affektive responsmål ble undersøkt ved hjelp av prinsipal komponentanalyse. 

Resultatene viste at vikarierende flauhet inntraff i respons til videoklippet, men med betydelig 

individuell variasjon. Det var en positiv sammenheng mellom frykt for negativ evaluering 

(BFNE) og rapportert flauhet. Nevrotisisme viste en negativ sammenheng med flauhet etter at 

effekten av BFNE var kontrollert for. BFNE og nevrotisisme viste suppresjonseffekter i 

prediksjon av vikarierende flauhet. Videre viste resultatene en klar to-komponentstruktur i 

affektive responser til videoklippet: opplevelse av positiv og negativ affekt. Opplevelsen av 

negativ affekt viste tilnærmet identiske sammenhenger som flauhet. Graden av positiv affekt 

viste positiv sammenheng med personlighetstrekkene planmessighet og åpenhet for erfaring. 

Samlet sett viste resultatene at graden av vikarierende flauhet hadde sammenheng med 

personlighetstrekk og selvrelaterte fenomen. Den tydeligste sammenhengen syntes å være til 

BFNE. Effekt av personlighetstrekk kom tydeligst frem i analyser sammen med BFNE. 

Videre var det en klar struktur i affektive responser utløst av å observere en pinlig situasjon.  
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takke veileder Olav Vassend for gode råd og innspill underveis i prosessen. Jeg vil også rette 
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1 Innledning 

«If you can read this book, you’ve been embarrassed» (s. 1). Slik åpner Rowland Miller 

(1996) boka Embarrassment: Poise and Peril in Everyday Life. De færreste vil si seg uenig i 

en slik påstand. Flauhet er en velkjent følelse som nær sagt alle har kjent på. Det oppstår i det 

daglige, i respons til små og store hendelser. 

I tillegg til å skjemmes over ens egen atferd er det også mulig å bli pinlig berørt på vegne av 

andre. Flere studier har demonstrert tilfeller av vikarierende flauhet, der uavhengige 

observatører blir flaue over andres opptreden. Rent intuitivt virker dette som et overraskende 

funn – i utgangspunktet skulle det ikke finnes noen grunn til å bli flau over atferd som ikke 

involverer en selv. Dette gjør vikarierende flauhet til et særlig fascinerende fenomen.  

I underholdningsbransjen synes vikarierende flauhet høyst tilstedeværende. En rekke 

populære TV-programmer bruker rutinemessig pinlige situasjoner som virkemiddel. Blant 

disse er både talentprogrammer som Idol og X-factor, og serier som The Office eller Klovn. 

Begrepet «cringe television» (McFarlane, 2009) har blitt brukt for å beskrive TV-

underholdning som særlig spiller på flauhet. Det finnes dessuten flere nettsider og databaser 

(blant annet The Cringe Channel) som er rettet spesifikt mot å samle videoer, bilder og annet 

materiale som henspiller på flauhet og keitethet. I det humoristiske debattprogrammet 

Trygdekontoret på NRK (Vogt, 2012) beskrev programleder Thomas Seltzer pinlighet som 

«det nye gullet». 

Tilsynelatende er det stor forskjell i hvordan ulike mennesker reagerer på vikarierende flauhet 

i mediebildet. Mens noen later til å fryde seg stort over andres flauser, virker det som andre 

gremmes. Den sterke appellen ved TV-serier som The Office kommer kanskje nettopp av at 

de opererer i krysningspunktet mellom humor og ubehag. 

Denne oppgaven handler primært om fenomenet vikarierende flauhet. Det ble gjort en 

kvantitativ studie for å undersøke individuelle forskjeller i opplevelsen av flauhet på andres 

vegne. Før problemstillinger og hypoteser presenteres, skal vi se nærmere på teori og empiri 

som er relevant for å forstå fenomenet flauhet generelt, og vikarierende flauhet spesielt. Det 

vil også presenteres kortfattet teori om personlighet. Deretter følger en metodedel som 

beskriver den aktuelle studien, og en resultatdel som tar for seg de viktigste funnene. Til slutt 

samles trådene i en diskusjon av funnenes betydning og studiens begrensninger. 
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1.1 Flauhet 

1.1.1 Hva er flauhet? 

Flauhet er en allmennmenneskelig emosjon som de aller fleste av oss kjenner godt igjen. Å 

sette fingeren på nøyaktig hva som kjennetegner flauhet kan likevel være vanskelig. For det 

første kan flauhet sies å være en sterkt subjektiv og introvert emosjon som kan oppleves noe 

ulikt fra person til person. Videre kan flauhet oppstå i et stort antall forskjellige situasjoner, 

og utløses av svært ulike hendelser (Miller, 1996). Det er heller ingen bestemt atferdsrespons 

som fremmes når man blir flau. Naturlige responser kan blant annet være å rømme fra 

situasjonen, unnskylde seg, prøve å lede oppmerksomheten over til noe annet, bruke humor, 

eller forholde seg nokså passivt og «stivne». 

Rowland Miller er en av de som har forsket mye på flauhet innenfor psykologien. Han 

definerer flauhet slik: «Embarrassment is the acute state of flustered, awkward, abashed 

chagrin that follows events that increase the threat of unwanted evaluations from real or 

imagined audiences» (Miller, 1996, s. 129). 

Kanskje kan det synes som om det engelske språket er bedre egnet enn det norske til å romme 

opplevelsen av å være flau. Ut fra definisjonen kan vi likevel trekke frem noen viktige 

kjennetegn. Flauhet kommer plutselig og akutt, og virker oppkavende og aktiverende. Det 

innebærer ofte en følelse av keitethet, klossethet eller forlegenhet. Dessuten involverer det 

ergrelse, eller å gremmes over seg selv – det virker klart aversivt og ubehagelig. 

Videre dreier flauhet seg om en potensiell negativ vurdering fra andre. Dette er et sentralt 

poeng. Nettopp det selvbevisste og eksponerte aspektet ved flauhet blir vektlagt av flere 

teoretikere og forskere. Robert Edelmann (1987) definerer flauhet som problemer med 

selvpresentasjon, mens Andre Modigliani (1968) forklarer det som en trussel mot ens 

situasjonelle-offentlige identitet. 

1.1.2 Flauhet i den vitenskapelige litteraturen 

Flauhet, skam og skyld er alle temaer som har opptatt forfattere, filosofer og vitenskapsmenn i 

lang tid. I sin gjennomgang av klassiske skrifter om flauhet trekker Harré (1990) frem 

Aristoteles, Sartre og Darwin som viktige kilder.  
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Det vitenskapelige studiet av flauhet kan likevel sies å ha startet med sosiologen Ervin 

Goffman i 1956. Goffman understreket at flauhet er en naturlig respons på brudd i sosiale 

interaksjoner. Hvis en person opptrer på en måte som bryter med forventningene i 

situasjonen, vil han oppleve økt oppmerksomhet fra omgivelsene, og raskt bekymre seg for 

hvordan han blir oppfattet. Plutselige avvik fra normer og rolleforventninger skaper et ubehag 

hos alle som er til stede i situasjonen, og observerbare tegn på flauhet kan bøte på dette 

ubehaget, nærmest som en form for nonverbal unnskyldning (Goffman, 1956). Også andre 

sosiologer på samme tid var opptatt av hvordan flauhet kan gi verdifull informasjon om 

sosiale strukturer og spilleregler (se f. eks. Gross & Stone, 1964). 

Modigliani (1968) hadde en mer psykologisk innfallsvinkel. Han fokuserte på at selv om 

flauhet er en allmennmenneskelig emosjon, er det stor variasjon i hvor lett og hvor sterkt ulike 

personer opplever flauhet. Modigliani utviklet skalaen Embarrassability Scale for å måle 

individuelle forskjeller i tendensen til å bli flau (embarrassability). Særlig ønsket han å finne 

frem til hvilke typer personlighetsvariabler som spilte inn. Han fant at det i hovedsak var to 

egenskaper som kjennetegnet personer som ble særlig flaue: (1) en førhøyet sensitivitet til 

andres vurdering og (2) en tendens til å tolke andres evalueringer som mer negative enn de 

faktisk er. 

Studiet av individuelle forskjeller i tilbøyelighet til flauhet har blitt videreført av blant andre 

Miller og Edelmann. I løpet av det siste tiåret har det også blitt gjort spennende forskning som 

knytter gradsforskjeller i tendens til flauhet til bestemte nevrale korrelater (Krach et al., 

2011). Jeg vil komme tilbake til relevante funn fra denne forskningen i delen som omhandler 

vikarierende flauhet. 

1.1.3 Flauhet og selvet 

Det er vanskelig å snakke om flauhet uten å trekke inn det psykologiske selvet. Som andre 

selvbevisste emosjoner krever følelsen av flauhet en viss form for utviklet selvkonsept (Leary, 

2007). Det er vanskelig å se for seg å skulle bli pinlig berørt eller forlegen overfor andre 

dersom man ikke hadde noen opplevelse av et personlig, indre selv. Uten noen stabil 

representasjon av et «jeg», ville man heller ikke ha noen motivasjon for å gi en 

hensiktsmessig selvpresentasjon. 
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Ulike teoretikere har forsøkt å forklare selvet på forskjellige måter, men ifølge Robins, Tracy, 

og Trzesniewski (2008) koker de fleste definisjoner ned til to fenomener: selvbevissthet og 

selvrepresentasjoner. Denne distinksjonen kan spores tilbake til William James (1890), som 

skilte mellom selvet som subjektivt oppfatter (the «I»), og selvet som objektet for 

persepsjonen (the «Me»).  

James beskrev videre selvets struktur i ulike nivåer. Med bakgrunn i disse nivåene deler 

Robins og kolleger (2008) selvet i inn fire lag («layers of the self»): det personlige selvet, det 

relasjonelle selvet, det sosiale selvet og det kollektive selvet. Disse nivåene beskriver selvet 

slik det oppleves henholdsvis privat, i nære relasjoner, i sosiale og offentlige sammenhenger, 

og i tilhørighet til grupper. 

Man kan tenke seg at det er mulig å oppleve flauhet på flere av disse nivåene. På det 

personlige nivået kunne man være flau over indre, stabile trekk, en emosjon som kanskje 

grenser mer over i skam. Flauhet overfor eller på vegne av nære andre kunne sies å involvere 

det relasjonelle selvet. Det sosiale selvet ville aktiveres av å føle på en offentlig evaluering. På 

det kollektive nivået kunne man være flau overfor eller på vegne av en gruppe man 

identifiserer seg med. Som vi skal se senere, synes det sosiale selvet å være særlig relevant for 

forståelsen av flauhet. Ikke minst gjelder dette for opplevelsen av flauhet på andres vegne. 

I tråd med dette hevdet Modigliani (1968) at det først og fremst er ens situasjonelle identitet 

som rammes når man blir flau, og i mindre grad personlig identitet. Derfor vil flauhet føre til 

et tap av situasjonell selvfølelse, mens vedvarende, personlig selvfølelse som regel ikke 

påvirkes betydelig. Hvis man tenker på typiske scenarier som ofte utløser flauhet, virker 

denne distinksjonen rimelig. Hverdagslige flauser som å glemme å lukke en buksesmekk eller 

å snuble i en fortauskant kan neppe sies å være betydningsfulle forankringer for en indre, 

global opplevelse av verdighet. Like fullt kan slike episoder oppleves som intenst pinlige. 

Flauhet handler altså mest om å anta økt oppmerksomhet og potensielt negative evalueringer 

fra andre. Hvorvidt man selv er enig i disse evalueringene, er av mindre betydning.  

1.1.4 Flauhet og skam 

Flauhet har en rekke fellestrekk med andre sosiale og selvbevisste emosjoner. I likhet med 

sosial angst handler flauhet om en opplevelse av å være eksponert og en forhøyet sensitivitet 

til negativ evaluering. Likevel er det tydelige forskjeller mellom de to opplevelsene. Mens 
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sosial angst involverer en generell forventning om å bli evaluert, blir flauhet som regel utløst 

av en distinkt situasjon eller hendelse (Miller, 1996). 

Skillelinjene mellom flauhet og skam kan synes vanskeligere å trekke. Begge emosjoner 

involverer intens selvbevisst refleksjon og negativ vurdering av en selv. Videre kan begge 

emosjoner utløses av liknende forhold – for eksempel sosialt uakseptabel atferd, invasjon av 

den private sfæren eller latterliggjøring (Buss, 1980). Flere teoretikere har ansett flauhet for å 

være en svakere form for skam (se f. eks. Borg, Staufenbiel, & Scherer, 1988; Izard, 1977; 

Tomkins, 1963). Lazarus (1991) så på de to begrepene nærmest som synonymer, mens 

filosofen English (1975) skrev at «flauhet er en eufemisme for skam» (s. 25, egen 

oversettelse). 

Andre teoretikere og forskere har derimot argumentert for at flauhet og skam er kvalitativt 

forskjellige emosjoner (se f. eks. Buss, 1980; Edelmann, 1985; Miller, 1996; Modigliani, 

1968). Da Miller og Tangney (1994) ba forsøkspersoner beskrive situasjoner der de hadde følt 

skam og flauhet, fikk de svært ulike beskrivelser av de to fenomenene. Flauhet syntes oftere å 

inneholde et element av noe humoristisk og komisk. Det ble også beskrevet som noe som 

inntraff plutselig og uventet, og som involverte et faktisk eller innbilt publikum. Skam 

involverte oftere opplevelsen av å ha en alvorlig karakterbrist og en følelse av avsky. Denne 

emosjonen syntes ofte å ha en mer vedvarende natur, og inntraff ikke nødvendigvis i respons 

til distinkte hendelser. Videre ble skam oftere utløst uten at andre personer var til stede.  

I en senere studie fant Tangney, Miller, Flicker, og Barlow (1996) igjen at markørene for 

flauhet og skam var svært ulike. De fant blant annet forskjeller i hvilke kontekster de to 

emosjonene inntraff i, hva slags attribusjoner de ga opphav til og hvilke kroppslige følelser de 

utløste. Skam og flauhet skilte seg dessuten fra hverandre ved at de i ulik grad involverte 

følelsen av å være eksponert. Påvirkningen på andre personer som var til stede syntes også å 

være ulik. De nevnte effektene var også signifikante etter at man kontrollerte for intensitet av 

følelsene. Det er også gjort funn som tyder på at flauhet og skam er knyttet til distinkt ulike 

ansiktsuttrykk, og at disse gjenkjennes som forskjellige av observatører (Keltner, 1996a). 

I lys av denne forskningen synes det rimelig å stille spørsmål ved den utbredte oppfatningen 

av at flauhet og skam er varianter av den samme affekten
1
. Til tross for likheter mellom de to 

                                                 
1
 Begrepet «affekt» benyttes i denne oppgaven basert på amerikansk fagterminologi. I APAs Dictionary of 

Psychology (VandenBos, 2007) beskrives affekt som et overordnet begrep som inkluderer følelser og emosjoner. 
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ser det ut til å være betydelige forskjeller både i opplevelse, attribusjon, kroppslig aktivering 

og affektiv valør. Dette betyr ikke at det ikke finnes overlapp mellom de to. Kanskje kan man 

føle både skam og flauhet på samme tid, og kanskje kan det ene utvikles til det andre over tid.  

Satt i sammenheng med Robins nivåer av selvet kan det imidlertid synes som om skam oftere 

berører det personlige selvet, mens flauhet i stor grad involverer det sosiale selvet. Vi 

skammer oss over indre, globale trekk, men vi blir flaue over hvordan vi fremstår for andre. 

Modigliani (1966) er inne på det samme i sin distinksjon: «One is primarily ashamed of 

oneself, while one is primarily embarrassed about one's presented self» (sitert i Edelmann, 

1990, s. 205). Det sosiale selvet synes særlig viktig for en type flauhet vi nå skal se nærmere 

på, nemlig vikarierende flauhet. 

1.2 Vikarierende flauhet 

Som vi har sett, forklarer de fleste teoretikere flauhet ut fra et oppfattet oppmerksomhetsfokus 

fra et publikum. Flauhet er en sterkt selvbevisst og aktivert tilstand der man ofte kjenner seg 

eksponert og evaluert. Slike situasjoner representerer gjerne en offentlig trussel mot ens 

sosiale identitet (Goffman, 1956). Med dette som utgangspunkt er det særlig fascinerende å 

vende blikket mot vikarierende flauhet.  

En rekke studier har vist at det er mulig å bli flau av å observere en annen person havne i en 

pinlig situasjon (se f. eks. Krach et al., 2011; Miller, 1987; Modigliani, 1968; Stocks, Lishner, 

Waits, & Downum, 2011; Uysal, Akbaş, Helvacı, & Metin, 2014). Ikke bare kan 

forsøkspersoner gjenkjenne flauhet hos en annen, men de rapporterer også at de selv opplever 

denne emosjonen mens de observerer. Altså er det mulig å føle flauhet også i fravær av trussel 

mot egen identitet. Ved å være en passiv observatør rammes ikke personen av noen potensiell 

negativ evaluering fra andre. Likevel rapporterer forsøkspersoner at de blir pinlig berørt på 

andres vegne. 

Allerede Modigliani (1968) fant en slik underkategori av flauhet i sin faktoranalyse av pinlige 

situasjoner. Han kalte fenomenet «empatisk flauhet», og impliserte dermed empati som en 

mulig årsaksforklaring. Modigliani behandlet imidlertid denne typen flauhet som en 

underfasett av generell tilbøyelighet til flauhet (embarrassability), og viet den ingen særlig 

oppmerksomhet. 
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Den første eksperimentelle undersøkelsen av vikarierende flauhet ble gjort av Miller i 1987. I 

to uavhengige studier tildelte han forsøkspersoner tilfeldig rollen som aktør eller observatør. 

Aktøren ble bedt om å foreta en potensielt pinlig oppgave mens observatøren kun skulle iaktta 

forestillingen. De pinlige oppgavene ble utført foran et publikum, og var en av fire følgende: 

(1) å danse til rockemusikk i 60 sekunder, (2) å le høyt i 30 sekunder, som om man nettopp 

hadde hørt en vits, (3) å synge den amerikanske nasjonalsangen, eller (4) å imitere en 

femåring som hadde et raserianfall. For å måle flauhet hos observatørene benyttet Miller både 

selvrangeringsmål på flauhet og elektrodermal aktivitet (galvanisk svetterespons). Han 

konkluderte med at empatisk flauhet var et robust fenomen, men at det påvirket noen 

individer i sterkere grad enn andre. Videre undersøkte han ulike forhold ved situasjonen og 

personen som hang sammen med særlig høy flauhetsrespons. En nærmere beskrivelse av disse 

funnene følger i delen som omhandler individuelle forskjeller i vikarierende flauhet. 

Flauhet på andres vegne har senere blitt demonstrert i flere andre eksperimentelle studier, 

enten under betegnelsen «vikarierende flauhet» (Krach et al., 2011; Uysal et al., 2014) eller 

«empatisk flauhet» (Hawk, Fischer, & Van Kleef, 2011; Stocks et al., 2011). Fenomenet 

virker solid etablert i forskning og har vist god etterprøvbarhet. Det finnes også evidens for at 

vikarierende flauhet eksisterer på tvers av kulturer (Cupach & Imahori, 1993), selv om dette 

funnet ennå ikke er replisert.  

Videre er det gjort studier som knytter vikarierende flauhet til bestemte nevrale korrelater. 

Disse hjerneområdene overlapper sterkt med kortikale strukturer som aktiveres ved empatisk 

prosessering av andres fysiske smerte (Krach et al., 2011). Forfatterne tolker dette som en 

indikasjon på at vikarierende flauhet innebærer å føle «sosial smerte» overfor andres 

upassende atferd. Et sentralt funn var at dette gjaldt enten aktøren var klar over sin avvikende 

oppførsel eller ikke. 

1.2.1 Hvorfor blir man flau på andres vegne? 

Vi har sett at mange tidlige konseptualiseringer av flauhet la vekt på eksponering og frykt for 

negativ evaluering. Som flere forskere har vist, er det likevel mulig å bli flau på andres vegne 

uten at en selv er involvert i situasjonen, og uten at ens egen identitet er truet. Hvordan kan 

man forklare dette? 
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Én mulig forklaring er at man responderer empatisk overfor en synlig flau aktør. Flauhet er en 

velkjent følelse som vi lett kjenner igjen hos andre. Emosjonen vises gjennom tydelige 

nonverbale tegn og karakteristiske ansiktsuttrykk som observatører korrekt identifiserer som 

flauhet (Keltner, 1996a). Likevel finnes det studier som demonstrerer vikarierende flauhet 

også når aktørene er uvitende om at de er i en pinlig situasjon (Krach et al., 2011), og når de 

ikke selv opplever flauhet (Uysal et al., 2014). 

Miller (1987) foreslår generalisering av klassisk betingede responser som forklaringsmodell. 

Fordi flauhet kan være en intens og ubehagelig emosjon, vil det fungere som en potent aversiv 

stimulus for betinging. Å observere noen i en situasjon som man selv assosierer med noe 

pinlig vil derfor kunne gjøre en flau, selv om den andre personen ikke opplever det på samme 

måte.  

Man kan også tenke seg modellæring som mekanisme. Som flere tidlige sosiologer (se f. eks. 

Goffman, 1956; Gross & Stone, 1964) har påpekt, kan opplevelsen av flauhet gi verdifull 

informasjon om sosiale normer og spilleregler. Det ville være uhensiktsmessig dersom man 

selv var nødt til å erfare alle former for pinlige situasjoner for å lære at de ga ubehag. Ved å 

observere andre i situasjoner man gjenkjenner som pinlig, kan et flauhetsskjema aktiveres hos 

en selv. Altså kan man bruke vikarierende emosjonelt ubehag som rettesnor fremfor å måtte 

gjøre reelle erfaringer som kan være sosialt smertefulle. 

Ikke minst kan empati og forestillingsevne spille en viktig rolle. Ved å betrakte en person som 

befinner seg i en pinlig sammenheng, kan man spontant identifisere seg med den andre. Man 

kan empatisk forestille seg hvordan det ville føles dersom en selv var i samme situasjon og 

dermed føle seg flau. Miller rommer betydningen av forestillingsevne i sin definisjon av 

flauhet som respons overfor et faktisk eller innbilt publikum. 

1.2.2 Hvilke betingelser fremmer vikarierende flauhet? 

I likhet med personlig flauhet kan vikarierende flauhet utløses av en rekke ulike situasjoner og 

scenarier (Miller, 1996). Felles for disse er at man observerer en annen person i en potensielt 

pinlig sammenheng, der vedkommende kommer i fare for å bli uheldig evaluert av et 

publikum. Det er funnet flere situasjonelle og relasjonelle faktorer som bidrar til økt 

vikarierende flauhet. 
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For det første er det evidens for at tidligere kontakt med aktøren fremmer flauhet (Miller, 

1987). Man blir altså flauere av å se en person man har en relasjon til, skjemme seg ut enn en 

fremmed. Er relasjonen nær, kan man tenke seg at den andres atferd til en viss grad også 

setter ens egen identitet på spill. For eksempel kan en mor oppleve at datterens oppførsel også 

reflekterer henne som forelder. I slike tilfeller vil det altså ikke være snakk om ren 

vikarierende eller empatisk flauhet, men også et betydelig element av personlig flauhet. I tråd 

med Robins inndeling kan man si at det relasjonelle selvet rammes. Imidlertid er det vist at 

også kortere episoder av kontakt med en fremmed øker graden av vikarierende flauhet. Dette 

ser ut til å gjelde enten den tidligere kontakten var av positiv eller negativ art (Miller, 1987). 

Videre er det gjort funn som tyder på at man lettere blir flau på vegne av personer man liker 

(Stocks et al., 2011). I tråd med dette fant Miller (1987) at forsøkspersoner følte mest 

empatisk flauhet overfor aktører de hadde hatt tidligere positiv kontakt med, selv om helt 

ukjente aktører vekket aller minst flauhet.  

En annen situasjonell faktor som har blitt studert, er hvilket perspektiv observatøren inntar. 

Dette har blitt manipulert i flere eksperimentelle studier. Instruksjoner som oppfordrer 

deltakere til å forestille seg at det er de selv som er i situasjonen, er ment å fremme empatisk 

oppmerksomhet. Slike instruksjoner er vist å bidra til mer vikarierende flauhet enn 

oppfordringer til nøyaktig observasjon (Miller, 1987; Stocks et al., 2011). 

1.2.3 Hva kjennetegner personer som rapporterer høy grad av 

vikarierende flauhet? 

Det er vist å være stor individuell variasjon i hvor flau man blir på andres vegne (Miller, 

1987). Allerede Modigliani (1968) var opptatt av å finne frem til hvilke egenskaper og 

personlighetsvariabler som hang sammen med tilbøyelighet til flauhet. Hva kjennetegner 

egentlig de som blir lett pinlig berørt av å observere andres avvikende atferd? 

Generell tilbøyelighet til å oppleve flauhet ser ut til å henge nært sammen med vikarierende 

flauhet (Miller, 1987; Uysal et al., 2014). Altså synes det som om de av oss som blir særlig 

flaue på egne vegne, også blir flauere på vegne av andre. Dette kan neppe sies å være et 

uventet funn, da vikarierende flauhet ofte betraktes som en underkategori av generell flauhet. 

Allerede i 1968 kom flauhet på andres vegne ut som en komponent i Modiglianis 

faktoranalyse av pinlige situasjoner hentet fra skalaen Embarrassability Scale. 
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Empati er et annet fenomen som ser ut til å ha betydning. Positive korrelasjoner mellom 

empati og vikarierende flauhet er funnet i flere studier. Dette inkluderer både studier der 

empati måles som trekk (Krach et al., 2011; Uysal et al., 2014) og der «empatisk perspektiv» 

forsøkes indusert ved hjelp av instrukser (Miller, 1987; Stocks et al., 2011). 

Den mest omfattende studien av individuelle forskjeller i vikarierende flauhet ble gjort av 

Uysal og kolleger i 2014. Forfatterne utviklet først en skala for å måle tendensen til å bli flau 

på andres vegne. Skalaen, som fikk navnet Vicarious Embarrassment Scale (VES), var 

konstruert for å måle individuelle forskjeller på trekk-nivå. Gjennomsnittlige scorer på denne 

skalaen ble deretter undersøkt i forhold til en rekke personlige egenskaper.  

Resultatene av studien støttet opp om tidligere funn av empati og generell tilbøyelighet til 

flauhet som viktige korrelater til vikarierende flauhet. Uysal og kolleger fant også at både lav 

selvfølelse og høy frykt for negativ evaluering hadde sammenheng med flauhet på andres 

vegne. Videre fant de at VES-skalaen predikerte faktisk rapportert flauhet i respons til et 

videoklipp, også etter å ha kontrollert for de nevnte korrelatene. I dette fant de støtte for at 

vikarierende flauhet er assosiert med de relaterte egenskapene, men ikke lar seg forklare som 

summen av dem. De konkluderte med at vikarierende flauhet er et konseptuelt unikt fenomen 

med betydelig individuell variasjon. 

1.2.4 Vikarierende flauhet og personlighet 

Vi har altså sett at vikarierende flauhet er et robust fenomen som påvirker noen mennesker i 

større grad enn andre. Tendensen til å bli flau på andres vegne ser ut til å ha trekk-karakter, og 

lar seg ikke fullt ut forklare av relaterte fenomener. Hva gjenstår i kartleggingen av 

individuelle forskjeller i vikarierende flauhet? 

Ett område som ikke ser ut til å være undersøkt tidligere, er sammenheng med overordnede 

personlighetstrekk. Det nærmeste man kommer en slik studie er trolig den som gjengis i 

Edelmann og McCuskers artikkel «Introversion, Neuroticism, Empathy and 

Embarrassability» fra 1986. I denne studien undersøkte forfatterne sammenhengen mellom 

personlighetstrekkene ekstroversjon og nevrotisisme, som målt med Eysenck Personality 

Questionaire (EPQ), og tendens til å føle flauhet, som målt av Modiglianis Embarrassability 

Scale (ES). De fant da en negativ korrelasjon mellom ekstroversjon og ES-faktoren «empatisk 

flauhet». Ingen andre korrelasjoner med vikarierende flauhet viste seg signifikante. 
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Sammenhengen mellom introversjon og vikarierende flauhet er et spennende funn som 

dessverre ikke blir videre kommentert av forfatterne, som primært fokuserer på det samlede 

målet for tilbøyeligheten til flauhet (embarrassability) i sin artikkel.  

Det ville være interessant å se om vikarierende flauhet også henger sammen med 

ekstroversjon som målt med en nyere personlighetsskala. Videre ville det være spennende å 

undersøke om andre overordnede personlighetstrekk er relatert til flauhet på andres vegne. I 

denne sammenhengen ville det være særlig meningsfullt å studere vikarierende flauhet i 

relasjon til femfaktormodellen for personlighet. Denne tilnærmingen vil nå presenteres. 

1.3 Femfaktortilnærmingen til personlighet 

Personlighet er et stort og viktig tema innen psykologien. Det finnes mange ulike 

tilnærminger til å beskrive, forstå og måle menneskelig personlighet. De forskjellige 

innfallsvinklene er nært knyttet til utviklingen av teori og psykometri gjennom det siste 

århundret. Selv i løpet av de siste tiårene har det skjedd drastiske endringer i hvordan man 

betrakter personlighet. En historisk gjennomgang av personlighetsfeltets bredde og utvikling 

anses som utenfor denne oppgavens rekkevidde. Det sentrale poenget er at personlighet er et 

komplekst og sammensatt felt som er i stadig endring. 

På tross av ulike teorier og tilnærminger har det i løpet av de siste tiårene vokst frem en 

økende konsensus rundt femfaktormodellen (FFM) eller «the Big Five» (John, Naumann, & 

Soto, 2008). Disse to begrepene er utviklet innenfor forskjellige forskningstradisjoner og har 

noe ulik teoretisk forankring. I praksis er det likevel så stor likhet mellom de to at de ofte blir 

omtalt som samme modell. Denne oppgaven vil ikke fokusere på forskjeller mellom de to 

tradisjonene, men behandler femfaktortilnærmingen til personlighet under ett.  

FFM betrakter personlighet som en sammensetning av indre, grunnleggende disposisjoner 

eller trekk. Man antar at disse domenene er stabile, globale og gyldige på tvers av situasjoner. 

Dette må ikke forveksles med at personlighetstrekk er konstante og statiske. Poenget er 

snarere at mennesker har visse indre, endogene disposisjoner som påvirker måten man tenker, 

føler og handler på.  

Tilhengere av FFM mener at man kan forklare mesteparten av variasjonen i personlighet ut 

fra ulike nivåer av fem faktorer. Disse faktorene kalles (engelske betegnelser i parentes): (1) 
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ekstroversjon (extraversion), (2) medmenneskelighet (agreeableness), (3) planmessighet 

(conscientousness), (4) nevrotisisme (neuroticism) og (5) åpenhet for erfaring (openness to 

experience). 

I denne oppgaven forankres forståelsen av personlighet hovedsakelig i McCrae og Costa 

(2008) sin femfaktorteori (FFT) for personlighet. Denne teorien setter de fem 

personlighetsdomenene inn i et større rammeverk. I tillegg til personlighetstrekk inkluderer 

FFT en rekke relaterte komponenter som utgjør personlighetssystemet. Blant disse 

komponentene er selvkonseptet. Da selvbevissthet og selvprosesser vurderes som sentralt i en 

studie av flauhet, tillegges denne komponenten særlig vekt i oppgavens teoretiske grunnlag. 

1.3.1 Hva kjennetegner faktorene i FFM? 

Nedenfor følger en kort beskrivelse av de fem personlighetsfaktorene. Beskrivelsene er 

primært hentet fra John og kolleger (2008), McCrae og Costa (2008) og Østbø og Nordvik 

(2008). Det er viktig å merke seg at faktorene må anses som dimensjonale, ikke kategoriske. 

Det er altså ikke slik at man er enten høy eller lav på disse personlighetstrekkene. De fleste vil 

havne omkring en middelverdi, i tråd med en antatt normalfordeling. På tross av betegnelser 

som kan synes å ha positive eller negative ladninger, er faktorene dessuten ment å være 

verdimessig nøytrale. 

Ekstroversjon 

Denne faktoren omhandler blant annet graden av sosiabilitet og utadvendthet. Ekstroverte vil 

oftere sette pris på å ha mange mennesker rundt seg, mens introverte i større grad søker ro og 

stille refleksjon. Videre involverer ekstroversjon tendensen til å være energisk og aktiv, og å 

søke ytre spenning. Ekstroversjon er også assosiert med selvhevdelse og opplevelsen av 

positive emosjoner. 

Medmenneskelighet 

Denne dimensjonen dreier seg særlig om graden av prososial og felleskapsorientert holdning. 

Den inkluderer blant annet altruisme, beskjedenhet og tillit til andre. Videre involverer den 

samarbeidsvilje, medgjørlighet og føyelighet. 
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Planmessighet 

Planmessighet handler blant annet om en preferanse for orden, systematikk og organisering. 

Dessuten er denne faktoren assosiert med impulskontroll, selvdisiplin og pålitelighet. 

Personer som scorer høyt på dette trekket, vil oftere være målrettede, pliktoppfyllende og 

opptatt av kontroll. 

Nevrotisisme 

Denne faktoren er særlig assosiert med følelsesmessig ustabilitet og opplevelsen av negative 

emosjoner. Den omhandler blant annet tilbøyelighet til depresjon, angst og forlegenhet. 

Videre er trekket assosiert med irritabilitet og fiendtlighet. 

Åpenhet 

Den siste dimensjonen handler om en åpenhet for og søken etter ulike opplevelser. Blant 

annet involverer den tilbøyelighet til refleksjon og intellektuell nysgjerrighet. Den omhandler 

også fantasi, kreativitet og originalitet. Personer som scorer høyt på dette personlighetstrekket 

vil oftere sette pris på variasjon og nye opplevelser. 

Benevning 

Benevningen av de fem faktorene varierer mellom de ulike forskningstradisjonene. I denne 

oppgaven vil norske oversettelser av begrepene fra NEO-tradisjonen (Østbø & Nordvik, 

2008) benyttes når trekkene skrives fullt ut. En vanlig praksis innenfor personlighetsforskning 

er imidlertid å forkorte navnene på de fem faktorene til forbokstaven i de engelske 

betegnelsene (se f. eks. McCrae & Costa, 2008). Av hensyn til oversiktlighet vil forkortelsene 

E (ekstroversjon), A (medmenneskelighet), C (planmessighet), N (nevrotisisme) og O 

(åpenhet) heretter benyttes om de fem trekkene. 

1.4 Problemstillinger 

Som nevnt er det funnet store individuelle forskjeller i opplevelsen av flauhet på andres 

vegne. Det ville være interessant å undersøke om disse forskjellene kan belyses av forskjeller 

i personlighet. Personlighet inkluderer i denne sammenhengen både personlighetstrekk etter 

FFM og selvkomponenter som inngår i personlighetssystemet (FFT). 



14 

 

Et fascinerende aspekt ved flauhet er at både negative og positive emosjoner synes å være 

involvert. Miller (1996) understreker at flauhet som oftest oppleves intenst og ubehagelig. 

Samtidig inneholder beskrivelser av flauhet ofte et element av humor (Miller & Tangney, 

1994). Altså virker det som at flauhet både kan virke aversivt og komisk. Det ville være 

interessant å se hvorvidt personlighet kan belyse denne tilsynelatende motsetningen. 

På bakgrunn av det overnevnte utledes følgende problemstillinger: 

1. Er det en sammenheng mellom vikarierende flauhet og personlighet? 

2. Er det en struktur i hvilke affekter man opplever ved å observere en pinlig situasjon, 

og kan en eventuell struktur belyses av personlighet? 

1.4.2 Hypoteser 

Ut fra teori og empiri kan man danne seg noen hypoteser angående den første 

problemstillingen. For det første antas det at vikarierende flauhet vil inntreffe i respons til en 

pinlig situasjon, men med betydelig individuell variasjon. Dette ville i så fall utgjøre en 

replikasjon av tidligere studier som demonstrerer fenomenets eksistens. Videre ville man tro 

at aspekter ved selvet har stor betydning for graden av vikarierende flauhet. Flauhet på andres 

vegne er tidligere vist å henge sammen med frykt for negativ evaluering (Uysal et al., 2014). 

Det forventes at en positiv sammenheng kommer frem også i denne studien. 

Blant de fem personlighetstrekkene kan man anta at N, E og A særlig spiller inn. N er blant 

annet et mål på emosjonell ustabilitet, negativ affekt og forlegenhet. Det virker rimelig å 

forvente at personer som er høye på dette trekket vil føle mer flauhet ved å observere en pinlig 

situasjon. E er funnet å være negativt korrelert med empatisk flauhet i en tidligere studie 

(Edelmann & McCusker, 1986). Det antas derfor at ekstroverte personer vil oppleve mindre 

grad av vikarierende flauhet. A kan sies å være relatert til prososiale egenskaper og empati, 

som har vist betydelig sammenheng med flauhet på andres vegne. Det forventes derfor en 

positiv sammenheng mellom dette trekket og vikarierende flauhet. 

Den andre problemstillingen legger opp til en mer eksplorerende analyse. Derfor formuleres 

ingen hypoteser om retning av mulige sammenhenger. 
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2 Metode 

2.1 Utvalg 

Utvalget bestod av 125 studenter (88 kvinner, 33 menn, fire oppga ikke kjønn) ved 

Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo. Majoriteten av deltakerne (73,6 %) var studenter 

ved første semester av årsenheten, bachelorprogrammet eller profesjonsstudiet i psykologi. De 

resterende (26,4 %) var studenter ved ellevte semester av profesjonsstudiet. Deltakernes alder 

varierte fra 19 til 44 år, med et gjennomsnitt på 24,5 år (SD = 5,01). Alle deltakere ble 

rekruttert på frivillig basis, uten noen godtgjørelse for sin innsats. 

2.2 Prosedyre 

Studien ble gjennomført ved to tidspunkter, i to auditorier på Psykologisk Institutt. Deltakerne 

fikk først se et videoklipp, og besvarte så noen spørsmål om hvordan de opplevde videoen. 

Deretter fylte de ut to måleskalaer som omhandlet personlighetstrekk og frykt for negativ 

evaluering. Deltakerne ble forespurt om å delta i studien under en forelesning, og selve 

studien foregikk i en påfølgende pause. Totalt tok deltakelse i studien omtrent 15 minutter. 

Først fikk alle deltakere utdelt stiftede hefter på fire sider (se vedlegg 1). Heftene inneholdt 

informasjon om studien, samt responsmål og skalaer. Forsøksleder introduserte studien, 

minnet om frivillig deltakelse og mulighet til å trekke seg underveis, og ga en kort beskrivelse 

av de aktuelle skalaene. Deltakerne ble bedt om å vente med utfylling av heftene til de hadde 

sett ferdig videoen. 

Videoklippet med lydspor ble vist på lerret i auditoriene. Det varte i 69 sekunder. Etter dette 

ble deltakerne bedt om å besvare spørsmål angående videoen, samt å fylle ut to 

spørreskjemaer. Under hele studien var forsøksleder til stede foran i auditoriet. Det var ro og 

stillhet i rommet, foruten noe latter under fremvisning av videoen. Etter at de var ferdige, la 

deltakerne de utfylte heftene på et bord ved utgangen, lukket og med forsiden vendende opp. 

Det var ikke mulig å se deltakernes responser gjennom forsiden. Heftene ble lagt i bunker 

fortløpende etter som deltakerne ble ferdige, og det var ikke mulig å knytte hefter til 

enkeltdeltakere. 
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2.3 Materialer 

2.3.1 Video 

Videoen som ble vist, er et klipp fra den bulgarske versjonen av TV-programmet X-factor. 

Videoklippet viser en kvinne som står på scenen og synger en kjent sang foran publikum. 

Kvinnen synger ikke i rett toneart, og uttaler ikke teksten riktig. Hun beveger seg mye til 

musikken, og underveis i opptredenen faller hun av scenen. Det virker rimelig å anta at mange 

vil oppfatte denne situasjonen som pinlig. Kvinnen selv viser imidlertid ingen synlige tegn på 

flauhet. 

Videoklippet er tidligere benyttet i en annen studie av vikarierende flauhet (Uysal et al., 

2014). Uysal og kolleger understreket at de bevisst valgte en video der personen ikke viser 

synlig flauhet. De redigerte også videoen for å fjerne publikums responser, slik at det ikke 

skulle påvirke deltakerne. Dommerne, som viser nøytrale ansiktsuttrykk, ble ikke fjernet. 

Videoklippet som er brukt i denne studien, er det samme, redigerte klippet som Uysal og 

kolleger brukte i sin studie. Det ble oversendt i personlig kommunikasjon med Uysal i januar 

2014, og brukes i denne studien med hans tillatelse. 

Validitet av stimulusmaterialet 

Denne studien undersøker individuelle forskjeller i opplevelsen av å se en annen person i en 

potensielt pinlig situasjon. I stor grad dreier dette seg om subjektive reaksjoner og emosjoner. 

Man kan stille spørsmål ved hvorvidt det aktuelle videoklippet utgjør en egnet situasjon for å 

fremkalle vikarierende flauhet. Er det rimelig å forvente at deltakere opplever flauhet av å se 

på akkurat dette klippet? En kommentar vedrørende begrepsvaliditet synes her på sin plass. 

Ved innhenting av videoen gjorde Uysal og kolleger (2014) først et omfattende internettsøk. 

De brukte søkeord som «embarrassing situations» og valgte aktuelle videoklipp ut fra 

søkeresultatene. De gjorde deretter en pilotstudie der de undersøkte i hvilken grad 

videoklippene var egnet til å fremkalle vikarierende flauhet, og til å skape tilstrekkelig 

variasjon. Den aktuelle videoen ble valgt ut på bakgrunn av disse resultatene. Videre brukte 

Uysal og kolleger videoklippet i en valideringsstudie av skalaen Vicarious Embarrassment 

Scale (VES). Dette er en skala som er utviklet for å måle individuelle forskjeller i 
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vikarierende flauhet på trekknivå. Den inneholder åtte ledd med beskrivende setninger som 

«Jeg blir flau av andres offentlige ydmykelse» og «Jeg bekymrer meg for at andre skal gjøre 

seg til skamme» (s. 3, egne oversettelser). Uysal og kolleger fant en positiv korrelasjon (r = 

0,40, p < 0,001) mellom sumscore på VES og flauhet i respons til videoklippet. 

Med forbehold om mulige kulturelle forskjeller synes det rimelig å anta at det aktuelle 

videoklippet er egnet til å fremkalle vikarierende flauhet også hos deltakere i denne studien. 

2.3.2 Avhengige responsmål 

Etter å ha sett videoen indikerte deltakerne i hvilken grad de opplevde ulike affekter og 

sinnsstemninger av å se klippet. Disse var delvis hentet fra Positive and Negative Affect 

Schedule (PANAS) (Watson, Clark, & Tellegen, 1988), og delvis tilpasset spesifikt for denne 

studien. Seks adjektiv («oppmerksom»
2
, «skamfull», «irritert», «lattermild», «flau» og 

«stresset/anspent») ble vurdert på en fem-punkts likertskala fra svært lite til svært mye, med 

ankerpunkter fra PANAS. I tillegg ble deltakerne bedt om å indikere graden av tre 

sinnsstemninger («pinlig», «morsomt» og «ubehagelig») på en visuell analog skala (VAS). 

De tre VAS-leddene benyttet stiplede linjer på 10 cm med de ytterlige ankerpunktene ikke i 

det hele tatt og ekstremt mye. 

To av de avhengige responsmålene («flau» og «pinlig») var ment for å måle vikarierende 

flauhet hos deltakerne. De resterende adjektivene inngikk for å kartlegge eventuelle andre 

affekter deltakerne opplevde ved å se videoklippet, i tråd med den andre problemstillingen. 

De ble dessuten inkludert for å redusere eventuelt forventningspress (demand characteristics) 

hos deltakerne, som kunne føre til kunstig forhøyet rapportering av flauhet. 

Enkelte av adjektivene hadde stor semantisk likhet, som «flau» og «pinlig», og «lattermild» 

og «morsomt». Dette ble gjort for å kunne aggregere responser, og for å motvirke feilvarians 

på grunn av rekkefølge, responsformat og konnotasjoner av enkeltord. 

Operasjonalisering av vikarierende flauhet 

I denne studien operasjonaliseres graden av vikarierende flauhet som respons på to ledd blant 

de avhengige målene. Disse er «flau», som målt ved likertskala, og «pinlig», som målt ved 

                                                 
2
 Grunnet feil ved trykking av materiell manglet leddet «oppmerksom» i 23 av spørreskjemaene. Dette leddet er 

derfor scoret hos 102 av de 125 deltakerne. 
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visuell analog skala. Summen av disse to leddene, omgjort til z-scorer, brukes som et samlet 

mål på vikarierende flauhet. Man kan stille spørsmål ved hvorvidt den semantiske likheten 

mellom disse to leddene er stor nok til å anse dem som mål på samme affekt. Samtidig er det 

ønskelig å inkludere mer enn én variabel som indikator på flauhet for å minimere feilvarians 

gjennom aggregering. 

Korrelasjonen mellom leddene «flau» og «pinlig» er i dette materialet 0,75 (p < 0,001), som 

antyder en betydelig samvariasjon. Da leddene skiller seg fra hverandre blant annet i 

rekkefølge, skalaformat og spørsmålsstilling, vil man uansett ikke forvente en nær-perfekt 

korrelasjon. Basert på betydelig kovarians og generell bruk av de to begrepene i dagligtalen, 

anses det som forsvarlig å slå de to leddene sammen. 

Et viktig poeng i denne studien er at målet på vikarierende flauhet må anses som et mål på 

tilstand, ikke trekk. Kun én video er valgt ut som stimulusmateriale, og denne blir brukt som 

et typisk eksempel på en pinlig situasjon. En rekke forhold ved videoklippet og 

forsøkssituasjonen kan bidra til opplevelsen av ulike emosjoner. I vurderingen av funnenes 

generaliserbarhet må man ta hensyn til disse forholdene. Det som måles, er én form for 

vikarierende flauhet i respons til én spesifikk situasjon. Studiens resultater kan altså i 

begrenset grad si noe om deltakernes generelle tendens til å bli flau på andres vegne. 

Komponentanalyse av avhengige mål 

En eksplorerende prinsipal komponentanalyse ble gjennomført for å undersøke mulige 

strukturer i responsmålene. Resultatene fra denne vil gjennomgås mer utfyllende i 

resultatdelen av oppgaven. På nåværende tidspunkt er det sentrale poenget at analysen antydet 

to tydelige komponenter i respons til videoklippet. Den ene synes å omhandle negativ affekt 

og flauhet, og den andre positiv affekt og interesse. De to komponentene omtales heretter som 

«negativ affekt» (forkortet NA) og «positiv affekt» (forkortet PA). 

Operasjonalisering av negativ og positiv affekt 

Sumscorer for NA og PA ble beregnet ved summering av scorer på leddene som inngikk i 

hver komponent på bakgrunn av høye ladninger. For å kunne legges sammen, ble scorene 

først omgjort til standardscorer, da noen av leddene benyttet likertskala og andre VAS-skala. 

Sumscoren for NA ble beregnet fra følgende fem ledd: «skamfull», «flau», «stresset/anspent», 
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«pinlig» og «ubehagelig». PA ble beregnet ved summering av de tre leddene «oppmerksom»
3
, 

«lattermild» og «morsomt». 

2.3.3 Måleskalaer 

To måleskalaer inngikk i sin helhet i heftet: Big Five Inventory (BFI) (John, Donahue, & 

Kentle, 1991; John et al., 2008) og Brief Fear of Negative Evaluation Scale (BFNE) (Leary, 

1983). 

I denne studien var det interessant å studere både personlighetstrekk etter FFM og aspekter 

ved selvet. Mange ville mene at FFM i seg selv ikke dekker selvet i tilstrekkelig grad. Som 

Robins og kolleger (2008) påpeker er ikke de ulike nivåene av selvets struktur inkludert i 

forskningstradisjonene som ledet frem til FFM. Særlig ser relasjonelle, sosiale og kollektive 

aspekter ved selvet ut til å mangle i disse modellene (Robins et al., 2008). Derfor inkluderes 

også et mål som kan sies å representere en sosial selvkomponent i denne studien. 

Operasjonalisering av personlighet 

Personlighet ble i denne studien målt ved hjelp av Big Five Inventory (BFI). BFI er en skala 

på 44 ledd som måler personlighetstrekk etter FFM. Formatet består av korte, 

personlighetsbeskrivende setninger som rangeres på en fem-punkts likertskala fra svært uenig 

til svært enig. 

BFI ble utviklet for å etterkomme behovet for et kortere måleinstrument som likevel kunne 

fange opp det mest essensielle ved de fem personlighetsdomenene (John et al., 2008). Med 

utgangspunkt i skalaen NEO-PI-R (Costa & McCrae, 1992) valgte ekspertdommere ut de 

trekkadjektivene som ble vurdert som mest prototypiske for hver faktor. Deretter ble 

adjektivene utvidet til korte, beskrivende setninger. Resultatet var 44 utsagn som skulle favne 

det mest sentrale ved de fem faktorene (John et al., 2008). 

På tross av relativt kort lengde er BFI vist å ha tilfredsstillende psykometriske egenskaper. I 

amerikanske utvalg varierer reliabilitetsestimatene av indre konsistens for de fem faktorene 

fra 0,75 til 0,90, og test-retest-reliabilitet over tre måneder fra 0,80 til 0,90. Det er funnet god 

konvergent og divergent validitet med andre instrumenter basert på FFM (John et al., 2008). 

                                                 
3
 Grunnet feil ved trykking av materiell manglet leddet «oppmerksom» i 23 av spørreskjemaene. Sumscoren for 

positiv affekt ble derfor kun beregnet hos 102 av deltakerne. 
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BFI er oversatt til norsk, og har blitt validert og normert i et norsk utvalg (Engvik & 

Føllesdal, 2005). Også i norske utvalg har BFI vist god reliabilitet (α = 0,75 - 0,84) og god 

samtidig validitet med andre måleinstrumenter basert på FFM (Engvik & Føllesdal, 2005). I 

dette datamaterialet varierer reliabilitetsestimatene for de fem BFI-faktorene fra 0,69 til 0,87. 

Dette vurderes som tilfredsstillende tatt i betraktning utvalgets størrelse. 

Scorene for de fem faktorene ble beregnet som gjennomsnittet av uvektede råscorer fra 

leddene som tilhører hver faktor (se vedlegg 2). 

Sammenlikning av BFI og NEO-PI-R 

Som sagt er BFI et forsøk på å beskrive kjernen av de fem faktorene som inngår i FFM. Fordi 

denne skalaen er betydelig forkortet i forhold til NEO-PI-R, som inneholder 240 ledd, er 

likevel mye informasjon utelatt. Dermed er konseptualisering av de fem faktorene noe ulik i 

de to instrumentene. Hovedforskjellene er gjengitt nedenfor (John et al., 2008). 

E: BFI legger mindre vekt på varme og positiv affekt enn NEO-PI-R. 

A: «Rettfremhet» (straightforwardness) er mindre sentralt i BFIs definisjon enn i NEO-PI-R. 

C: BFI måler prestasjonsstreben i mindre grad enn NEO-PI-R. 

N: Selvbevissthet og impulsivitet inngår i liten grad i BFI. 

O: Underfasetten «verdier» måles i liten grad i BFI. Denne fasetten handler om hvilken grad 

man er beredt til å revurdere egne og autoritetsfigurers verdier og holdninger. 

Fordi denne studien fokuserer på overordnede personlighetstrekk fremfor underfasetter, utgjør 

ikke disse forskjellene et betydelig problem. Det er likevel viktig å være klar over at de to 

skalaene definerer de fem personlighetstrekkene noe ulikt. Se vedlegg 2 for en liste over 

leddene som inngår i BFI, og hvilke ledd som måler hver faktor. 

Operasjonalisering av frykt for negativ evaluering 

Den andre fullstendige skalaen som inngår i denne studien, er Brief Fear of Negative 

Evaluation Scale (BFNE). Dette målet kan sies å representere en selvkomponent som blant 

annet omhandler selvbevissthet og sensitivitet til andres vurdering. 
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BFNE består av 12 utsagn som handler om frykt for negativ evaluering fra andre. Eksempler 

på leddene er «Jeg er vanligvis bekymret for hva slags inntrykk jeg gir» og «Jeg er ofte redd 

for at andre skal legge merke til mine mangler» (se vedlegg 1). Utsagnene vurderes på en 

fem-punkts likertskala, fra passer overhodet ikke til passer ekstremt godt. Åtte av leddene i 

skalaen er direkte formulert, mens fire er reverserte. 

BFNE er en kortversjon av den lengre Fear of Negative Evaluation Scale (FNE) (Watson & 

Friend, 1969). 12 av de opprinnelige 30 leddene fra FNE er inkludert i BFNE, og 

responsformatet er endret fra sant-usant-format til likertskala. I flere studier har BFNE vist 

seg å være et godt alternativ til FNE (se f. eks. Carleton, McCreary, Norton, & Asmundson, 

2006; Rodebaugh et al., 2004). Da de to skalaene har vist høy korrelasjon (r = 0,90), ser 

BFNE ut til å fange mesteparten av variansen i FNE (Leary, 1983). 

BFNE er vist å ha god indre konsistens (α = 0,89 - 0,90) og temporal stabilitet (fire ukers test-

retest reliabilitet = 0,75) (Leary, 1983). I dette datamaterialet har BFNE Cronbachs alpha på 

0,88. Dette vurderes som god indre reliabilitet. 

Den opprinnelige skalaen FNE ble oversatt til norsk av Asle Hoffart ved Modum Bad i 1999. 

(Denne norske versjonen av FNE var ikke tilknyttet en selvstendig publikasjon, men 

beskrives mest utfyllende av Borge og kolleger, 2008). I denne studien ble Hoffarts 

oversettelse av de 12 leddene som inngår i BFNE brukt, med responsformat og ankerpunkter 

fra BFNE. Oversettelsen er innhentet ved personlig kommunikasjon med Hoffart i januar 

2014, og brukes i denne studien med hans tillatelse. 

Komponentanalyse av BFNE 

I løpet av det siste tiåret har flere studier (Carleton et al., 2006; Rodebaugh et al., 2004) 

funnet en to-faktorstruktur av BFNE, der de reverserte leddene utgjør en egen komponent. 

Carleton foreslår at denne komponenten bør anses som en ateoretisk metodefaktor som trolig 

kommer av uklar og forvirrende spørsmålsformulering. Både Rodebaugh og Cartleton 

anbefaler at man kun bruker de ureverserte leddene av BFNE i statistiske analyser. 

Da det er gjort flere funn som antyder en to-faktorstruktur av BFNE, var det ønskelig å 

undersøke om det samme var tilfellet også i dette utvalget. Det ble derfor gjort en 

eksplorerende komponentanalyse av de 12 leddene. Både Kaisers kriterium og inspeksjon av 

screeplot antydet to klare komponenter som forklarte henholdsvis 44 % og 14,9 % av 
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variansen. Etter oblik rotasjon (direct oblimin) viste løsningen et tydelig mønster. Den første 

komponenten hadde sterke ladninger (0,62 - 0,84) til de åtte ureverserte leddene, og den andre 

komponenten ladet betydelig (0,63 - 0,83) til de fire reverserte leddene. De to komponentene 

viste en moderat positiv korrelasjon (r = 0,35). Eigenverdier, screeplot, og roterte 

komponentladninger er gjengitt i vedlegg 3. 

På bakgrunn av resultatene fra komponentanalysen, og i tråd med rådende anbefalinger, ble de 

reverserte leddene utelatt fra de statistiske analysene. Reanalyser av BFNE i sin helhet ble 

likevel gjort for å undersøke eventuelle avvik. Resultatene ble ikke betydelig endret dersom 

den fulle skalaen ble benyttet og er derfor ikke inkludert i oppgaven. 

Score for BFNE ble beregnet ved å summere uvektede råscorer fra de åtte ureverserte 

leddene. 

2.4 Statistiske analyser 

Alle statistiske analyser ble utført med IBM SPSS Statistics, versjon 22. Tabeller som inngår i 

oppgaven ble fremstilt ved hjelp av Microsoft Word 2010. 

2.4.1 Deskriptiv statistikk og preliminære analyser 

Deskriptive analyser ble gjennomført for å studere variablenes gjennomsnitt og spredning. 

Resultater fra disse er gjengitt i oppgavens resultatdel. Preliminære analyser ble dessuten 

utført for å undersøke forutsetninger for regresjonsanalyse. 

Antakelser om normalitet 

For å undersøke variablenes frekvensfordeling ble histogram og boksdiagram (boxplots) 

visuelt inspisert. Distribusjonen av gjennomsnittsscorene fra BFI og sumscoren fra BFNE 

viste ingen betydelige avvik fra normalfordelingen. Boksdiagrammene antydet enkelte 

uteliggere i distribusjonen av sumscorer for BFI-faktorene, men ingen av disse var ekstreme. 

Sammenlikning av gjennomsnitt og «5 % trimmed mean» viste at uteliggerne ikke skapte 

betydelige effekter i analysene. Ingen uteliggere ble fjernet fra datamaterialet, da avvikene 

ikke ble vurdert til å være substansielle. 
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Flere av de avhengige responsmålene viste avvik fra normalfordelingen. Etter at de ble slått 

sammen til sumscorer, ble skjevhet og kurtose betydelig redusert. Skjevhet og kurtose for 

sumscorene er vist i tabell 1. 

Tabell 1 

Skjevhet og kurtose for sumscorer av de avhengige responsmålene 

 N Skjevhet Kurtose 

  Observator SE  Observator SE 

Flauhet 125 0,01 0,22  -1,22 0,43 

NA 125 0,38 0,22  -0,89 0,43 

PA 102 -0,59 0,24  -0,12 0,47 

Observator = verdi av skjevhet og kurtose (oppgitt som «statistics» i SPSS). SE = standardfeil. 

 

Tabell 1 antyder ingen sterk skjevhet eller kurtose (Kim, 2013). Avvikene fra 

normalfordelingen vurderes til å være beskjedne nok til at statistiske analyser forsvarlig kan 

gjennomføres. Det ble likevel gjort reanalyser der avhengige responsmål som viste betydelig 

skjevhet, ble transformert som anbefalt av Fidell og Tabachnick (2007). Variabler som viste 

positiv skjevhet, ble transformert ved å ta kvadratrot av verdiene. De av variablene som viste 

negativ skjevhet, ble reversert og deretter omgjort ved kvadratrot-transformasjon. De nye 

analysene viste ingen substansielle endringer med tanke på styrke, retning eller signifikans av 

sammenhenger. Resultatene fra reanalysene vil derfor ikke presenteres i oppgaven. 

Regresjonsmodellens forutsetninger 

Bruk av regresjonsmodellen bygger på en rekke forutsetninger (Ringdal, 2007). De viktigste i 

vår sammenheng er at (1) sammenhengene mellom de uavhengige (x) og de avhengige 

variablene (Y) er lineære; (2) residualene har lik varians for alle x-verdier 

(homoskedastisitet); (3) residualene er normalfordelte; og (4) x-variablene ikke er perfekt 

korrelerte, verken parvis eller gruppevis (multikolinearitet). 

Bivariate spredningsdiagram (scatterplots) ble studert for å undersøke antakelser om 

linearitet, samt for å identifisere eventuelle uteliggere. Videre ble residualplots (kumulativt 

sannsynlighetsplot, samt plot som angir standardiserte residualer som en funksjon av 

standardiserte predikerte verdier) inspisert for å undersøke forutsetninger om normalfordeling 

av residualer og homoskedastisitet. Tendens til multikolinearitet ble vurdert ved 
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koeffisientene toleranse (tolerance) og variansinflasjon (VIF). Samlet sett tydet disse 

analysene på at de ovennevnte betingelsene er oppfylt i tilstrekkelig grad til at 

regresjonsmetodikk kan anvendes. 

Hovedanalyser 

Hovedanalysene som ble gjort omfattet, i tillegg til regresjonsanalyse, korrelasjonsanalyse 

(Pearson r), t-test og prinsipal komponentanalyse. All slutningsstatistikk benyttet tohalede 

signifikanstester. Terskel for signifikansnivå ble satt til 0,05. 

I regresjonsanalysene ble de uavhengige variablene lagt inn samtidig (simultan analyse;  

«enter» som metode i IBM-SPSS). Mahalobis og Cooks avstander ble brukt for å identifisere 

enheter som kunne påvirke parameterestimatene i stor grad, samt å identifisere mulige 

uteliggere. I tillegg til prediktorvariablene som er spesifisert under hver analyse, ble kjønn, 

alder og semester lagt inn som kontrollvariabler i regresjonsanalysene. 

Det ble videre gjort reanalyser for å undersøke mulige mediasjons- og moderasjonseffekter av 

personlighetsvariablene. Mediasjon ble undersøkt ved å gjøre serier av regresjonsanalyser for 

å se om signifikante sammenhenger mellom uavhengige (x) og avhengige variabler (Y) ble 

betydelig svekket ved å inkludere andre prediktorvariabler i analysene. Hensikten var å 

undersøke om sammenhengen mellom to variabler kunne forklares av indirekte effekt via en 

tredjevariabel. Moderasjon ble undersøkt ved å sentrere aktuelle variabler, lage 

interaksjonsledd, og deretter sjekke om disse nådde signifikans ved inklusjon i modellen. 

Formålet med dette var å identifisere om effekten av uavhengig variabel (x) på avhengig 

variabel (Y) var betinget av verdien av en tredjevariabel. 

Det ble ikke funnet betydelige mediasjons- eller moderasjonseffekter av 

personlighetsvariabler som inngår i studien. Det ble imidlertid identifisert suppresjonseffekter 

mellom BFNE og N i prediksjon av flauhet og negativ affekt. Dette vil gjennomgås nærmere 

under resultater og diskusjon. 

For å sammenlikne gjennomsnitt hos ulike grupper ble t-test for uavhengige utvalg benyttet. 

Med reservasjon om et lite utvalg ble det likevel vurdert hensiktsmessig å gjøre prinsipal 

komponentanalyse av de avhengige responsmålene og BFNE. Før analysene ble gjennomført 

ble korrelasjonsmatriser, Kaiser-Meyer-Olkin-verdier og Bartletts sfærisitetstest undersøkt. 
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Datamaterialet ble vurdert som egnet for komponentanalysering. Prinsipal komponentanalyse 

med Kaisers kriterium ble benyttet for uttrekning av komponenter. Roteringer ble gjort ved 

hjelp av oblik rotasjon (direct oblimin) for å tillate korrelerte komponenter. 

2.5 Forskningsetiske betraktninger 

I forkant av datainnsamlingen ble forskningsetiske spørsmål diskutert med veileder og leder 

for forskningsetisk komité ved Psykologisk Institutt. Det ble ikke vurdert som nødvendig å 

melde forskningsprosjektet til Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) fordi det ikke 

skulle samles opplysninger som kunne kobles til enkeltpersoner. Da det ikke skulle innhentes 

sensitive opplysninger, ble det heller ikke vurdert å være behov for å søke godkjenning fra 

Regional etisk komité (REK). 

Alle deltakerne fikk på forhånd skriftlig og muntlig informasjon om studiens formål, 

anonymitet, frivillig deltakelse og mulighet til å trekke sin deltakelse underveis. De fikk også 

kontaktinformasjon til forsøksleder, med oppfordring til å henvende seg dersom de ønsket 

ytterligere informasjon om studien (se vedlegg 1). Etter datainnsamling ble alle 

spørreskjemaer oppbevart i et låst skap på Psykologisk Institutt. 

En viktig etisk betraktning som ble diskutert med veileder, gjaldt valg av stimulusmateriale. 

Videoklippet viser en opptreden som mange vil vurdere som dårlig, og det stiller kvinnen i et 

nokså uheldig lys. Man kan argumentere for at visning av videoklippet bidrar til å 

latterliggjøre vedkommende. 

Imidlertid stammer videoklippet fra et TV-program der personer deltar frivillig. En sentral 

appellerende faktor ved slike talentprogram kan sies å være nettopp oppmerksomhetsaspektet. 

Deltakere melder seg på fordi de ønsker å stå på en scene og opptre foran et publikum. De er 

på forhånd kjent med at de trolig vil havne på fjernsyn. Det ville virke urimelig om kun de 

mest vellykkede fremførelsene skulle kunne vises i etterkant. På grunn av disse 

omstendighetene, vurderes det som forsvarlig å vise videoklippet i en forskningssammenheng. 
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3 Resultater 

Denne studien søkte å finne svar på følgende spørsmål: Kan personlighet belyse individuelle 

forskjeller i vikarierende flauhet? Er det et mønster i ulike affekter man opplever ved å se en 

annen i en pinlig situasjon, og har et eventuelt mønster sammenheng med personlighet? 

Resultatene er ordnet tematisk. Først vil deskriptive resultater og korrelasjoner innad i de 

avhengige og uavhengige variablene gjennomgås. Deretter følger resultater knyttet til den 

primære problemstillingen, nemlig forholdet mellom flauhet og personlighet. Neste del 

presenterer resultater som omhandler den sekundære problemstillingen, altså mulige 

strukturer i affektive opplevelser. Til sist inkluderes tilleggsanalyser som ble gjort for å 

studere undergrupper i utvalget. 

3.1 Deskriptive resultater 

Deskriptive analyser ble gjennomført for å studere variablenes spredning, gjennomsnitt og 

fordeling. Gjennomsnitt og spredning for variablene som inngikk i studien er vist i tabell 2. 

Tabell 2 

Gjennomsnitt og spredning for variablene som inngår i studien 

 Variabel N M SD 

Avhengige variabler Oppmerksom 102 3,45 0,99 

 Skamfull 124 2,39 1,24 

 Irritert 124 1,74 1,07 

 Lattermild 125 3,52 1,15 

 Flau 125 2,96 1,28 

 Stresset/ anspent 125 2,07 1,25 

 Pinlig 125 4,48 2,63 

 Morsomt 125 5,26 2,42 

 Ubehagelig 125 3,64 2,81 

Uavhengige variabler E 125 3,24 0,76 

 A 125 3,81 0,53 

 C 125 3,60 0,59 

 N 125 3,10 0,75 

 O 125 3,69 0,63 

 BFNE 125 22,30 6,69 
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Resultatene tydet på at situasjonen fungerte ved å skape tilstrekkelig spredning i de avhengige 

målene. Leddene som omhandlet flauhet var av særlig betydning med tanke på validitet av 

stimulusmaterialet. Det så ut til at situasjonen var egnet for å fremkalle vikarierende flauhet i 

ulik grad hos deltakerne. De uavhengige variablene viste også god spredning, som forventet 

ut fra måleinstrumentenes teoretiske forankring og psykometriske egenskaper. 

Frekvensfordeling av variablene ble studert ved visuell inspeksjon av histogrammer, samt 

vurdering av skjevhet og kurtose. Dette er beskrevet i oppgavens metodedel, under 

overskriften «Deskriptiv statistikk». 

3.2 Korrelasjoner 

Tabell 3 og 4 viser korrelasjoner innad i henholdsvis de avhengige og uavhengige variablene. 

Korrelasjoner mellom avhengige og uavhengige variabler følger under resultater knyttet til 

problemstillingene. Fullstendig korrelasjonsmatrise er gjengitt i vedlegg 4. 

 

Tabell 3 

Korrelasjoner (r) mellom de avhengige variablene 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Oppmerksom -         

2. Skamfull 0,05 -        

3. Irritert -0,20
*
 0,45

**
 -       

4. Lattermild 0,31
**

 -0,18 -0,32
**

 -      

5. Flau 0,04 0,58
**

 0,22
*
 -0,02 -     

6. Stresset/ anspent -0,01 0,35
**

 0,25
**

 -0,24
**

 0,43
**

 -    

7. Pinlig 0,11 0,56
**

 0,25
**

 -0,15 0,75
**

 0,50
**

 -   

8. Morsomt 0,31
**

 -0,16 -0,42
**

 0,81
**

 -0,04 -0,34
**

 -0,12 -  

9. Ubehagelig 0,03 0,49
**

 0,21
*
 -0,17 0,59

**
 0,67

**
 0,66

**
 -0,19

*
 - 

* p < 0,05 

** p < 0,01 
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Tabell 4 

Korrelasjoner (r) mellom de uavhengige variablene 

 E A C N O BFNE 

E -      

A 0,13 -     

C 0,28
**

 0,24
**

 -    

N -0,19
*
 -0,30

**
 -0,35

**
 -   

O -0,03 -0,01 -0,08 0,21
*
 -  

BFNE -0,22
*
 -0,14 -0,23

**
 0,52

**
 0,09 - 

* p < 0,05 

** p < 0,01 

 

Tabell 3 og 4 viste gjennomgående moderate korrelasjoner blant de avhengige og uavhengige 

variablene. Flere av de avhengige målene korrelerte ganske sterkt. Dette er et forventet funn, 

da flere av leddene har stor semantisk likhet. Blant BFI-faktorene er det også betydelig 

samvariasjon. Selv om disse faktorene antas å representere selvstendige dimensjoner, er det 

vanlig å finne signifikante korrelasjoner mellom sumscorer for de fem trekkene. En viktig 

implikasjon er at personlighetstrekkenes bidrag i begrenset grad kan undersøkes ved hjelp av 

enkle korrelasjoner alene. Multippel regresjonsanalyse vurderes som en bedre metode for å 

studere variablenes unike bidrag. 

3.3 Sammenheng mellom personlighet og 

vikarierende flauhet 

3.3.1 Korrelasjon 

For å undersøke mulige sammenhenger mellom vikarierende flauhet og personlighet ble det i 

første omgang gjort en bivariat korrelasjonsanalyse. 

Resultatene viste at vikarierende flauhet korrelerte positivt (r = 0,26, p = 0,003) med BFNE, 

som forventet. Ingen av de fem faktorene fra BFI korrelerte derimot signifikant med 
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vikarierende flauhet. De forventede sammenhengene om effekt av N, E og A gjorde seg altså 

ikke gjeldende i enkle bivariate korrelasjoner. 

3.3.2 Regresjon 

Videre ble det gjort standard multippel regresjonsanalyse for å undersøke hvorvidt de fem 

BFI-faktorene sammen med BFNE kunne predikere graden av vikarierende flauhet. Hensikten 

var både å se om den lineære kombinasjonen av variablene kunne forklare varians i 

vikarierende flauhet, og å undersøke de ulike variablenes unike bidrag. 

Resultatene viste at personlighet var i stand til å predikere forskjeller i vikarierende flauhet. 

Modellen forklarte 18 % av variansen (F [9, 110] = 2,68, p = 0,007), og BFNE (β = 0,45, p < 

0,001) og N (β = -0,37, p = 0,002) hadde signifikante effekter. Ingen andre faktorer fra BFI 

viste signifikante unike bidrag. 

Det ble derfor gjort en ny hierarkisk regresjonsanalyse for å sammenlikne den fulle modellen 

med en redusert modell der kun BFNE og N ble beholdt som prediktorvariabler. I første blokk 

ble kun disse personlighetsvariablene lagt inn som prediktorer, og i andre blokk fulgte resten 

av variablene i den fulle modellen. 

Resultatene av den hierarkiske regresjonsanalysen støttet en redusert modell. Til sammen 

forklarte variablene BFNE og N nesten like mye varians (15,2 %) som den totale modellen. 

Test av endring i R² viste at den fulle modellen ikke forklarte signifikant mer varians enn den 

reduserte modellen (R² change = 0,03, F change (7, 110) = 0,55, p = 0,799). Blant variablene 

som ble undersøkt, var det altså BFNE og N som hovedsakelig bidro til å predikere graden av 

vikarierende flauhet. 

3.3.3 Suppresjonseffekter av BFNE og N 

Resultater fra korrelasjonsmatrisen og regresjonsanalysene tydet på at det kunne foreligge 

suppresjonseffekter i forholdet mellom BFNE, N og flauhet. En suppressorvariabel kan 

defineres som «en variabel som øker den prediktive validiteten av en annen variabel når den 

inkluderes i regresjonslikningen» (s. 36, Conger, 1974, egen oversettelse). Dette foregår ved 

at suppressorvariabelen kontrollerer for, eller undertrykker, kriterie-irrelevant varians i den 

andre variabelen, og på den måten gjør denne til en mer presis prediktor. Utelatelse av 
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suppressorvariabler vil generelt resultere i en underestimering av effekten av prediktor på 

kriteriet (Cohen & Cohen, 1975). 

To variabler kan også ha gjensidig suppresjonseffekt ved at de begge øker den andres 

forklaringskraft (Conger, 1974). Altså vil hver enkelt variabel forklare mer av variansen i 

kriteriet når den er i en likning sammen med den andre, enn når den presenteres alene. Dette 

kan skje i tilfeller der de to prediktorene korrelerer i motsatt retning med kriteriet, men 

positivt med hverandre (Watson, Clark, Chmielewski, & Kotov, 2013). 

Suppresjonseffekter undersøkes ved å studere hvordan standardiserte betakoeffisienter endrer 

seg når nye variabler legges til i regresjonsmodellen. Det ble derfor utført nye 

regresjonsanalyser for å sammenlikne forklaringskraften av BFNE og N hver for seg og 

kombinert. Resultatene er gjengitt i tabell 5. 

Tabell 5 

Regresjonsresultater, prediksjon av flauhet ut fra BFNE og N 

BFNE  

 β alene 0,26* 

 β kombinert 0,44* 

 R² alene 0,07 

   

N  

 β alene -0,11 

 β kombinert -0,34* 

 R² alene 0,01 

   

Modellens forklaringskraft  

 Sum av separate R² 0,08 

 R² kombinert 0,15 

 Kombinert økning av R² 0,07 

Formatet på tabellen er hentet fra Watson et al. (2013). 

* p < 0.01. 

 

Av tabell 5 kan man se at det skjedde en gjensidig suppresjonseffekt av BFNE og N. 

Betaverdien av begge variabler økte betydelig da den andre ble inkludert i 
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regresjonslikningen. Videre ser man at modellens forklaringskraft økte betraktelig med begge 

variablene tilstede samtidig. Denne økningen var større enn det man kunne forvente ut fra 

enkel summering av variablenes separate bidrag. 

Ifølge Conger (1974) kan gjensidig suppresjon identifiseres ved det følgende: For begge 

prediktorvariabler er produktet av beta-verdi og korrelasjon med kriteriet større enn kvadrert 

korrelasjon med kriteriet. Dette vil resultere i situasjoner der andel forklart varians er større 

enn summen av variablenes kvadrerte korrelasjoner (se f. eks. Matthews & Martin, 1992). 

Matematisk kan dette uttrykkes slik: 𝑅² > 𝑟yx² + 𝑟yz². Som illustrert er dette tilfellet i disse 

resultatene (0,15 > 0,07 + 0,01). Den samlede effekten av BFNE og N i kombinasjon bidro til 

en økning i R² på 0,07. 

Altså så det ut til å være en gjensidig suppresjonseffekt av BFNE og N i prediksjonen av 

flauhet. Begge variablene fungerte bedre som prediktorer i hverandres nærvær enn alene. Ved 

å kontrollere for hverandres kriterie-irrelevante varians kom variablenes respektive 

sammenheng med flauhet tydeligere frem. 

3.4 Struktur i affektive responser 

En annen problemstilling for studien var å undersøke om det finnes en struktur i hvilke 

affekter man opplever ved å se en annen person bli eksponert. Dersom et mønster skulle vise 

seg, ville det også være interessant å studere om det har sammenheng med personlighetstrekk 

og frykt for negativ evaluering. 

3.4.1 Finnes det en struktur? 

For å undersøke mulige strukturer i de avhengige responsmålene ble det først gjort 

eksplorerende prinsipal komponentanalyse av de ni adjektivene. Resultatene antydet en to-

komponent-struktur der åtte av målene primært hadde ladninger til én av komponentene. 

Unntaket var målet «irritert», som syntes å lade betydelig til begge komponenter. Dette målet 

ble derfor utelatt, og en ny komponentanalyse med ble gjort av de resterende åtte målene. 

Resultatene viste to komponenter med eigenverdier større enn én. Disse forklarte henholdsvis 

42,5 % og 24,3 % av variansen. Visuell inspeksjon av screeplotet viste en tydelig knekk etter 
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den andre komponenten. På grunnlag av Kaisers kriterium og Cattells screetest ble to 

komponenter beholdt. Denne to-komponentløsningen forklarte totalt 66,8 % av variansen. 

For å tolke de to komponentene ble oblik rotasjon benyttet (direct oblimin). Roterte 

komponentladninger, eigenverdier og andel forklart varians er gjengitt i tabell 6. Av hensyn 

til oversiktlighet er lave koeffisienter (< 0,30) utelatt fra tabellen. Samtlige eigenverdier, 

screeplot og fullstendig oversikt over komponentladninger er gjengitt i vedlegg 5. 

Tabell 6 

Oblimin-roterte komponentladninger, eigenverdier og andel forklart varians for NA og PA 

 Komponent 

Ledd NA PA 

   

Pinlig 0,88  

Flau 0,85  

Ubehagelig 0,84  

Skamfull 0,73  

Stresset/ anspent 0,70  

Morsomt  0,90 

Lattermild  0,89 

Oppmerksom  0,59 

   

Eigenverdi 3,40 1,94 

% av varians 42,53 24,29 

Kun ladninger over 0,30 er representert i tabellen.  

 

Den roterte løsningen viste en enkel struktur der begge komponenter hadde sterke ladninger, 

og der alle ledd ladet betydelig til kun én komponent. Videre var det et tydelig mønster i de to 

komponentene. Den første komponenten hadde betydelige ladninger fra målene som 

involverte negativ emosjon og flauhet, og ble benevnt «negativ affekt» (NA). Den andre 

komponenten hadde sterke ladninger fra mål som omhandlet humor og interesse, og ble kalt 

«positiv affekt» (PA). Det var en svak negativ korrelasjon mellom de to komponentene (r = -

0,09). 
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3.4.2 Sammenheng med personlighet 

For å undersøke om den nevnte strukturen hadde sammenheng med personlighet ble det først 

beregnet sumscorer for komponentene NA og PA, som beskrevet i oppgavens metodedel. Det 

ble så gjort bivariat korrelasjonsanalyse for å studere mulige enkle, lineære sammenhenger. 

Resultatene viste at NA korrelerte positivt med BFNE (r = 0,29, p = 0,001), men viste ingen 

signifikant korrelasjon med noen av BFI-trekkene. PA korrelerte positivt med C (r = 0,27, p = 

0,007), og viste også en nær-signifikant positiv korrelasjon med A (r = 0,18, p = 0,067). 

Negativ affekt 

Videre ble det gjort standard multippel regresjonsanalyse for å undersøke hvorvidt de fem 

BFI-faktorene sammen med frykt for negativ evaluering kunne predikere NA. 

Resultatene viste at modellen forklarte 16,5 % av variansen i NA (F [9, 109] = 2,39, p = 

0,017), og BFNE (β = 0,45, p < 0,001) og N (β = -0,31, p = 0,01) var begge signifikante 

prediktorvariabler. Ingen andre faktorer fra BFI viste signifikante unike bidrag. En redusert 

modell med kun BFNE og N som prediktorer forklarte mesteparten av variansen (14,2 %) i 

modellen (F [2, 116] = 9,63, p < 0,001). Igjen kunne man observere en gjensidig 

suppresjonseffekt av BFNE og N i prediksjonen av NA. Suppresjonseffekten er allerede 

beskrevet under resultatdelen som omhandler vikarierende flauhet, og gjentas derfor ikke her. 

Disse resultatene liknet i stor grad på regresjonsanalysen for flauhet. Dette er forventet, da de 

avhengige målene som inngikk i flauhet også var inkludert i sumscoren for NA. 

Positiv affekt 

Det ble deretter gjort en ny standard multippel regresjonsanalyse for å undersøke hvorvidt de 

fem BFI-faktorene sammen med BFNE kunne predikere opplevelsen av PA. 

Resultatene viste at personlighet i signifikant grad var i stand til å predikere PA, og at 

modellen forklarte 19,6 % av variansen (F(9, 87) = 2,35, p = 0,02). Blant 

personlighetstrekkene var det hovedsakelig C (β = 0,23, p = 0,041) og O (β = 0,23, p = 0,044) 

som bidro til å predikere PA. Ingen andre personlighetstrekk viste signifikante unike bidrag. 

Heller ikke A, som var nær-signifikant korrelert med PA, viste signifikant sammenheng med 

denne komponenten etter at det ble kontrollert for effekten av de andre variablene. 
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Sammenhengen med O, som ikke kom frem i form av bivariat korrelasjon, viste seg imidlertid 

i regresjonsanalysen. 

3.5 Tilleggsanalyser 

Underveis i analysearbeidet dukket en ny undring opp: Kan det være slik at personlighet 

påvirker vikarierende flauhet på ulik måte i forskjellige grupper av utvalget? Så langt har 

analysene inkludert alle deltakerne – både de som opplevde lite eller ingen grad av flauhet, og 

de som rapporterte å bli veldig flaue. Det kunne være interessant å se om bildet ville være det 

samme hvis man studerte vikarierende flauhet hos de som i særlig grad opplevde det. 

Idéen til studien ble blant annet inspirert av hvordan forskjellige mennesker tilsynelatende 

forholder seg svært ulikt til å observere flauhet. Ikke minst synes dette å komme til uttrykk i 

responser til TV-serier som viser pinlige begivenheter. Mens noen personer later til å more 

seg over andres flauser, virker det som andre opplever slike situasjoner som intenst 

ubehagelige. Altså kan det se ut til at flauhet kan få enten en positiv eller negativ valør. Kan 

det være blant disse undergruppene at personlighetstrekk spiller inn? 

3.5.1 Personlighetstrekk og vikarierende flauhet blant de flaue 

Nye analyser ble gjort for å studere responser hos spesifikke grupper av deltakerne. Da 

vikarierende flauhet er vist å være et fenomen som påvirker noen mennesker i sterkere grad 

enn andre, var det interessant å undersøke deltakerne som rapporterte høy grad av flauhet 

separat. I tillegg var det ønskelig å skille de som primært opplevde ubehag og moro. 

Først ble deltakerne delt i to grupper etter hvorvidt de rapporterte lav eller høy grad av flauhet 

i respons til videoklippet. Grenseverdi (cut-off) ble satt til gjennomsnittlig nivå av den 

summerte variabelen «flauhet» i det fulle utvalget. Deltakerne som opplevde under 

gjennomsnittlig nivå av flauhet (n = 64) ble fjernet fra de følgende analysene. 

Deretter ble det opprettet to nye variabler som fikk navnene «aversjon» og «komisk respons». 

«Aversjon» var summen av de tre avhengige målene «irritert», «stresset/anspent» og 

«ubehagelig». «Komisk respons» ble beregnet ved å legge sammen de to leddene «lattermild» 

og «morsomt». Andre mål som inngikk i komponentene NA og PA ut fra den nevnte 

komponentanalysen ble her utelatt. Dette ble gjort fordi de enten inngikk i sumscoren for 
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flauhet («flau» og «pinlig») eller ble vurdert som for nært teoretisk beslektet med flauhet 

(«skamfull)». Leddet «oppmerksom» ble også utelatt fordi det ikke ble vurdert til å være nært 

nok relatert til komisk opplevelse. Da interesseområdet var distinkte grupper, ble alle 

deltakere som var over eller under gjennomsnitt på både aversjon og komisk respons (n = 39) 

fjernet fra analysene. 

Etter at deltakere ble fjernet som beskrevet ovenfor, gjenstod to distinkte grupper: (1) de som 

opplevde høy grad av flauhet, høy grad av aversjon og lav grad av komisk respons (n = 26), 

og (2) de som opplevde høy grad av flauhet, lav grad av aversjon og høy grad av komisk 

respons (n = 13). Den første gruppa vil omtales som de «aversivt flaue» og den andre gruppa 

som «komisk flaue». 

For å undersøke sammenheng mellom personlighet og flauhet ble det utført bivariate 

korrelasjonsanalyser for de to gruppene. Resultatene av korrelasjonsanalysene viste at flauhet 

korrelerte negativt med E blant de aversivt flaue (r = -0,43, p = 0,029). Hos de komisk flaue 

var det en nær-signifikant positiv korrelasjon mellom flauhet og A (r = 0,55, p = 0,054). 

Ingen andre personlighetstrekk var betydelig korrelert med flauhet i noen av gruppene. 

Med et større utvalg ville det være ønskelig å gjøre regresjonsanalyser for å se hvorvidt 

personlighetstrekkene til sammen kunne predikere flauhet. Dette ble vurdert som lite 

hensiktsmessig grunnet størrelsen på de to gruppene. 

For å undersøke mulige nivåforskjeller av personlighetstrekkene ble det utført t-test for 

uavhengige utvalg. Resultatene av denne viste ingen signifikante forskjeller mellom 

gruppene. For å ta hensyn til mulige brudd på t-testens statistiske forutsetninger ble også det 

nonparametriske alternativet Mann-Whitney-U-test utført. Heller ikke denne testen viste noen 

signifikant forskjellige nivåer av personlighetstrekk. 

Med reservasjon om et lite og selektert utvalg, kan de overnevnte resultatene tyde på at 

personlighet kan ha en sammenheng med opplevelsen av vikarierende flauhet hos distinkte 

grupper. Blant de som blir særlig flaue på en aversiv måte, ser E ut til å spille en mulig rolle. 

Det kan være en tendens til at de introverte opplever mer flauhet. Blant de som blir særlig 

flaue på en komisk måte, kan det se ut til at A er involvert. De som er høyere på dette 

personlighetstrekket kan ha en tendens til å oppleve mer vikarierende flauhet. Disse 

resultatene bør imidlertid tolkes med forsiktighet, da de er basert på små grupper. 
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4 Diskusjon 

I denne delen vil resultater av studien oppsummeres, forklares og drøftes. Først gis en 

kortfattet oppsummering av hovedfunnene. Deretter følger en grundigere diskusjon av de 

enkelte funnenes betydning. Resultatene blir her belyst i en teoretisk og empirisk 

sammenheng. Til slutt vil det redegjøres for mulige begrensninger og feilkilder ved studien. 

4.1 Oppsummering av funn 

Resultatene av studien demonstrerte at vikarierende flauhet inntraff i respons til videoklippet. 

Deltakerne opplevde denne emosjonen i ulik grad, med stor individuell variasjon. Nedenfor 

følger en oppsummering av hovedfunnene knyttet til oppgavens problemstillinger og 

hypoteser. 

4.1.1 Vikarierende flauhet og personlighet 

Studien påviste en sammenheng mellom vikarierende flauhet og personlighet. Den sterkeste 

relasjonen syntes å være til frykt for negativ evaluering (BFNE). 

Ingen av BFI-faktorene korrelerte signifikant med vikarierende flauhet. Likevel var N en 

signifikant prediktor for hvor mye flauhet deltakerne rapporterte etter at effekten av de andre 

personlighetsvariablene ble kontrollert for. Retningen av denne sammenhengen var imidlertid 

motsatt av forventet ut fra hypotesene. Høy N hang sammen med en lavere grad av opplevd 

flauhet – ikke høyere, som antatt. Et særlig interessant funn var den gjensidige 

suppresjonseffekten som fant sted mellom BFNE og N. 

De forventede effektene av E og A gjorde seg ikke gjeldende i det fulle utvalget. Imidlertid 

kunne det synes å være en sammenheng i enkelte undergrupper. Blant deltakerne som ble 

særlig flaue, og som samtidig opplevde tydelig negativ eller positiv affekt forbundet med 

flauheten, så det ut til at disse personlighetstrekkene spilte inn. Det var en negativ korrelasjon 

mellom flauhet og E i undergruppen «aversivt flaue». Blant de som ble flaue på en komisk 

måte, var det en positiv nær-signifikant korrelasjon mellom flauhet og A. Disse funnene 

stemmer godt overens med hva man kunne forvente ut fra tilgjengelig forskning og er i tråd 

med hypotesene. 
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4.1.2 Affektstruktur og personlighet 

Resultatene tydet på at det finnes en klar struktur i affekter man opplever ved å observere en 

pinlig situasjon. Komponentanalysen antydet to tydelige dimensjoner i de avhengige 

responsmålene. Den ene komponenten (NA) hadde betydelige ladninger kun fra leddene som 

omhandlet negativ affekt og flauhet. Den andre komponenten (PA) involverte positiv affekt 

og interesse, og hadde betydelige ladninger fra leddene som målte dette. 

Sammenhengen med personlighet var nesten identisk for NA som for flauhet. Blant 

personlighetsvariablene hadde BFNE sterkest sammenheng med NA. Det var ingen 

signifikant korrelasjon mellom NA og personlighetstrekk fra BFI, men N hadde likevel en 

signifikant negativ effekt på NA etter at de andre variablene ble kontrollert for. Den 

gjensidige suppresjonseffekten mellom BFNE og N var også til stede ved prediksjon av NA. 

Resultatene viste videre en sammenheng mellom PA og C. Etter at det ble kontrollert for 

effekten av de andre variablene, hadde både C og O signifikant effekt på PA. Selv om O ikke 

viste noen signifikant korrelasjon med PA, kom dette trekket likevel ut som en selvstendig 

prediktor i regresjonsanalysen. Dette kommer trolig av samvariasjon mellom de uavhengige 

variablene, som vil kommenteres i neste del av oppgaven. 

Altså ser det ut til at situasjonen ga en betydelig spredning i opplevelsen av ulike affekter, og 

at denne spredningen hadde en klar struktur. I denne strukturen inngikk flauhet som en del av 

NA. Dette støtter opp om forståelsen av flauhet som en aversiv og ubehagelig emosjon 

(Miller, 1996). NA hadde primært sammenheng med BFNE og N, mens C og O var sterkest 

assosiert med PA. 

4.2 Teoretisk og empirisk sammenheng 

Et passende utgangspunkt for en diskusjon omkring vikarierende flauhet vil være i selve 

fenomenet. Derfor tar vi først et skritt tilbake og ser på hva som kjennetegner vikarierende 

flauhet og hva som typisk utløser denne reaksjonen. Etter dette følger en diskusjon av 

relasjonen som vikarierende flauhet viser til henholdsvis BFNE og overordnede 

personlighetstrekk. Så drøftes funn knyttet til andre affekter som utløses ved å observere 

pinlige situasjoner, i tråd med problemstilling nummer to. Til slutt ser vi nærmere på den 
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gjensidige suppresjonseffekten mellom BFNE og N i prediksjonen av vikarierende flauhet og 

NA. 

4.2.1 Demonstrasjon av vikarierende flauhet 

Flere tidligere studier har vist at det er mulig å oppleve flauhet på andres vegne (se f. eks. 

Miller, 1987). Likevel er vikarierende flauhet fremdeles et felt preget av en begrenset mengde 

forskning. Derfor synes det på sin plass å trekke frem et grunnleggende funn ved studien – 

nettopp at vikarierende flauhet faktisk inntreffer. 

Også i dette utvalget rapporterer deltakerne at de opplever flauhet ved å observere en annen 

person i en pinlig situasjon. Som Miller (1987) med flere påpeker, kan ikke observatørenes 

identitet sies å være truet i en slik sammenheng. De er passive tilskuere til en aktørs atferd, og 

spiller selv ingen aktiv rolle i situasjonen. Det er ingen grunn til å anta at den atferden 

kvinnen på videoklippet viser, henspiller på egenskaper ved observatørene. Opplevelsen av 

flauhet er altså i sannhet vikarierende. 

Det er heller ikke noen grunn til å anta at deltakerne har noen relasjon til aktøren. Det ble 

bevisst valgt et videoklipp som ikke var allment kjent. Det har ikke blitt vist på norsk 

fjernsyn, og kommer fra et land som Norge mottar relativt få populærkulturelle referanser fra. 

Uten at dette ble kontrollert for, antas det at videoklippet trolig var ukjent for de fleste av 

deltakerne. 

Videre er det et sentralt poeng at kvinnen på videoen ikke selv viser synlige tegn på flauhet. 

Det er altså ikke snakk om en ren empatisk speiling av uttrykt affekt. Man kan nærmest undre 

seg over hvorvidt deltakerne kjenner på noe av den flauheten som kvinnen selv burde ha følt. 

Ifølge Goffmans (1956) beskrivelse av flauhetens funksjon kan en slik påstand virke rimelig. 

Som tidligere beskrevet, mente Goffman at flauhet var en naturlig respons ved brudd på 

forventet eller akseptert atferd. Tydelig uttrykt flauhet fra den ansvarlige parten kunne 

redusere ubehaget for andre som var tilstede i situasjonen, nærmest som en nonverbal 

unnskyldning. I fravær av synlig flauhet hos aktøren kan man dermed tenke seg at 

observatørene blir sterkere berørt gjennom vikarierende emosjoner. 

Altså kan denne studien anses som en replikasjon av tidligere funn av at vikarierende flauhet 

inntreffer, men med stor individuell variasjon. 
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4.2.2 Selvbevissthet og frykt for negativ evaluering 

Et hovedfunn i denne studien var den positive sammenhengen mellom vikarierende flauhet og 

frykt for negativ evaluering. Dette var forventet ut fra tidligere forskning (Uysal et al., 2014). 

Videre gir det mening ut fra en forståelse av selvets sentrale rolle for opplevelsen av flauhet. 

Som beskrevet i introduksjonen, er denne emosjonen nært knyttet til både selvbevissthet og 

selvoppfatning. Et sentralt poeng er at dette synes å være tilfellet også for vikarierende 

flauhet. Selv om ens egen identitet ikke er direkte implisert ved vikarierende flauhet, ser 

selvet likevel ut til å spille en sentral rolle. Som Miller (1987) foreslo, kan dette forstås som et 

uttrykk for empati og innlevelsesevne. 

Sammenhengen med selv-relaterte fenomener er også meningsfull ut fra tidlig forskning på 

flauhet. Som nevnt i introduksjonen identifiserte Modigliani (1968) to egenskaper som 

kjennetegnet personer som var særlig tilbøyelige til å oppleve flauhet. Disse var en forhøyet 

sensitivitet til andres vurdering og en tendens til å tolke slike evalueringer som mer negative 

enn de i virkeligheten var. Leddene som inngår i BFNE (se vedlegg 1) synes å overlappe 

betydelig med disse egenskapene. Igjen kan man forstå vikarierende flauhet som en empatisk 

respons. Personer som er særlig bevisst hvordan de fremstår for andre, synes å generalisere 

denne sensitiviteten også til andres atferd. 

På nytt kan vi ta opp tråden til selvets ulike nivåer (Robins et al., 2008). Som tidligere 

beskrevet synes vikarierende flauhet særlig å berøre det sosiale selvet. Flauhet og skam 

overfor ens egen atferd ville i betydelig grad involvere det personlige selvet. Også relasjonell 

og kollektiv flauhet kan representere en indirekte trussel mot ens egen identitet gjennom 

tilknytning og gruppetilhørighet (Lickel, Schmader, Curtis, Scarnier, & Ames, 2005; Welten, 

Zeelenberg, & Breugelmans, 2012). Vikarierende flauhet ser derimot ut til å være en mer 

sosial type flauhet. Det dreier seg om hvordan en aktør fremstår i andres øyne. Det sosiale 

selvet ser altså ut til å aktiveres også når man selv ikke er involvert i situasjonen. 

4.2.3 Personlighetstrekk etter FFM 

De forventede sammenhengene mellom vikarierende flauhet og overordnede 

personlighetstrekk ble generelt ikke støttet av resultatene i denne studien. Mens N var relatert 

til flauhet, men på en annen måte enn antatt, viste E og A liten sammenheng. Vi skal nå se 

nærmere på mulige måter å forstå dette på. 
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Nevrotisisme 

På forhånd var det forventet at N ville ha en positiv sammenheng med vikarierende flauhet. 

Dette viste seg ikke i resultatene. Alene var ikke N signifikant korrelert med opplevelsen av 

flauhet. Etter at man kontrollerte for effekten av de andre personlighetsvariablene, viste N 

likevel en sammenheng, men denne var motsatt av forventet. Hvordan kan dette forstås? 

Aller først er det viktig å presisere at vikarierende flauhet ikke er det samme som personlig 

flauhet. De to emosjonene er vist å være relatert, men har også distinkt ulike korrelater (Uysal 

et al., 2014). Personlighetstrekket N involverer blant annet en tilbøyelighet til negativ affekt 

og forlegenhet (Østbø & Nordvik, 2008). Det er også funnet å henge positivt sammen med en 

generell tendens til flauhet (embarrassability) (Edelmann & McCusker, 1986). Disse 

sammenhengene behøver imidlertid ikke å gjelde flauhet på andres vegne. Det kan være slik 

at N først og fremst er involvert ved opplevelsen av negative emosjoner som omhandler en 

selv. I tråd med dette fant Edelmann og McCusker (1986) ingen sammenheng mellom N og 

vikarierende flauhet i sin studie. 

Det er også viktig å være klar over hvordan N defineres i måleinstrumentet som er brukt. Til 

forskjell fra NEO-PI-R fokuserer BFI i liten grad på forlegenhet (John et al., 2008). Et raskt 

blikk på BFI-leddene som måler N, viser ingen formuleringer som spesifikt omhandler 

negativ selvbevissthet (se vedlegg 2). Dersom denne fasetten inngikk i målet på N, kan det 

tenkes at sammenhengene ville vært annerledes. 

Dette forklarer likevel ikke den negative sammenhengen i denne studien. Hvorfor skulle høyt 

nivå av N henge sammen med lav grad av vikarierende flauhet? Her må det presiseres at det 

ikke er det samlede konstruktet N som er relatert til vikarierende flauhet. Kun den delen av 

variansen som gjenstår etter at man har kontrollert for effekten av de andre variablene, viser 

en sammenheng. For N synes denne kontrollerte variansen blant annet å bestå av tendensen til 

internaliserende, innover-rettet negativ emosjonalitet, samt tilbøyelighet til aggresjon og 

pessimisme. Dette poenget vil gjøres klarere i delen som omhandler gjensidig suppresjon av 

BFNE og N. Det er altså restkomponenten av N som henger negativt sammen med 

opplevelsen av flauhet på andres vegne. Hvordan kan vi forstå denne sammenhengen? 

For det første er N assosiert med blant annet fiendtlighet, sinne og irritabilitet (Costa & 

McCrae, 1992). Disse egenskapene synes å være i kontrast til empati og tendensen til å innta 

andres perspektiv. Som vi har sett beskriver mange forskere empatisk innlevelse som sentralt 
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for opplevelsen av vikarierende flauhet. Dermed kan det tenkes at personer som er høye på N 

er mer negativt innstilt til andre, men ikke nødvendigvis føler særlig grad av flauhet på deres 

vegne. I denne sammenhengen kan man også spekulere i hvorvidt sjalusi og misunnelse 

spiller inn. En person som føler seg uheldig eller underlegen i forhold til andre mennesker, vil 

trolig ha en oppfatning av at andre generelt har det bedre eller lettere enn en selv. Kanskje kan 

det til og med oppleves lystbetont å se andre tabbe seg ut, nærmest som en slags skadefryd. 

Videre er N forbundet med en attribusjonsstil som preges av pessimisme og negativ 

forventning (se f. eks. Marshall, Wortman, Kusulas, Hervig, & Vickers Jr, 1992). Dersom 

man er beredt på at ting ofte går galt, gjør det muligens svakere inntrykk å se noen feile. 

Dessuten kan det tenkes at sosiale konvensjoner blir mindre viktig for personer som opplever 

intens negativ affekt. Hvis man for eksempel kjenner på sterk grad av depresjon og angst, 

virker det naturlig om ikke sosiale normer og konformitet får hovedfokus. 

Ekstroversjon og medmenneskelighet 

Ut fra tidligere forskning var det forventet at vikarierende flauhet ville være relatert til 

personlighetstrekkene E og A. I en tidligere studie (Edelmann & McCusker, 1986) ble det 

funnet en negativ korrelasjon mellom E og tendensen til å oppleve empatisk flauhet. A er 

sterkt relatert til prososiale egenskaper og holdninger, og er vist å henge sammen med empati 

(se f. eks. Ashton, Paunonen, Helmes, & Jackson, 1998; Goldberg, 1990). Det ble derfor 

forventet at vikarierende flauhet ville vise en negativ sammenheng med E og positiv 

sammenheng med A. Disse hypotesene ble ikke støttet av resultatene. Verken bivariate 

korrelasjoner eller regresjonsanalyser viste noen signifikante effekter av disse 

personlighetstrekkene i det totale utvalget. 

Det kan være flere mulige forklaringer på disse funnene. Den mest åpenbare er at det ikke 

finnes noen sammenheng, i tråd med nullhypotesen. Dette kan i så fall forstås ut fra et 

evolusjonspsykologisk perspektiv. Som flere tidlige teoretikere påpeker, har opplevelsen av 

flauhet betydelig tilpasningsverdi. Goffman (1956) var blant dem som la vekt på flauhet som 

en naturlig respons ved brudd på sosiale spilleregler. Det virker rimelig å anta at også 

vikarierende flauhet tjener en adaptiv funksjon. Hvis man korrekt kan identifisere avvikende 

eller upassende atferd hos andre, vil man være bedre tilpasset samvær i sosiale grupper. 

Vikarierende flauhet kan dessuten være en viktig mekanisme for modellæring. Man kan lære 

om potensielt skadelige situasjoner uten å måtte gjøre de samme feilene selv. 
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Hvis man forstår vikarierende flauhet som en allmennmenneskelig og adaptiv reaksjon, gir 

det mening at personlighetstrekk ikke er sterkt involvert. Man kan tenke seg at sensitivitet til 

andres atferd styres av relativt autonome, ervervede responssystemer. Slike sentrale, 

tilpassede mekanismer ville ikke være tjent med å bli for mye påvirket av variasjon i 

personlighet. Altså kan man finne stor individuell variasjon, men uten at årsaken ligger i 

personlighetstrekk. 

En annen årsak til at tidligere funn ikke ble replisert i denne studien kan ha med 

måleinstrumentene å gjøre. Mens Edelmann og McCusker målte E ved hjelp av EPQ i sin 

studie, benyttet denne studien BFI. Definisjonen av E i de to måleinstrumentene er ikke 

identisk. Et liknende argument kan gjelde A. Selv om A kan sies å være relatert til empati, er 

de to egenskapene likevel klart distinkte. Det er altså ikke sikkert at man måler de samme 

personlighetsvariablene på tvers av ulike studier. Dette poenget vil diskuteres nærmere under 

delen som omhandler studiens begrensninger. 

Til sist kan det nevnes at E og A muligens spiller en rolle ved distinkte former for 

vikarierende flauhet. Med reservasjon om små utvalg antydet resultater fra tilleggsanalysene 

sammenhenger som var i tråd med hypotesene. Kanskje er det slik at disse 

personlighetstrekkene først og fremst virker inn for personer som blir særlig flaue på andres 

vegne, og som opplever flauheten som enten aversiv eller komisk. En slik sammenheng vil 

muligens kunne bidra til å forklare individuelle forskjeller i respons til flauhet i media. Som 

sagt må disse funnene tolkes med forsiktighet. Likevel reiser de spørsmål som kan være 

interessante for videre forskning. 

4.2.4 Andre affekter relatert til pinlige situasjoner 

I tillegg til å studere vikarierende flauhet var denne studien opptatt av andre emosjoner og 

sinnsstemninger som utløses i respons til pinlige scenarier. Resultatene tydet på at det var en 

klar struktur i hvilke affekter tilskuerne opplevde. Å se en annen person bli eksponert for et 

publikum vekket både negative og positive emosjoner. Flauhet inngikk i denne strukturen 

som en del av negativ affekt. Selv om flauhet kan sies å ha elementer av både aversjon og 

humor (Billig, 2001; Miller, 1996), kan det altså tyde på at det hovedsakelig er en ubehagelig 

emosjon. 
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Sammenheng med personlighet 

Resultatene viste at opplevelsen av negativ og positiv affekt i respons til videoklippet hadde 

sammenheng med personlighet. For opplevelsen av negativ affekt (NA) var sammenhengene 

tilnærmet like som for flauhet. Dette kommer trolig av at de avhengige responsmålene som 

måler flauhet også inngår i det samlede målet for NA. Fordi disse funnene allerede er drøftet, 

gjentas de ikke på nytt i sin helhet. Kort oppsummert kan man si at NA henger positivt 

sammen med BFNE og negativt sammen med N. 

Igjen gir det mening at BFNE er relatert til negative affekter i respons til andres fiasko. 

Personer som er særlig opptatt av hva slags inntrykk de gir andre, har muligens en generell 

forhøyet sensitivitet til selvpresentasjon. Dermed føler de kanskje også mer ubehag ved å 

observere andre tabbe seg ut. Igjen kan empati være implisert ved at man spontant setter seg 

selv i andres sted. 

Den uventede retningen av relasjonen til N virker spesielt overraskende når det gjelder NA. 

Ut fra teori og empiri ville man forventet at denne sammenhengen var positiv. Også her må 

det understrekes at det ikke er snakk om N som et samlet konstrukt. Det er den unike 

variansen i N, etter at man har kontrollert for andre variabler, som har en negativ effekt på 

NA. De forklaringene som ble foreslått for den negative relasjonen mellom N og vikarierende 

flauhet, kan også være gyldige for sammenhengen mellom N og NA. Igjen kan det tenkes at 

tendenser som fiendtlighet, pessimisme og misunnelse bidrar til svakere opplevelse av 

negative affekter ved å se en annen tabbe seg ut. Det er også mulig at høy N innebærer en 

tendens til å fokusere på egen indre tilstand fremfor andres atferd, og at man derfor blir 

mindre sensitiv en annen person sin negative fremtreden. Likevel forblir denne 

sammenhengen til en viss grad vanskelig å forklare, da negativ affekt i utgangspunktet er så 

nært knyttet til N. 

Opplevelsen av positiv affekt (PA) var primært knyttet til personlighetstrekkene C og O. Som 

beskrevet viste ikke O alene noen betydelig sammenheng med PA. Etter at det ble kontrollert 

for effekten av de andre variablene, viste likevel O et selvstendig bidrag. Dette kommer av 

sammenhenger innad blant de uavhengige variablene. Det ble gjort tilleggsanalyser som 

antydet suppresjonseffekter som involverte alder, semester og O. Disse effektene er imidlertid 

vanskelig å tolke substansielt. Dessuten anses ikke alder og semester som relevante for 

oppgavens problemstillinger. Det vil være vanskelig å si noe meningsfylt om disse 
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variablenes bidrag, ikke minst på grunn av det sterkt begrensede aldersspekteret i utvalget. 

Derfor kommenteres ikke effekten av alder og semester ytterligere. 

Den positive relasjonen med O kan gi mening ut fra denne faktorens innhold. O er blant annet 

assosiert med kreativitet og non-konformitet. Det virker sannsynlig at personer som er mer 

åpne for nye og annerledes inntrykk, vil sette mer pris på situasjoner utenom det vanlige. 

Derfor kan man tenke seg at en situasjon som bryter med forventet atferd vil oppleves som 

mer interessant for personer som er høye på O. 

Den positive sammenhengen mellom PA og C synes vanskeligere å forklare. Det er riktignok 

gjort studier som viser en assosiasjon mellom dette personlighetstrekket og opplevelsen av 

positive emosjoner (Keltner, 1996b; Shiota, Keltner, & John, 2006), men denne 

sammenhengen synes ikke å være solid etablert. 

Kanskje kan man ane en mulig forklaring basert på personlighetstrekkets innhold. Personer 

som er høye på C har generelt en høy preferanse for orden, struktur og kontroll. Videre er C 

assosiert med prestasjonsstreben og målrettethet. Kanskje kan man tenke seg at andres avvik 

fra det forventede kan oppleves som særlig morsomt av personer som er høye på C fordi det 

gjør sterkere inntrykk. Dermed kan man tenke seg at det komiske elementet med flauhet blir 

forsterket, og at situasjonen fremstår som mer absurd. 

Man kan også tenke seg at personer er høye på C vil oppleve særlig stor diskrepans mellom 

kvinnens fremtreden og deres egen standard for prestasjon. En person som er høy på C ville 

sannsynligvis være opptatt av å gjøre en god opptreden dersom hun selv stod på en scene. 

Leddene fra C som henger sterkest sammen med positiv affekt er «Jeg ser meg som selv en 

som gjør en grundig jobb» (r = 0,24, p = 0,016) og «Jeg ser meg selv som en som kan være 

uforsiktig» (reversert) (r = 0,23, p = 0,018). Dermed kan man spekulere i om høye 

kvalitetskrav hos en selv bidrar til en mer humoristisk respons når andre opptrer skjødesløst 

og tabber seg ut. 

4.2.5 Gjensidig suppresjon av BFNE og N 

Som vi har sett, var det en gjensidig suppresjonseffekt mellom BFNE og N i prediksjonen av 

både flauhet og NA. Slik gjensidig eller samarbeidende suppresjon skjer blant annet i tilfeller 

der to prediktorer korrelerer positivt med hverandre, men i motsatt retning med kriteriet 
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(Watson et al., 2013). Dette synes å være tilfellet i disse resultatene. Som man kan se ut fra 

korrelasjonsmatrisen, er BFNE og N nært relatert til hverandre. Likevel har de to variablene 

komponenter ved seg som henger ulikt sammen med flauhet og negativ affekt. Hva kan vi 

slutte ut fra dette? 

Som sagt bidrar suppressorvariabler til å styrke forklaringskraften av andre variabler. Dette 

skjer gjennom at de fjerner, eller kontrollerer for, varians i prediktor som ikke er relevant for 

kriteriet. I disse dataene skjer det en gjensidig suppresjonseffekt. Det vil si at to 

prediktorvariabler gjensidig undertrykker irrelevant varians i hverandre (Lutz, 1983). Altså 

virker både BFNE og N ved å fjerne variasjon i den andre som ikke bidrar til forklaring av 

flauhet og negativ affekt. Hva er denne kriterie-irrelevante informasjonen? 

N som suppressor 

N er et personlighetstrekk som blant annet måler tilbøyelighet til angst, depresjon og 

opplevelse av negative emosjoner. I dette inngår blant annet tendensen til grubling og 

bekymring. BFNE dreier seg hovedsakelig om sensitivitet til, og redsel for, å bli negativt 

evaluert av andre. Man kan tenke seg at N fungerer som suppressor for BFNE ved å fjerne 

den delen av variansen som handler om en generell tendens til bekymring. BFNE fremstår da 

som et «renere» mål på bekymring knyttet til nettopp sosial vurdering. 

Dette ser ut til å gi mening hvis man betrakter de ulike leddene som inngår i sumscoren for N. 

Det enkeltleddet som alene fungerer som en mest effektiv suppressor for BFNE, er nummer 

19: «Jeg ser meg selv som en som bekymrer meg mye». Når dette leddet inkluderes i 

regresjonsmodellen sammen med BFNE, øker betaverdien av sistnevnte betydelig. Med 

flauhet som avhengig variabel øker beta av BFNE fra 0,26 til 0,39. I prediksjon av NA øker 

den fra 0,29 til 0,42. I begge tilfeller er økningen av modellens totale andel forklart varians 

signifikant. 

BFNE som suppressor 

Vi har tidligere foreslått fiendtlighet, negativ forventningsstil og innadrettet fokus som mulige 

forklaringer på den negative relasjonen N har til flauhet og negativ affekt. Mens N er et 

overordnet mål på tilbøyelighet til negative emosjoner, handler BFNE spesifikt om 

selvbevissthet og frykt for å bli vurdert. Man kan tenke seg at BFNE fungerer som suppressor 
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ved å fjerne varians i N som er knyttet til frykt for å fremstå uheldig for andre. Den resterende 

variansen i N kan da fungere som et skjerpet mål på andre sider ved negativ emosjonalitet, 

som fiendtlighet, pessimisme og lidelsestrykk. 

Igjen kan denne forklaringen virke rimelig hvis man ser nærmere på effekten av enkeltledd. 

Det leddet fra BFNE som fungerer som en mest effektiv suppressor for N, er nummer 6: «Jeg 

er redd for at andre vil finne feil ved meg». Når dette leddet inkluderes i regresjonslikningen, 

får N større forklaringskraft. For flauhet øker beta fra -0,11 til -0,25, og for NA øker den fra   

-0,05 til -0,19. Igjen øker modellenes forklaringskraft signifikant. 

Oppsummering 

Altså ser det ut til at den gjensidige suppresjonseffekten mellom BFNE og N også kan gi 

teoretisk mening. De to variablene er relatert til hverandre, men har også komponenter ved 

seg som henger motsatt sammen med vikarierende flauhet og NA. Gjennom gjensidig 

suppresjon kommer disse komponentene tydeligere frem. Mens N gjør BFNE til en mer 

skjerpet konseptualisering av selvbevissthet, bidrar BFNE til å gjøre N til et mer presist mål 

på innadrettet negativ emosjonalitet. 

Ut fra disse funnene ser det ut til at effekter av personlighet og selvprosesser kommer best 

frem i fellesskap. Ved å ta hensyn til gjensidig påvirkning, kan man i større grad tyde 

sammenhenger med flauhet og negative affekter. Hvis ikke, maskeres noe av den sanne 

effekten. En mulig implikasjon av dette, er at personlighet og selvprosesser med fordel bør 

studeres samlet. Dette synes særlig viktig når man undersøker emosjoner og reaksjoner som 

involverer selvet i betydelig grad. I denne sammenhengen kan vikarierende flauhet være et 

illustrativt eksempel. 

4.3 Begrensninger 

4.3.1 Utvalg og design 

Det er flere begrensende faktorer ved studien som bør nevnes. For det første er resultatene 

basert på et høyst selektert utvalg. Alle deltakere i studien var studenter ved Psykologisk 

Institutt ved Universitetet i Oslo. Det var en betydelig overvekt av kvinner blant deltakerne, 

og aldersspennet var nokså begrenset. Dette kan ikke sies å være en representativ gruppe for 
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befolkningen som helhet. Imidlertid var fokuset for studien normalpsykologiske prosesser og 

reaksjoner som man antar at ikke påvirkes betydelig av forhold som kjønn og alder. Likevel 

kan man ikke utelukke at resultatene ville blitt annerledes dersom de var basert på et mer 

representativt utvalg. Videre kunne det vært ønskelig med et større utvalg. Blant annet ville 

det gjort det mulig å utføre flere statistiske analyser i undergruppene. 

En annen begrensende faktor er knyttet til valget av design. Denne studien benytter ikke 

randomiserte, kontrollerte forsøk, men baserer seg på korrelasjonelle data. Dette gjør at man i 

begrenset grad kan trekke slutninger om kausalitet. Likevel var ikke årsaksforklaringer 

sentralt for denne studiens problemstillinger. Målet var å undersøke mulige sammenhenger 

mellom emosjoner og personlighet, ikke å foreta noen eksperimentell manipulasjon. 

Et annet viktig poeng å bemerke, er at denne studien baserer seg på selvrapportering. Dette 

gjelder både for kartlegging av personlighetstrekk, frykt for negativ evaluering og responser 

knyttet til stimulusmaterialet. Man kan derfor ikke utelukke at sosial ønskverdighet og andre 

responstendenser spilte inn. Slike forhold ble likevel forsøkt redusert ved hjelp av skriftlige 

og muntlige instruksjoner i forkant av undersøkelsen. Deltakerne ble oppfordret til å svare så 

ærlig de kunne, uten å spørre andre. Det ble også presisert at det ikke fantes rette eller gale 

svar, og at all informasjon som ble samlet var helt anonym. 

4.3.2 Operasjonalisering av personlighet 

En ytterligere begrensende faktor som bør nevnes, knytter seg til operasjonaliseringen av 

personlighet. I denne studien baseres forståelsen av personlighet seg primært på FFM. Mange 

ville hevde at dette ikke favner bredden og kompleksiteten ved menneskelig personlighet. 

Kanskje kunne for eksempel projektive tester eller kvalitative metoder gi verdifull 

informasjon for å forstå vikarierende flauhet i dybden. Likevel ble en FFM-tilnærming valgt, 

da det ble vurdert som mest hensiktsmessig ut fra studiens problemstillinger. 

Personlighetstrekk ble målt ved hjelp av BFI, som er betydelig forkortet i forhold til NEO-PI-

R. BFI gir dessuten kun informasjon om de overordnede personlighetstrekkene, og ikke 

underfasetter. Dette medfører visse begrensninger med tanke på innholdsvaliditet og 

spesifisitet. Det ville være interessant å undersøke om vikarierende flauhet hadde 

sammenheng med enkeltfasetter under de brede FFM-trekkene. Særlig ville det ha vært 

relevant å studere fasetten «forlegenhet» (self-consciousness) under N. I tillegg kunne det 
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være aktuelt å undersøke eventuelle sammenhenger med fasettene «beskjedenhet» (modesty) 

under A og «betenksomhet» (deliberation) under C. BFI ble likevel valgt for ikke å kreve for 

mye av deltakernes tid og innsats. 

4.3.3 Andre relevante mål 

Også andre relevante mål ble utelatt av hensyn til rammer og tidsbruk. Blant annet inngår 

ingen fullstendig skala for positive og negative emosjoner i studien. Ledd fra PANAS ble 

valgt ut på bakgrunn av antatt relevans for hovedproblemstillingen, som dreide seg om 

vikarierende flauhet. De ble dessuten inkludert for å motvirke et entydig fokus på flauhet, som 

kunne bidra til kunstig forhøyet rapportering. I lys av resultatene kunne det likevel være 

ønskelig å ha inkludert flere mål på positiv og negativ affekt, da det synes å gi en mulighet for 

å forstå spesifikke former for vikarierende flauhet. 

Videre kunne det være interessant å inkludere flere mål på fenomener knyttet til selvet i en 

studie av flauhet. Denne studien benytter kun ett mål som kan sies å representere en 

selvkomponent. Særlig ville det være interessant å studere mulige sammenhenger med 

selvfølelse, selvmonitorering og mestringstro (self-efficacy). Dette vil være høyst aktuelt ved 

en eventuell oppfølgingsstudie. 

4.3.4 Generalisering og validitet 

Det bør også nevnes en generell begrensning knyttet til sammenlikning og generalisering på 

tvers av studier. Gjennom store deler av denne oppgaven refereres det til tidligere forskning 

på flauhet og individuelle forskjeller. Ikke minst er hypotesene basert på sammenhenger man 

kan forvente ut fra annen empiri. De ulike studiene det refereres til, har betydelige forskjeller i 

blant annet valg av måleinstrumenter, stimulusmateriale, situasjon og populasjon. Som 

tidligere nevnt får dette konsekvenser for sammenlikning av personlighetstrekk målt ved hjelp 

av ulike skalaer. For eksempel kan ikke E som målt ved EPQ sammenliknes direkte med E 

som målt ved BFI. Et liknende poeng gjelder vikarierende flauhet fremkalt ved ulike typer 

stimulusmateriale. Mens noen av de refererte studiene innebar levende rollespill (Miller, 

1987), benyttet andre videoklipp (Uysal et al., 2014) eller skriftlige vignetter (Krach et al., 

2011). Det er dessuten mulig at kulturelle forhold spiller inn for opplevelsen av flauhet på 

andres vegne. Denne oppgaven refererer til studier fra forskjellige land, blant annet USA 
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(Miller, 1987), Nederland (Hawk et al., 2011), Tyrkia (Uysal et al., 2014) og Tyskland (Krach 

et al., 2011).  

Altså har de ulike funnene fremkommet ved forskjellige prosedyrer og i ulike utvalg. Det vil 

ikke være mulig å skille ut variansen som skyldes spesifikke forhold ved hver enkelt studie. I 

lys av dette synes det slående at det likevel finnes så mange likhetstrekk på tvers av studier. 

Til sist er det på sin plass å bemerke en viktig begrensning angående begrepsvaliditet. Flauhet 

er en kompleks emosjon som kan oppstå i svært ulike sammenhenger. Denne studien 

inkluderer kun ett eksempel på en potensielt pinlig situasjon. Man kan ikke anta at 

videoklippet som ble vist er prototypisk for pinlige scenarier generelt. Validitet av 

stimulusmateriale er allerede diskutert i oppgavens metodedel. En full drøfting gjentas derfor 

ikke her. Et viktig poeng som likevel kan gjentas, er at denne studien operasjonaliserer 

vikarierende flauhet som tilstand, og ikke som trekk. Strengt tatt undersøker denne studien 

kun vikarierende flauhet hos én bestemt gruppe i respons til ett spesifikt videoklipp. Likevel 

antas det at sammenhenger til en viss grad kan generaliseres utover den enkelte situasjonen. 

Dette kan man imidlertid ikke si med sikkerhet. Derfor bør slutninger omkring vikarierende 

flauhet som fenomen trekkes med nøkternhet. 
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5 Konklusjon 

Med forbehold om de nevnte begrensningene viste studien at vikarierende flauhet inntraff, 

men med stor individuell variasjon. Graden av flauhet viste sammenheng med både 

personlighetstrekk og selv-relaterte fenomener. Som forventet var det en positiv sammenheng 

mellom frykt for negativ evaluering og opplevelsen av flauhet på andres vegne. Hypotesene 

om direkte effekter av personlighetstrekkene N, E og A støttes generelt ikke av disse dataene. 

I tillegg til opplevelsen av flauhet var denne studien interessert i andre affekter som var 

involvert ved å se en annen person i en pinlig situasjon. Resultatene tydet på at det var en klar 

struktur i hvilke emosjoner som ble utløst – negative og positive. Mens negativ affekt viste 

tilnærmet like sammenhenger som flauhet, hang positiv affekt primært sammen med C og O. 

Ut fra denne studien ser det ut til at elementer ved selvet er særlig sentralt for vikarierende 

flauhet. Selv om ens egen identitet ikke rammes ved å bevitne en annen person tabbe seg ut, 

ser likevel selvprosesser ut til å spille en viktig rolle. Personlighetstrekkene etter FFM 

påvirket også opplevelsen av flauhet, men på andre måter enn antatt. Effekten av N kom kun 

frem i analyser sammen med BFNE. Resultatene viste en gjensidig suppresjonseffekt mellom 

disse to variablene i prediksjon av vikarierende flauhet. 

I denne studien kommer altså effekter av personlighet og selvprosesser klarest frem i 

fellesskap. En mulig implikasjon av dette er at personlighet og selv-fenomener med fordel bør 

studeres samlet når man undersøker vikarierende flauhet. For videre forskning ville det være 

interessant å inkludere flere mål på selv-relaterte komponenter. Kanskje kunne dette bidra til å 

belyse nye sammenhenger mellom personlighet og tilbøyelighet til flauhet på andres vegne. 

Det kunne også være aktuelt å undersøke personlighetstrekk knyttet til ulike former for 

vikarierende flauhet. Mens E og A ikke viste forventet effekt i det totale utvalget, kunne man 

ane effekter hos enkelte undergrupper. Dermed kan man undre seg om hvorvidt vikarierende 

flauhet kan ha ulik sammenheng med personlighet avhengig av om flauheten oppleves som 

aversiv eller komisk. Denne oppgaven innledet med en refleksjon over tilsynelatende store 

forskjeller i respons til andres pinlige situasjoner. Hvorfor morer noen seg over andres flauser, 

mens andre gremmes? Kanskje må man lete i krysningspunktet mellom personlighet, selvet 

og affektiv valør for å komme nærmere et svar på dette spørsmålet. 
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Vedlegg 

Beskrivelse av de følgende vedleggene: 

 Vedlegg 1: Materiell brukt ved datainnsamling (fire sider) 

 Vedlegg 2: Ledd som inngår i BFI, sortert etter hvilken faktor de tilhører (én side) 

 Vedlegg 3: Prinsipal komponentanalyse av BFNE (to sider) 

 Vedlegg 4: Fullstendig korrelasjonsmatrise (én side) 

 Vedlegg 5: Prinsipal komponentanalyse av avhengige responsmål (to sider) 
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Vedlegg 1 

 

Hovedoppgavestudie om oppfatning av spesielle sosiale situasjoner 

Denne studien handler om hvordan man opplever det å observere andre i en eksponert, litt 

annerledes sosial situasjon. Jeg er opptatt av hvordan ulike mennesker kan oppfatte den 

samme situasjonen forskjellig, f. eks. morsomt, flaut eller irriterende. Det er ingen rette eller 

gale svar – jeg er interessert i hvordan akkurat du oppfatter det. Svar så ærlig du kan, uten å 

spørre andre. 

Deltakelse i studien er frivillig, og du kan når som helst trekke deg fra å delta. All 

informasjon som samles er helt anonym. 

Hvis du har noen spørsmål om studien eller ønsker informasjon om resultatene, kan du 

kontakte meg på følgende e-postadresse: ingridgk@student.sv.uio.no. 

Tusen takk for din deltakelse! 

Hilsen Ingrid Greve Kostøl 

  

mailto:ingridgk@student.sv.uio.no
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Kjønn:  □ Mann 

□ Kvinne 

Alder: ____ 

 

Du har nettopp sett et videoklipp. I hvilken grad opplevde du de følgende følelsene/sinnsstemningene 

av å se på videoklippet? Sett en sirkel rundt det tallet som passer best. 

 

  Svært lite Litt Moderat Ganske mye Svært mye 

Oppmerksom  1 2 3 4 5 

       

Skamfull  1 2 3 4 5 

       

Irritert  1 2 3 4 5 

       

Lattermild  1 2 3 4 5 

       

Flau  1 2 3 4 5 

       

Stresset/ anspent  1 2 3 4 5 

 

For de følgende spørsmålene, sett kryss på den stiplede linjen der du synes det passer best. 

 

Hvor pinlig synes du det var å se på videoen?  

  

 I----------------------------------------------------------------------------I 

 Ikke i det hele tatt Ekstremt mye 

    

Hvor morsomt synes du det var å se på videoen?  

 

 I----------------------------------------------------------------------------I 

 Ikke i det hele tatt Ekstremt mye 

 

Hvor ubehagelig synes du det var å se på videoen?  

 

 I----------------------------------------------------------------------------I 

 Ikke i det hele tatt Ekstremt mye 
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Big Five Inventory (BFI) 

Her er et sett av kjennetegn som kan stemme, eller ikke stemme, for deg. For hvert utsagn, sett en 

sirkel rundt det tallet som best indikerer i hvor stor grad utsagnet passer med slik du generelt opplever 

deg selv. Jeg ser meg selv som en som… 
  

Svært 

uenig 

Litt 

uenig 

Verken 

enig/ 

uenig 

Litt 

enig 

Svært 

enig 

1 Er pratsom……………………………………………... 1 2 3 4 5 

2 Har en tendens til å finne feil ved andre………………. 1 2 3 4 5 

3 Gjør en grundig jobb…………………………………... 1 2 3 4 5 

4 Er deprimert, nedstemt………………………………… 1 2 3 4 5 

5 Er original, kommer med nye idéer…………………… 1 2 3 4 5 

       

6 Er reservert…………………………………………….. 1 2 3 4 5 

7 Er hjelpsom og uegoistisk overfor andre……………… 1 2 3 4 5 

8 Kan være uforsiktig……………………………………. 1 2 3 4 5 

9 Er avslappet, takler stress godt………………………… 1 2 3 4 5 

10 Er nysgjerrig på mange ting…………………………… 1 2 3 4 5 

       

11 Er full av energi………………………………………... 1 2 3 4 5 

12 Er en kranglefant………………………………………. 1 2 3 4 5 

13 Er pålitelig i arbeidet mitt……………………………... 1 2 3 4 5 

14 Kan være anspent……………………………………… 1 2 3 4 5 

15 Er skarpsindig, tenker dypt……………………………. 1 2 3 4 5 

       

16 Skaper mye entusiasme ……………………………….. 1 2 3 4 5 

17 Er tilgivende av natur………………………………….. 1 2 3 4 5 

18 Har en tendens til å være ustrukturert………………… 1 2 3 4 5 

19 Bekymrer meg mye……………………………………. 1 2 3 4 5 

20 Har livlig fantasi………………………………………. 1 2 3 4 5 

       

21 Har en tendens til å være stillferdig…………................ 1 2 3 4 5 

22 Er tillitsfull…………………………………………….. 1 2 3 4 5 

23 Har en tendens til å være lat…………………………… 1 2 3 4 5 

24 Er følelsesmessig stabil………………………………... 1 2 3 4 5 

25 Er oppfinnsom…………………………………………. 1 2 3 4 5 

       

26 Er selvhevdende……………………………………….. 1 2 3 4 5 

27 Kan være kald og fjern………………………………… 1 2 3 4 5 

28 Står på til oppgavene er gjennomført………………….. 1 2 3 4 5 

29 Kan være humørsyk…………………………………… 1 2 3 4 5 

30 Setter pris på skjønnhet og kunst……………………… 1 2 3 4 5 

       

31 Kan være sjenert og hemmet…………………………... 1 2 3 4 5 

32 Er hensynsfull og vennlig overfor de fleste…………… 1 2 3 4 5 

33 Gjør ting effektivt……………………………………… 1 2 3 4 5 

34 Beholder roen i spente situasjoner…………………….. 1 2 3 4 5 

35 Foretrekker rutinearbeid………………………………. 1 2 3 4 5 

       

36 Er utadvendt og sosial…………………………………. 1 2 3 4 5 

37 Kan noen ganger være uhøflig………………………… 1 2 3 4 5 

38 Legger planer og gjennomfører dem………………….. 1 2 3 4 5 

39 Blir lett nervøs…………………………………………. 1 2 3 4 5 

40 Liker å tenke, leke med idéer…………………………. 1 2 3 4 5 

       

41 Har få kunstneriske interesser…………………………. 1 2 3 4 5 

42 Liker å samarbeide…………………………………….. 1 2 3 4 5 

43 Blir lett distrahert……………………………………… 1 2 3 4 5 

44 Har kunnskaper om kunst, musikk eller litteratur…….. 1 2 3 4 5 
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Brief Fear of Negative Evaluation Scale (BFNE) 

Les hvert av de følgende utsagnene nøyaktig og sett en sirkel rundt det tallet som best 

indikerer hvor godt det passer for deg. 

 

  Passer 

overhodet 

ikke 

Passer litt 
Passer 

moderat 

Passer 

veldig 

Passer 

ekstremt 

godt 

       

1. Jeg bekymrer meg over hva folk tenker om 

meg også når jeg vet det ikke betyr noe. 

 
1 2 3 4 5 

       

2. Jeg bryr meg ikke om det selv når jeg vet at 

folk danner seg et uheldig inntrykk av meg. 

 1 2 3 4 5 

       

3. Jeg er ofte redd for at andre skal legge merke 

til mine mangler. 

 1 2 3 4 5 

       

4. Jeg bekymrer meg sjelden over hva slags 

inntrykk jeg gjør på andre. 

 1 2 3 4 5 

       

5. Jeg er redd for at andre ikke vil synes om 

meg. 

 1 2 3 4 5 

       

6. Jeg er redd for at andre vil finne feil ved meg.  1 2 3 4 5 

       

7. Andres mening om meg plager meg ikke.  1 2 3 4 5 

       

8. Når jeg snakker med noen, så bekymrer jeg 

meg over hva de tenker om meg. 

 1 2 3 4 5 

       

9. Jeg er vanligvis bekymret over hva slags 

inntrykk jeg gir. 

 1 2 3 4 5 

       

10. Dersom jeg vet at noen vurderer meg, så har 

det liten virkning på meg. 

 1 2 3 4 5 

       

11. Noen ganger synes jeg at jeg er for opptatt 

av hva andre tenker om meg. 

 1 2 3 4 5 

       

12. Ofte bekymrer jeg meg for at jeg vil si eller 

gjøre noe galt. 

 1 2 3 4 5 
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Vedlegg 2 

Ledd som inngår i BFI, sortert etter hvilken faktor de tilhører 

 

 
E  A  C  N  O 

         

1. Er pratsom  

2. Har en 

tendens til å 

finne feil ved 

andre (R) 

 
3. Gjør en 

grundig jobb 
 

4. Er 

deprimert, 

nedstemt 

 

5. Er original, 

kommer med 

nye idéer 

         

6. Er reservert 

(R) 
 

7. Er hjelpsom 

og uegoistisk 

overfor andre 

 
8. Kan være 

uforsiktig (R) 
 

9. Er avslappet, 

takler stress 

godt (R) 

 
10. Er nysgjerrig 

på mange ting 

         

11. Er full av 

energi 
 

12. Er en 

kranglefant (R) 
 

13. Er pålitelig i 

arbeidet mitt 
 

14. Kan være 

anspent 
 

15. Er 

skarpsindig, 

tenker dypt 

         

16. Skaper 

mye 

entusiasme 

 

17. Er 

tilgivende av 

natur 

 

18. Har en 

tendens til å 

være 

ustrukturert (R) 

 
19. Bekymrer 

meg mye 
 

20. Har livlig 

fantasi 

         

21. Har en 

tendens til å 

være 

stillferdig (R) 

 22. Er tillitsfull  

23. Har en 

tendens til å 

være lat (R) 

 

24. Er 

følelsesmessig 

stabil (R) 

 
25. Er 

oppfinnsom 

         

26. Er 

selvhevdende 
 

27. Kan være 

kald og fjern 

(R) 

 

28. Står på til 

oppgavene er 

gjennomført 

 
29. Kan være 

humørsyk 
 

30. Setter pris på 

skjønnhet og 

kunst 

         

31. Kan være 

sjenert og 

hemmet (R) 

 

32. Er 

hensynsfull og 

vennlig overfor 

de fleste 

 
33. Gjør ting 

effektivt 
 

34. Beholder 

roen i spente 

situasjoner (R) 

 
35. Foretrekker 

rutinearbeid (R) 

         

36. Er 

utadvendt og 

sosial 

 

37. Kan noen 

ganger være 

uhøflig (R) 

 

38. Legger 

planer og 

gjennomfører 

dem 

 
39. Blir lett 

nervøs 
 

40. Liker å 

tenke, leke med 

idéer 

         

  
42. Liker å 

samarbeide 
 

43. Blir lett 

distrahert (R) 
   

41. Har få 

kunstneriske 

interesser (R) 

         

        

44. Har 

kunnskaper om 

kunst, musikk 

eller litteratur 
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Vedlegg 3 

Prinsipal komponentanalyse av BFNE 

 

a) Eigenverdier og andel forklart varians for komponentene i BFNE 

Komponent Eigenverdi 
Forklart 

varians (%) 

Kum. forklart 

varians (%) 

1  5,29  44,04  44,04 

2  1,78  14,86  58,90 

3  0,93  7,73  66,64 

4  0,75  6,27  72,91 

5  0,61  5,04  77,95 

6  0,56  4,68  82,63 

7  0,49  4,08  86,71 

8  0,46  3,80  90,50 

9  0,35  2,88  93,39 

10  0,32  2,65  96,04 

11  0,25  2,11  98,15 

12  0,22  1,85  100,00 

Uttrekning med prinsipale komponenters metode (PCA). 

 

b) Screeplot – Eigenverdier for uroterte komponenter i BFNE 
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c) Oblimin-roterte komponentladninger for leddene i BFNE 

 

Ledd Mønster-

koeffisienter 

 Struktur-

koeffisienter 
Kommunalitet 

  

 Komp. 

1 

Komp. 

2 

 Komp. 

1 

Komp. 

2 

  

    

6. Jeg er redd for at andre vil finne feil ved 

meg 
0,84 0,05  0,85 0,34  0,73 

        

5. Jeg er redd for at andre ikke vil synes om 

meg 
0,82 -0,10  0,79 0,18  0,63 

        

8. Når jeg snakker med noen, så bekymrer 

jeg meg over hva de tenker om meg 
0,82 -0,18  0,76 0,10  0,61 

        

9. Jeg er vanligvis bekymret for hva slags 

inntrykk jeg gir 
0,78 -0,09  0,75 0,17  0,57 

        

3. Jeg er ofte redd for at andre skal legge 

merke til mine mangler 
0,77 0,05  0,79 0,31  0,62 

        

11. Noen ganger synes jeg at jeg er for 

opptatt av hva andre tenker om meg 
0,63 0,26  0,72 0,47  0,57 

        

1.Jeg bekymrer meg over hva folk tenker 

om meg også når jeg vet det ikke betyr noe 
0,63 0,22  0,71 0,44  0,54 

        

12. Ofte bekymrer jeg meg for at jeg vil si 

eller gjøre noe galt 
0,62 0,19  0,69 0,40  0,50 

        

7. Andre mening om meg plager meg ikke 

(R) 
-0,09 0,83  0,19 0,80  0,64 

        

10. Dersom jeg vet at noen vurderer meg, 

så har det liten virkning på meg (R) 
-0,05 0,77  0,22 0,75  0,57 

        

2. Jeg bryr meg ikke om det selv når jeg 

vet at folk danner seg et uheldig inntrykk 

av meg (R) 

0,08 0,72  0,32 0,74  0,56 

        

4. Jeg bekymrer meg sjelden over hva slags 

inntrykk jeg gjør på andre 
0,21 0,63  0,42 0,70  0,52 

Ladninger > 0,50 er uthevet.
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Vedlegg 4 

Korrelasjoner (r) mellom variablene som inngår i studien 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Oppmerksom -               

2. Skamfull 0,05 -              

3. Irritert -0,20
*
 0,45

**
 -             

4. Lattermild 0,31
**

 -0,18 -0,32
**

 -            

5. Flau 0,04 0,58
**

 0,22
*
 -0,02 -           

6. Stresset/ 

anspent 
-0,01 0,35

**
 0,25

**
 -0,24

**
 0,43

**
 -          

7. Pinlig 0,11 0,56
**

 0,25
**

 -0,15 0,75
**

 0,50
**

 -         

8. Morsomt 0,31
**

 -0,16 -0,42
**

 0,81
**

 -0,04 -0,34
**

 -0,12 -        

9. Ubehagelig 0,03 0,49
**

 0,21
*
 -0,17 0,59

**
 0,67

**
 0,66

**
 -0,19

*
 -       

10. E 0,02 0,03 0,07 0,10 -0,04 0,03 0,04 0,06 -0,06 -      

11. A 0,17 -0,06 -0,23
*
 0,10 0,11 -0,04 0,11 0,11 0,01 0,13 -     

12. C 0,14 -0,08 -0,08 0,20
*
 -0,09 -0,06 0,00 0,20

*
 -0,01 0,28

**
 0,24

**
 -    

13. N 0,01 -0,10 -0,03 -0,07 -0,09 0,07 -0,11 -0,05 0,02 -0,19
*
 -0,30

**
 -0,35

**
 -   

14. O 0,09 -0,14 -0,10 0,09 -0,02 0,06 -0,07 0,03 0,01 -0,03 -0,01 -0,08 0,21
*
 -  

15. BFNE 0,08 0,26
**

 0,12 0,01 0,28
**

 0,21
*
 0,21

*
 0,02 0,24

**
 -0,22

*
 -0,14 -0,23

**
 0,52

**
 0,09 - 

* p < 0,05 

** p < 0,01 
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Vedlegg 5 

Prinsipal komponentanalyse av avhengige responsmål 

 

a) Eigenverdier og andel forklart varians for komponentene i avhengige responsmål 

Komponent Eigenverdi 
Forklart 

varians (%) 

Kum. forklart 

varians (%) 

1  3,40  42,53  42,53 

2  1,94  24,29  66,82 

3  0,81  10,13  76,95 

4  0,70  8,79  85,73 

5  0,44  5,53  91,27 

6  0,30  3,79  95,06 

7  0,23  2,88  97,94 

8  0,17  2,06  100,00 

Uttrekning med prinsipale komponenters metode (PCA). 

 

b) Screeplot – Eigenverdier for uroterte komponenter i avhengige responsmål 
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c) Oblimin-roterte komponentladninger for leddene i avhengige responsmål 

Ledd Mønster-

koeffisienter 

 Struktur-

koeffisienter 
Kommunalitet 

  

 Komp. 

1 

Komp. 

2 

 Komp. 

1 

Komp. 

2 

  

    

Pinlig 0,88 0,07  0,88 -0,01  0,77 

        

Flau 0,85 0,16  0,84 0,08  0,73 

        

Ubehagelig 0,84 -0,05  0,85 -0,12  0,72 

        

Skamfull 0,73 -0,01  0,73 -0,07  0,54 

        

Stresset/anspent 0,70 -0,22  0,72 -0,29  0,56 

        

Morsomt -0,14 0,90  -0,22 0,91  0,85 

        

Lattermild -0,12 0,89  -0,20 0,90  0,82 

        

Oppmerksom 0,16 0,59  0,10 0,58  0,36 

Ladninger >.40 er uthevet. 


