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Personlighetsfaktorerna har betydelse för hur mycket risker 

individer tar. Syftet med denna studie är att undersöka om det finns 

ett samband mellan personlighetsfaktorerna enligt 

femfaktormodellen och graden av generell riskbenägenhet. Mycket 

av tidigare forskning har kopplat personlighet till domänspecifikt 

risktagande som hälsa, ekonomi och arbete, medan denna studie 

undersöker kopplingen till generell riskbenägenhet i vardagen vilket 

kan vara att välja ett okänt resmål eller att söka till en ny 

universitetsutbildning. 189 undersökningsdeltagare i olika åldrar 

och från olika yrkesgrupper besvarade en enkät bestående av två 

olika tester, den svenska versionen av the Big Five Inventory (BFI) 

och en svensk översättning av the Risk Propensity Scale (RPS). 

Resultatet visar på ett signifikant samband mellan fyra av de fem 

personlighetsfaktorerna enligt femfaktormodellen och en ökad 

riskbenägenhet, nämligen Öppenhet, Samvetsgrannhet, Utåtriktning 

och Vänlighet. Däremot fanns ingen signifikant korrelation mellan 

personlighetsfaktorn Neuroticism och riskbenägenhet.   

 

 

Inledning 

 

Människans personlighet har varit föremål för stor fascination under lång tid. Forskare 

i fler discipliner än psykologins, till exempel forskare inom antropologin, har länge 

betonat att kulturen har en stor inverkan på individens personlighet (se McCrae & 

Costa, 1997, för en genomgång) och att det inte finns något universellt språk för hur 

individers personlighet kan förstås, utan personligheten är avhängig kulturen. Men på 

1990-talet tog forskare inom evolutionpsykologin och inom ärftlighetsläran fram 

logiska modeller för att kunna undersöka den mänskliga naturen – oavsett kultur. Idag 

visar forskningen att det de facto finns en gemensam struktur för individuella 

skillnader i personlighet oberoende av kultur och som till och med kan betraktas som 

universell (McCrae & Costa, 1997). Parallellt med undersökningar som har syftat till 

att ta reda på vilka aspekter som en individs personlighet består av, har 

forskningsvärlden även haft stort intresse av att undersöka individers riskbenägenhet, 

att förstå vilka omständigheter som ligger bakom en individs beslut om att engagera 

sig i ett riskfyllt beteende eller inte. Det finns både yttre likväl som inre 

påverkansfaktorer som är avgörande för hur pass riskbenägna individer är (Nicholson 

et al., 2005). En annan dimension som styr graden av riskbenägenheten hos en individ  
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är vad som riskeras och vilken situation individen befinner sig i (Nicholson, et al., 

2005; Meertens & Lion, 2008), så föreligger också generella individuella skillnader i 

hur riskbenägna olika individer är (Meertens & Lion, 2008). 

 

Personlighetsfaktorer enligt femfaktormodellen 
Under de senaste årtionden har forskningen (Chauvin, Hermand & Mullet, 2007; 

McCrae & Costa, 1991) visat att det finns fem övergripande personlighetsfaktorer, 

som var och en inkluderar ett antal karaktärsdrag, eller facetter, vilka närmare 

beskrivs i the Five-Factor Model, på svenska kallad femfaktormodellen.  

 

 Femfaktormodellen. Forskarna har sökt svar på hur individer fungerar, tänker 

och agerar i olika situationer, utifrån individers personlighetsfaktorer (McCrae & 

Costa, 1991). Forskningen har försökt att hitta en gemensam hållning och ett 

universellt språk för att beskriva och förstå människors personlighetstruktur, en 

modell som är densamma oberoende av kultur, kön, ålder, yrkesgrupp, ras och 

religion. Under närmare fyrtio år har en stor mängd facetter eller karaktärsdrag 

undersökts. Faktoranalyser gav vid handen att det finns fem stora och övergripande 

personlighetsfaktorer, de så kallade Big Five. Denna femfaktormodell med de fem 

övergripande personlighetsfaktorerna är stabil och visar på en hög reliabilitet och 

validitet (Saucier & Goldberg, 1996), oberoende av kulturell bakgrund hos 

respondenterna, metod (exempelvis självskattning eller skattning bedömd av andra än 

en själv), eller typ av instrument (exempelvis en lista med adjektiv eller beskrivning 

av beteende).  

 

 Idag är de flesta forskare inom personlighetspsykologin överens om att den 

gemensamma modellen för detta är the five-factor model (FFM) på svenska kallad 

femfaktormodellen. Femfaktormodellen har sitt ursprung i 1940-talet då forskare 

upptäckte att det bland ett antal personlighetsvariabler fanns fem stycken kluster som 

stack ut, men vid tillfället fäste de ingen särskild uppmärksamhet på detta. Det är först 

under de senaste 20–30 åren som forskningen kring femfaktormodellen har fått fäste 

och uppmärksamhet (Kowert & Hermann, 1997).  McCrae och Costa (1997) beskriver 

vad personlighetspsykologerna menar ingår i denna femfaktormodell (notera att ordet 

trait är i detta sammanhang detsamma som facett):  

 
“By personality structure trait, psychologists mean the pattern of covariation among these traits, 

usually summarized in terms of a relatively small number of factors that represent the basic 

dimensions of personality. For example, in English speaking cultures, people who are sociable are 

generally also energetic and cheerful, and these traits together define a dimension usually called 

extraversion” (Eysenck & Eysenck, 1967, refererat i McCrae & Costa, 1997, s. 509).  

 

Enligt McCrae och Costa (1991) finns det fem huvudsakliga personlighetsfaktorer. 

Dessa är Openness to Experience (Öppenhet), Conscientiousness 

(Noggrannhet/Samvetsgrannhet), Extraversion (Utåtriktning), Agreeableness 

(Vänlighet) och Neuroticism (Neuroticism), även som gruppnamn kallat OCEAN. 

Vart och ett av dessa faktorer inrymmer alltså ett stort antal karaktärsdrag eller 

facetter, vilka i sin tur påverkar en individs kognition, motivation och beteende i olika 

situationer (McCrae & Costa, 1991). Hädanefter använder vi termen Samvetsgrannhet 

för faktorn Conscientiousness. Och för att förenkla för läsaren används härefter enbart 

de svenska översättningarna för namnen på de fem personlighetsfaktorerna (Sjöberg, 

2009; Zakrisson, 2007; Zakrisson, 2010). Som exempel kan en individ vara generös, 

glad, riskbenägen och lättsam, medan en annan kan vara snål, surmulen, kontrollerad 
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och allvarsam. Individer har alltså höga eller låga inslag av olika karaktärsdrag; ingen 

person är den andra riktigt lik (McCrae & Costa, 1991). Ett test som ofta används för 

att mäta personlighetsfaktorerna hos en individ är BFI (Benet-Martinez & John, 1998; 

John, Donahue, Kentle, 1991, John, Naumann & Soto, 2008; Soto & John, 2009). 

 

Bakgrunden till femfaktormodellen är kortfattat att McCrae och Costa (1991) testade 

vilka adjektiv som bäst passade in och beskrev de fem personlighetsfaktorerna. 

Personlighetsfaktorerna består med andra ord av en stor mängd karaktärsdrag, eller 

facetter som efter faktoranalyser har grupperats i fem grupper. Varje 

personlighetsfaktor kan delas upp i sex facetter (Bagby et al., 1999). Individer som 

har höga poäng på den första personlighetsfaktorn Neuroticism kan beskrivas som att 

de tenderar att ha lätt för att uppleva negativa emotioner, i synnerhet ångest, 

nervositet, irritation, depression och ilska. Med låga poäng på Neuroticism upplever 

individen däremot en emotionell stabilitet. Den andra stora personlighetsfaktorn är 

Utåtriktning, och en individ med höga poäng på denna faktor karakteriseras av att 

vara aktiv och impulsiv med ett gott självförtroende, som ofta upplever positiva 

emotioner samt är sällskaplig och pådrivande. Låga poäng på Utåtriktning innebär att 

en individ föredrar att arbeta på egen hand, utan större behov av att påverka 

situationer och att jämföra sig med andra. Den tredje personlighetsfaktorn Öppenhet, 

innefattar att vara engagerad i intellektuella tankegångar likväl som i konstnärliga 

uttrycksformer, en individ som är nyfiken och öppen för nya infallsvinklar och har ett 

rikt emotionellt liv. Med låga poäng på Öppenhet tenderar individen att vara 

konventionell och traditionsbunden samt föredrar vardagsrutiner framför nya 

utmaningar. Om en individ har höga poäng på den näst sista personlighetsfaktorn 

Vänlighet, visar det sig genom att individen är generös, empatisk och har en positiv 

inställning gentemot sin omgivning samt är tillitsfull, sympatisk och samarbetsvillig; 

dessa individer tror det bästa om sin omgivning. Individer med låga poäng på 

Vänlighet bryr sig mindre om andras välmående och har svårt att tro att andra 

människor har goda avsikter. Samvetsgrannhet, den sista stora personlighetsfaktorn 

enligt femfaktormodellen där höga poäng innebär att individen är ansvarstagande, 

metodisk, arbetsam med ett stort mått av självdisciplin och precision i det som utförs. 

Med låga poäng på Samvetsgrannhet agerar individen på impulser och har mindre av 

självkontroll (McCrae, 1987; McCrae & Costa, 1991).  

Föreliggande studie har fokus på de fem stora personlighetsfaktorerna, OCEAN, men 

grunden till dessa fem är ett antal facetter. Studier visar på att det finns sex facetter 

per personlighetsfaktor (Bagby et al., 1999), medan andra studier visar på att det finns 

upp till nio facetter eller fler (Goldberg, 1999, refererat i Chauvin et al., 2007). 

Följande är facetterna för respektive faktor. För Neuroticism: ångest, arg fientlighet, 

depression, självmedvetenhet, impulsivitet, sårbarhet och för Utåtriktning: värme, 

sällskaplighet, självsäkerhet, aktivitet, spänningssökande, positiva emotioner. För 

personlighetsfaktorn Öppenhet är de sex facetterna: fantasi, estetik, känslor, agerande, 

idéer, värderingar, och för Vänlighet är de: förtroende, okomplicerad, osjälviskhet, 

medgörlighet, blygsamhet och ömsinthet. Och slutligen den sista av de fem 

personlighetsfaktorerna, Samvetsgrannhet, som består av de sex facetterna: 

kompetens, ordentlighet, plikttrogenhet, prestationsinriktad, självdisciplin och 

betänksamhet (Bagby et al., 1999). 
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Riskbenägenhet 

En del individer söker sig till riskfyllda utmaningar, upptåg och äventyr, de utsätter 

sig för ovana situationer och har inga problem med att fatta beslut under försvårande 

omständigheter. De är mer riskbenägna än andra. Medan andra individer snarare drar 

sig undan dylika situationer, de är riskavvisande (Meertens & Lion, 2008). Det finns 

stora skillnader mellan individer utifrån hur riskbenägna de är, bland annat beroende 

på vilken situation det handlar, exempelvis ekonomi, hälsa eller jobb (Trimpop, Kerr 

& Kirkcaldy, 1999). Meertens & Lion (2008) visar i sin forskning att generell 

riskbenägenhet innefattar vardagliga risktaganden såsom att åka till ett okänt resmål 

eller välja en ny universitetsutbildning. Gullone & Moore (2000) definierar generell 

riskbenägenhet som ”att en individ, inom ett ospecificerat område, har ett beteende 

som innefattar eventuella negativa konsekvenser, vilket viktas mot eventuella positiva 

konsekvenser” (sid 393).  

 

Hur riskbenägen en individ är, beror vidare på omständigheterna. Avhängigt 

situationen, om den innefattar en möjlig vinst för individen, uppvisas ett mer 

riskavvisande beteende, medan individen tar större risker inför en eventuell förlust 

(Nicholson et al., 2005). Individer är alltså mer benägna att ta risker om de ändå 

riskerar att förlora något. Om de däremot är väldigt säkra på att vinna något, avstår de 

hellre - riskbenägenheten minskar således. Inom idrottsvärlden har detta observerats, 

laget som ligger under tenderar att ta mer risker. Exempel på detta var när Sverige 

spelade VM-final i ishockey på hemmaplan mot Finland år 2002. Sverige låg under 

med tre mål och Finland leder. Sverige befann sig i en förlustsituation och tog ut sin 

målvakt i slutet av matchen – de hoppades göra mål eftersom de hade en utespelare 

mer på plan än vad Finland hade. Sveriges riskbenägenhet ökade eftersom de ändå 

höll på att förlora matchen. Finland som ledde däremot, de befann sig i en 

vinstsituation och valde istället att spela defensivt eftersom de hade en vinst inom 

räckhåll. Finland var mindre benägna att ta en risk i den situation. Matchen slutade 

med vinst till Sverige med 5-3.  

 

I rak motsats till ovanstående visar annan forskning (Kowert & Hermann, 1997) att 

individer är risktagande i en möjlig vinstsituation och riskavvisande i en möjlig 

förlustsituation, vilket också beror på om individen uppfattar den som ett hot eller en 

chans. Ett exempel är hur deltagare i tv-programmet Postkodmiljonären agerar, där 

denne har vunnit 200.000 kronor och bara har tre frågor kvar till miljonvinsten. Då 

väljer individen ofta att besvara även nästa fråga även om risken finns att de svarar 

fel, och därmed raser ner till mininivån 10.000 kronor. Alltså de befinner sig i en 

möjlig vinstsituation, bara tre frågor från miljonen, och är därför mer riskbenägna. 

Befinner sig individen däremot på 50.000 kronor och har avverkat alla sina så kallade 

livlinor uppvisar individen med större sannolikhet ett riskavvisande beteende. 

Eftersom de befinner sig i en förlustsituation och tar det säkra för det osäkra och går 

hem med pengarna, istället för att svara fel och åka ner på 10.000-kronorsnivån.  

 

Det föreligger även en skillnad kring hur en individ förhåller sig till en risk. Beroende 

på vilken typ av risk det handlar om, exempelvis om det handlar om 

fallskärmshoppning där liv och hälsa kan stå på spel, eller att dricka sig berusad i 

goda vänners lag.  Men även avhängigt vilken personlighetsfaktor som de laddar högt 

på. Exempelvis är individer som laddar högt på Utåtriktning mindre bekymrade över 

risker som har med deras eget beteende att göra. Medan däremot individer som laddar 
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högt på Samvetsgrannhet upplever stora risker med att exempelvis prova på att slå en 

frivolt eller att leva, ett i deras ögon oanständigt liv (Chauvin et al., 2007). 

 

På liknande vis har även forskningen intresserat sig för hur vår personlighet påverkar 

den generella riskbenägenheten, genom att skilja risktagare från riskavvisare 

(Meertens & Lion, 2008). Generellt risktagande kan handla om att välja mellan olika 

resmål inför en semester eller att välja att köpa eller sälja aktier. I det förra fallet är ett 

exempel om vi köper en charterresa till en plats vi tidigare varit eller om vi väljer en 

ospecificerad resa till ett resmål som vi inte vet något om på förhand. I det fallet en 

individ väljer ett ospecificerat resmål, är det ett uttryck för en större riskbenägenhet, 

medan en riskavvisande individ snarare väljer en charterresa till ett redan känt resmål. 

Scenariot visar att individen har två olika val vilket kan innebära två helt olika utfall, 

och ger en indikation på hur pass riskbenägen individen är (Meertens & Lion, 2008).  

 

Individer är också mer eller mindre påverkbara av yttre omständigheter. Vad 

som bland annat påverkar individen i dennes beslut är graden av belöning, såsom till 

exempel lön och förmåner. I vissa lägen är individen beredd att ta en risk för att få 

belöningen. Till exempel röker individer cigaretter även om de vet att rökning är en 

risk för hälsan men den skänker dem en form av belöning som överglänser 

risktagandet (Meertens & Lion, 2008). Riskbenägenhet har enligt Nicholson et al. 

(2005), visat sig vara beroende av kombinationer mellan ålder, kön och flera olika 

personlighetsfaktorer. Det har även visat sig att riskbenägenhet är konstant och stabil 

över tid. En gång riskbenägen En individ som en gång skattat högt på exempelvis RPS 

gör det med största sannolikhet senare i livet igen (Meertens & Lion; Nicholson et al., 

2005). 

 
En annan faktor som påverkar individens beslut i en riskfylld situation är individens 

egen uppfattning om sin omvärld och hennes kognitiva förmågor. Individer som har 

ett stort behov av struktur, vilket till exempel kan ta sig i uttryck genom att de lever 

ett liv som är välorganiserat, både kognitivt och beteendemässigt, är i viss grad mer 

riskavvisande än andra. Som ovan nämnts visar även forskning (Nicholson et al., 

2005) att det också finns skillnader mellan kvinnors och mäns riskbenägenhet, där 

män är mer generellt riskbenägna än vad kvinnor är.  

 

Individer blir även påverkade i sitt beslut beroende på vilken sinnesstämning som 

råder. Befinner sig individen i ett positivt alternativt negativt tillstånd, känner de sig 

starka, glada respektive osäkra och rädda (Nicholson, et al.). Alla utomstående 

faktorer inverkar på vilket beslut individen fattar. Dessutom påverkas individen av 

vilka typ av beslut som ska fattas samt hur omfattande och stora konsekvenserna är. 

Ett exempel är om individen skall fatta ett avgörande beslut i livet eller det handlar 

om att fatta beslut om inköp av röd eller grön mjölk (Meertens & Lion, 2008). 

Benägenheten att ta risker kan också ses som att den är mångdimensionell, på så sätt 

att individer tenderar att vara mer riskbenägna i en del områden av livet, medan de i 

andra delar rent av är riskavvisande (Kowert & Hermann, 1997). 

 

Individers riskbenägenhet kan mätas med hjälp av olika typer av test och 

undersökningar. I Lions och Meertens (2008) studie redogör de för testet Risk 

Propensity Scale (RPS). Denna skala är till för att mäta vilka generella tendenser 

människan har att ta risker. När vi talar om individer och risktagande förhåller sig 

individerna till riskerna på olika sätt, där exempelvis sensationssökande individer 
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söker sig till riskfyllda yrken och sporter på grund av att det ligger i linje med deras 

personlighet, medan andra individer betraktar öppnandet av en konservburk utan att 

först torka av den som riskfyllt (Meertens & Lion, 2008). Risktagande är något som 

intresserar forskare i stor grad och kopplingen till en individs personlighetsfaktorer. 

Det vill säga i vilken utsträckning personlighetsfaktorerna påverkar hur riskbenägen 

respektive riskavvisande en individ är (Chauvin et al., 2007; Gullone & Moore, 2000; 

Nicholson et al., 2005; Trimpop et al., 1999)  

 

Sammanfattningsvis visar forskningen (Soane & Chmiel, 2005) att vissa individer är 

mer riskbenägna än andra. Till exempel är individer med personlighetsfaktorn 

Utåtriktning och Öppenhet mer riskbenägna än individer med personlighetsfaktorn 

Neuroticism, Samvetsgrannhet och Vänlighet. 

 

Personlighet enligt femfaktormodellen och riskbenägenhet 

Tidigare forskning har visat på ett samband mellan personlighet i termer av 

femfaktormodellen och riskbenägenhet (Soane & Chimel, 2005). Annan forskning 

visar att det inte finns någon särskild prediktor för vilka personer som är mer 

riskbenägna än andra, utan att det som tidigare nämnts snarare handlar om i vilket 

sammanhang individen befinner sig utifrån om individen är riskavvisande eller 

riskbenägen (Kowert & Hermann, 1997; Nicholson et al., 2005). Alltså, det finns 

inget som säger att bara för att en individ är beredd att riskera sin hälsa genom att 

bergsklättra, att samma invid också är riskbenägen när det kommer till sin ekonomi 

eller sociala liv (Kowert & Hermann, 1997).  

 

Studier (Costa & McCrae, 1992; Nicholson et al., 2005) visar att individer med höga 

poäng på personlighetsfaktorn Utåtriktning, söker stimulans och att de dessutom är 

spänningssökande. Spänningssökande i sig är en prediktor för riskbenägenhet 

(Eysenck, 1973, refererat i Nicholson et al., 2005). Forskning (Nicholson et al., 2005) 

visar att spänningssökande individer är de som är mest riskbenägna. 

Spänningssökande individer dras till och uppskattar varierande, originella, 

komplicerade och intensiva känslor och upplevelser, och är därför beredda att 

äventyra sitt kroppsliga välbefinnande, sin sociala trygghet, samt ta finansiella och 

lagliga risker, för att uppnå detta (Zuckerman, 1994, refererat i Trimpop et al., 1999). 

Exempelvis återfinns sådana individer ofta inom högrisksporter såsom 

fallskärmshoppning, bergsklättring och utförsåkning (Bouter et al., 1988; Hymbaugh 

& Garrett, 1974; Robinson, 1985, refererat i Trimpop et al., 1999), och vissa 

yrkesgrupper är mer sensationssökande och riskbenägna, till exempel piloter och 

brandmän, än vad exempelvis tjänstemän och universitetsstuderande är (Musolino & 

Hershenson, 1977). I motsats till detta visar annan forskning att akademiker är mer 

risktagande när det kommer till intellektuellt risktagande, vilket det handlar om då de 

strävar efter att uppnå en teoretisk utveckling men även då de klättrar på karriärstegen 

(Cutcliffe, 2003, refererat i Soane & Chmiel, 2005).  

 

Höga poäng på Öppenhet utgör per se ett kognitivt stimulus för risksökande och 

innebär ett öppet sinne för att experimentera och att stå ut med osäkerhet, och denna 

tredje faktor enligt femfaktormodellen räknas också som riskbenäget (McCrae & 

Costa, 1997b, refererat i Nicholson et al., 2005). Gällande den tredje 

personlighetsfaktorn i femfaktormodellen, Samvetsgrannhet, visar andra studier att 

faktorn har en motsatt effekt gällande tendensen att vara riskbenägen, eftersom 

individer som laddar högt på denna faktor istället eftersträvar likformighet och 
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regelbundenhet (Hogan & Ones, 1997, refererat i Nicholson et al., 2005). Deras 

forskning visar också att individer som ständigt utsätter sig för riskfyllda situationer 

också behöver en förmåga att snabbt återhämta sig.  Dessa individer låter sig inte 

nedslås och känner inte heller efter alltför mycket. Denna förmåga är liktydig med 

låga poäng på personlighetsfaktorn Neuroticism. Och slutligen den sista femte 

personlighetsfaktorn enligt femfaktormodellen, Vänlighet, vilket anses utgöra en form 

av psykologisk vaccination mot riskbenägenhet (Nicholson et al., 2005).  

 

Som ett exempel har det visat sig att personer med höga poäng på 

personlighetsfaktorn Utåtriktning och Öppenhet i kombinationen med låga poäng på 

Neuroticism, Vänlighet och Samvetsgrannhet är mer riskbenägna än personer med 

höga poäng på personlighetsfaktorn Neuroticism (Nicholson et al., 2005; Soane & 

Chimel, 2005). Och i motsats till dessa, är individer som laddar högt på faktorerna 

Vänlighet och Samvetsgrannhet överlag mer riskavvisande, oavsett vilken typ av risk 

det handlar om (Soane & Chmiel, 2005). Höga poäng på personlighetsfaktorn 

Samvetsgrannhet är vidare en prediktor för ett riskavvisande beteende  

(Nicholson et al., 2005), även om själva omgivningen eller kontexten kan vara 

antingen en riskbefrämjande respektive riskreducerande faktor för dessa individer 

(Kowert & Hermann, 1997; Nicholson et al., 2005).  

 

Vidare tar individer risker som ligger i linje med deras personlighet; Utåtriktade 

individer tar risker för att de har ett behov av starka känsloupplevelser och själva 

känsloladdningen är målet med risktagandet (Meertens & Lion, 2008). Forskning 

visar att personlighetsfaktorerna (OCEAN) är förhållandevis stabila över tid och givet 

att personlighet är kopplat till riskbenägenhet, och detsamma gäller för individers 

tendens att ta risker eller inte också är relativt stabil över tid (McCrae & Costa 1997; 

Meertens & Lion, 2008). Det finns dock forskning som visar att individer laddar lägre 

på Neuroticism ju äldre de blir. Med andra ord, individer tenderar att bli mindre 

oroliga i högre ålder (Pervin, Cervone & John, 2004, refererat i Zakrisson, 2010). 

Slutligen beror också ett riskaccepterande respektive riskavvisande beteende på 

huruvida situationen som sådan, innefattar en möjlig vinst eller förlust för individen. I 

en potentiell förlustsituation är individer generellt sätt mer riskbenägna, och omvänt, 

om det är en möjligt vinst inom räckhåll är individen försiktigare och är därför mer 

riskavvisande (Soane & Chmiel, 2005). 

 

Syftet med denna undersökning är alltså att undersöka om personlighet, såsom 

definierat i femfaktormodellen inverkar på graden av generell riskbenägenhet hos en 

individ; om vissa personlighetsfaktorer förstärker respektive reducerar villigheten att 

ta risker. Hypotesen är: Personlighetsfaktorerna Utåtriktning (E) och Öppenhet (O) 

korrelerar positivt med riskbenägenhet och personlighetsfaktorerna Neuroticism (N), 

Vänlighet (A) och Samvetsgrannhet (C) korrelerar negativt med riskbenägenhet. 

 

 

Metod 

 

Undersökningsdeltagare 

Enkäten besvarades av 189 undersökningsdeltagare. Tio enkäter togs bort för att 

undersökningsdeltagaren ej lyckats fylla i formuläret korrekt. Internt bortfall ersattes 

med medelvärdet för undersökningsdeltagarens övriga svar på avsedd faktor. Totalt 

användes 179 enkäter. Respondenterna besöktes personligen i följande organisationer: 
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en fallskärmsklubb, en beroendemottagning i en kranskommun till Stockholm, en 

närradiostation, en bostadsrättsförening och dess bostadsrättsinnehavare i en stad 

söder om Stockholm, ett större bryggeri i Stockholmsområdet, boende i ett 

villaområde utanför Stockholm, ett hunddagis och ett försäkringsbolag samt studenter 

vid universitet. Respondenterna var både män (n=74) och kvinnor (n=105) i åldrarna 

19-92. Medelvärdet för urvalsgruppen var 44,32 år (SD=19,74). Inför ifyllandet 

tillhandahölls en kortare instruktion om undersökningen och hur enkäten skulle fyllas 

i och. Respondenterna informerades bland annat om konfidentialitetsprincipen. De 

undersökningsdeltagare som var studenter erhöll UD-tid. Ett fåtal av de övriga 

respondenterna fick varsitt hemmagjort bivaxcerat, medan majoriteten inte fick någon 

ersättning alls.  

 

Material 

Enkäten bestod av en förstasida med bakgrundsinformation om enkäten och studien 

och därefter följde en sida som tog upp frågor om kön, ålder och antal år vid 

universitet. Därefter följde frågebatteriet innefattande två olika personlighetstest. 

The Big Five Inventory. Det första testet i enkäten var the Big Five Inventory (BFI; 

Benet-Martinez & John, 1998; John, Donahue, Kentle, 1991, John, Naumann & Soto, 

2008; Soto & John, 2009) vilket mätte personlighet (Utåtriktning, Öppenhet, 

Samvetsgrannhet, Vänlighet och Neuroticism). Testet var en sedan tidigare översatt 

version av BFI (appendix B). BFI består av 44 påståenden, till exempel ”Jag ser mig 

själv som någon som . . . är uppfinningsrik”. Påståendena besvarades i denna del på 

en 5-gradig Likertskala, som sträckte sig från ”stämmer mycket bra” till ”stämmer 

mycket dåligt”.  

The Risk Propensity Scale. Det andra testet var ett förhållandevis nytt test The Risk 

Propensity Scale (RPS; Meertens & Lion, 2008), vilket mäter generell 

riskbenägenhet. Eftersom RPS var på engelska och en svensk version inte gick att få 

tag på gjordes en översättning till svenska (appendix A). RPS mäter graden av 

generell riskbenägenhet med sju påståenden av typen ”Jag föredrar att undvika 

risker”. Varje påstående besvarades genom att använda en 9-gradig skattningsskala 

som sträckte sig från ”stämmer inte alls” till ”stämmer helt”.  

Procedur 

Datainsamlingen genomfördes på olika organisationer, universitet och företag 

Enkäten delades bland annat ut till studenter vid psykologiska institutionen både 

innan och efter föreläsningar. Testledarna presenterade sig, berättade kort om enkäten, 

och delade därefter ut den. Vid eventuella frågor fanns testledarna tillgängliga på 

utpekad plats. Respondenterna ombads att själva lämna enkäten till testledarna då de 

var klara med ifyllandet. Enkäten tog cirka 15 minuter att besvara. 

Undersökningsdeltagare satt bredvid varandra då de besvarade enkäten. För att samla 

in ytterligare data ställdes en låda med enkäter på ett centralt beläget ställe där 

respondenterna både kunde hämta och lämna enkäterna.  

 

 

Resultat  

 

Reliabilitet 

Enligt Soto och John (2009) har de fem olika personlighetsfaktorerna i BFI en hög 

reliabilitet, med ett genomsnittligt Cronbach alfa på .83 (räckvidd .79-.87). I denna 
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studie var reliabiliteten medelmåttig till hög med ett medelvärde för Cronbach alfa på 

.80 (räckvidd .73-.83) för de fem personlighetsfaktorerna, där Öppenhet (.81), 

Samvetsgrannhet (.80), Utåtriktning (.83) och Neuroticism (.80) ligger högt medan 

Vänlighet (.73) ligger något lägre. Meertens & Lion (2008) påvisade att RPS har en 

medelstark intern reliabilitet på .77. I denna studie var reliabiliteten för RPS på 

ungefär samma nivå (.81).  

 

Korrelationsanalys mellan riskbenägenhet och BFI 

För att besvara hypotesen genomfördes en korrelationsanalys. Som framgår av Tabell 

1 så korrelerar fyra av de fem personlighetsfaktorerna signifikant med RPS, nämligen 

Öppenhet, Samvetsgrannhet, Utåtriktning och Vänlighet. Individer som mäter högt på 

personlighetsfaktorerna Öppenhet och Utåtriktning, samt individer som mäter lågt på 

Samvetsgrannhet och Vänlighet är mer riskbenägna. Däremot fanns ingen signifikant 

korrelation mellan personlighetsfaktorn Neuroticism och riskbenägenhet. I termer av 

effektstorlek så är en korrelation på .10 att betrakta som svagt samband, en korrelation 

på .30 är medelstark och en korrelation på .50 att betrakta som stark (Cohen, 1992). 

Korrelationerna i Tabell 1 är således från svaga till medelstarka. 

 

Tabell 1. Tabellen illustrerar korrelationen mellan respektive personlighetsfaktor 

enligt BFI och riskbenägenhet enligt RPS för de 179 respondenterna. 

 

Personlighetsfaktorerna r 

Öppenhet 0,28* 

Samvetsgrannhet -0,22** 

Utåtriktning 0,20** 

Vänlighet -0,20** 

Neuroticism 0,004 

*p < 0,001, **p < 0,01 

 

 

Diskussion 

 

Syftet med denna studie var att undersöka om personlighet enligt femfaktormodellen 

(OCEAN) är kopplad till individers generella riskbenägenhet. Personlighet mättes 

med BFI, som ursprungligen togs fram på engelska (Benet-Martinez & John, 1998; 

John, Donahue & Kentle, 1991; John, Naumann & Soto, 2008; Eysenck & Eysenck, 

1967, refererat i McCrae & Costa, 1997) och likaså RPS (Meertens & Lion, 2008). 

Sedan tidigare finns det dock en svensk version av BFI (Sjöberg, 2009; Zakrisson, 

2007; Zakrisson, 2010) vilken användes, medan den engelska originalversionen av 

RPS (Meertens & Lion, 2008) översattes till svenska av uppsatsförfattarna själva. 

Reliabiliteten var dock tillfredsställande också för denna svenska version av RPS. 

 

Tidigare forskning (Gullone & Moore, 2000; McCrae & Costa, 1991; Nicholson et 

al., 2005; Soane & Chmiel, 2005; Trimpop et al., 1999) ger vid handen att det finns 

ett samband mellan personlighetsfaktorerna i femfaktormodellen och riskbenägenhet.  

Denna forskning visar att riskbenägenhet korrelerar positivt med Utåtriktning (E) och 

Öppenhet (O), och negativt med Neuroticism (N), Vänlighet (A) och Samvetsgrannhet 

(C). Alltså, ju mer Utåtriktad och Öppen en individ är desto mer risktagande, och ju 

mer Neurotisk, Vänlig och Samvetsgrann en individ är, desto mindre riskbenägen. I 

föreliggande studie visar resultatet att det finns ett signifikant samband mellan fyra av 
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de fem faktorerna, Utåtriktning, Öppenhet, Vänlighet och Samvetsgrannhet, och 

riskbenägenhet. Däremot fanns det inget signifikant samband mellan faktorn 

Neuroticism och riskbenägenhet.  

 

Hypotes 

Personlighetsfaktorerna Utåtriktning (E) och Öppenhet (O) korrelerar positivt med 

riskbenägenhet och personlighetsfaktorerna Neuroticism (N), Vänlighet (A) och 

Samvetsgrannhet (C) korrelerar negativt med riskbenägenhet. 

 

Med tidigare forskningsfynd (McCrae & Costa, 1991; Nicholson et al., 2005; Soane 

& Chmiel, 2005; Trimpop et al., 1999) som bakgrund är det inte särskilt förvånande 

att resultaten i föreliggande studie i stor utsträckning går i linje med dessa. 

Undantaget är kopplingen Neuroticism och riskbenägenhet där resultatet var icke 

signifikant. Nedan förs en diskussion om slutsatser relaterade till hypotesen samt 

tidigare forskning. För att förenkla för läsaren gås först de fem 

personlighetsfaktorerna (OCEAN)och kopplingen till riskbenägenhet igenom i nämnd 

ordning. Därefter diskuteras studiens reliabilitet och validitet. Sammanfattningsvis 

dras slutsatser och förslag ges på framtida forskning.  

 
Öppenhet (O) och riskbenägenhet 

Denna studie visar på ett signifikant samband mellan faktorn Öppenhet och 

riskbenägenhet. Öppenhet var den personlighetsfaktor som visade sig ha störst 

samband med riskbenägenhet med en näst intill medelstark korrelation. Individer som 

laddar högt på denna faktor är nyfikna och öppna för nya infallsvinklar men är även 

sensationssökande (McCrae, 1987; McCrae & Costa, 1991; McCrae & Costa, 1997b, 

refererat i Nicholson et al., 2005; Sjöberg, 2009; Zakrisson, 2007; Zakrisson, 2010). 

Men de är även eftertänksamma, reflekterande och intellektuella (Chauvin et al, 

2007). Individer som laddar högt på Öppenhet har ett öppet sinnelag och intellektuell 

kapacitet att ta sig an och förstå komplexa problem, likväl som de också har en mer 

tillåtande attityd exempelvis när det kommer till sin syn på frigjord sexualitet och 

användande av olika droger. Deras förhållningssätt till livet är i det stora hela ”lev, 

och låt leva” (Chauvin et al., 2007). Dessa individer som laddar högt på Öppenhet är 

nyfikna på nya idéer och provar gärna nya saker - de är inte rädda för att bege sig ut 

på okänd mark - och det är därför inte förvånansvärt att dessa individer vågar mer och 

därmed också riskerar mer. De är sammanfattningsvis mer riskbenägna vilket denna 

studie också visar. 

 

Samvetsgrannhet (C) och riskbenägenhet 

Denna studie visar på ett signifikant samband med personlighetsfaktorn 

Samvetsgrannhet och riskbenägenhet. Samvetsgrannhet visade sig ha ett svagt till 

medelstarkt samband med riskbenägenhet. Individer som laddar högt på faktorn 

Samvetsgrannhet är organiserade, kontrollerade och målmedvetna. De är försiktiga 

och betänksamma, och till skillnad från andra individer, undviker de att ta risker i 

synnerhet med sin hälsa (Chauvin, et al., 2007; Hogan & Ones, 1997, refererat i 

Nicholson et al., 2005). I det stora hela tar dessa individer inga onödiga risker och 

fattar inga överilade beslut. Dessutom visar tidigare forskning att individer tenderar 

att bli mer Samvetsgranna ju äldre de blir (Pervin, Cervone & John, 2004, refererat i 

Zakrisson, 2010). Eftersom en stor del av urvalsgruppen i denna studie var äldre, och 

således borde vara mer Samvetsgrann, är det inte konstigt att resultatet av 

föreliggande studie visar att Samvetsgrannhet korrelerar negativt med riskbenägenhet. 
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Utåtriktning (E) och riskbenägenhet 

Denna studie visar på ett signifikant samband med personlighetsfaktorn Utåtriktning 

och riskbenägenhet. Utåtriktning visade sig ha ett svagt till medelstarkt samband med 

riskbenägenhet. Denna faktor kopplas ihop med impulsivitet och spontanitet och där 

höga poäng på denna faktor handlar om att fokus hos individen ligger på den yttre 

världen (Costa & McCrae, 1992; Chauvin et al., 2007; McCrae & Costa, 1991; 

McCrae, 1987; Nicholson et al., 2005; Sjöberg, 2009; Soane & Chmiel, 2005; 

Zakrisson, 2007; Zakrisson, 2010). Individer som laddar högt på denna faktor känner 

sig tillfreds i de allra flesta social sammanhang och har lätt för att skapa nya 

personliga kontakter. Dessutom är det inte ovanligt att dessa individer sticker ut lite, 

är lite originella i sin framtoning och de är ofta sensationssökande (Chauvin et al., 

2007; Eysenck, 1973, refererat i Nicholson et al., 2005; Zuckerman, 1994, refererat i 

Trimpop et al., 1999) vilket ligger i linje med deras personlighet. Forskning visar att 

individer med höga poäng på denna faktor, är mer vårdslösa med sin egen hälsa, att de 

har ett riskfullt beteende (Chauvin, et al., 2007; Bouter et al., 1988; Hymbaugh & 

Garrett, 1974; Robinson, 1985, refererat i Trimpop et al., 1999). Utifrån att individer 

som laddar högt på faktorn Utåtriktning är sådana som söker sig till intensiva 

händelser och känsloupplevelser, och som i sig är impulsiva och pådrivande (Bagby et 

al., 1999), är det lätt att förstå att dessa individer är benägna att ta risker. Detta för att 

uppnå situationer där deras personlighet mest kommer till sin rätt men också utav den 

enkla orsaken att själva känslan som uppstår vid risktillfället i sig är en kick för en 

Utåtriktad individ.  

 
Vänlighet (A) och riskbenägenhet 

Denna studie visar på ett signifikant samband personlighetsfaktorn Vänlighet och 

riskbenägenhet. Vänlighet visade sig ha ett svagt till medelstarkt samband med 

riskbenägenhet. Det är föga förvånande att individer som laddade lågt på faktorn 

Vänlighet, alltså individer som bland annat är ovänliga, cyniska och hämndlystna 

(Bagby et al., 1999), också var mer riskbenägna. Tidigare forskning visar nämligen att 

individer som laddar högt på Vänlighet generellt sätt är mindre riskbenägna, oavsett 

om det handlar om hälsa, ekonomi eller arbete (Bagby et al., 1999; Nicholson et al., 

2005; Zakrisson, 2007; Zakrisson, 2010). Vänlighet är den faktor som är tydligt 

förknippad med hur en individ förhåller sig till sina medmänniskor och sin 

omgivning. Höga poäng på Vänlighet innebär att individen har en icke-våldsattityd 

och en stor omsorg om sina nära och kära, men visar också ett engagemang för till 

exempel miljöfrågor (Chauvin et al., 2007).  

 

Med bakgrund som ovan, är det inte förvånande att de individer som laddar lågt på 

Vänlighet och som ”tar sig fram med hjälp av armbågarna”, att de också är mer 

riskbenägna såsom resultatet av denna studie visar. Deras revanschlystnad och cynism 

gör att de kan ta risker utan att bekymra sig så mycket, för att nå dit de vill. Med 

andra ord ”målet helgar medlen”. Dessutom kan det vara så att faktorn Vänlighet 

korrelerar positivt med social önskvärdhet (Zakrisson, 2010), vilket gör att dessa 

individer mer vill vara till lags än att ta risker, vilket också kan vara en förklaring till 

att sambandet inte är starkare. 
 
Neuroticism (N) och riskbenägenhet 

I föreliggande studie visar resultatet på ett icke signifikant samband mellan faktorn 

Neuroticism och riskbenägenhet. Tidigare forskning visar att Neuroticism korrelerar 
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negativt med riskbenägenhet (McCrae & Costa, 1991; Nicholson et al., 2005; Soane 

& Chmiel, 2005; Trimpop et al., 1999), betydande att ju mer Neurotisk en individ är, 

desto mindre riskbenägen är den. Utifrån facetterna hos faktorn Neuroticism, 

exempelvis ångest och nervositet (Bagby et al., 1999) är det lätt att dra slutsatsen att 

Neurotiska individer strävar efter att minimera oro och ängslan. Det är därför inte 

konstigt att tänka sig att de söker sig till trygghet och förutsägbarhet, det motsatta till 

att ta risker och befinna sig i en situation där ovisshet och osäkerhet råder; att dessa 

individer är riskavvisande och satsar helst på ”säkra kort” (Kowert & Hermann, 1997.  

Orsaken till att föreliggande studie inte visar på ett signifikant resultat avseende 

Neuroticism och riskbenägenhet, kan vara att urvalet i denna studie har en hög ålder, 

medelvärde 44,32 år (SD=19,74). Tidigare forskning (Pervin, Cervone & John, 2004, 

refererat i Zakrisson, 2010) visar att det finns ett visst stöd för att individer tenderar 

att bli mindre Neurotiska ju högre upp i åldrarna de kommer. Detta skulle kunna 

innebära att individer i hög ålder, den äldsta av respondenterna i denna studie är 92 år, 

och som laddar högt på Neuroticism ändå är betydligt ”mindre neurotiska” jämfört 

med respondenter i yngre ålder. Innebärande att ”mindre neurotiska” individer svarar 

lite ”mer riskabelt” på frågorna i RPS, vilket kan vara orsaken till det icke signifikanta 

resultatet. Dessa ”mindre neurotiska” individer beskrivs som mer emotionellt stabila 

(Zakrisson, 2010), vilket borde borga för att en individ vågar ta mer risker. Hade en 

uppdelning i åldersgrupper gjorts i analysen kanske resultatet avseende Neuroticism 

och riskbenägenhet blivit signifikant. Det som talar mot denna hypotes är att det finns 

annan forskning (Kowert & Hermann, 1997; McCrae & Costa, 1997; Saucier & 

Goldberg, 1996) som visar det motsatta, nämligen att personlighetsfaktorerna 

(OCEAN) är relativt robusta över tid i de fall en individ har nått vuxen ålder. Om så 

är fallet, att individer som laddar högt på Neuroticism i exempelvis 20-årsåldern, 

fortsätter att ladda högt på denna faktor även sent i livet, borde resultatet i 

föreliggande studie varit signifikant avseende Neuroticism och riskbenägenhet. En 

möjlig förklaring till att så inte är fallet kan vara att validiteten i testinstrumentet RPS 

i översatt version inte är tillräcklig och att det därför inte mäter det som det har för 

avsikt att mäta, nämligen graden av generell riskbenägenhet.   

 

Vidare är det möjligt att föreliggande studie hade fått ett signifikant resultat avseende 

personlighetsfaktorn Neuroticism och riskbenägenhet om de sex facetterna hade 

inkluderats, ångest, arg fientlighet, depression, självmedvetenhet, impulsivitet, 

sårbarhet (Bagby et al., 1999). Det är inte särskilt orealistiskt att tänka sig att 

”individer som laddar högt på personlighetsfacetten impulsivitet (som är en av 

facetterna inom Neuroticism) är mer riskbenägna än individer som laddar högt på de 

övriga fem facetter inom denna faktor. 

  

Och slutligen kan det vara så att respondenter som laddade högt på Neuroticism i 

denna studie inte upplevde frågorna i RPS som riskfyllda utifrån att de är av en 

generell karaktär RPS (Meertens & Lion, 2008). Om föreliggande studie istället hade 

valt att använda ett test som omfattar olika riskdomäner i en individs liv såsom hälsa, 

ekonomi och arbete, hade det kanske visat sig att individer som laddar högt på 

Neuroticism hade varit riskbenägna gällande sin ekonomi, men inte när det handlar 

om sin hälsa och sitt arbete vilket tidigare forskning också ger vid handen (Nicholson 

et al., 2005). 
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Reliabilitet  

Gällande reliabiliteten var den interna reliabiliteten för den svenska översättningen av 

RPS god och i linje med originalversionens (Meertens & Lion, 2008). Detsamma 

gällde för den svenska versionen av BFI (Zakrisson, 2007; Zakrisson, 2010) vilken 

också hade en god reliabilitet på gruppnivå, vilket överensstämmer med den engelska 

versionen (Soto & John, 2009). För att ytterligare öka studiens trovärdighet skulle ett 

likvärdigt test som BFI kunnat användas för att se om resultatet hade blivit detsamma.  

 

Slutligen kan reliabilitet ha påverkats av en oro för anonymiteten även om 

konfidentialitetskravet underströks. Dessutom kan vissa svar vara färgade av en social 

önskvärdhet. Det faktumet att ord, frågor och påståenden i BFI och RPS uppfattades 

olika av respondenterna kan också ha påverkat reliabiliteten.  

 

Validitet  

Validiteten är god för originalversionerna av RPS (Meertens & Lion, 2008) och BFI ( 

För att utröna om begreppsvaliditeten är god för den svenska översatta versionen av 

RPS, kan en korrelation med ett annat väletablerat test utföras. För den svenska 

versionen av BFI visar tidigare forskning att den är god (Zakrisson, 2007; Zakrisson, 

2010).  

 

Angående den interna validiteten i denna studie där avsikten var att mäta kopplingen 

mellan riskbenägenhet och de fem stora personlighetsfaktorerna (OCEAN) enligt 

femfaktormodellen, så torde den vara relativt god. Det borde vara så att det är de olika 

personlighetsfaktorerna (OCEAN) som påverkar graden av riskbenägenhet, och inte 

tvärtom, att det är graden av riskbenägenhet som påverkar personlighetsfaktorerna. 

Dock skulle bakomliggande variabler kunna vara social önskvärdhet, respondenternas 

mående den aktuella undersökningsdagen eller andra faktorer på arbetsplatsen eller 

organisationen som denna studie inte har tagit hänsyn till.  

 

Gällande den externa validiteten är det tveksamt om resultatet av föreliggande studie 

går att generalisera. Detta med hänsyn till ovan nämnda brister i den interna 

validiteten. Det är svårt att med säkerhet säga att undersökningen mäter det den har 

för avsikt att mäta. 

 

Slutsatser 

Målet med denna studie var att göra en jämförelse mellan individers 

personlighetsfaktorer enligt femfaktormodellen och generell riskbenägenhet. 

Beroende på om individen laddar högt eller lågt på de fem faktorerna (OCEAN) 

inverkar detta på hur individen förhåller sig till riskfyllda situationer. Det som väckte 

uppsatsförfattarnas intresse till att genomföra denna studie, var antagandet att 

personlighetsfaktorerna spelar en stor roll för om en individ är riskavvisande eller 

riskbenägen. Detta grundade sig på att vissa individer, som ofta upplevs som 

impulsiva och ”lite galna” deltar i riskfyllda förehavanden utan att ens lyfta 

ögonbrynen, medan andra individer, som uppfattas som räddhågsna och lite nervösa, 

är mer riskavvisande och föredrar en kontrollerad och förutsägbar situation.  

 

Resultatet att personlighetsfaktorerna Utåtriktning och Öppnenhet korrelerar positivt 

med riskbenägenhet och att Vänlighet och Samvetsgrannhet korrelerar negativt med 

riskbenägenhet,  bjöd inte på några överraskningar och överensstämmer med tidigare 

forskning (McCrae & Costa, 1991; Nicholson et al., 2005; Soane & Chmiel, 2005; 
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Trimpop et al., 1999). Förvånande var däremot resultatet gällande de individer som 

förväntades vara minst riskbenägna, Neurotikerna. Att denna faktor inte kunde 

kopplas till en lägre grad av riskbenägenhet än de andra fyra faktorerna vilket hade 

förväntats, gjorde att studien tog sig en lite oväntad vändning. Andra förklaringar än 

enbart personlighetsfaktorerna användes, till exempel ålderns inverkan på en individs 

personlighet. Där visar forskningen att Neuroticismens kännetecken såsom oro, 

ångest, nervositet, emotionell instabilitet, irritabilitet och osäker, avtar med åldern 

(Pervin, Cervone & John, 2004, refererat i Zakrisson, 2010) vilket eventuellt gör att 

individen vågar ta mer risker.  

 

Likt många andra studier inom området personlighetsfaktorer och riskbenägenhet, har 

denna studie undersökt riskbenägenhet och personlighet på faktornivå. Detta ger en 

något grovkornig förståelse för sambandet mellan dessa två områden, eftersom den 

bortser ifrån nyanserna i faktorerna, de så kallade facetterna. Chauvin et al. (2007) 

har valt att fördjupa sig och undersöka facetternas betydelse för individen avseende 

benägenheten att vara mer eller mindre riskbenägen. Om hänsyn även tas till 

facetterna av personlighetsfaktorerna, visar deras studie att spridningen blir större. 

Detta innebär också att träffsäkerheten blir större då jämförelser görs mellan 

riskbenägenhet och personlighetsfacetter (Chauvin et al., 2007). Om föreliggande 

studie istället för att stanna vid att studera personlighetsfaktorerna, även hade valt att 

studera personlighetsfacetternas koppling till riskbenägenhet, kanske resultatet hade 

blivit ett annat.  

 

En fördel med föreliggande studie var den stora mängd data som insamlades (N=189) 

och även den stora spridningen inom urvalsgruppen. Detta är en fördel när det 

kommer till möjlig generaliserbarheten av studien till andra individer än de undersöka 

(Borg & Westerlund, 2006). Ett bekvämlighetsurval användes bestående av 

respondenter ifrån olika organisationer, yrkesgrupper och arbetsplatser, men även i 

olika åldrar för att på så sätt försöka fånga upp individer med olika typer av 

personlighetsfaktorer och grad av riskbenägenhet (Musolino & Hershenson, 1977). 

Helt enkelt för att få en så stor spridning som möjligt. Av den anledningen uppsöktes 

medlemmar som var aktiva i en fallskärmsklubb där möjligtvis individer som laddar 

högt på personlighetsfaktorn Utåtriktning kunde finnas (Soane & Chmiel, 2005), där 

denna faktor bland annat består av facetterna optimistisk, aktivitet och intensitet.  

Programledare på en närradiostation besöktes eftersom de kunde tänkas ladda högt på 

personlighetsfaktorn Öppenhet, som exempelvis består av facetterna idéer, fantasi och 

agerande (Goldberg, 1999, refererat i Chauvin et al., 2007). Öppenhet i sig utgör ett 

kognitivt stimulus för risksökande tillsammans med att denna faktor har ett öppet 

sinne för att experimentera och att stå ut med osäkerhet, vilket borde var vardagsmat 

för nämnda programledare. Äldre respondenter inkluderades i studien eftersom dessa 

kunde tänkas ladda högt på personlighetsdraget Vänlighet, som bland annat består av 

facetterna medgörlighet och ömsinthet. Individer med höga poäng på 

Samvetsgrannhet, som bland annat består av facetterna ordentlighet, 

prestationsinriktad och självdisciplin (Bagby et al., 1999), hoppades 

uppsatsförfattarna fånga upp via studenterna på universitetet utifrån att nämnda 

facetter främjar deras akademiska karriär (Cutcliffe, 2003, refererat i Soane & 

Chmiel, 2005). Och så slutligen Neuroticism, som exempelvis innehåller facetterna 

ångest, depression och sårbarhet, torde återfinnas i flera av ovan nämnda grupper.  
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Sammanfattningsvis och på det stora hela ligger resultatet av föreliggande studie i 

linje med den föreställning som uppsatsförfattarna hade från början. Dock finns det 

några intressanta infallsvinklar som skulle vara spännande att närmare studera i 

framtida forskning vilka kort nämns här nedan. 

 

Förslag på framtida forskning 

Utifrån resultatet i föreliggande studie där det inte finns någon koppling mellan 

faktorn Neuroticism och riskbenägenhet, skulle det vara spännande att göra en 

longitudinell studie och närmare studera individer som laddar högt på faktorn 

Neuroticism och graden av riskbenägenheten över tid, om den förblir stabil eller om 

förändras.  

 

Slutligen skulle det i framtida forskning vara intressant att närmare studera om det är 

möjligt att predicera individers grad av riskbenägenhet enligt RPS, men också 

inkludera en valsituation som är formulerad som positiv/säker respektive 

negativ/riskabel, så kallad framing, och utifrån personlighetsfaktorerna och facetterna 

i femfaktormodellen (BFI). En annan intressant studie skulle vara att genomföra 

direkta observationer på hur individer väljer i riskfyllda moment såsom deltagare i 

tidigare nämnda tv-programmet Postkodmiljonären, och jämföra det med deras 

personlighetsfaktorer- och facetter enligt femfaktormodellen.  
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Appendix A 

 

Risk Propensity Scale (RPS) – översatt version 

 

Vänligen ange i vilken utsträckning du håller med eller inte håller med om följande 

påståenden genom att göra en ring runt det alternativ som du föredrar. Försök att inte 

tänka för länge innan du svarar; vanligtvis är din första ingivelse den bästa. 

 

 

1.  Säkerhet först. 

 

stämmer inte alls  1  2  3  4  5  6  7  8  9 stämmer 

helt 

 

2.  Jag tar inga risker med min hälsa. 

 

stämmer inte alls 1  2  3  4  5  6  7  8  9  stämmer 

helt 

 

3.  Jag föredrar att undvika risker. 

 

stämmer inte alls 1  2  3  4  5  6  7  8  9  stämmer 

helt 

 

4.  Jag tar risker regelbundet. 

 

stämmer inte alls 1  2  3  4  5  6  7  8  9  stämmer 

helt 

 

5.  Jag tycker inte alls om när jag inte vet vad som ska hända. 

 

stämmer inte alls 1  2  3  4  5  6  7  8  9  stämmer 

helt 

 

6.  Jag ser vanligtvis på risker som en utmaning.  

 

stämmer inte alls 1  2  3  4  5  6  7  8  9  stämmer 

helt 

 

7.  Jag ser på mig själv som en som . . . 

 

undviker risker 1  2  3  4  5  6  7  8  9  söker sig till 

risker 
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Appendix B 

 

The Big Five Inventory (BFI) – översatt version 

 

Här följer ett antal kännetecken som antingen passar eller inte passar in på dig. Till 

exempel, håller du med om att du är någon som tycker om att tillbringa tid 

tillsammans med andra? Vänligen skriv en siffra intill varje påstående för att visa till 

vilken grad du håller med eller inte håller med om påståendet.  

 

 
 

Stämmer mycket bra    Stämmer ganska bra   Stämmer varken bra eller dåligt    Stämmer ganska dåligt     Stämmer mycket 

dåligt 

 

 1  2 3  4   5 

 

 

Jag ser mig själv som någon som . . . 

 
__1.   är pratig __23. tenderar att vara lat 

__2.   tenderar att hitta fel hos andra __24. är känslomässigt stabil, ej lätt upprörd 

__3.   gör ett grundligt jobb __25. är uppfinningsrik 

__4.   är deprimerad, dyster __26. har en bestämd personlighet 

__5.   är nyskapande, kommer med nya idéer __27. kan vara kylig och reserverad 

__6.   är reserverad __28. framhärdar tills uppgiften är slutförd 

__7.   är hjälpsam, osjälvisk tillsammans med andra __29. kan vara nyckfull 

__8.   kan vara lite slarvig __30. gillar konstnärliga, estetiska upplevelser 

__9.   är avslappnad, bra på att hantera stress __31. ibland är blyg, hämmad 

__10. är nyfiken på många olika saker __32. är hänsynsfull och vänlig mot nästan alla 

__11. är full av energi __33. gör saker effektivt 

__12. startar bråk med andra __34. förblir lugn i ansträngda situationer 

__13. är en pålitlig arbetstagare __35. föredrar rutinarbete 

__14. kan vara spänd __36. är utåtriktad, sällskaplig 

__15. är finurlig och en tänkare __37. ibland är ohövlig mot andra 

__16. entusiasmerar andra människor __38. gör upp planer och fullföljer dom 

__17. har en förlåtande natur __39. lätt blir nervös 

__18. tenderar att vara oorganiserad __40. tycker om att reflektera, leka med nya idéer  

__19. oroar sig mycket __41. har ett fåtal konstnärliga intressen 

__20. har en livlig fantasi __42. tycker om att samarbeta med andra 

__21. tenderar att vara tystlåten __43. lätt blir distraherad 

__22. vanligtvis är hoppfull  __44. är enastående inom konst, musik el. litteratur 

 

 

Vänligen kontrollera: Har du skrivit ett nummer framför varje påstående? 

 


