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SKILLNADEN I FYRA PERSONLIGHETSFAKTORER MELLAN 
PSYKOLOGISTUDERANDE, ORDNINGSMAKTEN OCH EN KONTROLLGRUPP 

 
Tord Pettersson 

 
Denna uppsats är en kvantitativ enkätstudie, bestående av 77 
enkätsvar. Undersökningens syfte är att undersöka skillnader i 
fyra personlighetsfaktorer – emotionell stabilitet, dominans, 
vaksamhet och regelmedvetenhet –  mellan representanter från 
ordningsmakt, psykologistuderande och en kontrollgrupp med 
slumpmässigt urval. Studien utgick ifrån tre hypoteser: 1. 
Representanterna från ordningsmakt är mer vaksamma, 
dominanta, emotionellt stabila och regelmedvetna än 
kontrollgruppen. 2. Psykologistuderade är mer emotionellt 
stabila och dominanta än kontrollgruppen. 3. Högre grad av 
vaksamhet och regelmedvetenhet förväntas hos ordningsmakt 
än psykologistuderande. Studiens resultat visade signifikanta 
skillnader mellan undersökningsgrupperna i emotionell 
stabilitet och vaksamhet. Antagandet om ordningsmaktens 
större vaksamhet bekräftades medan antaganden om gruppens 
emotionella stabilitet inte fick stöd, då ordningsmakten visade 
signifikant lägre värden än de andra undersökningsgrupperna. 
Inga mellangruppsskillnader i personlighetsfaktorerna 
regelmedvetenhet eller dominans kunde uppvisas.  
 

I psykologilexikon (Egedius, 2008) definieras ordet personlighetsegenskap (personality trait), 
som en särskild mänsklig egenskap, som skiljer sig ifrån både en människas intelligens och 
manuella färdigheter, som till exempel inåtvändhet eller utåtvändhet eller rigiditet respektive 
flexibilitet. Människans personlighet är dock mångsidig och själva begreppet personlighet kan 
därmed också definieras på olika sätt i olika sammanhang. 
 
Inom beteendevetenskap definieras begreppet personlighet olika beroende på vilken 
forskningsinriktning, eller teori, som forskaren använder sig av; till exempel kan begreppet 
beteckna både identitet och personlighetstyp. Inom personlighetspsykologin, och särskilt inom 
traitpsykologin, definieras personlighet som en uppsättning av bestående psykologiska 
egenskaper och kvaliteter som karaktäriserar en individ och särskiljer henne från andra och tar 
sig sedan uttryck i den enskilda individens beteenden och reaktioner på omvärlden (Larsen & 
Buss, 2008). Mycket har skrivits om personlighet, personlighetspsykologiska teorier och hur 
personlighet ska kunna mätas. Både Maltby (2007) och Larsen och Buss (2008) visar hur 
komplext forskningen kring personlighet är och hur många olika tankegångar som finns på 
området. Biologiska och psykoanalytiska, likväl som kognitiva och traitpsykologiska teorier 
tas upp i båda och kan därmed antas att vara de mest dominerande utgångspunkterna idag.  
Traitpsykologin utgår ifrån definitionen att personlighet är en summa av individuella, 
karaktäristiska egenskaper hos en individ och att det genom analys av dessa egenskaper ska 
vara möjligt att uttala sig om en individs personlighet samt till viss del förutsäga hur denna 
individ kommer att bete sig i olika situationer (Larsen & Buss, 2008) 
 
Enligt beteendevetenskapen har personlighet som psykologiskt begrepp uppkommit från 
observationer av individuella skillnader och strukturella stabila uttryck i beteenden. Särskilda 
uppfattade karakteristika av beteenden ses som reflekterande en individs personlighet. 
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Personlighet refererar till distinktiva och relativt uthålliga karaktärsdrag för hur en persons 
tänkande, känslor och handlingar agerar och reagerar på livets olika situationer. Det 
beteendeinriktade personlighetperspektivet kallas i ”Dictionary of Psychology” av Mike 
Cardwell (1999) för situationsperspektivet. Författaren till denna uppsats har valt att använda 
sig av Larsen och Buss (2008) definition. Den går ut på att personlighet är en uppsättning 
särskilda och individuella psykologiska egenskaper och mekanismer, som är organiserade och 
relativt bestående samt påverkar den enskildes interaktion med, och anpassning till, den 
omgivande miljön.  
  
 
Teorier kring personlighetstest 
Även om personlighetsteorier skiljer sig markant från varandra och åsikter går isär om hur 
personlighet fungerar, innebär detta dock inte att en teori skulle vara mer rätt än någon annan, 
utan valet av teori styrs av vilket området av personlighet som står i fokus för den aktuella 
undersökningen (Larsen & Buss, 2008). Det är viktigt att hålla i minnet att de olika 
personlighetsteorierna är resultat av olika sätt att se på personligheten och skapade av olika 
behov på olika undersökningsområden. Teorier är också organisering av kunskap som redan 
existerar, vilket underlättar prediktioner av framtida beteendemönster inte bara hos en individ, 
utan även för en grupp av människor (Passer & Smith, 2007). För att ytterligare underlätta 
dessa prediktioner har olika personlighetstester som till exempel 16PF, Big 5 och Myer-
Briggs, skapats (Larsen & Buss, 2008). Det som främst skiljer de olika personlighetstesterna 
åt är hur vida begreppen är och hur mycket eller lite som ingår i just en benämnd 
personlighetsdimension.  
 
Undersökningar visar ett visst stöd för att personligheten har betydelse för hur människor gör 
sina val gällande utbildning, yrke och arbete. Damberg och Lindqvist (2005) har visat, genom 
sin undersökning kring psykologistuderandes val av terapiinriktning, att det till och med inom 
en och samma yrkeskategori kan finnas tydliga skillnader i personlighetstyp och därmed leder 
till olika val av inriktningar i det kommande arbetslivet, vilket bekräftas av Bachtolds (1976) 
undersökning kring kvinnliga psykologers personlighet. Damberg och Lindqvist hävdar också 
att det är vanligt att människor gärna söker sig till miljöer som passar deras personlighetstyp – 
ett påstående som får stöd av en undersökning av Möberg och Persson (2004) som undersökte 
sambandet mellan personlighet och yrkesmässiga intressen och kom fram till att det finns 
flera signifikanta samband mellan vissa personlighetsegenskaper och intresse i form av 
yrkesval. Undersökningen utgick ifrån femfaktormodellen och visade också att intresse för 
arbeten med social problematik, som till exempel polisarbete, korrelerar positiv med 
personlighetsegenskaper som aktivitet och spänningssökande, men negativt med psykisk 
instabilitet i form av ångestfylldhet och neuroticism.  
 
Personlighetstester syftar till att förutse en persons beteende i olika situationer och 
sammanhang, och används därför allt oftare i olika rekryteringssammanhang, då de 
underlättar för arbetsgivare i att de ska kunna hitta rätt person för den tilltänkta tjänsten och 
för olika antagningsenheter att välja ut lämpliga sökanden till olika yrkesutbildningar (Banck, 
2007; Cicek, 2006; Haraldsson & Peterson-Ahl, 2007). Det är särskilt viktigt för vissa 
yrkeskategorier att de som antas till utbildningarna, och senare blir yrkesutövare, besitter 
vissa personliga egenskaper och inte andra, icke-önskvärda, egenskaper. I valet av till 
exempel polisstuderande är personlighetstester ett användbart verktyg att kartlägga 
karaktärsdag samt avslöja negativa attityder av olika slag och eventuella psykiska svagheter 
hos de sökande, för att så långt så möjligt garantera en stabil och tillförlitlig yrkeskår med hög 
professionalitet (Banck, 2007; Boes & Chandler, 1997; Twersky-Glasner, 2005). Det kan 
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också vara av intresse att undersöka olika yrkeskårer, för att spåra karaktärsdrag hos dem som 
redan arbetar inom yrket. I Twersky-Glasners (2005) undersökning om personligheten hos 
poliser, framkommer det också att även själva yrkesutövningen kan leda till att vissa 
egenskaper blir mer framträdande med tiden genom att den enskilde indoktrineras i 
yrkeskårens gemensamma tänkande och organisationskultur. Det är intressant, och ofta av 
vikt, att försöka förutse människors eventuella kriminella beteenden. Boes och Chandler 
(1997) har i sin studie undersökt kriminalitet inom poliskåren i USA i form av korruption och 
kom genom sina resultat fram till att det inte finns några särskilda personlighetsegenskaper, 
som kunde direkt pekas ut som riskfaktorer. De kunde dock konstatera att det ofta funnits 
tidigare, normbrytande och andra oönskade beteenden av olika slag hos de korrumperade 
polismännen samt att deras resultat pekar mer på miljömässiga faktorer i form av acceptans 
för korruption inom yrkeskåren och sociala faktorer i form av relationer.  
 
Cattells sexton personlighetsfaktorer 
Passer och Smith (2007) ställer frågan om hur många traits skulle det ta för att klara 
uppgiften, om vi skulle försöka förklara och jämföra alla de personer vi känner. De menar att 
personlighet måste delas upp i hanterbara mätbara delar och att det är här, som trait 
teoretikerna kommer in. Traitteoretikerna använder sig mest av beräkningar i oberoende 
variansanalys, regressionsanalys och faktoranalys som är för forskaren lämpliga 
undersökningsmetoder vilka kan förstås på flera olika sätt. I oberoende variansanalys studeras 
skillnader mellan kategorier i en variabel. Regression (beta) är att analysera samband mellan 
numeriska variabler. Korrelationskoefficienten (r) är då måttet på det linjära sambandet 
mellan variabler. I faktoranalys kan, förutom korrelationer, även många beteenden beräknas 
till hanterbara grundläggande enheter som faktorer utgör, vilka är oberoende av varandra. 
Raymond B Cattell skapade sin teoretiska modell genom att han först bad tusentals deltagare 
att skatta sig själv på en mängd beteende karakteristika och därefter identifierade 16 
grundläggande beteendedimensioner, eller faktorer, som de också kallas. Genom att använda 
denna information skapade Cattell ett personlighetstest som idag är vanligt förekommande 
och benämns under beteckningen 16 personlighetsfaktorerna (16PF). Testet kan mäta 
individuella skillnader på varje av dessa 16 dimensionerna och kunde därmed ge en god 
överblick av en persons personlighet. Cattell kunde skapa profiler av, inte bara individer, utan 
även av hela grupper av folk. Modellen har dock också sina svagheter och den främsta kritik 
som framförts, handlar om att personlighetstest vanligtvis har allt för många oberoende 
områden som testen vill förklara. Att göra för långtgående slutledningar av data som 
insamlats är därmed svårt och det är viktigt att vara medveten om att separata områden som 
studerats med enkät inte kan fånga upp en persons hela personlighet (Larsen & Buss, 2008).  
 
I denna undersökning har författaren medvetet valt att begränsa antalet undersökta 
personlighetsdimensioner ytterligare för att underlätta undersökningens genomförande och 
studera enbart fyra olika områden som författaren finner särskilt relevanta för 
frågeställningarna som också i 16PF ingår i tolkningsramen som kallas för ”global 
självkontroll”. Studien utgår ifrån ett antagande om att ordningsmakten och 
psykologistuderande samt kontrollgruppen kan särskilja sig specifikt bland självskattad skala 
på frågor som handlar om självkontroll. Tabellen (1.) nedan visar de valda dimensionerna och 
beskriver kort de karaktäristiska egenskaperna samt tolkningsramen för de olika 
personlighetstyperna. 
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Tabell 1. Fyra personlighetsdimensioner som handlar om hur personer föredrar att agera i 
sociala situationer. Listan är ett svarssammandrag som finns i 16PF manual (Russell & Karol, 
1997). 
 

Personlighets-
dimension 

 

Lågt laddat Medelladdade Högt laddade 

Dominans (E) Föredrar att undvika 
konflikter genom att 

anpassa sig till 
andras önskemål och 

behov 

Uttrycker åsikter, 
men är villig att ge 

efter när det är 
lämpligt 

Tycker om att 
påverka andra 

genom att uttrycka 
åsikter tydligare än 

de flesta 
Vaksamhet (L) Litar i stor 

utsträckning på att 
andra är uppriktiga 

och ärliga 

Litar på att 
människor är ärliga i 
samma utsträckning 

som de flesta 

Ifrågasätter ofta 
andras motiv för vad 
de säger och vad de 

gör 
Regelmedvetenhet 
(G) 

Känner sig mindre 
bunden av regler och 

normer. Mer 
opportunistisk 

Anpassar sig till 
gällande regler och 

normer i samma 
utsträckning som de 

flesta 

Accepterar och följer 
i hög utsträckning 
gällande regler och 

normer 

Emotionell stabilitet 
(C) 

Hanterar livets krav 
mindre lugnt än de 

flesta 

Hanterar livets krav 
lika lugnt som de 

flesta 

Hanterar livets krav 
lugnare än de flesta 

 
I manualen till 16PF poängteras att det vid tolkning av ett test är viktigt att en individs resultat 
jämförs med andra personers resultat i den så kallade jämförelsegruppen. De olika 
personlighetsdimensionerna står i relation till just denna jämförelsegrupp. Hade en annan 
grupp valts, kunde resultatet för samme individ blivit ett annat (Russell & Karol, 1997). Inga 
värderingar görs av svaren hos 16PF, utan försökspersoner till 16PF bör uppfattas utifrån hur 
utpräglad en speciell egenskap är i förhållande till jämförelsegruppen (Russell & Karol, 
1997).  
 
Dominans omfattar en tendens att göra sin egen vilja gällande kontra att tillmötesgå andras 
önskningar eller att falla undan för andras önskningar. Dominansfaktorn handlar mer om att 
dominera än om att vara bestämd, då bestämdhet tjänar till att skydda ens rättigheter, 
önskningar och personliga gränser medan dominans handlar om att underkuva andras 
önskningar till förmån för sina egna. Höga värden utesluter inte möjligheten att en person kan 
vara bestämd utan att vara aggressiv. I extrema fall tenderar den dominanta personen 
emellertid att högljutt och med kraft uttrycka sina egna önskningar och åsikter. De tycker att 
de har rätt att kritisera andra och kontrollera deras beteende. Personer med låga värden 
undviker konflikter genom att foga sig efter andras önskningar. Extrem undfallenhet kan stöta 
bort andra som önskar sig mer kraftfull respons eller ett starkt engagemang (Russell & Karol, 
1997).  
 
Vaksamhet refererar till tendensen att vara tillitsfull eller vaksam när det gäller andras motiv 
och intentioner. Personer med höga poäng förväntar sig att bli missförstådda eller utnyttjade 
och upplever sig själva som avskilda från andra människor. I extrema fall kan misstrogenhet 
leda till fientlighet. Personer med låga poäng förväntar sig en rättvis behandling, lojalitet och 
goda intentioner från andra. I extrema fall riskerar emellertid de bli utnyttjade eftersom de 
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sällan reflekterar över andras motiv (Russell & Karol, 1997).  
 
Regelmedvetenhet inriktar sig på i vilken utsträckning det som anses vara rätt eller fel, 
kulturella normer, internaliserats och styr personens beteenden. Personer med höga poäng 
uppfattar sig själva som att de följer regler, principer och seder. Personen med låga poäng 
tenderar att sky regler och föreskrifter, antingen för att deras känsla för rätt och fel är dåligt 
utvecklad, eller för att deras värderingar inte är konventionella (Russell & Karol, 1997). 
 
Emotionell stabilitet rör i huvudsak känslor inför hur vi klarar vardagslivet och dess 
utmaningar. Personer med höga värden tenderar att ta livet som det kommer och hanterar 
händelser och känslor på ett balanserat, anpassningsbart sätt, medan personer med låga poäng 
tycker sig ha bristande kontroll över sina liv. I extrema fall har de med låga värden en tendens 
att vara reaktionsbenägna, medan de med höga poäng för ändamålsenliga och aktiva val. De 
med höga värden uppger, att de sällan stöter på problem som de inte kan klara av, att de går 
till sängs nöjda med sin dag och att de hämtar sig snabbt om något upprör dem. De med låga 
värden, däremot, tycker att deras humör pendlar mer än hos de flesta andra, att deras 
känslomässiga behov inte är tillfredsställda och att det känns som om de inte kan hantera att 
småsaker hela tiden går det galet (Russell & Karol, 1997).  
 
Ordningsmakten 
Tidigare forskning som handlar om ordningsmakten, med tonvikt på polisen i relation till 
personlighetstester är i rekryterings-, brotts- och kulturforskningssammanhang 
(antropologiska fallstudier). Forskaren Byrne har forskat kring korrelationen mellan 
auktoritära polismän och rasistiska beteenden, och konstaterar att auktoritär attityd och 
rasistisk beteende ofta samvarierar (Byrne, 1998). Av denna rapport kan utläsas att polismän 
med dominanta personlighetsdrag inte är att föredra vid rekrytering och i sin förlängning, 
förhoppningsvis undertrycks dominanta personlighetsdrag. Byrne (1998) kommer även fram 
till att det krävs personer med särskild emotionell stabilitet för polisarbete, då dåligt omdöme 
och risktagande samt rasistiskt/diskriminerande beteende ökar drastiskt vid kriser och 
stressade situationer.  
 
På liknande sätt har Twersky-Glasner (2005) resonerat kring hur individer med problem i 
affektreglering, eller även i sammanhang som kräver emotionell stabilitet, är disponerade till 
känslosvall, humörsvängningar och hyperaktivitet, och att detta i längden kan leda till 
olämpliga beteenden, impulsivitet och även missbruk. Enligt honom är också 
polispersonligheten ofta förknippad med att karaktärsdrag som manlighet, mod, 
auktoritativitet, cynism och aggressivitet. Twersky-Glasner (2005) är också övertygad om att 
personlighetstester var oumbärliga i syfte att isolera ut opassande kandidater, men även att 
kunna välja de kandidater med störst chans att bevara en psykologiskt passande status i 
relation till framtida arbetsprestationskrav. Twersky-Glasners (2005) studieresultat visade att 
det fanns signifikanta skillnader mellan de poliser som blev antagna mot de som inte blev 
antagna på ett antal punkter. En punkt var att de antagna var mer utåtriktade (social poise), 
hade högre grad av empati (empathy, social acuity), gjorde sig oftare gällande (assertive, 
dominance) och hade mer flexibelt intellekt (functional intelligence). Ytterligare var några 
unika karaktärsdrag utmärkande hos poliserna i högre grad än andra yrkesverksamma. Poliser 
var mer misstänksamma (suspicion), cyniska (cynicism), följde tydligare vedertagna bruk 
(conventionality) och misstrodde oftare det som var ovanligt (distrust of unusual). 
 
 Även Stacey Cotton (2007) har presenterat en liknande lista, som gör tilläggen auktoritär, 
aggressiva, impulsiva och fördömande. Enligt henne korrelerar polisyrket starkt med 
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depressioner och missbruk av alkohol eller narkotika. Enligt Twersky-Glasner (2005) finns 
också en statistiskt signifikant och specifikt avgränsad polispersonlighet, som är starkt 
karaktäriserad av en poliskultur, som uppkom genom behovet av polismän att upprätthålla 
personlig säkerhet och kunna garantera professionell kapacitet i sina arbetsutövanden. 
 
I en studie av korruption bland poliser fann Boes och Chandler (1997) att de korrumperade 
poliserna hade också en historia med att ha missbrukat förtroendet för regler och/eller lagar 
samt motarbetade auktoriteter av olika former, så som skolledning, ordningsmakten och 
officerare i militär regi. De korrumperade poliserna benämndes också som omogna, opålitliga 
och oansvariga. Boes och Chandler (1997) noterade dock att polishus som börjat rekrytera 
kandidater med minst två års eftergymnasial utbildning sänkte risken att rekrytera personer 
med stora risker att bli korrumperade, eller på andra sätt fatta oetiska beslut. Leo Goldsteins 
(1971) rapport ”Characteristics of police applicants” stöder teorin om att polisaspiranter som 
ansöker tjänst som tillträder tjänst signifikant har högre utbildning än de som inte får tillträda 
tjänst. De som inte får tillträda tjänst hade också med signifikant resultat varit längre och vid 
fler tillfällen varit arbetslösa. 
 
Psykologistuderande 
Den tidigare forskningen kring vilka egenskaper som kan anses karaktärisera 
psykologistuderande eller yrkesverksamma psykologer har vid sökningarna visat sig sparsam. 
Men det är dock rimligt att anta även gällande psykologistuderande, att deras yrkesmässiga 
intressen och personlighet har ett visst samband på samma sätt som andra yrkesgrupper 
(Möberg & Persson, 2004). Damberg och Lindqvist (2005) har visat i sin undersökning att 
gruppen psykologistuderande inte är en enhetlig grupp gällande personlighetsegenskaper, utan 
att avsevärda gruppmässiga skillnader kan finnas mellan studentgrupperna beroende på vilken 
terapiinriktning, och därmed arbetsfält, inom det psykologiska området de olika eleverna 
väljer/har valt att specialisera sig på. Bachtold (1976), som undersökt kvinnliga akademikers 
personliga egenskaper med hjälp av16 PF, och har även fokuserat på psykologer som en 
undersökningsgrupp, har kommit fram till att psykologer generellt kan betecknas som 
intelligenta, självsäkra, nyfikna, känsliga och liberala. Liknande resultat visar även 
undersökningen av Bachtold och Werner (1971) om kvinnliga psykologer i olika åldrar.  
Vidare konstaterar Bachtold (1976) att då psykologens uppgift och fokus är att förstå 
beteenden, istället för att definiera eller begränsa dem, vilket karaktäriserar till exempel 
juridiskt arbete, behöver inte psykologen vara lika fullt lika regelmedveten som juristen. Men 
även Bachtold och Werner (1970) har kunnat bekräfta i sin studie ”Personality profiles of 
gifted women: psychologists” att det finns skillnader i psykologers personliga egenskaper 
beroende på vilket psykologiskt område det valt som sin specialitet.  
 
Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka skillnaderna mellan representanter för ordningsmakt, 
psykologistuderande och en allmän kontrollgrupp gällande personlighetsfaktorerna emotionell 
stabilitet, dominans, regelmedvetenhet och vaksamhet.  
 
Hypoteser 
Enligt den tidigare forskningen, som presenterats ovan, kan sammanfattningsvis antas att 
vissa egenskaper är särskilt önskvärda hos poliser, som emotionell stabilitet och 
regelmedvetenhet, och sådana ’traits’ söks efter genom personlighetstester vid antagningen till 
polisutbildningen (Boes & Chandler, 1997; Twersky-Glasner, 2005). Andra egenskaper, som 
till exempel dominans och vaksamhet, är inte klart lika önskvärda, men dock ofta 
framträdande, egenskaper hos många yrkesverksamma poliser (Byrne, 1998; Twersky-
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Glanser, 2005). Med detta som bakgrund utgår denna undersökning därmed ifrån ett 
antagande (Hypotes 1) att gruppen ordningsmakt har högre värden på alla fyra valda 
personlighetsdimensionerna; emotionell stabilitet, dominans, regelmedvetenhet och 
vaksamhet än kontrollgruppen, som består av slumpmässigt urval från allmänhet.  
 
Det har framkommit i den, inte så omfattande, tidigare forskningen att psykologistuderande 
inte kan betecknas som en enhetlig grupp, utan att stora variationer kan förekomma mellan 
olika grupper av studerande och yrkesutövare inom det psykologiska arbetsfältet beroende på 
vilken inriktning de har som sitt intresseområde (Bachtold & Werner, 1970; Damberg & 
Lindqvist, 2005). Men utifrån Bachtolds (1976) resultat, samt resultat från undersökningen av 
Bachtold och Werner (1971), förväntades (Hypotes 3) att psykologistuderande i denna studie 
ska visa sig mer emotionellt stabila och dominanta än kontrollgruppen. Som redan ovan 
nämnts, är regelmedvetenhet och vaksamhet i nära anknytning till polisens yrkesutövning 
(Byrne, 1998; Twersky-Glanser, 2005), vilket också i detta sammanhang gav en förväntning 
(Hypotes 3) om att gruppen ordningsmakt är mer regelmedveten och vaksam än 
psykologistuderanden.  
 

Metod 
Undersökningsdeltagare 
Undersökningsdeltagare valdes genom bekvämlighetsurval, som innebar att enkäten delades 
ut till ett antal psykologistuderande, ett antal poliser och arrestantvakter samt till 
pendeltågsresenärer i författarens närmiljö. Enkäten delades ut till totalt 90 personer, varav 77 
personer slutligen deltog i undersökningen. Varken ålder eller kön togs hänsyn till i valet av 
undersökningsdeltagare utan enkäten delades ut slumpmässigt. Fyra personer, som påbörjade 
undersökningen, valde på grund av tidsbrist eller av någon annan anledning att avbryta 
försöket. De andra 9 enkäterna som inte kom forskaren tillhanda räknades också som bortfall. 
Bortfallets totala andel blev således 14,4 %.  
 
Undersökningsgrupperna 
Undersökningsgruppen, som här kallas ordningsmakt, inkluderar består till stor del av poliser, 
men inkluderar också några arrestantvakter. Både arrestantvakter och polismän är av båda 
könen, men av utrymmesskäl används ordet polis/polisman även för kvinnor som arbetar som 
polis. Undersökningsgruppen psykologistuderande består i huvudsak av personer som 
studerar sin första termin respektive tredje termin i psykologi, fristående kurs. Även en person 
från psykologlinjen, termin fyra, och en PAO-student deltog i undersökningen. I 
kontrollgruppen ingick slumpmässigt valda personer från Arbetsförmedling Utland på 
Sveavägen och pendeltåget mellan Södertälje och Stockholm. Tabell 2 visar 
undersökningsdeltagarnas antal och procentuellfördelning i de olika grupperna samt att 
grupperna är ungefär lika stora och kan därmed jämföras med varandra på ett adekvat sätt i 
olika analyser. 
 
Tabell 2. Undersökningsdeltagarnas fördelning i tre kategorier i antal och procentuell andel. 

Kategori Antal Procentandel 
Psykologistuderande 22 28,6 
Ordningsmakt 26 33,8 
Kontrollgrupp 
 

29 37,7 

 
Totalt 

 
77 

 
100 
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Material 
Enkäten bestod av 21 frågor, som tagits ur manualen för personlighetstestet 16PF - 
Frågehäfte, den svenska 5:e versionen från Psykologiförlaget AB (Russell & Darcie, 1997).  
Testet är ett inventorium avsett att mäta grundläggande personlighetsdrag i 
normalpersonligheten och har en bred praktisk tillämpning. Delskalorna för dominans, 
vaksamhet, regelmedvetenhet, emotionell stabilitet som användes  i denna studie kan anses 
valida och reliabla (Cattell & Cattell, 2001). Frågorna var formulerade som påståenden med 
svarsalternativ i tregradig skala stämmer ej (0),vet inte/mitt emellan (1) och stämmer (2). Tre 
av personlighetsfaktorerna mättes i enkäten med fem påståenden, medan en faktor, 
”regelmedvetenhet”, mättes med hjälp av sex stycken påståenden.  
 
I vissa fall hade påståenden olika svarsform. Exempelvis för att få höga poäng på 
regelmedvetenhet instruerades personen svara stämmer på påståendet ”När jag ska fatta ett 
beslut, tänker jag alltid noga efter vad som är rätt och riktigt”, men däremot stämmer ej på 
påståendet ”De flesta regler är till för att brytas, när det finns goda skäl till det”. 
Negationspåståenden hanterades genom omvänd kodning. 
 
Genomförande 
Alla undersökningsdeltagare rekryterades genom en personlig förfrågan om de ville delta i en 
enkätundersökning. Deltagare i undersökningsgruppen ordningsmakt rekryterades från olika 
polisstationer i Stockholm under pågående arbetspass, psykologistuderande från Psykologiska 
Institutionen vid Stockholms Universitetet och deltagare i kontrollgruppen dels bland 
besökare på Arbetsförmedlingen Utland på Sveavägen och dels bland resenärer på pendeltåg. 
 
Alla informerades om undersökningens syfte, konfidentialitet i form av anonymitet och att 
deltagandet var fullt frivilligt med rätten att avbryta undersökningen när som helst om de så 
önskade. Psykologistuderande fick också gruppspecifik information om möjligheten till att 
tillgodogöra sig kurskredit i form av en halv timme undersökningstid. De som valde att delta i 
undersökningen fick fylla i enkäten på plats i undersökningsledarens närvaro. 
 

 
R e s u l t a t   

 
Resultaten analyserades i tre steg: Först räknades deskriptiva mått för variablerna för de tre 
grupperna. Sedan genomfördes en envägsvariansanalys för gruppskillnader och till slut 
räknades korrelationerna mellan de olika skalorna. 
 
Tabell 3. Medelvärden och standardavvikelser (Sd) i personlighetsdimensionerna Emotionell 
stabilitet, Dominans, Regelmedvetenhet och Vaksamhet för de tre grupperna i studien. 
(N = 77) 
 

 Psykologistuderande 
(n = 22) 

M         (Sd) 
 

Ordningsmakt 
(n = 26) 

M         (Sd) 
 

Kontrollgrupp 
(n = 29) 

M          (Sd) 

Sig. 
 

(p) 

Emotionell stabilitet 8,18     (2,50) 6,65     (1,74) 8,31     (1,94) ,007 
Dominans 9,73     (2,66) 7,92     (2,24) 8,83     (2,79) ,060 

Regelmedvetenhet 12,59     (2,52) 12,27    (2,54) 11,52     (1,41) ,194 
Vaksamhet 9,41     (2,87) 9,85     (2,36) 8,21     (2,44) ,053 
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Fyra envägsvariansanalyser (ANOVA) genomfördes och visade att personlighetsfaktorerna 
Dominans och Regelmedvetenhet visade inga signifikanta skillnader mellan grupperna (F

2,74
= 

2,92; p = ,060 respektive F
2,74

= 1,68; p = ,194), medan mellangrupps-jämförelserna på 
personlighetsfaktorerna Emotionell stabilitet (F2,74 = 5,24; p = ,007) och Vaksamhet (F

2,74
= 

3,06; p = ,053) visade skillnader som var signifikanta eller marginellt signifikanta.  
 
För att ytterligare illustrera gruppskillnader i dessa två personlighetsfaktorerna finns en 
grafisk framställning nedan, som visar skillnaderna mellan grupperna i emotionell stabilitet 
(Figur 1) och vaksamhet (Figur 2) inför ett kontrolltest med Fischers LSD. 
 

 
 
Figur 1. Genomsnittligt värde på personlighetsdimensionen emotionell stabilitet för de tre 
grupperna. 
 
När det gäller emotionell stabilitet kunde Fishers LSD-test inte visa någon skillnad mellan 
studentgruppen och kontrollgruppen. Däremot visade Fishers LSD-test att både 
psykologistuderande (t

2 
= 1,53; p = ,012) och kontrollgruppen (t

2
= 1,66; p = ,012) låg på 

signifikant högre värden på emotionell stabilitet än gruppen ordningsmakten. Även enligt de 
mest konservativa post hoc test (som har mer power), Scheffé, höll sig signifikansvärdet inom 
den kritiska gränsen på ,05 (p = ,043), vilket bekräftar ytterligare signifikansen i skillnaden 
mellan psykologistuderande och ordningsmakt beträffande emotionell stabilitet.  
 
På samma sätt tolkades även post hoc jämförelser mellan grupperna i dimensionen vaksamhet 
(Fig 2) med Fishers LSD. Ordningsmakten uppvisade signifikant högre värden i förhållande 
till kontrollgruppen (t

2
= 1,64; p = ,020), men skillnaden till gruppen psykologistuderande var 

inte signifikant (t
2
= 0,44; p = ,555).  
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Figur 2. Genomsnittligt värde på personlighetsdimensionen vaksamhet för de tre grupperna. 
 
För att undersöka hur de olika personlighetsfaktorerna var relaterade till varandra gjordes en 
korrelationsanalys, som redovisas nedan i tabell 4.  
 
Tabell 4. Korrelationskoefficienter (Pearsons) mellan studerade personlighetsfaktorer. (N = 
77) 
 

 Emotionell 
stabilitet 

Dominans 
 

Regelmedvetenhet Vaksamhet 

Emotionell 
stabilitet 

    

Dominans     0,33**    
Regelmedvetenhet -0,07 -0,14   

Vaksamhet -0,15 -0,02 0,49**  
* p<0,05, **p<0,01) 
 
Siffrorna i tabellen visar Pearsonkorrelationer för sambandet mellan de fyra olika 
personlighetsfaktorerna. De enda egenskaperna som korrelerade signifikant och positivt var 
emotionell stabilitet och dominans samt vaksamhet och regelmedvetenhet. 
 

 
D i s k u s s i o n  

 
Syftet med denna studie var att undersöka skillnader mellan representanter för ordningsmakt, 
psykologistuderande och en allmän kontrollgrupp gällande personlighetsfaktorerna emotionell 
stabilitet, dominans, regelmedvetenhet och vaksamhet. 
 
Undersökningens resultat bekräftade de ställda hypoteserna delvis. I variansanalys kunde 
signifikanta gruppskillnader påvisas enbart gällande vaksamhet och emotionell satabilitet. 
Angående vaksamhet visade ordningsmakten signifikant högsta värden och i emotionell 
stabilitet hade kontrollgruppen signifikant högsta värden. Detta innebär att första hypotesen, 
om ordningsmaktens högre värden i alla fyra personlighetsfaktorer i jämförelse med 
kontrollgruppen, enbart fått stöd av resultaten gällande en personlighetsfaktor, vaksamhet, och 
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ska därmed förkastas gällande de andra personlighetsfaktorerna. Andra hypotesen, om 
psykologistuderandes större dominans och emotionell stabilitet i jämförelse med 
kontrollgruppen fick inte stöd, då ingen signifikant skillnad i dominans kunde påvisas och då 
kontrollgruppen hade högre värden än psykologistuderanden i emotionell stabilitet. Studiens 
tredje hypotes, om ordningsmaktens större vaksamhet och regelmedvetenhet i jämförelse med 
psykologistuderande, stöds av resultaten enbart gällande personlighetsfaktorn vaksamhet, 
vilket innebär att hypotesen gällande regelmedvetenhet ska förkastas.  
 
En förklaring till dessa resultat, kan vara att undersökningsgruppens storlek i studien 
varrelativt begränsad och några starkare slutsatser kan därmed inte dras angående 
populationer som representeradesmed grupperna. En annan förklaring kan vara att hela 
frågemanualen 16 PF inte användes i undersökningen samt att ett urval av frågor i varje 
personlighetsfaktor gjordes av undersökningsledaren, vilket kan ha orsakat en viss 
snedvridning i materialet. Dessa faktorer kan vara anledningen till att resultaten i denna studie 
inte heller var i linje med resultaten från den tidigare forskning, som låg till grund för 
utformandet av hypoteserna (Bachtold, 1976; Bachtold & Werner, 1970; Bachtold & Werner, 
1971; Boes & Chandler, 1997; Byrne, 1998; Twersky-Glasner, 2005).  
 
Undersökningsledaren har också valt att bortse ifrån bakgrundsfaktorer som till exempel kön 
och ålder, som kunnat ha viss betydelse för resultaten. Inte heller togs hänsyn till att en del av 
undersökningsdeltagare inte hade nog med tid att fundera över sina svar på grund av tidspress, 
vilket kan ha resulterat att deras svar inte blivit helt reliabla och sanningsenliga tex pga socialt 
önskvärda responser. Denna variabel hade dock inte kontrollerats i föreliggande studie och 
därför kan det inte uteslutas att trots att bedömningen av att frågorna var av icke-känslig 
natur, kan det till trots hända att försökspersonen upplever frågorna personliga och vill 
tillrättalägga svaren på ett sådant sätt att svaren blir mer ”socialt accepterade”. Alternativt att 
försökspersonen tillrättalägger svaren för att på så sätt stämma mer överens med deras 
idealbild av sig själva.  En studie över rekryteringen till polismän i Slovenien, som använde 
Eyesenck Personality Inventory kom fram till att: ”All students, civilian and police officer, 
gave more socially desirable answers in the situation of selection than in a non-selection 
situation” genom att L-skalan är känslig till urvalssituationen, där försökspersonerna 
tenderade att göra svaren mer önskvärda (Kozaric-Kovaéic, 1996).  
 
Att personer inom ordningsmakten visade sig mer vaksamma än andra var ett förväntat 
resultat och kan även förklaras med att denna egenskap är något som personer inom 
ordningsmakten ”växer” in i genom själva yrkesutövningen, som i sig formar dessa personers 
personlighet till att vara mer observanta och vaksamma för att garantera sin egen och sina 
kollegors säkerhet i arbetet (Twersky-Glasner, 2005). Även regelmedvetenhet kan anses vara 
en förutsättning för ordningsmaktens yrkesutövning, men som det även visat sig i en del 
tidigare studier, kan det finnas andra, yttre faktorer, som till exempel uppväxtvillkor som 
påverkar och formar en persons regelmedvetenhet mer än personlighetsegenskaperna i sig 
(Boes & Chandler, 1997). Dock visade ett sambandstest mellan personlighetsfaktorerna att det 
finns ett signifikant positivt samband mellan vaksamhet och regelmedvetenhet, vilket antyder  
att i en studie med större urval kunde hypotesen om regelmedvetenhet få stöd.  
 
Dominans, som egenskap, är inget som särskilt söks hos personer som ska arbeta inom 
ordningsmakt. Höga värden i dominans kan till och med ses som negativt hos dem som ämnar 
sig att arbeta som till exempel polis, då detta kan tolkas som att personen kan antas att bli 
rigid och till och med förtryckande i sin kommande yrkesutövning (Byrne, 1998). Därav kan 
det ses som positivt att gruppen ordningsmakt i denna undersökning inte skiljde sig avgörande 
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från de andra grupperna. Att ordningsmakt i denna undersökning visade sig som den minst 
emotionellt stabila gruppen är dock något oväntat. En förklaring till detta kan vara till 
exempel att de fick fylla i enkäten i samband med att de var i tjänst. Detta faktum kan ha 
påverkat deras svar i form av att de kan ha varit allmänt stressade av olika skäl samt att de 
upplevt viss tidspress.  
 
Gruppen psykologistuderande visade generellt höga medelvärden på alla de fyra 
personlighetsdimensionerna. Dessa resultat sammanfaller till stor del med den tidigare 
forskningen, där psykologer beskrivs som självsäkra, nyfikna, och liberala (Bachtold, 1976). 
På frågor som handlar om hur mycket man tycker att andra ska följa regler visade resultatet 
att psykologistuderande är mer toleranta för andras bristande regelmedvetenhet än folk i 
allmänhet, vilket kan förklaras med att en psykolog lägger i sin yrkesutövning fokus på att 
förstå det mänskliga beteendets orsaker och att på olika sätt korrigera ett felaktigt, icke-
accepterat beteende, och inte att upprätthålla regler och lagar (Bachtold, 1976).  
 
Då populationen i denna undersökning var relativt liten, är det inte möjligt att dra några 
generella slutsatser. Det kan dock konstateras att resultaten delvis sammanfaller med den 
tidigare forskningen och kan i de delarna anses relevanta och hållbara. Validiteten är 
tillfredställande, då färdiga, vedertagna frågor från 16 PF har använts, samt att språket i 
frågorna var enkelt och inget internt bortfall kunde påvisas. Undersökningens reliabilitet hade 
dock kunnat förbättras med analyser av sanningsenligheten i svaren i form av L-skala. 
 
Som slutsats av denna studie tycks det som det kan finnas skillnader angående beteenden, 
förhållningsätt och attityder i sociala situationer som kan hänföras till yrke och 
utbildningsrelaterade intressen. I framtida forskning vore det intressant att studera skillnader i 
personlighet mellan andra yrkesgrupper, exempelvis sjukvårdspersonal, yrkesverksamma 
psykologer inom olika arbetsområden och socialarbetare.  
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Appendix 
 

Hej! 
Jag heter Tord Pettersson, studerar Psykologi III på Stockholms Universitet och ska skriva 
psykologexamensuppsats och söker nu personer som kan tänka sig skriva svar till en enkät om 
personliga attityder och kryssa i för 21 stycken påståenden om tänkta situationer. 
I min studie vil jag med hjälp av personlighetstestet 16 PF undersöka psykologstudenters 
personlighetsdrag på gruppnivå. Resultaten analyseras således EJ på individnivå, jag är mer 
intresserad av att jämföra sysselsättningsgrupper mellan varandra, så som personer på 
Arbetsförmedlingen, Poliser, Väktare och Studenter. 
Testningen är helt frivillig, fullt ut anonym och du kan avbryta försöket när du vill. 
 
 
Information om enkäten (på andra sidan det här papperet): 
Försök att välja svarsalternativ stämmer som är på vänster utrymme om frågan, eller stämmer 
ej, där du sätter ett kryss på höger utrymme om frågan. Om du inte anser att något av 
alternativen stämmer överrens, sätter du ett kryss mitt i meningen, ovanpå frågan. 
På andra sidan av det här papperet hittar du ett antal frågor om vad du gillar och vad du tycker 
och tänker om saker och ting.  
Det finns inga rätta eller  felaktiga svar; ange det svarsalternativ som stämmer in på dig. 
Läs varje påstående eller fråga noggrant och välj det svarsalternativ som beskriver dig bäst.  
Tänk inte för länge på varje fråga. Välj det svarsalternativ som kommer spontant och 
naturligt. 
Besvara frågorna i tur och ordning och hoppa inte över någon.  
Svara uppriktigt. Det är viktigt att du är ärlig och markerar det svarsalternativ som beskriver 
dig bäst. Markera inte ett svar bara för att du tror att du borde, eller för att det beskriver hur du 
skulle vilja vara. 
Exempel: 
Om du anser att påståendet stämmer in på dig, kryssar du framför meningen, som så här; 

XJag gillar att ha lite konkurrens i det jag gör 
Anser du att det inte stämmer in på dig, kryssar du efter mening, som så här; 

Jag gillar att ha lite konkurrens i det jag görX 
Förstår du inte frågan, eller anser att du tycker att påståendet varken stämmer in eller inte 
stämmer in på dig, kryssar du över meningen, som så här; 

Jag gillar att ha liteX konkurrens i det jag gör 
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STÄMMER                       STÄMMER EJ 

När det är dags för något jag planerat, händer det ibland att jag inte längre har lust att göra det 

Jag gillar att ha lite konkurrens i det jag gör 

De flesta regler är till för att brytas, när det finns goda skäl till det 

Det är oftast stor skillnad mellan vad folk säger att de ska göra, och vad de verkligen gör 

När något gjort mig upprörd, kommer jag vanligtvis över det ganska fort 

När andra inte ser saker och ting på samma sätt som jag kan jag oftast få dem att ändra mening 

När jag ska fatta ett beslut, tänker jag alltid noga efter vad som är rätt och riktigt 

Många människor är oroliga och känsliga, och borde bli tuffare för sitt eget bästa 

När jag lägger mig på kvällen är jag oftast nöjd med hur dagen varit 

Vid tillfällen när jag har ledaransvar, har jag inga problem att ge andra order och anvisningar 

Lärare och präster lägger ned för mycket tid på att försöka hindra oss att göra det vi tycker om 

Många människor ger en ”dolkstötar i ryggen” för att själva ta sig fram 

 I mitt privatliv uppnår jag nästan alltid de mål jag satt upp 

Om det inte fungerar att vara artig och trevlig, kan jag vara tuff och frän om det behövs 

Jag sätter högre värde på respekt för regler och ett gott uppförande, än ett sorglöst levnadssätt 

Det är alltid viktigt att ge akt på andra människors motiv 

Jag låter mig inte nedslås av småsaker 

Jag klagar om jag får dålig service eller dålig mat på en restaurang 

Andra människor bör, i högre utsträckning än de gör, kräva att regler och normer ska åtlydas 

Det är klokt att vara på sin vakt mot insmickrande personer, för de kan utnyttja en 

 Frihet att göra vad jag vill, är viktigare för mig än gott uppförande och respekt för regler 
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