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Personlighetens betydelse för terapiinriktningsval och yrkesintressen hos 
psykologstudenter  

 
Av: Therese Damberg och Johanna Lindqvist 

 
 

S a m m a n f a t t n i n g 
 
 
Många undersökningar styrker att yrkesval och yrkesintresse är ett uttryck 
för personligheten samt att personer med en viss yrkestillhörighet har många 
personlighetsdrag gemensamt med denna grupp och att olika yrkesgrupper 
skiljer sig från varandra beträffande personlighetsdrag. Då psykologyrket 
blivit alltmer breddat och differentierat väcktes intresset att undersöka om 
det också inom gruppen psykologstudenter fanns skillnader i 
personlighetsdrag. Studien syftade till att med hjälp av personlighetstestet 
16 PF (16 Personality Factor Questionnaire) undersöka och försöka 
kartlägga psykologstudenters personlighetsdrag på gruppnivå med avseende 
på olika faktorer såsom val av terapiinriktning (kognitiv beteendeterapi, 
KBT, kontra psykodynamisk terapi, PDT) samt yrkesintresse 
(organisatoriskt / konsultativt kontra psykiatriskt / kliniskt). Resultaten 
analyserades statistiskt med hjälp av variansanalys där variabeln kön 
konstanthölls (ANCOVA).  Resultaten visade på signifikanta skillnader för 
sex av sexton personlighetsvariabler i terapiinriktningsgruppen (n = 52) 
samt för tre av sexton personlighetsvariabler i yrkesintressegruppen (n = 
57). Utifrån bland annat Hollands resonemang om att individer söker sig till 
miljöer som är kongruenta med deras personlighetstyp så diskuterades 
resultaten i relation till de olika arbetssätt och metoder som kan knytas till 
respektive inriktning / grupp. 
 
Nyckelord: personlighetstest, kognitiv beteendeterapi, psykodynamisk 
terapi, yrkesintresse, 16PF. 
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 I n l e d n i n g 
 
Utbildnings- och yrkesval är för många människor viktiga val i livet. Vad man väljer att satsa 
på kan bero av många olika faktorer där en av de mest betydelsefulla är vår personlighet. Vårt 
sätt att vara, våra värderingar, personlighetsdrag och hur vi beter oss inverkar på vad vi 
intresserar oss för och väljer att sysselsätta oss med. 
 
Det är givet att människor är olika, likaså skiljer sig yrken ifrån varandra och fordrar olika 
slags kompetenser och förmågor. Visst kan man generellt sätt tänka sig att en person som 
väljer att utbilda sig till psykolog har mer gemensamt i form av personlighetsdrag, 
levnadshistoria, livssyn, värderingar etc med gruppen psykologer, än med exempelvis 
gruppen matematiker och vice versa.  
 
En del forskare hävdar att yrkesval och intressen är ett uttryck för personligheten. Många 
undersökningar har också gjorts där man har kunnat konstatera att det finns samband mellan 
personlighet och yrkesintresse. Där har det visat sig att personer med en viss yrkestillhörighet 
har många personlighetsdrag som är gemensamma med denna grupp och att olika 
yrkesgrupper skiljer sig från varandra i fråga om personlighetsdrag (Holland, 1997). 
 
I boken ”mötas och växa” (1997) tar Björn Wrangsjö upp att han i sitt arbete sett ett samband 
mellan yrkesval och personlighet och att detta även gäller terapeutyrket. Psykologer har i flera 
undersökningar jämförts med andra yrkesgrupper med avseende på personlighetsdrag och i 
dessa har vissa skillnader kunnat påvisas. Vid den svenska normeringen av personlighetstestet 
16 PF testades bl a psykolog- och ekonomstuderande. Vid en jämförelse fann man vissa 
skillnader mellan de båda grupperna där ekonomgruppen fick högre poäng på dominans, 
livlighet och social dristighet medan psykologgruppen fick högre poäng vad gäller känslighet, 
självtillit och förströddhet (idéinriktad, fantasifull) (Russel & Karol, 2002). 
 
Psykologyrket har kommit att förändras mycket de senaste decennierna och psykologer är 
idag yrkesverksamma inom en mängd områden, som för författarna till denna uppsats ter sig 
mycket olika med avseende på arbetsuppgifter, arbetsmetoder och psykologens roll. Två stora 
områden är arbetslivets psykologi och klinisk psykologi där psykologen kan välja att inrikta 
sig på ett mer organisatoriskt/ konsultativt arbete eller ett psykiatriskt/ kliniskt arbete. 
Psykologer kan även välja mellan, och fördjupa sig i, olika terapeutiska metoder. Två stora 
skolbildningar inom psykoterapin är psykodynamisk terapi och kognitiv beteendeterapi. 
Dessa skolbildningar skiljer sig åt gällande behandlingsmetoder och teoretisk bakgrund och 
psykologstudenter vid Stockholms universitet har idag möjlighet att välja en av dessa båda 
terapiinriktningar.  
 
I forskningsstudier och undersökningar så har psykologgruppen ofta betraktats som en enda 
enhetlig grupp. Mycket lite forskning har gjorts där man inriktat sig på att se närmare på 
huruvida det finns skillnader avseende personlighetsdrag mellan olika grupper av psykologer 
inom olika arbetsområden. Liksom att olika yrkesgrupper skiljer sig åt i fråga om 
personlighetsdrag, kan man spekulera i om det förhåller sig så att det också inom gruppen 
psykologer finns skillnader beträffande personlighetsdrag, då psykologyrket vidgats och blivit 
alltmer differentierat. 
 
Patricia Tudor-Sandahl tar i sin bok ”Det omöjliga yrket – om psykoterapi och 
psykoterapeuter” (2004) upp att en psykoterapeutkandidat under sin utbildning ställs inför en 
rad val och ett viktigt sådant är att välja den teoretiska orientering som bäst överrensstämmer 
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med dennas personlighet och människosyn. Hon menar att våra favoritteorier inte väljs av en 
slump. 

 
”Då vi väljer en teori visar vi någonting av oss själva… 
…Varje psykoterapeut har sin egen favoritteori, dvs förklaringsmodell som bäst motsvarar 
hennes erfarenhet, personliga läggning och livssyn” (Tudor-Sandahl, 2004, sid 84). 

 
Under sin utbildning på psykologlinjen får studenterna välja terapiinriktning. Vad tror 
studenterna påverkar deras val? På psykologlinjen i Uppsala fick studenterna svara på vilken 
terapiinriktning de skulle välja och varför. En orsak till beslutet som många studenter tog upp 
var ”passar mitt sätt att tänka, min stil/personlighet” (Frisk, 2005).  
 
Även under läkarlinjen ställs studenterna inför yrkesrelaterade val. I en undersökning från 
USA fick 8128 medicinstudenter skatta hur mycket de upplevde att 36 faktorer, exempelvis 
intresse för att hjälpa människor, påverkat deras val av specialistinriktning. Den faktor som 
medicinstudenterna skattade som näst viktigast var hur väl inriktningen överensstämde med 
deras personlighet (Kassebaum, 1994).  
 
Både psykologstudenterna och medicinstudenterna lyfte i exemplen ovan fram personligheten 
som en faktor som de trodde påverkade deras val i samband med utbildningen. Författarna till 
denna uppsats frågade sig om det samband som hittats i tidigare forskning mellan 
yrkesintressen och personlighet även gick att finna inom gruppen psykologstudenter. 
 
Med den här uppsatsen har vi haft för avsikt att med hjälp av personlighetstestet 16 PF 
undersöka om det fanns några skillnader med avseende på personlighetsdrag mellan de olika 
grupperna av psykologstudenter med olika yrkesintressen samt olika terapiinriktningar. 
 
Begreppet personlighet 
 
Personlighet är ett, inte helt okomplicerat begrepp, som har många olika betydelser inom 
psykologin. Vissa hävdar att det finns lika många definitioner av personlighet som det finns 
teoretiker vilket kan medföra att det kan vara svårigheter när det gäller att förstå vad det 
egentligen är och inbegriper (Hall & Lindsey  refererad i Kline, 1994, sid. 1).  
 
Personlighet är ett teoretiskt begrepp som vi har konstruerat utifrån observationer av olika 
typer av beteenden där det visar sig att vi människor skiljer oss åt i vårt sätt att vara, tänka, 
känna, bete oss och förnimma. Eller som en grupp teoretiker har sagt, (fritt översatt), ”var och 
en av oss, är i vissa avseenden som alla andra, som vissa andra, och som ingen annan som har 
levat i det förflutna eller kommer att finnas i framtiden” (Smith, 1993, sid. 430). Så även om 
vi människor är lika på många sätt så är vi också individer med individuella 
beteendeskillnader (Brunas-Wagstaff, 2003).  
 
Med hjälp av begreppet personlighet kan man försöka nå de olika skillnader som bidrar till 
vår särprägel som en tänkande, kännande människa med olika beteenden. Vidare har man 
också kunnat observera att vi uppvisar ett visst mått av konsistens i vårt beteende, över tid och 
i olika situationer. Detta leder i förlängningen till en föreställning om att det finns vissa 
personlighetsdrag som kan beskriva en individs karaktäristiska sätt att bete sig, reagera, och 
svara på sin omvärld. Med hänsyn tagen både till den individuella aspekten och konsistens 
aspekten, ger sig Smith på en definition av personlighet som ”the distinctive and relatively  
consistent ways of thinking, feeling and acting that characterize a person´s responses to life 
situations”(Smith, 1993, sid. 430). 
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En annan ofta citerad definition av personlighet ges av Allport ”personlighet är en dynamisk 
organisation inuti individen. Den består av psykofysiska system som skapar individens 
karakteristiska beteendemönster, tankar och känslor” (Allport refererad i Brunas-Wagstaff, 
2003, sid. 11). Trots att det finns oenighet bland personlighetspsykologer om exakt hur 
”personlighet” bör definieras så råder det en samstämmighet om att ”personlighet” är en 
”läggning” som gör personen benägen att tänka och handla på karaktäristiska sätt vilket bidrar 
till att förklara våra individuella skillnader. Ett annat grundläggande antagande bland 
personlighetspsykologer är att vi, utifrån kunskap om personliga karaktärsdrag och 
egenskaper, bör kunna förutsäga hur människor kommer att bete sig i olika situationer 
(Brunas-Wagstaff, 2003). 
 
Liksom att vi kan uppfatta en person på olika sätt sinsemellan så finns det också olika 
infallsvinklar på hur man väljer att betrakta, beskriva och förstå människans personlighet, 
vilket bidrar till att det finns så många olika teorier på området. För att förstå människans 
komplexa natur och innebörden av begreppet kan man anta flera olika perspektiv vid studiet 
av personlighet, som sammantaget kan ge oss en djupare förståelse av densamma (Friedman 
& Schustack, 1999). Det finns alltså flera olika förhållningssätt när det gäller hur 
personligheten tar sig i uttryck och några av de mest framträdande paradigmen är: det 
psykoanalytiska paradigmet, det sociokulturella paradigmet, inlärningsparadigmet och 
traitparadigmet (Hergenhahn & Olson, 1999).  
 
*Det psykoanalytiska paradigmet 
Utifrån detta synsätt så måste man för att förstå en människas personlighet se på 
undermedvetna mekanismer hos henne/honom. Dessa omedvetna mekanismer är de som man 
här anser är de underliggande orsakerna till ett beteende och de har sitt ursprung i en 
människas barndom (Hergenhahn & Olson, 1999). 
 
*Det sociokulturella paradigmet 
I detta synsätt lyfts kulturens påverkan på människors personlighet fram. Människans 
personlighet kan ses som en kombination av de roller som hon har i livet. För varje roll som vi 
har så finns det ett antal av samhället accepterade beteenden (normer).Om man avviker från 
dessa normativt accepterade beteenden så utsätts man av press och påverkan från 
omgivningen (Hergenhahn & Olson, 1999).  
   
*Inlärnings paradigmet 
Utifrån detta paradigm så är vi människor det, som vi har blivit belönade för att vara och 
individuella skillnader i personligheten förklaras bäst utifrån olika inlärningsförhållanden. Vi 
lär in saker, blir betingade och formas av erfarenheter som görs i den yttre miljön och däri 
finns också förklaringen till våra personlighetsdrag (Friedman & Schustack, 1999).  
 
*Trait paradigmet 
Utifrån detta synsätt så skiljer sig människor åt, beroende av olika personlighetsegenskaper. 
Några är inlärda medan andra är genetiskt bestämda. De personlighetsdrag som en person har 
innebär fasta mönster i en persons tankar, känslor och beteenden och dessa är relativt 
konstanta genom livet. En människas beteende tenderar därför att vara relativt konsekvent i 
olika situationer och över tid, vilket möjliggör att man kan förutse och förklara hur en person 
uppför sig i olika situationer (Brunas-Wagstaff, 2003; Matthews, Deary & Whiteman, 2003). 
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Det finns alltså många olika sätt att se på personlighet och dessa olika perspektiv kan alla 
bidra med olika viktiga psykologiska insikter på det komplexa området som utgörs av 
personlighetspsykologin och berika och bredda vår förståelse inom området, det finns alltså 
inte ett perspektiv som är det sanna (Friedman & Schustack, 1999).   
 
Många läroböcker gör en skillnad på ett idiografiskt och ett nomotetiskt synsätt på 
personlighet. Det idiografiska synsättet är inriktat på hur grundläggande lagar i människans 
natur (såsom biologiska drifter, motivation och inlärningslagar) kan bidra till uppkomsten av 
unika individer. Det nomotetiska synsättet försöker att identifiera dimensioner i 
personligheten. Dessa vill man kvantifiera eller mäta för att jämföra mellan olika grupper av 
människor. En skillnad mellan synsätten är att det idiografiska anser att varje individ har sin 
egna unika läggning, och man vill snarare förklara mänsklig särprägel, än att kvantifiera 
skillnader i personlighet mellan diverse grupper. Traitteorin, det vill säga teorin om 
personlighet bestående av egenskaper, har antagit en mer nomotetisk metodik. Man betonar 
skillnader mellan grupper av individer utifrån vissa personlighetsdimensioner. Detta synsätt är 
också känt som den psykometriska modellen då man använder sig av psykometrisk testning 
som gör det möjligt att kvantifiera människors implicita egenskaper (Brunas-Wagstaff, 2003). 
 
Författarna till denna uppsats valde att utgå från traitteorin då den passade syftet att göra 
undersökningen på gruppnivå.  
 
Traitteoretikerna 
 
Ett gemensamt mål för traitteoretikerna är att försöka hitta, identifiera och beskriva de 
viktigaste underliggande dragen (temperamenten/läggningarna) som våra individuella 
personligheter består av (Cloninger, 1996). När de underliggande personlighetsdragen sedan 
kan identifieras och mätas så kan också resultaten från personlighetsundersökningar i 
förlängningen användas till att förutsäga människors beteende i olikartade situationer. Detta 
följer av antagandet att människors beteende bör vara likartat i alla slags situationer i den grad 
som människor har gemensamma underliggande personlighetsdrag (Brunas-Wagstaff, 2003). 
 
Eysenck och Cattell är stora namn inom traitpsykologin som har bidragit till forskningen på 
området. Eysenck ansåg det viktigt att utveckla en personlighetsteori som gick att mäta och 
den statistiska metod han kom att använda sig av var faktoranalys (Pervin & John, 2001).   
Faktoranalys är en metod för att systematiskt klassificera personlighetsdrag i olika faktorer. 
Faktoranalys som process är komplex, logiken bakom relativt enkel (Carver, 1992). Data som 
samlats in på flera olika sätt kan användas vid samma analys, exempelvis data som samlats in 
genom självskattningar, observationer, test etc. Efter datainsamlingen undersöks hur varje 
variabel korrelerar med andra variabler. När flera test korrelerar med varandra så antas de 
mäta samma förmåga eller karaktärsdrag. En förmåga som man får fram på detta sätt kallas 
faktor och kan likställas med begreppet trait.  
 
Genom faktoranalys kunde Eysenck identifiera personlighetsdrag. Han undersökte vidare 
interkorrelationer mellan dessa personlighetsdrag. De personlighetsdrag som var relaterade till 
varandra kunde då kopplas samman till övergripande faktorer, så kallade superfaktorer 
(Pervin & John, 2001). Tre viktiga faktorer som Eysenck fann i sin forskning bestod av 
psykoticism, extraversion-introversion och neuroticism.  
 
Eysenck ansåg att de traits som är viktiga är de som är relativt permanenta och har biologiskt 
ursprung och la ingen större vikt vid frågor om personlighetens utveckling (Hergenhahn & 
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Olson, 1999). Han hade dock ett interaktionistiskt synsätt när det gäller arv och miljö. Han 
ansåg att traits innebär dispositioner hos en person att bete sig på ett visst sätt, men det krävs 
en viss stimulering från miljön för att beteendet ska uppstå. 
 
Raymond B Cattells forskning handlade bland annat om att hitta olika personlighetsdrag. 
Genom att söka igenom ordböcker samt psykologisk och psykiatriska litteratur så hittade han 
18000 benämningar på personlighetsdrag. Ordlistan reducerades sedan genom att Cattell 
kombinerade uppenbara synonymer (Anastasi & Urbina, 1997). Observatörer fick sedan 
klassificera kända personer med hjälp av en sammanställning av adjektiven. Data samlades 
även in genom självskattningsformulär samt olika skalor som mätte attityder, intressen och 
åsikter. Genom faktoranalys och interkorrelationer av skattningarna och 
självskattningsformulären så kunde Cattell identifiera vad han ansåg som fundamentala 
personlighetsdrag.  
 
Cattell delade uppfattningen med andra traitteoretiker om att personliga faktorer leder till en 
viss grad av stabilitet i en människas beteende i olika situationer (Pervin & John, 2001).  Men 
Cattell ägnade sig även åt mer idiografiska undersökningar där han såg närmare på hur 
styrkan av traits varierar hos en och samma person i olika situationer. Han ansåg att hur en 
människa känner sig i en situation påverkar beteendet. Traits beskrivs som stabila och 
generella beteendemönster medan emotioner och humör kan variera i olika situationer och 
påverkar en människas beteende. Catell talade också om olika roller. Han ansåg att vissa 
beteenden är mer relaterade till olika situationer än till personlighetsfaktorer. Olika sedvänjor 
i olika situationer kan minska eller förändra påverkan av traits.  
 
Cattell forskade i hur arv och miljö bidrar till utvecklingen av traits (Hergenhahn & Olson, 
1999).  Han gjorde undersökningar där han bland annat jämförde syskon och tvillingar som 
växt upp tillsammans och syskon och tvillingar som växt upp separerade från varandra.  
Baserat på denna sort av forskning så drog Cattell slutsatsen att arv spelar en stor roll för 
utvecklingen av vissa traits, exempelvis intelligens, men knappt någon roll alls för 
utvecklingen av andra traits.  
 
Fokus inom forskningen på personlighetspsykologiområdet var under 1980 – 90 talet att 
försöka hitta sätt att organisera traits, det vill säga personlighetsdrag. ”Fem faktor” modellen 
eller ”Big Five” utgör ett alternativ till Cartell och Eysencks teorier (Hergenhahn & Olson, 
1999). Det finns idag en samstämmighet mellan många forskare att traits kan vara användbara 
när de är indelade i de fem dimensionerna i ”Big Five” som utgörs av neurotisism, 
extraversion, öppenhet för erfarenheter, vänlighet och samvetsgrannhet. 
 
Skalan neuroticism bedömer emotionell stabilitet/instabilitet och identifierar bland annat 
människors benägenhet att känna av psykisk stress och starka begär (Pervin & John, 2001). 
En person som hamnar högt på skalan neuroticism kan beskrivas som osäker, emotionell, 
nervös och orolig medan en person som får lågt på skalan kan beskrivas som lugn, 
tillfredsställd med sig själv, säker och avslappnad.  
 
Skalan extraversion innefattar bland annat människors intensitet och kvantitet när det gäller 
interpersonell interaktion, kapacitet att känna glädje samt behov av stimulans. En hög 
placering på skalan extraversion innebär att personen är social, optimistisk, aktiv och pratsam 
medan låga poäng innebär att en person är tyst, reserverad och håller sig på sin kant (Pervin & 
John, 2001). 
 



 8 

Skalan öppenhet för erfarenheter bedömer personers benägenhet att söka nya erfarenheter och 
utforska det okända. När det gäller öppenhet för erfarenheter så kan en person som hamnar 
högt på skalan beskrivas som kreativ, originell, påhittig, nyfiken och har många intressen 
medan en person som hamnar lågt på skalan är konventionell, har få intressen och är 
okonstnärlig (Pervin & John, 2001). 
 
Skalan vänlighet handlar om en individs förbarmande egenskaper (Möberg & Persson, 2004).  
Personer som hamnar högt på skalan vänlighet har ett vänligt sätt, är hjälpsamma, tillitsfulla, 
förlåtande och lättrogna medan personer som ligger lågt på skalan är misstänksamma, 
cyniska, lättirriterade och manipulativa (Pervin & John, 2001). 
 
Skalan samvetsgrann bedömer människors grad av uthållighet, motivation samt hur 
organiserade och målinriktade människor är. En person som ligger högt på denna skala kan 
beskrivas som disciplinerad, punklig, ordentlig, organiserad och pålitlig medan en person som 
ligger lågt på skalan är opålitlig, lat, mållös och slarvig (Pervin & John, 2001). 
 
Två forskare som ofta kopplas samman med ”Big Five” är Paul T. Costa och Robert R 
McCrae (Hergenhahn & Olson, 1999).  I ett senare stadium i sin forskning utvecklade de sex 
underliggande personlighetsdrag till var och en av de fem superfaktorerna. 
 
Psykologiska test 
 
Anastasi och Urbina (1997) definierar ett psykologiskt test som ett standardiserat och 
objektivt stickprov på ett antal beteenden där man vill få ett mått på de egenskaper som 
återspeglas i beteendet. Med ett standardiserat test avses att testet ges under liknande 
förhållanden och på samma sätt till olika testdeltagare, vilket är en förutsättning för att man 
ska kunna jämföra olika personers testresultat. För att veta hur en enskild individ presterat på 
ett test så måste resultatet jämföras med det genomsnittliga resultatet hos en större grupp 
människor, en så kallad normgrupp. Ett mål som eftersträvas i olika test är objektivitet. En 
aspekt av objektivitet är standardiseringen då poängsättningen och tolkningen är oberoende av 
testledarens subjektiva bedömning. Anastasi och Urbina påpekar att perfekt standardisering 
och objektivitet är svårt att uppnå i praktiken men att en relativt god nivå finns hos många test 
idag. Projektiva test kan dock inte prövas på detta sätt utan istället får man jämföra resultatet 
med den teoribildning som ligger till grund för testet (Eidmark, 1998). 
 
Begåvnings- och intelligenstest är test som mäter intellektuella aspekter. Andra test, så 
kallade personlighetstest, är instrument som mäter motivation, interpersonella relationer, 
emotionella tillstånd, intressen och attityder och används idag inom många olika områden, 
exempelvis inom skolan, psykiatrin och arbetslivet (Anastasi & Urbina, 1997). Det finns idag 
många olika sorters personlighetstest. Några av dessa är intresse- och attitydtester, 
självskattningstester och projektiva tester. 
                  
Personlighetstestet 16 PF 
 
Författarna till denna uppsats valde att använda självskattningstestet 16 PF. Testets används 
idag i stor utsträckning framförallt vid urval och rekrytering och anses vara ett av de mer 
valida testen (Russell & Karol, 2002). Testet passade författarnas syfte att göra 
undersökningen på gruppnivå samt att mäta normalpersonligheten.  
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Testet Sixteen Personality Factor Questionnaire, förkortad 16 PF, utvecklades av Cattell och 
hans medarbetare (Russell & Karol, 2002).  16 PF innehåller 185 frågor som omfattar 16 
personlighetsfaktor samt skalan för social önskvärdhet. De 16 personlighetsfaktorerna är: 1) 
värme, 2) slutledningsförmåga, 3) emotionell stabilitet, 4) dominans, 5) livlighet, 6) 
regelmedvetenhet, 7) social dristighet, 8) känslighet, 9) vaksamhet, 10) förströddhet, 11) 
tillbakadragenhet, 12) oro, 13) öppenhet för förändringar, 14) självtillit, 15) perfektionism, 
16) anspändhet.  
 

.                  Validitet och reliabilitet hos 16PF 
 
Ett testresultats tillförlitlighet eller reliabilitet kan mätas på olika sätt. Några olika aspekter på 
reliabilitet som tas upp i 16PF manualen är att man kan mäta testresultatets stabilitet över tid 
men också mäta testets inre konsistens. I en amerikansk undersökning testades 204 personer 
vid två tillfällen efter ett första testtillfälle. Resultaten visade att personlighetsdragen som 16 
PF mäter är stabila över tid. Förutom testresultatets stabilitet över tid så kan även den inre 
konsistensen beräknas utifrån ett testresultat från ett enda tillfälle. Genom att mäta den inre 
konsistensen vill man se om de item som ingår i en och samma skala mäter samma konstrukt, 
och reliabiliteten för en skala ökar om olika item på en skala mäter samma personlighetsdrag. 
Den inre konsistensen beräknades i en amerikansk normalpopulation. Resultaten var 
tillfredsställande. 
 
Med ett tests validitet avses ett tests förmåga att mäta det begrepp som det är avsett att mäta. 
Begreppsvaliditet innebär till hur stor del ett test mäter de olika teoretiska begrepp som man 
vill mäta, exempelvis personlighetsdrag som i 16 PF. Utifrån begreppsvalidering så har det 
visat sig att 16 PF mäter 16 distinkta personlighetsdrag (Russell & Karol, 2002).   
 
Undersökningar med 16 PF 
 
I den svenska normeringen av Cattells personlighetstest 16 PF lät man 554 personer fylla i 
testprotokollet (Russell & Karol, 2002). Testprotokollen bearbetades och man tog fram 
normer för dels det totala urvalet samt för tre normgrupper: psykologstuderande (n=106) vid 
Stockholms universitet, ett slumpmässigt urval (n=287) och ekonomstuderande (n=161) från 
Stockholm. Resultaten visade bland annat på signifikanta skillnader när det gäller de olika 
normeringsgruppernas svarsstilar. Normeringsgruppen ekonomstuderande och testpersonerna 
i det slumpmässiga urvalet hade en tendens att ge svar som var mer socialt önskvärda än 
gruppen psykologstuderande. Gruppen ekonomstuderande hade en tendens att besvara item 
med en mer instämmande svarsstil och gav ett färre antal ovanliga svar än gruppen 
psykologstuderande. 
 
Testpersonerna i det slumpmässiga urvalet hade en tendens till högre poäng på faktorerna 
tillbakadragenhet och regelmedvetenhet än testpersonerna i grupperna psykolog- och 
ekonomstuderande. Testpersonerna i det slumpmässiga urvalet hade lägre poäng på öppenhet 
för förändring, värme, dominans och social dristighet än testpersonerna i normgrupperna 
psykolog- och ekonomstuderande. 
 
Bachtold (refererad i Holland, 1997, s 80) jämförde kvinnliga forskare, artister, psykologer, 
politiker och författare med hjälp av 16 PF. Resultaten visade att artisterna och författarna var 
mer påverkade av sina känslor, var mer spontana och naturliga medan forskarna var mer 
realistiska, allvarliga och reserverade. Politikerna var mer självkontrollerade, sociala, 
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gruppberoende och plikttrogna medan psykologerna var mer flexibla, accepterande och 
liberala. 

Relationen mellan personlighet och yrkesintressen 
 
Ett stort och viktigt område av livet utgörs av arbetsfältet och det yrke vi väljer att sysselsätta 
oss med. Förutom att det tar mycket tid i anspråk av vårt liv är det också en källa till 
belöningar av olika slag, inre såväl som yttre (Anastasi &Urbina, 1997). 
 
Om vi väljer ett yrke som vi är intresserade av och tycker att vi passar för är sannolikheten 
högre att vi också kommer att trivas med det (Holland, 1997). Inom yrkesvägledning försöker 
man just att hjälpa individer hitta ett passande yrke med hänsyn tagen till personens intressen, 
förmågor, mål, värderingar, temperament mm, likväl som till vad som fordras inom ett visst 
yrke (Anastasi &Urbina, 1997). 
 
Ett viktigt namn inom området som berör yrkesvägledning och yrkes- arbetspsykologi är John 
L. Holland och hans idéer och teorier inom området. Dessa har en mycket framträdande 
position och har bidragit och stimulerat till en stor del av den forskning som finns inom 
området (Anastasi &Urbina, 1997). 
 
Holland utvecklade sitt intresse för frågor som rör yrkesval då han arbetade som 
yrkesvägledare. Under detta arbete blev han övertygad om att collegestudenter med olika 
intressen också hade olika personligheter och att det samma gäller för olika yrkesgrupper 
(Savickas & Gottfredson, 1999). Holland ansåg att yrkesvalet och yrkesmässiga intressen är 
ett uttryck för personligheten. Med utgångspunkt från bland annat detta kom Holland att 
utarbeta en teori om yrkesmässiga intressen som ledde fram till en yrkesvalsmodell (RIASEC) 
där han bland annat delar in människor i olika personlighetstyper. Det finns vidare många 
studier som stödjer påståendet att yrkesintresse är ett uttryck för ens personlighet då man 
funnit små till moderata korrelationer mellan intresse- och personlighetsskalor (Hogan & 
Blake, 1999).  
 
Klassificeringen av yrkesmässiga intressen bygger på Hollands modell där människor kan 
karaktäriseras med deras likhet till var och en av sex olika personlighetstyper, RIASEC, vilka 
står för: Realistic (realistisk/praktisk) (R), Investigative (undersökande) (I), Artistic 
(konstnärlig/artistisk) (A), Social (social) (S), Enterprising (företagande) (E) och 
Conventional (Konventionell) (C). En person klassificeras inte bara till en typ (eller en 
yrkeskategori) utan oftast så tillhör de en kombination av två eller flera olika typer vilket ger 
en ökad komplexitet och skapar ett personlighetsmönster. Detta personlighetsmönster skapar 
en kod som i sin tur kan relateras till olika yrken i den praktiska yrkesvalsmodellen (Anastasi 
& Urbina, 1997; Holland 1997).  
 
Ju mer en person liknar en speciell personlighetstyp desto troligare är det att denna har de 
personlighetsdrag, kompetenser, attityder, attribut och beteenden som associeras med denna 
typ eller denna kategori. De sex olika kategorierna har också sina motsvarigheter i sex olika 
miljöer (RIASEC) (Holland 1997). Var och en av dessa miljöer omfattar fysiska inslag, 
arbetsuppgifter, krav, problem, möjligheter etc som är kännetecknande för just den specifika 
miljön och alla dessa miljöer tenderar att befolkas och domineras av personer av den 
motsvarande personlighetstypen (exempelvis så domineras en social miljö av den sociala 
personlighetstypen). Detta bidrar till att en viss atmosfär eller anda skapas i den speciella 
miljön som speglar personlighetstyperna som utgör miljön (Holland 1997). 
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Enligt Holland (1997) så söker sig individer till miljöer som är kongruenta med deras 
personlighetstyp och då olika typer har olika intressen, kompetenser och personlighetsdrag 
tenderar de att omge sig med personer, uppgifter, material, problem etc som stämmer överens 
med deras intressen och kompetenser och hur de uppfattar världen och sig själva. En viss 
personlighetstyp har alltså speciella talanger, förmågor, värderingar, attityder mm och söker 
sig till miljöer där dessa efterfrågas, tillvaratas, uppskattas, värderas, nyttjas mm. Detta 
förstärker i sin tur personens personlighetsdrag, värderingar, roller och egenskaper som 
korresponderar med miljön. Når individen denna samstämmighet i miljön borgar det också för 
en ökad arbetstrivsel, arbetstillfredsställelse, ökade arbetsprestationer och en stabilitet i 
arbetet. Precis som att vi är mer bekväma bland människor vars smak, värderingar och 
talanger påminner om våra egna, så är det också mer troligt att vi trivs och presterar bra i ett 
yrke som vi ”passar i” rent psykologiskt (Holland 1997). 
 
Har man kunskap om en persons personlighetsmönster samt om miljön denna vistas i, menar 
Holland att man i princip kan använda denna information till att förutsäga vissa konsekvenser 
av en sådan kombination som bland annat inkluderar yrkesval, yrkesprestation, 
arbetsförändringar, kompetens mm. 
 
Holland refererar till flera studier (bl a Laurent`s 1951; Chaney & Owens 1964) som stödjer 
hans antagande om att medlemmarna inom en yrkestillhörighet, ett yrke, har en liknande 
personlighet och en liknande historia i personlighetsutvecklingen. Så om en person söker sig 
till ett speciellt yrke på grund av en särskild historik och personlighet blir följden att varje 
yrke attraherar och håller kvar en viss typ av människor med liknande personlighet. Då dessa 
personer har liknande personlighet kommer de också att bete sig och svara på situationer och 
problem på ett liknande sätt vilket bidrar till att skapa en karaktäristisk interpersonell miljö 
(Holland 1997). 
 
Forskning på området yrkesintressen och personlighet 
 
Hollands RIASEC har kommit att spela en viktig roll och påverkat forskningen inom området 
arbetspsykologi, inte bara i USA utan i olika delar av världen (Anastasi & Urbina, 1997). 
Larson och Borgen (2002) är två forskare som delar Hollands uppfattning att intressen är ett 
uttryck för personligheten. De anser att sambandet mellan dessa konstruktioner är större än 
vad man tidigare har trott och att det idag finns många studier och teorier som stöder detta. 
Hogan and Blake (1999) tar i en artikel upp att det under de senaste 50 åren gjorts många 
undersökningar om relationen mellan yrkesintressen och personlighet. Flertalet har visat på 
konsekventa resultat och att det finns en del samband mellan yrkesintresse och 
personlighetsskalor.  
 
Studier har även gjorts där man undersökt samband mellan personlighetsdrag och intressen i 
skolan. Kipnis, Lane och Berger (refererad i Holland, 1997, sid. 99) fann att impulsiva och 
rastlösa collegestudenter var attraherade till affärsämnen medan de mer kontrollerade 
studenterna attraherades till matematik och naturvetenskap. Resultaten antyder att människor 
söker efter miljöer som stöder deras mer framträdande traits. Exempelvis matematik och 
naturvetenskap kräver uthållighet och envishet i dagliga studier vilket gör att mer 
kontrollerade personer finner vetenskapsområdet mer passande än affärsområdet som kräver 
mer risktagande.  
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I en undersökning av Larson och Borgen (2002) ville man se närmare på sambandet mellan 
yrkesmässiga intressen och personlighet. Larson och Borgen ville inte utgå endast ifrån de 
fem huvudfaktorerna i ”Big five” utan även se närmare på sambandet mellan de 
underliggande personlighetsdragen av ”Big five” och mer specifika yrkesmässiga intressen. 
Exempelvis så har personlighetsdraget extraversion i ”Big five” de fem underliggande dragen 
warmth (värme), gregariousness (sällskaplig), assertiveness (bestämdhet), activity (aktivitet) 
och exitement seeking (spänningssökande). I undersökningen använde sig Larson och Borgen 
av   ”the Strong Interest Inventory” baserad på Big Six –modellen av intressen (RIASEC), 
samt personlighetsmodellen ”Big five” som mättes med Neo-PI-R.  
 
Utifrån tidigare forskning så förväntade sig Larson och Borgen att hitta följande fem 
relationer mellan ”Big Five” och Hollands Big Six-modell av intressen: att enterprising 
(företagsam) och social var relaterad med extraversion, social var relaterad med 
agreeableness (vänlighet) samt att investigative (undersökande) och artistic (konstnärlig) var 
relaterad med openess (öppenhet).  
 
Resultaten visade på tydliga samband mellan personlighetsdrag och intressen och att det 
starkaste sambandet mellan arbetsintressen och personlighet visar sig när man använder en 
mer specifik mätnivå. Resultatet visade bland annat att samtliga aspekter från extraversion 
korrelerade med social och med business management (affärsledning). Det till openess 
underliggande draget ideas (intellektuell) korrelerade med intressena investigative och science 
(forskning).  Personlighetsfaktorerna order (ordning) som är ett underliggande drag till 
conscientiousness (samvetsgrannhet) korrelerade med intressena conventional (konventionell) 
och office practices (kontorsarbete).  
 
Val och intressen på psykologlinjen 

 
Studenter på psykologlinjen ställs inför val under sin utbildning. Ett är valet av 
terapiinriktning inför det egna klientarbetet. På Stockholms universitet kan studenterna välja 
mellan kognitiv beteendeterapi (KBT) och psykodynamisk terapi (PDT). Under utbildningen 
får studenterna ta del av undervisning från många olika områden inom fältet psykologi och 
efter utbildningen kan den nyutexaminerade psykologen välja att arbeta inom flertalet 
områden. Specialisering kan ske inom många olika områden där arbetslivets psykologi och 
klinisk psykologi är två stora områden. 
 
Arbetssätt för psykologer inom organisations- och konsultarbete samt inom det kliniska 
området. 
 
Psykologen som arbetar organisatoriskt/ konsulatativt utför ofta sitt arbete via annan personal 
och fungerar ofta som handledare (www.psykologforbundet.se, 2005.09.15). Arbetet kan även 
innefatta att vara ledare eller coach inom olika mentorprogram. Arbetet som 
organisationspsykolog innefattar bland annat att lära sig metoder och tekniker för att arbeta 
med att optimera de resurser som finns inom en organisation. Arbetet ligger på 
organisationsnivå och viktiga delar är interaktionen mellan grupper och/eller individer i 
organisationen samt organisationens roll i samhället. Psykologens kompetens innefattar 
kompetensanalys, utveckling av strukturer, ledarskap, utveckling, teambuilding. Vidare att 
arbeta med förnyelse, grupp, organisationsstrukturer, klimat, kommunikation, beslutsfattande, 
förändring, självkännedom etc.  
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Klinisk psykologi definieras i Egidius (1994) som den delen av psykologin som handlar om 
psykiska störningars och utvecklingsstörningars orsaker, natur och behandling. Psykologen 
inom klinisk psykologi har en god kunskap om diagnostik och olika diagnostiska metoder 
samt utför ett behandlande arbete (www.psykologforbundet.se, 2005.09.15). Utöver den 
kunskap i behandling som studenterna får på psykologlinjen så kan psykologen fördjupa sig i 
en speciell behandlingsmetod exempelvis kognitiv beteendeterapi eller psykodynamisk terapi. 
 
Kognitiv beteendeterapi och psykodynamisk terapi- två olika skolbildningar 
 
Två stora skolbildningar inom psykoterapin är psykodynamisk terapi och kognitiv 
beteendeterapi (Lundh & Eriksson, 1994).  
 
KBT terapeuten har ett strukturerat, målinriktat arbetssätt där terapeuten är mycket aktiv. 
Terapeuten har en pedagogisk inriktning för att ge patienten egen kontroll över sitt liv och 
betonar vikten av ett samarbete mellan terapeut och klient. Man arbetar tillsammans med 
problemen i fokus vilket förutsätter en aktivitet och ett engagemang från båda håll. 
Samarbetet underlättas av att det finns en öppenhet i terapin där procedurer i terapin redovisas 
öppet och förklaras noga för patienten. Feedback och kontinuerliga utvärderingar ser till att 
parterna i terapin går mot samma mål samt förhindrar att missuppfattningar får fäste (Barlow, 
2001; Psykologtidningen 20/93). Andra viktiga inslag i KBT terapeutens arbete är: fokusering 
på nuet, mer än på det förflutna, vetenskaplig utvärdering av metoderna, förändring av 
metoderna i takt med nya forskningsrön samt användning av hemuppgifter som klienten utför 
i sin egen miljö (Samrådsforum för psykoterapi, 2002). Ett viktigt moment i terapiarbetet är 
beteendeanalysen som ligger till grund för ett individuellt och noga anpassat 
behandlingsprogram. I denna fas beskrivs och kartläggs patientens problem och dess orsaker 
samt de förstärkningskontingenser som vidmakthåller beteenden och visar på  förbindelsen 
mellan en specifik situation, personens beteende samt dess konsekvenser (Lundh & Eriksson, 
1994; Barlow, 2001).  
 
Den psykodynamiska terapiformen bygger bland annat på idén att människan till stor del 
påverkas av omedvetna föreställningar och fantasier, tankar och känslor. Inom denna 
terapiform försöker man förklara och förstå människans beteende utifrån psykologiska 
konflikter och dynamiska krafter som verkar inom den enskilda individen. Fokus ligger också 
på tidigare erfarenheter i barndomen med tillhörande konflikter som påverkar vår 
personlighet, vårt beteende och förhållningssätt senare i livet, det vill säga, det styr skeenden i 
nuet. Tanken är att en större medvetenhet om sig själv, sina önskningar, behov, upplevelser, 
känslor och motiv kommer leda till en ökad förmåga för klienten att förstå och påverka sitt 
liv. Den psykodynamiska terapeuten kan låta klienten associera fritt och öppet och själv inta 
en mer passiv roll för att inte styra klienten i en viss riktning. På detta vis kan terapeuten få en 
hint om viktiga teman och frågor i klientens berättelser (Samrådsforum för psykoterapi, 2002; 
Lund & Eriksson, 1994; Sigrell, 2001).   
 
I terapisituationen arbetar den psykodynamiska terapeuten mycket med det som händer i 
överföringsprocessen mellan klient och terapeut. Överföring sker omedvetet och innebär att 
man reagerar på objekt och situationer som om de var objekt och situationer från individens 
tidigare liv. Känslor, attityder, rädslor osv som i barndomen riktats mot viktiga personer 
överförs nu på mänskliga objekt i nuet. Tanken är också att allt som sker under terapitimmen 
har något att säga om patienten och vidare om relationen mellan patient och terapeut. Det är i 
detta läge som beteende- och konfliktmönster från det förgångna återskapas och därmed kan 
tydliggöras och tolkas, för att så småningom, göras begripliga för klienten. Det är viktigt att 
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terapeuten har en vänligt, neutral hållning, vilket förstärker förutsättningarna för överföring 
samt syftar på att lyfta fram att det är patienten som är huvudpersonen (Samrådsforum för 
psykoterapi, 2002; Lund & Eriksson, 1994; Sigrell, 2001).  
 
I en studie av Jones och Pulos (1993) undersökte man vilka aspekter av terapiprocesserna som 
skiljer sig åt samt vilka kvalitéer som är lika i kognitiv beteendeterapi och psykodynamisk 
terapi. Resultaten visade att behandlingen i psykodynamisk terapi karaktäriserades av en 
betoning av patientens tidigare livssituation och patientens känslor och perception var kopplad 
till tidigare situationer och beteenden. Innehållet i sessionen bestod av ämnen som togs upp av 
patienten såsom interpersonella relationer och självbild. Terapeuten förhöll sig accepterande 
och ej dömande samt betonade patienternas känslor, klargjorde kommentarer samt 
identifierade teman i klientens beskrivelse. Det var mer karaktäristiskt för den 
psykodynamiska terapeuten att identifiera tidigare mönster i patientens beteende eller 
erfarenheter och peka på försvar som patienten använt sig av för att avvärja hotande 
information eller känslor samt uppmärksamma patienten på känslor och tankar som patienten 
upplever som oacceptabla eller som är omedvetna.  
 
Den kognitiva beteendeterapeuten gav i högre grad råd och vägledning. Terapeuten försökte 
även påvisa meningen av människors beteenden i klientens omgivning för att på så sätt hjälpa 
klientens interpersonella svårigheter samt uppmuntra nya beteenden tillsammans med andra. 
Terapierna tycktes ha ett tydligare fokus och mer fokus las på kognitiva föreställningar. 
Interaktionen mellan klient och terapeut skiljde sig även åt. Den psykodynamiska terapeuten 
var mer distanserad, formell och neutral. De kognitiva beteendeterapeuterna var mer aktivt 
kontrollerande och undervisande samt mer uppmuntrande.  
 
Undersökning på området personlighet och val av terapiinriktning 
 
 I en psykologexamensuppsats från Lund (Angelo, 2000) undersökte man om det fanns ett 
samband mellan personlighet och val av terapiinriktning hos psykologstudenter. Man hittade i 
denna undersökning flera signifikanta samband mellan val av terapiinriktning och 
personlighetsvariabler. Resultaten visade att det fanns en signifikant skillnad mellan de två 
grupperna på variabeln dominans. De kognitiva studenterna var mer dominanta och hade ett 
större behov av att leda andra och stå i centrum än de psykodynamiska studenterna. Gruppen 
som valt dynamisk inriktning visade sig också ha ett större behov av distans än gruppen som 
valt kognitiv inriktning. Grupperna skilde sig även åt när det gällde inlärningsstil. De 
dynamiska studenterna hade en mer intuitiv och reflekterande inlärningsstil än de kognitiva 
studenterna som var mer logiska, rationella och pragmatiska. 
 
Syfte och frågeställning 
 
Syftet med denna studie var att undersöka och kartlägga psykologstudenters personlighet för 
att se om det fanns några skillnader mellan olika grupper av psykologstudenter. 
 
I terapiinriktningsgruppen ville vi undersöka om det förelåg några märkbara skillnader 
beträffande personlighetsdrag mellan gruppen som valt PDT respektive KBT. 
 
Vi var vidare intresserade av att se om gruppen som i framtiden har tänkt sig att arbeta 
arbetslivsinriktat (organisatoriskt/ konsultativt) skiljde sig åt från gruppen som vill arbeta 
inom psykiatrin (kliniskt/behandlande) i fråga om personlighetsdrag. 
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                                                                    M e t o d 
 
Design 
 
Denna kvantitativa studie hade en ”explorativ” och beskrivande ansats där fokus låg på att 
försöka kartlägga psykologstudenters personlighetsdrag på gruppnivå med avseende på olika 
faktorer såsom yrkesintresse (organisatoriskt/ konsultativt kontra psykiatriskt/ kliniskt) samt 
val av terapiinriktning (kognitiv beteendeterapi kontra psykodynamisk terapi). 
 
Undersökningsdeltagare 
 
Femtiosju personer har deltagit i undersökningen. Samtliga studerade, eller har studerat på 
psykologprogrammet vid Stockholms universitet. Av dessa var 37 kvinnor och 20 män, och 
de var i åldrarna mellan 23 och 44 år (M = 33,26, SD = 5,39). Ambitionen var att testa 
studerande från termin sju till tio då de har gjort sitt val beträffande terapiinriktning samt kan 
tänkas ha kommit längre i sina yrkesfunderingar då de är i slutet av utbildningen. Även 
studerande som i praktiken slutfört sin utbildning sånär som på enstaka rester eller 
kvarvarande uppsatsarbete (termin elva) tillfrågades. Då de som var intresserade av att arbeta 
organisatoriskt/ konsultativt var underrepresenterade tillfrågades även termin ett till sex om de 
kunde delta i studien om de specifikt hade detta yrkesintresse. Då dessa ännu inte hade valt 
terapiinriktning hölls denna fråga öppen och behövde bara besvaras av dem som redan 
bestämt sig.  Totalt testades åtta personer från termin ett till sex, fyrtiofyra från termin sju till 
tio samt fyra från ”termin elva”, vidare testades en person som var nyutexaminerad. 
 
Av de 57 underökningsdeltagare som ingick i yrkesintressegruppen var 19 personer 
intresserade av att arbeta organisatoriskt/ konsultativt, medan 38 personer var intresserade av 
att arbeta psykiatriskt/ kliniskt. Undersökningsdeltagarna i terapigruppen var 52 stycken, 
alltså något färre än i yrkesintressegruppen, då fem deltagare ännu inte bestämt sig när det 
gällde val av terapiinriktning. Av dessa valde 31 personer KBT och 21 valde PDT.  
 
Det har inte funnits någon medveten fördelning av vare sig kön eller ålder då dessa variabler 
fallit utanför undersökningens syfte. För undersökningsgruppen i sin helhet utgörs 35% av 
deltagarna av män vilket stämmer väl överens med den könsfördelning de psykologstuderande 
fick vid det svenska normeringsarbetet vilket sades spegla psykologutbildningens 
könssammansättning väl (Russell & Karol, 2002). Andelen män för respektive grupp är som 
följer: KBT 35%,  PDT 29%, för den kliniska gruppen 29% och för konsultgruppen 47%. 
 
Material 
 
Personlighetsegenskaperna undersöktes med hjälp av personlighetstestet 16 Personality Factor 
Questionnaire (16 PF). Vidare administrerades ett av undersökningsledarna sammansatt 
frågeformulär där undersökningsdeltagarna fick svara på några frågor om sig själva, bland 
annat om ålder, kön, vilken terapiinriktning de valt och vilket område de är intresserade av att 
arbeta inom efter psykologlinjen. De olika områdena som undersökningsdeltagarna kunde 
välja mellan utgjordes av: vuxenpsykiatrin, neuropsykiatrin, barnkliniskt, skola samt 
arbetslivsinriktat (organisatoriskt/ konsultativt), (se appendix A). I analysen betraktas de fyra 
förstnämnda som tillhörande gruppen kliniskt/ psykiatriskt. 

         
16 PF är ett inventorium med avsikt att mäta grundläggande personlighetsdrag i 
normalpersonligheten. 1949 utkom den första versionen av 16 PF och testet har efter detta 
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reviderats fyra gånger. 16 PF är ursprungligen amerikanskt men finns översatt till flertalet 
språk, däribland svenska. Det har även gjorts ett utförligt normeringsarbete i Sverige. 16 PF 
har idag en bred tillämpning och används framförallt inom det arbetspsykologiska fältet vid 
urval, karriärplanering, personalutveckling etc. I kliniska sammanhang kan testet användas då 
det finns behov av att få en fördjupad bild av normalpersonligheten. Vidare kan det nyttjas i 
yrkesvägledningssammanhang till att ge en mer utvecklad psykologisk bedömning som 
hjälper till i utforskandet av nya yrkesvalsmöjligheter (Russell & Karol, 2002). 
 
Testet innehåller 185 item som omfattar 16 primära personlighetsfaktorer (se tabell 1) och en 
skala för social önskvärdhet. De olika skalorna består av 10-15 item. Skalorna ger mått på 
olika egenskaper som exempelvis dominans, social dristighet och öppenhet för förändringar. 
Dessa är bipolära vilket innebär att både höga och låga värden har en betydelse. Generellt 
gäller att man inte förutsätter att höga värden automatiskt är ”bra” eller låga värden ”dåliga”. 
Exempelvis en person som har en hög poäng på skala A tenderar att visa värme i relation till 
andra medan en person med låg poäng är mer reserverad. Ibland kan det vara mer 
ändamålsenligt och lämpligt att vara mer reserverad, medan det vid andra tillfällen är mer 
passande att vara mer uppmärksam på andra och varm. De personer som får höga poäng (+) 
på skala A beskrivs som varma och de med låga poäng (-) beskrivs som reserverade. För de 
16 primära personlighetsfaktorerna och skalan för social önskvärdhet räknas råpoängen ut. 
Dessa råpoäng kan transformeras till stenpoäng som baseras på en 10-gradig skala med 
medelvärdet 5,5 och standardavvikelsen 2. Det högra fältet sträcker sig från stenpoäng 5,5 till 
10 och betecknas ha höga poäng och benämns som skalans + (plus) pol. Det låga 
poängintervallet däremot hör till den vänstra polen och sträcker sig från stenpoäng 1 till 5,5 
och benämns som skalans - (minus) pol. Utifrån de 16 primära faktorerna kan man, om man 
så önskar, få fram fem globala faktorer, vilka ger en bredare och mer allmän bild av 
personligheten i termer av: ångest, extraversion, oberoende, hårdförhet och självkontroll.  
 
Tabell 1  
Beskrivning av 16PFs primära faktorer  
 
Faktor                        Vänster betydelse                 Höger betydelse 
                        
A: Värme    Reserverad, Varm, utåtriktad 
    opersonlig, uppmärksam mot 
                                                                                         avvisande, sluten andra 
B: Slutledningsförmåga                                                   Fler uppgifter korrekta           Färre uppgifter korrekta 

C: Emotionell stabilitet                                                    Reaktionsbenägen,                 Emotionellt stabil,  
                                                                                         emotionellt ombytlig              anpassningsbar, mogen 
E: Dominans                                                                    Undfallande,                           Dominant, kraftfull, 
                                                                                         undviker konflikter                 bestämd 
F: Livlighet                       Allvarlig, hämmad, Livlig, upplivande,  
                       försiktig                                  spontan 
G: Regelmedvetenhet                       Opportunistisk, anpassar      Regelmedveten, 
                       sig inte      plikttrogen 
H: Social dristighet                     Blyg, känslig för hot,             Socialt dristig, 
                     skygg                                      våghalsig,          
                                                                                                                                         hårdhudad 
I: Känslighet                     Krass, objektiv,                      Känslig, estetisk, 
                     osentimental       sentimental 
L: Vaksamhet                     Tillitsfull, godtrogen,      Vaksam, misstänksam, 
                     accepterande      skeptisk, på sin vakt 
M: Förströddhet                      Förankrad, praktisk,               Förströdd, fantasifull, 
                      inriktad på lösningar              ideinriktad 
N: Tillbakadragenhet                       Rättfram, äkta, okonstlad       Tillbakadragen, diskret, 
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                                                                                                                                         sluten 
O: Oro                     Självsäker, obekymrad,  Ängslig, tvivlar på  
                     tillfreds med sig själv      sig själv, bekymrad 
Q1: Öppenhet för förändringar                     Traditionell, bunden till         Öppen för förändringar 
                     det välbekanta   experimenterande 
Q2: Självtillit                     Grupporienterad,               Självsäker, ensam, 
                     Söker närhet   individualistisk, 
Q3: Perfektionism                     Tolererar oordning, Perfektionistisk, 
                     Anspråkslös, flexibel organiserad, 
 självdisciplinerad 
Q4: Anspändhet                     Avspänd, lugn,                       Anspänd, full av 
                     tålmodig energi, otålig, 
 pressad 
 
Källa:16 PF manualen (Russell & Karol, 2002). 
 
För en mer utförlig beskrivning av samtliga primärfaktorer se appendix B. 
 
Procedur 
 
Undersökningsdeltagarna tillfrågades om de kunde tänka sig att delta i studien via upprepade 
e-post meddelanden (se appendix C och D) och genom att uppsatsförfattarna uppsökte de 
aktuella terminsklasserna, vilka var sju till tio, vid olika föreläsningstillfällen. Vid dessa 
tillfällen gavs information om undersökningen och 16 PF. De som ville delta skrev upp sig på 
listor och gav förslag på datum då de kunde komma till psykologiska institutionen och utföra 
testet. De som deltog i undersökningen ombads att tillfråga sina klasskamrater om de kunde 
tänka sig att delta. Vidare fanns listor uppsatta på plan tre på psykologiska institutionen med 
specificerade testdatum och tider där de som önskade delta kunde anmäla sig. 
 
I ett senare skede av datainsamlingen fick undersökningsledarna specifikt efterfråga 
testdeltagare som var intresserade av att arbeta organisatoriskt/konsultativt då denna grupp var 
underrepresenterad. Undersökningsledarna fick då även vända sig till klasserna på termin ett 
till sex via mail.  
 
Testet 16 PF inskaffades via Psykologiförlaget AB. Testningarna utfördes i psykologiska 
institutionens lokaler vid Stockholms universitet. Vid varje testtillfälle testades mellan en till 
tio personer. Undersökningsdeltagarna fick först en muntlig instruktion om testet för att 
därefter själva fylla i frågeformulären. För deltagande i studien erhölls en timma UD-tid. 
 
Databearbetning och analys 
Efter insamlingen av data bearbetades materialet. Sammanräkningen skedde manuellt enligt 
anvisningar i 16PF manualen. Därefter stansades materialet in och med hjälp av SPSS 
utfördes variansanalyser där variabeln kön konstanthölls, en så kallad ancovaanalys. 
Råpoängen för de olika grupperna transformerades till stenpoäng utifrån normgruppen 
psykologstuderande. 
 
Även en korrelationsanalys utfördes för de 16 personlighetsfaktorerna samt för skalan social 
önskvärdhet. Resultatet redovisas i tabell 2. 
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                                                                R e s u l t a t 
 
 
För att undersöka frågeställningen om det föreligger skillnader i personlighetsdrag mellan 
gruppen som har valt KBT respektive PDT, samt om gruppen som har ett organisatoriskt/ 
konsultativt  yrkesintresse skiljer sig från gruppen som har ett kliniskt yrkesintresse, gjordes 
ancovaanalyser för dessa grupper som kontrollerar för variabeln kön. 
 
Resultaten visar på flera signifikanta skillnader mellan val av terapiinriktning och 
personlighetsvariabler samt mellan yrkesintresse och personlighetsvariabler. Resultaten 
presenteras nedan i två tabeller, en för terapiinriktning och en för yrkesintresse. 
 
I tabell 3 redovisas medelvärdesskillnaderna i olika personlighetsvariabler gällande för 
terapigruppen. Flera signifikanta skillnader i personlighetsegenskaper kan påvisas mellan 
gruppen som valt kognitiv beteendeterapi och gruppen som valt psykodynamisk terapi.  
 
Grupperna skiljer sig åt i personlighetsfaktor C som mäter emotionell stabilitet. KBT gruppen 
har signifikant högre poäng (p< .001) och hamnar därmed på det högra fältet (+) och en högre 
grad av emotionell stabilitet medan PDT gruppen placerar sig på det vänstra fältet (-). 
 
På skalan som mäter regelmedvetenhet, (G), finns en signifikant skillnad (p<.05) mellan 
grupperna. KBT gruppen får en lägre poäng som indikerar en lägre grad av regelmedvetenhet 
och placerar sig därmed på det vänstra fältet (-) medan PDT gruppen har en högre grad av 
regelmedvetenhet och plikttrogenhet och hamnar därmed på skalans pluspol (+). 
 
För faktor H, social dristighet, skiljer sig grupperna signifikant åt (p< .01). Gruppen som har 
valt KBT har en högre poäng och finns att finna på det högra fältet (+) som antyder en högre 
grad av social dristighet och våghalsighet medan gruppen som valt PDT återfinns i det vänstra 
fältet (-) som ger en lägre grad av social dristighet där mer tendens till blyghet/ skygghet 
finns. 
 
Resultaten för personlighetsfaktor I, känslighet, ger vid handen att KBT gruppen får 
signifikant lägre poäng ( p<.05) och hamnar därmed på skalans minuspol i det vänstra fältet 
medan PDT gruppen har en högre grad av känslighet och de återfinns därmed på skalans 
pluspol. 
 
På skalan som mäter tillbakadragenhet, N, finns en signifikant skillnad (p<.001) mellan de 
båda grupperna där KBT gruppen placerar sig på vänster sida (-) som antyder en lägre grad av 
tillbakadragenhet och en tendens till att vara mer rättfram. PDT gruppen däremot har en högre 
grad av tillbakadragenhet och en tendens att vara mer tillbakadragen och diskret och placerar 
sig därmed på skalans pluspol, på höger sida. 
 
Den slutliga signifikanta skillnaden (p<.001) mellan grupperna står att finna i faktor O som 
mäter oro. KBT gruppen har en lägre grad av oro och ger ett något mer obekymrat uttryck och 
kan återfinnas i det vänstra fältet (-) medan PDT gruppen har en högre grad av oro och 
ängslighet vilket placerar dem i det högra fältet (+). 
 
För de övriga elva personlighetsvariablerna finns inga signifikanta skillnader mellan 
grupperna.  
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Tabell 3 
Medelvärdesjämförelser och signifikanta skillnader mellan grupperna kognitiv beteendeterapi 
(KBT) och psykodynamisk terapi (PDT) avseende råpoäng för de primära faktorerna. 
 
16 PF Primärfaktor       KBT                          PDT 
                       m               s              m      s                   F         
A Värme 16.84 2.85 16.71 3.33 .883 
B      Slutledningsförmåga            12.45 2.11           12.90      1.64          2.008    
C  Emotionell stabilitet             14.84         4.10 10.86 4.22             5.708*** 
E Dominans 11.29  4.41               8.86       3.73 2.360  
F  Livlighet 12.81 3.49 11.00 2.74 2.625     
G      Regelmedvetenhet 8.90 3.82 10.57 3.64 4.827* 
H      Social dristighet 15.00 4.24              10.24      5.93              6.429** 
I       Känslighet 16.23 3.36 16.71 3.42              3.425* 
L      Vaksamhet 5.97 3.42               8.05 3.80 2.108 
M Förströddhet 7.84 4.34               9.24       5.45              1.504 
N  Tillbakadragenhet 5.13 3.05  9.95 5.13 9.671*** 
O     Oro 9.23 5.38 14.90 4.61 11.984*** 
Q1 Öppenhet för förändringar  21.03 3.55 20.24 4.77 2.500 
Q2  Självtillit 7.19 3.87 6.86 4.07 .065 
Q3  Perfektionism 7.68 4.48 8.67 4.16 .385 
Q4  Anspändhet 10.65 3.86 11.62 4.79 .340 
IM  Social önskvärdhet 10.39 5.41 8.62 4.73 .965 
 
N= 52 
* p<.05 
** p<.01 
*** p<.001 
 
 
I tabell 4 presenteras medelvärdesskillnaderna i olika personlighetsvariabler beträffande 
yrkesintressegruppen efter genomförd ancovaanalys. Resultaten visar på ett antal signifikanta 
skillnader i personlighetsegenskaper mellan gruppen som har ett organisatoriskt/ konsultativt 
yrkesintresse (organisationskonsulterna) kontra gruppen som har ett kliniskt/ psykiatriskt 
yrkesintresse (klinikerna).  
 
För faktor I, känslighet, finns en signifikant skillnad mellan grupperna (p<.05). 
Organisationskonsultgruppen har en lägre poäng på variabeln känslighet och hamnar därmed 
på skalans minuspol som indikerar en mer osentimental och objektiv inställning medan 
klinikergruppen har en högre grad av känslighet och placerar sig i och med detta på skalans 
pluspol. 
 
Skala Q1 mäter öppenhet för förändringar och även här finns det en signifikant skillnad 
mellan grupperna (p<.05) där organisationskonsultgruppen är mer öppna för förändringar och 
experimenterande än klinikergruppen som har en lägre poäng på denna skala och placerar sig 
därmed i det vänstra fältet (-). 
 
Grupperna skiljer sig signifikant åt i personlighetsfaktor Q4, anspändhet (p<.05) där 
organisationskonsultgruppen har en lägre grad av anspändhet än klinikergruppen vilket 



 21 

indikerar ett större mått av avspändhet och lugn. Klinikergruppen som har något högre poäng 
placerar sig dock också i skalans minuspol som indikerar en lägre grad av anspänning.  
 
För skala IM som mäter social önskvärdhet finns en statistisk tendens till signifikans, dock 
utan att det är signifikant (p=.058). Organisationskonsultgruppen är för denna skala mer 
benägen att ge socialt önskvärda svar och hamnar på skalans pluspol medan klinikergruppen i 
högre grad medger icke önskvärda egenskaper och beteenden vilket ger en lägre poäng som 
placerar dem på skalans minuspol. 
 
För de övriga personlighetsfaktorerna finns inga signifikanta skillnader mellan grupperna. För 
samtliga signifikanta resultat placerar sig de olika grupperna inom normalintervallet på 
skalan.  
 
Tabell 4 
Medelvärdesjämförelser och signifikanta skillnader mellan grupperna organisatoriskt/ 
konsultativt yrkesintresse och kliniskt yrkesintresse avseende råpoäng för de primära 
faktorerna. 
 
 
16 PF Primärfaktor           Organisationskonsulter        Kliniker 
                        m              s               m     s                   F          
A Värme 17.05 2.76 16.66 3.07 1.108 
B Slutledningsförmåga  13.05 1.18 12.37  3.00 1.529  
C Emotionell stabilitet 14.79 3.90 12.50  4.62 1.812 
E Dominans 11.68 4.76 9.42        4.02 1.795       
F  Livlighet 12.63 3.83              11.82      3.18 .803  
G Regelmedvetenhet 8.53 4.06 10.21 3.56 3.080        
H  Social dristighet 14.63 4.65 12.26 5.81 1.200 
I Känslighet 14.53 3.60  17.05 3.39 4.747* 
L Vaksamhet 6.68 4.74  7.03 3.44 .064  
M Förströddhet 9.21 5.96  8.39 4.38 1.667 
N Tillbakadragenhet 7.95 4.77  7.03 4.53 .575 
O Oro 10.21 6.60 12.21 5.28 1.995     
Q1 Öppenhet för förändringar 22.58 3.78 20.00 3.99 4.085* 
Q2 Självtillit 7.47 4.31 6.89 3.80 .153  
Q3 Perfektionism 8.00 5.45              8.03 3.64 .271          
Q4 Anspändhet 8.79 4.33             11.74  3.87  3.342* 
IM Social önskvärdhet 12.21 5.54  8.95 5.00 3.008 
N= 57 
* p<.05 
** p<.01 
*** p<.001 
 
 
                                                             

D i s k u s s i o n 
 
På det stora hela visar resultaten att de olika grupperna har fler personlighetsdrag som förenar 
dem och är likartade än vad som skiljer dem åt. Att det finns en heterogenitet i en viss 
yrkesgrupp i form av liknande personlighetsdrag, levnadshistoria, intressen, värderingar etc 
har konstaterats i många undersökningar,  samt att olika yrkesgrupper skiljer sig från varandra 
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beträffande personlighetsegenskaper (Holland, 1997; Russel & Carol, 2002).  Frågan var om 
denna skillnad även gick att finna mellan olika grupper av psykologstudenter då yrket blivit 
allt mer differentierat och psykologer idag är yrkesverksamma inom en mängd områden, som 
skiljer sig åt när det gäller arbetsuppgifter, arbetsmetoder och psykologens roll. Resultatet 
visar också på att det finns vissa skillnader när det gäller personlighetsdrag mellan gruppen 
som vill arbeta mot organisationer (konsultativt) och de som vill arbeta inom psykiatrin 
(kliniskt/behandlande) samt att det finns vissa skillnader när det gäller personlighetsdrag 
mellan gruppen som valt PDT respektive KBT. Vissa av dessa kommer att diskuteras nedan. 
 
I många undersökningar som gjorts gällande sambandet mellan yrkesintressen och 
personlighet så har man använt sig av intressetest. Författarna till denna uppsats har inte gjort 
detta utan har utifrån uppsatsens syfte ansett det tillräckligt att undersöka yrkesintresset 
genom att fråga undersökningsdeltagarna om de valt KBT eller PDT samt om de är 
intresserade av att arbeta kliniskt eller gentemot organisationer när de avslutat sina studier på 
psykologlinjen. Ett antagande som författarna utgått ifrån är att det finns vissa grundläggande 
skillnader i arbetssätt, dels mellan de två terapiinriktningarna men även hos psykologer som 
arbetar kliniskt och de som arbetar organisatoriskt.  
 
Holland (1997) är en av flera forskare som anser att en människas yrkesintresse och val är ett 
uttryck för personligheten. Vidare menar Tudor-Sandahl (2004) att vi inom psykologin väljer 
den teoretiska orientering som vi tycker är mest kompatibel med vår personlighet och vår 
människosyn. Utifrån detta resonemang kan man anta att personlighetsprofilen för gruppen 
som valt exempelvis PDT kommer att vara något annorlunda än för gruppen som valt KBT då 
de olika inriktningarna skiljer sig åt i fråga om bland annat teoribildning, metodik och 
arbetssätt och därför borde attrahera personer med något olika intressen och därmed också 
personlighet. 
 
De skillnader mellan de olika inriktningar som presenteras i denna undersökning är dock 
begränsade och författarna gör inte anspråk på att ge en mer utförlig beskrivning. De teorier 
som tagits med är de som författarna antar visar en mer generell och förenklad beskrivning av 
de olika inriktningarna.  
 
Gruppen som valt KBT får högre poäng på faktorn social dristighet. Ett starkt inslag på denna 
skalas pluspol är ett behov av att visa upp sig. Skillnaden mellan grupperna överensstämmer 
delvis med resultaten från Angelos studie (2000) som visade att gruppen som valt kognitiv 
inriktning hade ett större behov av att stå i centrum än gruppen som hade valt dynamisk 
terapiinriktning. Gruppen som valt PDT får i denna studie högre poäng på faktorn 
tillbakadragenhet. Denna skala bidrar till den globala faktorn extraversion som framförallt har 
fokus på om man har ett öppet förhållningssätt gentemot andra människor. Människor med 
låga poäng ”lägger alla kort på bordet” medan de med höga poäng ”håller tand för tunga” och 
har ett mer slutet förhållningssätt (Russell & Karol, 2002). De som har valt PDT har dessutom 
en lägre poäng på faktorn social dristighet som tyder på ett något större mått av blygsel, 
försiktighet och tillbakadragenhet i sociala kontexter. Även här finns likheter med Angelos 
studie där det visade sig att de som hade valt dynamisk inriktning hade ett större behov av 
distans än gruppen som valt kognitiv inriktning. Resultatet ligger även i linje med Jones och 
Pulos studie (1993) där det konstaterades att den psykodynamiska terapeuten var mer 
distanserad, formell och neutral i interaktionen med klienten. 
 
Vad kan då de signifikanta medelvärdesskillnaderna mellan grupperna bero på? Det kan 
säkert finnas flera förklaringar och några svar går inte att ge utifrån denna uppsats resultat. 
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Kanske väljer människor som de gör på grund av hur marknaden ser ut, vad deras vänner 
väljer, tidigare erfarenheter av terapiformerna, om terapimetoden är vetenskapligt utvärderad 
etc. Men de tydliga medelvärdeskillnaderna mellan grupperna för flera personlighetsfaktorer 
tolkar författarna som att även personligheten kan spela en viss roll för psykologstudenternas 
val. Kanske är det så att psykologstudenter söker sig till områden där de upplever en 
överensstämmelse med sin personlighet? Dessa tankar är i linje med Holland som anser att 
individer söker sig till miljöer som är kongruenta med deras personlighetstyp. Då olika 
personlighetstyper har olika intressen, kompetenser och personlighetsdrag tenderar de att 
omge sig med personer, uppgifter, material, problem etc som stämmer överens med deras 
intressen och kompetenser och hur de uppfattar världen och sig själva (Holland 1997).  
 
Med utgångspunkt i Hollands resonemang om att människor söker sig till miljöer som är 
kongruenta med deras personlighetstyp så jämförs de resultat som denna undersökning 
genererat med det som uppsatsförfattarna uppfattar som karaktäristiska skillnader i arbetssätt 
hos KBT och PDT samt för psykologen som arbetar kliniskt respektive organisatoriskt. 
 
Om man ser på resultatet för terapiinriktningsgruppen så har gruppen som valt PDT högre 
poäng på faktorn tillbakadragenhet samt en lägre poäng på faktorn social dristighet som 
indikerar en mer försiktig och reserverad hållning. Om man ser på arbetssättet inom PDT så 
har terapeuten i PDT en mer tillbakadragen och distanserad hållning än i KBT (Sigrell 2001). 
Den psykodynamiska terapeuten kan låta klienten associera fritt och öppet och har själv en 
mer passiv och neutral roll för att inte styra klienten i en viss riktning och förstärker därmed 
förutsättningarna för överföring.  
 
Gruppen som valt KBT har högre poäng på social dristighet. Personer med högt på denna 
faktor anser sig bland annat vara framåt i sociala sammanhang och tar initiativ i kontakten 
med andra. Vidare har de en lägre poäng på faktorn tillbakadragenhet vilket pekar på ett mer 
öppet och rättframt förhållningssätt. Om man ser på detta i relation till arbetssättet inom KBT 
så har de flera beröringspunkter. Arbetssättet inom KBT är strukturerat och målinriktat där 
terapeuten är mycket aktiv och har en pedagogisk inriktning (Barlow, 2001). KBT terapeuten 
tycks ha en mer aktiv och kanske även styrande roll än den dynamiske terapeuten på så sätt att 
han/hon bland annat har en pedagogisk inriktning och oftare ger mer direkta råd och 
vägledning. Betoningen av samarbete är även en viktig del av arbetssättet inom KBT (Barlow, 
2001) och en förutsättning för detta är att terapeuten har ett öppet och rättframt 
förhållningssätt där procedurer i terapin kan redovisas öppet för patienten. 
 
Psykologstudenterna som valt PDT visade sig ha något högre poäng på skalan som mäter 
regelmedvetenhet vilket antyder en något större tendens till att följa regler, principer och 
föreskrifter och anpassa sig till dessa. En parallell kan dras till vikten av ramarna inom PDT. 
Bo Sigrell beskriver i sin bok ”Psykoanalytiskt orienterad psykoterapi” (2001) att ramarna 
och reglerna som omgärdar den psykoterapeutiska situationen har en stor betydelse för 
resultaten i psykoterapin. Dessa bildar fasta gränser och borgar för en trygghet, kontinuitet 
och stabilitet i terapin. Ramarna omfattar att patienten återkommer till samma plats, att tider 
och betalningssätt är desamma och åtföljs; ändras dessa utgör de rambrott och måste 
analyseras.  
 
När det gäller studenterna som valt KBT har de en lägre poäng på faktorn regelmedvetenhet 
vilket kan tyda på ett större behov av autonomi, lek och flexibilitet. I förhållande till 
arbetssättet inom KBT kan detta också synas rimma väl. Inom ramen för KBT så uppmuntras 
en aktivitet och kreativitet i terapin och de tekniker och metoder som står till buds fungerar 
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som ett hjälpmedel för att föra terapin framåt. I samarbete med patienten så undersöks 
antaganden och hypoteser bland annat via att dessa testas i praktiken via hemuppgifter. Det 
finns en flexibilitet i förhållande till de yttre ramarna där det kan förekomma en variation av 
terapitimmens längd, tid och plats som är beroende av den aktivitet som planerats in. Bengt E 
Westling tar i en artikel i psykologtidningen (20/93) upp att den vetenskapliga hållningen i 
KBT är mindre teoristyrt och mer pragmatiskt där man strävar efter att pröva terapins effekt 
och  välkomnar nya empiriskt validerade behandlingsmetoder. 
 
För faktor I som mäter känslighet så ligger psykologstudenterna som grupp högre än både 
ekonomstuderande och det slumpmässiga urvalet (Russel & Karol, 2002) vilket även gäller 
för denna undersökning. Att psykologer som grupp har en högre känslighet än många andra 
yrkesgrupper kan man tycka ligger i psykologins natur. Det är inte förvånande att ett ämne 
som rör sig kring människans själsliv, hennes upplevelser och beteende, tanke- och känsloliv, 
(Malmström, Györki & Sjögren, 1991) attraherar människor med en större känslighet. 
 
När hänsyn tagits till kön visade analysen en skillnad mellan KBT gruppen och PDT gruppen 
även för denna variabel. De som valt PDT fick en något högre poäng vilket kan peka på en 
något mer känslosam profil där man vid bedömningar mer förlitar sig på sin intuition och 
empati och är mer fokuserad på en situations subjektiva aspekter. Ser man på detta i relation 
till arbetssättet inom psykodynamisk terapi finns det likheter. Betydelsefullt i terapiarbetet är 
det som uppstår i överföringen i form av känslor som projiceras och av terapeuten krävs då en 
stor känslighet, uppmärksamhet och lyhördhet för att fånga upp detta. Tolkningen är vidare ett 
viktigt instrument inom denna terapitradition vilket innebär att försöka ge patienten kunskap 
om något i sitt liv som för denna tidigare varit dolt. Det uppenbara lämnas till förmån för en 
tidigare okänd mening som ges åt upplevelsen eller känslan (Sigrell 2001). Tolkandet fordrar 
bland annat att man förlitar sig mer på sin intuition och känslighet och en tolkning innefattar 
alltid ett visst mått av subjektivitet.  
 
KBT gruppens något lägre poäng på känslighet indikerar en något mer pragmatisk inställning 
där objektivitet och praktisk nytta är i fokus och där man försöker se saker också utifrån 
funktionella infallsvinklar. Även detta går i linje med arbetssättet inom KBT där man bland 
annat försöker att identifiera kognitiva och beteendemässiga dysfunktioner och att ifrågasätta 
och förändra dessa med hjälp av ett flertal beteende- och kognitiva tekniker (Hawton et al., 
2002). Ifrågasättande av negativa tankar som genererar olustkänslor kan leda till mer 
funktionella tankar, problemlösning kan hjälpa till att utveckla patientens förmåga till logiska 
och kausala analyser, generering av alternativa tolkningar till olika händelser eller symptom 
(PsykologTidningen 20/93) kan luckra upp dessa genom att ifrågasätta olustkänslans 
sanningshalt och därmed införa en mer objektiv värdering. Det objektiva och pragmatiska 
inslaget återfinns också genom att man inom terapiforskningen har ett pragmatiskt synsätt där 
nya behandlingsmetoder som inom forskningen gett bra resultat välkomnas och man har en 
ambition att kontinuerligt utvärdera terapins effekt genom vetenskapliga studier (Barlow 
2001; PsykologTidningen 20/93). 
 
Skillnaderna i känslighet mellan grupperna har även vissa likheter med Angelos (2000) studie 
där de dynamiska studenterna hade en mer intuitiv och reflekterande inlärningsstil jämfört 
med de kognitiva studenterna som var mer logiska, rationella och pragmatiska.  
 
Även i yrkesintressegruppen finns det en signifikant skillnad på variabeln som mäter 
känslighet där den kliniska gruppen har en något högre poäng vilket antyder en något större 
känslighet där omdömen oftare baseras på personlig smak, större hänsyn tas till en situations 
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subjektiva aspekter och intuition och empati är viktiga vid bedömningar. 
Organisationskonsultgruppen har en lägre poäng på känslighet vilket kan tolkas som att de har 
en något mer osentimental inställning och mer ser till en funktionell och pragmatisk aspekt 
samt tar en mer objektiv infallsvinkel.  
 
Jämför man dessa resultat med hur organisationskonsultens respektive klinikerns praktiska 
arbete ser ut tycker sig uppsatsförfattarna kunna se att det finns likheter som går i linje med 
resultatet. Klinikern inom psykiatrin arbetar enligt uppsatsförfattarnas uppfattning mer enligt 
en traditionell psykologroll där fokus mer ligger på bedömande, diagnostiserande och 
behandlande inslag där behandlingen i huvudsak består av en serie samtal (Egidius, 1994). 
Kontakten bygger på något som är problematiskt för patienten och oftast är det en 
individualkontakt där de inblandade parterna utgörs av psykologen och patienten, man skulle 
kunna se det som att det är patienten som är uppdragsgivaren. I den mer traditionella 
psykologrollen kan man tänka sig att en större känslighet, empati och intuition används än i 
det mer konsultativa arbetet.  
 
Organisationskonsulten arbetar i en annan kontext än klinikern där man i arbetet måste ta 
hänsyn till flera olika parter. Arbetet är mer inriktat på organisations- och arbetslivsfrågor än 
personfrågor och konsulten anlitas ofta vid organisationsförändringar, konflikthantering och 
teamutvecklande insatser. Det finns alltid en uppdragsgivare i form av en chef eller 
ledningsrepresentant. Vidare finns det i arbetet en tydlig länk till organisationens behov med 
riktning på verksamhetens resultat (www.psykologforbundet.se, 2005/11/11, 15:30). Arbetet 
utvärderas i högre grad än inom psykiatrin och en ambition är att kunna se en effekt av 
konsultinsatserna. Nyttoaspekten är viktig och ofta ges konkreta verktyg och metoder till 
kunden, t ex hur de ska handskas med svåra frågor. Med hänsyn taget till ovanstående kan 
man tycka att organisations- och konsultarbete kräver ett större mått av en mer osentimental, 
pragmatisk och objektiv inställning. 
 
När det gäller personlighetsdraget öppenhet för förändringar så ligger psykologstudenterna 
som grupp högre i poäng än både ekonomstuderande och det slumpmässiga urvalet (Russel & 
Karol, 2002). Detta kan ses som förenligt med Bachtolds undersökning (refererad i Holland, 
1997, s 80) där man fann att psykologer, jämfört med vissa andra yrkesgrupper, var mer 
liberala, accepterande och flexibla. Med tanke på psykologens arbete och arbetsuppgifter, som 
mycket är inriktat på förändringsprocesser, synes det rimligt att anta att psykologer är mer 
öppna för förändringar, liberala och accepterande. 
 
Gruppen med det kliniska intresset fick en något lägre poäng på denna variabel som pekar på 
en något mer traditionell hållning där man bättre uppskattar ett rutinmässigt och välbekant 
arbete och är mindre benägen att ifrågasätta vedertagna tillvägagångssätt. 
Organisationskonsulterna fick en något högre poäng och är något mer än klinikerna benägna 
att experimentera och fundera ut nya och bättre lösningar samt är öppna för utmaningar. 
 
Jämför man detta med arbetssättet mellan kliniker och organisationskonsulter så har 
klinikerna ett mer välbekant och rutinmässigt arbete. Klinikerna som arbetar inom psykiatrin 
befinner sig dessutom i den mer traditionella psykologrollen. För organisationskonsulterna 
däremot är arbetsplats, arbetstider, arbetssätt, uppdragsgivare, uppdrag mm mer varierat. 
Organisationskonsulten kan ena dagen hantera konflikter på ett ställe för att nästa dag ge 
handledning åt en grupp eller undervisa i samtalsmetodik vilket kan tyckas ställa högre krav 
på en flexibilitet, experimentlusta och öppenhet för utmaningar. 
 



 26 

Påpekas bör att för samtliga signifikanta skillnader mellan grupperna så hamnar de inom 
normalintervallet, det vill säga inom en standardavvikelse från medelvärdet. De uppvisar 
därmed inga extrema värden utan snarare en svag antydan till att vara lite mindre eller mer i 
ett personlighetsdrag. De skillnader i personlighetsdrag som resultatet ändå påvisar tycker 
uppsatsförfattarna har vissa överensstämmelser med psykologens roll, arbetssätt och metoder 
som finns inom respektive inriktning. Hollands resonemang om att individer söker sig till 
områden där de upplever en överensstämmelse med sin personlighet kan synas relevant. 
 
Holland (1997) menar vidare att då en person med specifika talanger, förmågor och 
värderingar söker sig till en miljö där dessa efterfrågas, tillvaratas och uppskattas så förstärker 
det i sin tur de befintliga personlighetsdrag, värderingar, roller och egenskaper som 
korresponderar med miljön.  
 
Detta skulle kunna appliceras och vara en tänkbar förklaring till varför fler skillnader 
uppträdde mellan KBT respektive PDT gruppen än vad som skedde för organisationskonsult- 
respektive klinikergruppen. De som har valt olika terapiinriktningar praktiserar dessa och 
befinner sig redan i miljöerna. Därmed kan personlighetsdrag som är betydelsefulla i dessa 
miljöer förstärkas och accentueras ytterligare. När det gäller yrkesintressegruppen däremot så 
avsåg frågan ett framtida yrkesintresse som de i nuläget ännu inte praktiserar. De befinner sig 
så att säga fortfarande utanför sina intressemiljöer. 
 
Att personligheten har en betydelse i valet av terapiinriktning eller specialistinriktning vittnar 
både psykolog- och medecinstudenter om (Frisk, 2005; Kassebaum, 1994). Med hänsyn tagen 
till ovanstående samt till Hollands resonemang om att vi väljer en miljö som matchar vår 
personlighet vid exempelvis studie- och yrkesval kan man lyfta fram vikten av att det 
överhuvudtaget finns en valmöjlighet. När det gäller psykologutbildningen i Sverige så finns 
det inte för alla utbildningsorterna möjlighet att välja mellan olika terapiinriktningar. Utökade 
valmöjligheter skulle bättre kunna ta tillvara våra personlighetsmässiga skillnader med 
tillhörande talanger, förmågor, attityder etc och leda till en större samstämmighet mellan 
personlighetstyp och miljö vilket enligt Holland också borgar för en ökad arbetstrivsel, 
arbetstillfredsställelse, ökade arbetsprestationer, bättre kompetensutnyttjande och en stabilitet 
i arbetet. 
 
Léener-Axelsson och Thylefors (1991) menar att för att man ska trivas och må bra i sin 
arbetssituation är det viktigt att man i sin arbetsmiljö har möjlighet att identifiera sig med 
arbetsgruppen, få uppskattning, bekräftelse och känna tillfredsställelse över att skapa och 
prestera. Detta i kombination med Hollands resonemang ovan skulle kunna belysa betydelsen 
av en jämnare fördelning av exempelvis olika terapiinriktningar inom psykiatrin, eller fler 
psykologer inom områden där de är relativt ensamma, t ex primärvården. Detta skulle kunna 
tänkas bredda miljöerna och därmed skapa förutsättningar för ett bättre tillvaratagande, 
nyttjande och uppskattande av de kompetenser, resurser, talanger och värderingar en 
personlighetstyp besitter som korresponderar med miljön. Vilket i sin tur skulle kunna leda till 
en ökad trivsel, arbetstillfredsställelse och ett högre psykiskt välmående. 
 
Kritisk diskussion 
 
Resultaten i denna undersökning måste tolkas med försiktighet då författarna till denna 
uppsats endast använt sig av ett enda test som mäter ett begränsat antal personlighetsdrag. En 
svårighet med personlighetstest som kritiker tar upp är att personlighet är ett vagt begrepp och 
det är svårt att avgöra vilka som är personlighetens dimensioner. Det är vidare ett abstrakt 
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begrepp där det ingår många abstrakta egenskaper som det kan vara svårt att hitta mått för. 
Med fler test så hade man med större säkerhet kunnat uttala sig om resultatet. Det hade även 
varit önskvärt med fler undersökningsdeltagare som var i minsta laget. Fler 
underökningsdeltagare hade bland annat möjliggjort jämförelser mellan män och kvinnor.  
 
Påpekas bör även att författarna inte gjort en egen reliabilitetsanalys utan har förlitat sig på 
tidigare reliabilitetsanalyser som visat att personlighetsdragen som 16 PF mäter är stabila över 
tid samt att det finns inre konsistens, det vill säga att de olika item på en skala mäter samma 
personlighetsdrag (Russell & Karol 2002). 
 
Generellt sätt är det viktigt att ha en ödmjuk inställning till personlighetstest och att inte dra 
för stora växlar vid tolkandet av resultatet av ett personlighetstest då det uppvisar en 
begränsad bild av personen och personligheten. Då det gäller olika typer av personlighetstest, 
så är ändå test av självskattningstyp, som 16 PF, bland de bättre testen på att ge oss en bild av 
personligheten och kan ändå ha ett visst informationsvärde som kan tjäna som underlag för 
vidare arbeten och diskussioner. 
 
En kritik som riktats mot personlighetstest av självrapporttyp som används vid rekrytering är 
att den testade lätt kan genomskåda vad som är ett önskvärt svar utifrån det arbete som 
han/hon söker. Om denna kritik stämmer och många deltagare i en undersökning har en 
benägenhet att svara på ett socialt önskvärt sätt så skulle det kunna påverka validiteten. 
Undersökningsdeltagarna gjorde testet i psykologiska institutionens lokaler och testledarna 
själva studerar på psykologlinjen. Författarna frågade sig om denna kontext kan ha påverkat 
testresultatet på så sätt att människor svarar på ett sätt som han/hon tycker att en blivande 
psykolog borde svara? 
 
Smith, Dickson & Hanges (refererad i Möberg & Persson, 2004, s36) gjorde en undersökning 
för att se närmare på i vilken grad social önskvärdhet påverkar testresultatet då man använder 
personlighetstest vid rekrytering. Kritikerna hävdade att när man använder personlighetstest 
vid rekrytering så svarar människor mer som de önskar att de var. Undersökningen visade 
dock att det inte var några större skillnader när det gäller självskattningar mellan olika 
grupper såsom studenter, arbetande och arbetssökande. Slutsatsen av denna undersökning 
blev att den kritik som riktats mot personlighetstest av självrapporttyp var överdriven.  
 
Poängen på social önskvärdhet är lägre i denna undersökning än den är i den svenska 
normeringen i 16 PF manualen för samtliga normgrupper. Resultatet indikerar att poängen på 
faktorn social önskvärdhet inte var oroväckande hög, även om resultatet delvis kan bero på att 
antalet undersökningsdeltagare var färre i denna undersökning än i den svenska normeringen 
av 16 PF. 
 
En majoritet av undersökningsdeltagarna gick termin 7-10 på psykologlinjen. Det innebär att 
de allra flesta redan har gjort sitt val av terapiinriktning och påbörjat sin steg 1 utbildning. En 
viktig faktor att ta hänsyn till när man analyserar resultatet är institutionens eventuella 
påverkan på studenterna. Även om en grundtanke inom traitteorin är att en människas 
personlighetsdrag är relativt konstanta genom livet så lyfter exempelvis Cattell fram miljöns 
påverkan på traits. Cattell ansåg att vissa beteenden är mer relaterade till olika situationer än 
till personlighetsfaktorer. Olika sedvänjor i olika situationer kan minska eller förändra 
påverkan av personlighetstraits.  Det hade därför varit önskvärt att låta psykologstudenterna 
göra testet precis när de började sin utbildning och sedan igen i slutet av sin utbildning för att 
på så sätt se på testresultatets stabilitet över tid. 
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Förslag på vidare undersökningar 
 
I undersökningen har psykologstudenter testats som ännu inte kommit ut på arbetsmarknaden. 
Det kan vara en skillnad mellan vad studenterna intresserar sig för och uppger att de vill 
arbeta med under psykologlinjen och det som studenterna kommer att arbeta med efter 
utbildningen. Det skulle därför vara av intresse att personlighetstesta psykologer som valt och 
börjat arbeta inom olika områden.  
 
Kanske finns inte heller möjligheter till de val ute i arbetslivet som studenten har tänkt sig. 
Även om en person skulle vilja arbeta inom ett område och känner att det passar med 
hans/hennes personlighet så kanske det inte är möjligt för personen att få ett arbete inom detta 
område. Han/hon får rätta sig efter rådande omständigheter. Hur påverkar detta trivseln? Även 
detta skulle kunna undersökas i vidare studier. 
 
Denna undersöknings resultat visar att det finns en skillnad i personlighetsdrag mellan olika 
grupper av psykologstudenter, men inte vad dessa skillnader beror på. Författarna upplever att 
Hollands teori att individer söker sig till miljöer som är kongruenta med deras 
personlighetstyp är intressant att diskutera i relation till undersökningens resultat. Vidare 
undersökningar behövs dock för att testa Hollands teori i praktiken på gruppen psykologer. 
Ett förslag på undersökning skulle därför kunna vara att psykologer som arbetar inom olika 
områden, som skiljer sig åt med avseende på arbetsuppgifter, arbetsmetoder och psykologens 
roll, fick fylla i ett flertal personlighetstest. Resultaten skulle sedan jämföras med 
undersökningsdeltagarnas skattade trivsel på sin arbetsplats. På så sätt skulle man kunna se 
om personer med vissa personlighetsdrag trivs bättre med att arbeta inom ett visst område. 
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APPENDIX A  

 
Hej och välkommen! 
 
Nedan följer ett antal frågor som vi ber dig fylla innan du påbörjar testet . 
 
Födelsedatum…………… 
Kön…………….. 
Vilken termin går du på psykologlinjen?………. 
 
Vilken terapiinriktning har du valt för klientarbetet?      KBT          PDT 
 
      
 
Vad har du arbetat med tidigare? 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Arbetar du extra vid sidan av utbildningen?        JA                NEJ 
      
      
Om ja, i så fall med vad? 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Vilket område är du mest intresserad av att arbeta inom som färdigutbildad psykolog? 
 
Sätt ett kryss för valt alternativ. 
OBS! Viktigt att du endast väljer ETT område. 
 
Vuxenpsykiatrin    
 
Neuropsykiatrin   
 
 
Barnkliniskt    
 
 
Skola    
 
Arbetslivsinriktat   
(organisatoriskt/ konsultativt) 
 
 
Du kan nu vända på bladet och börja med testet. 
 
Tack för din medverkan! 
 



 31 

 
                 APPENDIX B: 

 
 
Beskrivning av de 16 primärfaktorerna i personlighetstestet 16 PF (Russell & Karol, 2002). 
 
 
Faktor A – Värme (reserverad kontra varm) 
 
Denna faktor uppmärksammar hur relationer är till andra människor med betoning på om de 
är varma kontra om man är mer reserverad i sociala sammanhang. Personer som är 
reserverade är mer försiktiga avseende relationer och tillgivenhet och arbetar gärna ensamma 
med konstnärliga, intellektuella eller mer mekaniska sysslor. Personer som är varma är mer 
intresserade av människor och prefererar yrken där de har med andra att göra. Dessa personer 
är oftast bekväma i situationer som omfattar interaktion med andra och känslomässig närhet. 
 
 
Faktor B – Slutledningsförmåga (Färre uppgifter korrekta kontra Fler uppgifter korrekta) 
 
Denna faktor kan inte direkt påstås vara en personlighetsfaktor men är ändå med i 16 PF då 
kognitiv stil kan sägas reglera många personlighetsuttryck. Det man avser mäta i denna skala 
är förmågan att lösa problem med hjälp av logisk slutledning. Skalan innehåller verbal 
slutledningsförmåga, numerisk slutledningsförmåga samt logisk förmåga. 
 
 
Faktor C – Emotionell stabilitet (Reaktionsbenägen kontra Emotionellt stabil) 
 
Faktor C försöker utröna hur våra känslor ser ut vad gäller hur vi klarar vardagslivets bestyr 
och dess utmaningar och krav. Det finns i denna skala inslag av emotionellt välbefinnande. 
Personer med höga poäng kan generellt sätt sägas göra mer aktiva och ändamålsenliga val, 
känslor och händelser hanteras på ett balanserat sätt, de tar livet som det kommer och 
anpassar sig. Personer med låga poäng upplever en bristande kontroll över sina liv och har en 
tendens att vara reaktionsbenägna. Humöret kan tyckas pendla mer än hos de flesta och de 
kan känna att de har svårt att hantera att småsaker hela tiden går på tok. 
 
 
Faktor E – Dominans (Undfallande kontra Dominant) 
 
Skala E innefattar tendensen att bifalla andras önskningar eller att falla undan för dessa kontra 
att göra sin egen vilja hörd och gällande. Dominansfaktorn handlar om att dominera, dvs 
underkuva andras önskningar till förmån för sina egna, snarare än att vara bestämd. Många 
med höga poäng har en tendens att högröstat och med kraft framhärda i sina önskningar och 
åsikter. De är framfusiga och går på för att få vad de vill ha. Att kritisera andra och 
kontrollera deras beteende anser de sig ha full rätt till. De med låga poäng flyr konflikter 
genom att inte göra sin röst hörd och därmed rätta sig efter andras önskningar. De är 
undfallande och har en tendens att vara själutplånande då de villigt åsidosätter egna känslor 
och önskemål. 
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Faktor F – Livlighet (Allvarlig kontra Livlig) 
 
Personer med höga poäng på faktor F har en större benägenhet att vara spontana, livliga, 
entusiastiska och uppmärksamhetssökande och söker sig till stimulerande sociala kontexter. 
Höga poäng på skalan kan återspegla en ansvarslöshet och en ytlighet som kan tolkas som 
omognad. De med låga poäng kan däremot uppfattas som mogna men kanske inte särskilt 
roliga eller underhållande. Livet ter sig för dessa personer mer allvarligt och de är mer 
försiktiga och tystlåtna och mindre uppsluppna. 
 
 
Faktor G – Regelmedveten (Opportunistisk kontra Regelmedveten) 
 
Faktor G behandlar hur kulturella normer (vad som anses vara riktigt eller felaktigt) 
internaliserats och styr en människas beteende. De med höga poäng anser sig vara 
regelmedvetna såtillvida att de noggrant följer regler, principer och seder och ser sig som 
plikttrogna och karaktärsfasta. Dock kan andra uppfatta dem som självgoda och inflexibla i 
sin tendens att kategorisera. De med låga poäng värjer sig mot regler och föreskrifter och kan 
ha svårt att följa dessa. De har behov av autonomi, lek och flexibilitet och kan svara som de 
gör för att de antingen omfattar okonventionella värderingar eller har brustit i att utveckla 
moraliska normer. 
 
 
Faktor H – Social dristighet (Blyg kontra Socialt dristig) 
 
Personer med höga poäng har ett behov av att ”visa upp sig”, de tar ofta initiativet i sociala 
kontakter, har lätt för att tala inför stor publik och är orädda och framåt i nya situationer och i 
sociala sammanhang. Som en kontrast är de med låga poäng för det mesta försiktiga och 
blyga i sociala kontexter. De är mer försynta och upplever ofta en osäkerhet i nya situationer 
och kan ha svårt att tala inför en grupp. 
 
 
Faktor I – Känslighet (Krass kontra Känslig) 
 
I fokus för faktor I står människors känslighet och sensibilitet. De med höga poäng är 
känslosamma och har ofta ett estetiskt sinne och mer kultiverade intressen. I bedömningar 
förlitar sig dessa mer på sin intuition och empati och omdömen baseras ofta på estetiska 
värderingar och personlig smak, stor hänsyn tas till en situations subjektiva aspekter. Personer 
med låga poäng är mer osentimentala och krassa och koncentrerar sig mer på obejktivitet och 
pragmatism och är mer fokuserade på hur saker och ting fungerar och används. 
 
 
Faktor L – Vaksamhet (Tillitsfull kontra Vaksam) 
 
Denna faktor rör begrepp som tillitsfull och vaksam och avser hur man förhåller sig till andras 
motiv och intentioner. De med höga poäng kan uppleva sig som isolerade från andra och kan 
ofta ha en förväntan om att de kommer att bli utnyttjade eller misstolkade på något vis. De 
hyser en brist på förtroende för sin omgivning och kan ha svårt att bryta sin vaksamhet även 
när det är påkallat. De med låga poäng däremot är mer tillfreds i sina relationer. Det finns en 
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känsla av välbefinnande i tillitsaspekten där man förväntar sig att andra har goda avsikter och 
är lojala samt att man blir behandlad rättvist.  
 
 
Faktor M – Förströddhet (Förankrad kontra Förströdd) 
 
Denna skala omfattar vad vi väljer att uppmärksamma och begrunda i vår tillvaro. Personer 
med höga poäng är mer fokuserade på inre mentala processer och är ofta sysselsatta med 
fantasier och ideer och absorberade av sina egna tankar. Denna typ av tänkande har samband 
med kreativitet och dessa personer sätter mer sin tillit till sina sinnesförnimmelser när de 
skapar sig en mening om något. Förankrade personer med låga poäng är mer konkreta och 
upptagna av observerbara fakta och praktiska förhållanden när de bildar sig en uppfattning 
och lägger större betoning på omgivningen och dess krav. 
 
 
Faktor N – Tillbakadragenhet (Rättfram kontra Tillbakadragen) 
 
Denna skala uppmärksammar om ens förhållningssätt till andra människor präglas av en 
öppenhet eller slutenhet. Personer med höga poäng är mer förtegna och reserverade när det 
gäller privatlivet, ibland i sådan utsträckning att de kan ha stora svårigheter att utveckla nära 
relationer. Andra kan finna dem svåra att komma inpå livet. De med låga poäng däremot talar 
om sig själva, är öppenhjärtiga, självutlämnande och äkta. 
 
 
Faktor O – Oro (Självsäker kontra Orolig) 
 
Personer med höga poäng beskriver sig som känsliga och att de kan vara alltför självkritiska. 
De känner sig ofta osäkra och ängsliga och tenderar att oroa sig mycket. Dessa känslor kan 
vara en reaktion på svåra livsbetingelser eller svara mot ett genomgående drag hos personen. 
På grund av sin oro har en ängslig person ett försprång i att förutse potentiellt farliga 
situationer och vilka följder vissa handlingar kan få. Personer med låga poäng däremot är mer 
självsäkra och nöjda med sig själva. De tror på sin förmåga att räcka till och upprörs inte eller 
blir sårade om andra ogillar dem. 
 
 
Faktor Q1 – Öppenhet för förändringar (Traditionell kontra öppen för förändringar) 
 
Människor med höga poäng på denna skala gillar att experimentera och fundera ut nya och 
bättre lösningar samt är öppna för utmaningar. Är den rådande situationen tråkig eller 
otillfredsställande agerar de för att råda bot på och förändra denna. I motsats till dessa 
värdesätter de med låga poäng mer traditionella sätt att se på saker och ting och är inte 
benägna att ifrågasätta allmänt accepterade förhållnings- och tillvägagångssätt. De uppskattar 
rutinmässigt och välbekant arbete och känner sig trygga när livet är välkänt och förutsägbart. 
 
 
Faktor Q2 – Självtillit (Grupporientering kontra Självtillit) 
 
Denna faktor inriktar sig på hur närhet till eller kontakt med andra hålls levande. Höga poäng 
indikerar att man förlitar sig på sig själv, uppskattar ensamhet och man vill helst bestämma 
själv. Att agera självständigt är ingen konst för dessa människor däremot kan de ha svårt att ta 
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hjälp från andra vilket även kan påverka samarbetsförmågan. Låga poäng tyder på en 
grupporienterad person som tycker om att ha människor omkring sig som de interagerar och 
hittar på saker tillsammans med. 
 
 
Faktor Q3 – Perfektionism (Tolererar oordning kontra Perfektionistisk) 
 
Perfektionistiska människor är de med höga poäng och de känner sig bäst tillrätta i situationer 
som är förutsägbara och strukturerade. Dessa personer kan av andra upplevas som inflexibla. 
Att saker och ting görs på ett korrekt och riktigt sätt är viktigt för dessa personer. De är 
välorganiserade, noggranna omsorgsfulla och gör upp planer för framtiden. Personer med låga 
poäng har inget emot stökiga eller oorganiserade miljöer, de lämnar mer beslut åt slumpen 
och tycker att vissa uppgifter inte behöver göras lika noga som andra. Av andra kan de lätt 
uppfattas som ansvarslösa och röriga. 
 
 
Faktor Q4 – Anspändhet (Avspänd kontra Anspänd) 
 
Denna faktor associeras med ”överdriven anspänning”. Anspända personer som får högt 
poängvärde är ofta rastlösa och otåliga vid väntan och har svårt att hantera när planer fallerar. 
De kan vara lättretliga och är benägna att uttrycka irritation. Den höga anspänningsgraden gör 
att de kan ha svårt att behärska sig vilket kan sätta käppar i hjulet för ett mer effektivt 
handlande. Anspänningen kan vara ett mer permanent karaktärsdrag eller vara resultatet av 
pågående besvärliga livsbetingelser. I motsats till detta känner sig de med låga poäng lugna 
och avspända. De är tåliga och står ut med ganska mycket och låter sig inte irriteras i första 
taget. Den låga graden av anspänning kan göra dem omotiverade då de är nöjda med tillvaron 
och därmed inte i behov av att sätta press på sig själva. 
 
 
Social önskvärdhet (IM-skalan) 
 
Detta är en svarsstilsskala och inte en personlighetsfaktor och reflekterar i huvudsak social 
önskvärdhet. Höga poäng tyder på att man gett socialt önskvärda svar medan låga poäng visar 
på viljan att också erkänna mindre önskvärda beteenden eller egenskaper. 
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               APPENDIX C 

 
Psykologstudenter sökes till examensuppsats! 
 
Hej! 
 
Vi, Therese Damberg och Johanna Lindqvist, går termin tio på psykologprogrammet och ska 
skriva vår psykologexamensuppsats och söker nu efter 60 försökspersoner som kan delta i vår 
studie. Vi vänder oss till er som går termin sju, åtta, nio och tio på psykologlinjen.  
 
I vår studie vill vi med hjälp av personlighetstestet 16 PF undersöka psykologstudenters 
personlighetsdrag på gruppnivå. Observera att resultaten INTE analyseras på individnivå utan 
vi är intresserade av att se närmare på eventuella skillnader mellan olika grupper med 
avseende på bland annat intressen.  
 
16 PF är ett personlighetstest med inriktning på normalpersonligheten och används bland 
annat vid urval och rekrytering. Testet utgörs av ett frågeformulär som 
undersökningsdeltagarna själva får besvara och som tar mellan 35- 50 minuter att göra. För 
detta erhåller du 1 ud-timme. Så ta tillfället i akt att samla ihop dina sista ud-timmar! 
 
Testningen kommer att äga rum i institutionens lokaler under april månad. Testet kommer att 
genomföras i grupper om ca 10 – 40 personer men var och en kommer att arbeta självständigt 
med testet. Materialet hanteras konfidentiellt. 
 
Anmälan sker antingen genom att du skriver upp dig på listor på plan tre, eller att du mailar 
till undersökningsledarna. Skriv ner namn, telefonnummer, terminstillhörighet samt den tid då 
du har möjlighet att delta. 
 
Tider för testning: 
 
måndag 18/4  tisdag 19/4 U16 onsdag 20/4 U16          fredag 22/4 U15 
12:00 – 13:00 U15 12:00 – 13:00 09:00 – 10:00 12:00 -13:00 
13:00 – 14:00 U15 15:00 – 16:00 12:00 – 13:00 13:00 -14:00  
15:00 – 16:00 U16   15:00 – 16:00  
16:00 – 17:00 U16 
 
  tisdag 26/4 U15 onsdag 27/4 U23 
  12:00 – 13:00 12:00 – 13:00 
  13:00 – 14:00 13:00 – 14:00 
  15:00 – 16:00 16:00 – 17:00     
 
 
Även om du inte är i behov av UD-tid, vore vi mycket tacksamma om du ville hjälpa oss med 
vår uppsats, genom att ställa upp i studien. Tack på förhand! 
 
 
Mvh  
 
Therese Damberg & Johanna Lindqvist  
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                     APPENDIX D 

 
Hej! 
 
Vi söker dig som går termin 1-6 på psykologlinjen och som redan nu vet att du vill 
arbeta arbetslivsinriktat (organisatoriskt/konsultativt) efter utbildningen. För 
deltagande i undersökningen får du en timma UD-tid för antingen testmetodik eller 
experimentella erfarenheter. 
 
Vi, Therese Damberg och Johanna Lindqvist, går termin tio på psykologprogrammet och ska 
skriva vår psykologexamensuppsats och söker nu efter försökspersoner som kan delta i vår 
studie.  
 
I vår studie vill vi med hjälp av personlighetstestet 16 PF undersöka psykologstudenters 
personlighetsdrag på gruppnivå, vi är intresserade av att se närmare på eventuella skillnader 
mellan olika grupper med avseende på bland annat intressen.  
 
16 PF är ett personlighetstest med inriktning på normalpersonligheten och används bland 
annat vid urval och rekrytering. Testet utgörs av ett frågeformulär som 
undersökningsdeltagarna själva får besvara och som tar mellan 35- 50 minuter att göra. 
Testet är mycket enkelt i sin konstruktion och utgörs av olika påståenden som man med 
flervalsalternativ ska ta ställning till. Exempel: 
 
”Jag tycker i allmänhet om att se på lagsporter”. 
a) Stämmer 
b) ? 
c)   Stämmer ej 
 
Du kan göra testet när det passar dig fram till slutet av denna termin! Maila oss om tid 
så träffas vi i skolans lokaler!  
 
 
Med vänlig hälsning Johanna Lindqvist och Therese Damberg  
 


