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Personlighet i en handväska! 
Kopplingen mellan Big Five och medhavda föremål 

 
Tage Norén 

 
Sherlock Holmes har visat på slutledningskonsten att koppla ledtrådar från en 
situation till personlighet. Är det då inte möjligt att säga mer om en person på 
bas av föremål som är relativt statiska/konsistenta i ens användning över hela 
dagen? Praktiserandet av profilering baseras på sambandet mellan 
personlighet och beteende men forskning har visat att beteenden inte alltid 
speglar vår personlighet. Denna studie syftade till att undersöka om 
personlighet kunde användas som prediktor till föremål. En förstudie med sju 
deltagare gjordes för att utforma en checklista med 48 föremål som 
sammanfogades med Big Five till en webbenkät. Webbenkäten besvarades av 
449 kvinnor. De 48 föremålen användes som beroende variabler i simultana 
logistiska regressionsanalyser varav 15 var signifikanta. Modellerna gav 
studien stöd för att personlighet som prediktor påverkar sannolikheten av att 
bära eller inte bära 15 föremål. Kompletterande studier bör göras för att 
utforska potentiellt samband mellan beteenden och föremål. 

 
Keywords: identity, predictions, Big Five, profiling, personality 

 
 

Inledning 
 
Vem är jag? En enkel fråga om identitet med ett desto komplexare svar där dess komplexitet 
bäst blir belyst med historien om Theseusskeppet. Westphal (1998) använde den filosofiska 
paradoxen över identitetsskapandets rörelse i tid. Theseus var den mytomspunna karaktären 
som dräpte minitauren Minos och för att hylla den heroiska akten skapades en tradition, med 
att ta Theseusskeppet och återskapa resan mellan Athene och Kreta. Men i och med att tiden 
gick uppkom slitage från resorna vilket ledde till att man behövde byta ut delar av skeppet. De 
trasiga delarna byttes ut till identiska nyare delar för att bevara originaliteten hos skeppet. Men 
hur många delar kan vi byta ut och fortfarande kalla det för samma skepp? Om det har gått så 
lång tid att man fått byta ut alla delar är det fortfarande samma skepp? För att komplicera det 
ytterligare, säg att någon samlat upp alla gamla delar och bygger upp ytterligare ett skepp, vilket 
är då Theseusskeppet? Tar man denna metafor i kontrast med vår egen identitet, säg att varje 
del av skeppet är en del av dig, vad eller hur mycket kan man byta ut eller förändra och 
fortfarande kalla du för du? Varje individ är en samling av allt från biologi, kognitioner, 
motivationer och ett framför allt unikt sätt att se på världen där detta är skapt av allt från 
erfarenheterna från förr, upplevelserna av nuet, visionerna och föreställningar om framtiden, 
som i sin tur sammanfattas med ett namn där den konstanta interaktionen utgör din identitet. 
Identitet är alltså inte statisk utan i ständig rörelse, som sagt skapt av eller i konstant interaktion 
med tid, vilket förklarar att den du var för tio år sedan inte är den du är idag. Väldigt ofta när vi 
ser tillbaka på oss själva är det knappt att man känner igen sig på grund av den förändring som 
skett. Historian om Theseusskeppet beskriver inte bara komplexiteten i tid utan problematiken 
med att urskilja vad som skall ingå i begreppet identitet. Därav svårigheten att urskilja exakt 
vad man inte kan utesluta och fortfarande behålla sin identitet. Ur det filosofiska perspektivet 
har man inom psykologin accepterat att svaret på frågan om ”vem är jag” inte har ett konkret 
svar utan att man består av en samling av allt från utseende, egenskaper, motivationer, drömmar, 
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erfarenheter och tendenser till beteenden till så mycket mer, där den unika kombinationen skulle 
kunna utgöra svaret. För att begränsa oss i denna studie om när, så säger vi nu. För att begränsa 
oss om vad, så säger vi personlighet (Westphal, 1998). 
 
 
Big Five 
 
En av de dimensioner hos identitet som är mätbar för att urskilja vem man är, är personlighet. 
Det finns åtskilliga perspektiv på personlighet vilket i denna studie begränsat till 
personegenskaper också kallad Traits, där man definierar personlighet genom att förklara 
tendenser till vissa beteenden. Tendensen att i en specifik situation ha större sannolikhet till ett 
visst beteende än ett annat, där det som skiljer ett beteende från en tendens till ett beteende är 
att tendensen är bestående över tid (Larsen & Buss, 2010). 
     Personegenskaper i sin tur fokuserar på att hitta de kärndimensioner som sammanfattar en 
individs konstanta mönster av respons. Den vanligaste metoden inom perspektivet som mäter 
och urskiljer de signifikanta dimensionerna är Big Five vilket består av just fem dimensioner. 
En metod induktivt skapad genom att mäta människors varians i personlighet, där personlighet 
beskrivs med centrala kategorikomponenter. Enligt Barrick och Mount (1992) grundades teorin 
av McCrae och Costa som identifierade de grundläggande dimensionerna i den så kallade 
femfaktormodellen.  
 
     Samvetsgrannhet (Conscientiousness). Samvetsgrannhet mäter tendensen för noggrannhet, 
prestationsvilja, självdisciplin, ordningsamhet, plikttrohet och förtänksamhet. Dess motsatts är 
då lättsamhet, benägenhet för slarv, chanstagning, lättja och likgiltighet (Barrick & Mount, 
1991).  
     Little (2014) skrev att man lätt då uppfattar ett högt värde i samvetsgrannhet som något 
väldigt positivt, vilket det finns många studier som visar belägg för. Det har bland annat visats 
vara en stark prediktor för bättre betyg i gymnasiet och högskolan, större sannolikhet att få ett 
jobb och bättre lön, bättre hälsa och längre liv. Det finns många positiva sidor med ett högt 
värde men kan det finnas fördelar med ett lågt värde? Little beskrev en teori att värderandet av 
ett högt eller lågt värde handlar om konstituenten ”fördelaktighet” utifrån kulturen som är 
aktuell. I en omgivning som är mer kaotisk, desorienterad, föränderlig och hektisk är en person 
med lågt värde i samvetsgrannhet bättre lämpad. Detta påvisade Hogan och Hogan (1993) som 
observerade att ett lägre värde i samvetsgrannhet var mer associerad med större talang, då talang 
inom musik visats korrelerar med kreativitet och improvisation. Detta i sin tur är inte enhetligt 
med ett högt värde i samvetsgrannhet, då personer som tenderar att vara mer ordningsamma 
inte heller tenderar att improvisera. Att utifrån vad för musik som skulle spelas var olika 
personer att föredra. Om det gällde nationalsången var en person med högt värde att föredra 
medan i övrigt föredrogs det ett lägre värde på personen. Så utifrån situation och kultur är olika 
nyanser av personlighet att föredra.  
      
     Vänlighet (Agreeableness): Vänlighet handlar om rättframhet, tillit till och förtroende 
för andra, hjälpsamhet, samarbetsvilja och medkänsla. Dess motpol är avvisande hållning, 
misstänksamhet, irritation riktad mot andra, cynism och brist på samarbetsvilja (Barrick & 
Mount, 1991). Är detta en dimension där endast ett högt värde är att föredra? Även här finns 
det två sidor av samma mynt, där ett lågt värde har en positiv korrelation med inkomst. Detta 
bland annat för att personer med ett lägre värde på vänlighet värderar att yttra en åsikt högre än 
konsekvensen av att ha yttrat den, där en person med högre värde skulle värdera konsekvensen 
högre. Säg att den fiktiva personen Sofia har ett högt värde i vänlighet och kallas in till sin chef 
för löneförhandling. Löneförhandlingen går ut på att argumentera varför man skall ha en viss 
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lön men i och med att Sofia har ett högt värde i vänlighet tenderar hon att hålla med sin chef 
oavsett vilket lön som presenteras. Om Sofia däremot hade ett lågt värde i vänlighet skulle hon 
tendera att inte hålla med sin chef om lönen inte skulle anses ok, utan hon skulle värdera sin 
lön framför att hålla den vänskapliga ”friden”. Vänlighet skulle därav kunna värderas 
kontextuellt baserat på dess fördelaktighet. Visst är det bra att man kan argumentera om sin lön 
i en löneförhandling utan personliga hinder men lika illa är bristen av dessa hinder inom ett 
yrke då det handlar om att värna om relationer. En anledning till att vänlighet är den sämsta 
prediktorn för prestation inom arbetslivet kan vara just dessa två ”outliers” där den ena bara 
håller med och den andra endast säger emot (Little, 2014). 
 
     Neuroticism (Neuroticism). Neuroticism är det mått som beskriver hur “känslomässigt 
instabil” man är. Högt värde i denna visar på en person som är mer nervös, spänd, ångestfull, 
bekymrad och orolig. Ett lågt värde visar således på en mer känslomässigt stabil person som är 
mer balanserad i humör, lugn, positiv, mindre stressad och bekymmersfri (Barrick & Mount, 
1991).  
     Detta är den dimension som mest korrelerar med lycka eller allmänt välmående. Ett högt 
värde visar ofta på att en person tenderar att må sämre, känna mer negativa känslor än positiva, 
indikera problematik i relationer, mindre jobbtillfällen och större sannolikhet för mental ohälsa. 
Den delen inom neuroticism som skulle kunna vara tolkningsbar utifrån värde är en individs 
känslighet, där personer med högt värde generellt är mer mottagliga för sensoriska upplevelser 
så som faror och hot, vilket i sin tur kan ses som adaptivt i form evolutionärt fördelaktigt. 
Neuroticism är också den dimension som fungerar som en förstärkare till de övriga faktorerna 
i Big Five. Exempelvis då individer med ett högt värde i samvetsgrannhet också har ett högt 
värde neuroticism har ett högre värde i samvetsgrannhet än de med ett lågt värde i neuroticism 
(Little, 2014). 
 
     Extraversion (Extraversion). I Extraversion mäts en persons utåtriktning eller den sociala 
biten av ens personlighet. Har man ett högt värde i extraversion så tenderar man att vara mer 
social, utåtriktad, självsäker, energifull, entusiastisk, generellt mer framåt. Motpolen till 
extraversion är introversion vilket är då man har ett lågt värde och dessa människor 
karaktäriseras av att vara mer reserverade, blyga, tystlåtna, och allmänt mer inåtriktade (Barrick 
& Mount, 1991).  
     Little (2014) skrev om skillnaden mellan högt och lågt värde i extraversion; att man som 
extrovert (högt värde) anses som mer självsäker och som introvert (lågt värde) mer blyg vilket 
enligt Little är rent av fel då detta är en beskrivning av orsaken till en tendens istället för en 
objektiv beskrivning. Man kan dock säga att en extrovert individ är mer högljudd medan en 
introvert är mer tystlåten och utelämna förklaringar som att ”det beror på” exempelvis blyghet, 
energifullhet eller positivism. Han formulerade orsaksförklaringarna i dimensionen först med 
ett biologiskt inslag, där ett högt värde i extraversion visat på att man haft en lägre arousal nivå 
”fysiologiskt mått på upplevd stimulans, aktivering, upphetsning och vakenhet” (Warwar & 
Greenberg, 1999) och att ett lågt värde i extraversion visat på ett högt värde i arousal. I strävan 
att balansera ut denna nivå av arousal så tenderar extroverta att försöka öka den medan 
introverta sänka sin och att det är detta som i sin tur genererar skillnaden i själva beteendet. Att 
orsaksförklaringen till att en introvert individ inte väljer att gå på en fest inte är för att hen är 
asocial, blyg eller mentalt inkapabel utan för att behovet inte finns. 
 
     Öppenhet (Openness to Experience). Ju högre värde på öppenhet desto mer fantasifull, 
nyfiken, estetisk, inlevelserik, inspirerande och framförallt mer öppen för nya idéer är man. 
Lågt värde visar på mer ointresse för nymodigheter och nya upplevelser, konservatism och 
konventionellt tänkande (Barrick & Mount, 1991). Personer med högt värde i öppenhet tenderar 
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även att vara mer mottagliga för en större variation av emotioner så som ångest, depressioner, 
aggressivitet, lycka, förundran och förtjusning (Little, 2014).    
 
 
Skillnaden i hur vi attribuerar till oss själva och andra 
 
Kan vi observera beteenden för att indirekt observera dispositioner? För mitt beteende är fullt 
konsekvent med min personlighet och därför bör andras vara det, eller? Vi tenderar att göra en 
distinkt skillnad i hur vi förklarar ett händelseförlopp runt omkring oss själva och andra. Self-
serving attributions är tendensen att förklara ett händelseförlopp med positiva utgångar med 
interna orsaker (jag är rätt smart) medan om förloppet hade genererat ett negativt utfall så hade 
det förklarat det med externa orsaker (läraren ogillar mig). Tendensen att förklara en händelse 
där ens eget beteende eller inre dispositioner är den direkta orsaken sker i mycket större 
utsträckning om detta är associerat till ett positivt utfall än ett negativt. Det vill säga, så är ditt 
beteende den direkta orsaken baserad på dina dispositioner om resultatet varit fördelaktigt men 
endast en konsekvens ifall utfallet var negativt (Heider, 1958).  
     Komplexiteten i frågan om ”vem är jag?” verkar inte hindra oss från att ställa frågan ”vem 
är du?”. Även om self-serving attributions är mer om felet i den egna attribuering där man inte 
är konsekvent huruvida man tolkar detta samband är det inte det ända tankefel vi gör. Actor-
observer difference (skillnaden mellan aktör-observatör) är tendensen att se eget beteende mer 
baserat på situation och andras som en del av deras personlighet. Skillnaden i tolkningen av 
beteende mellan andras beteenden och ens egna, är att andras är mer en-dimensionella och lätt 
beräknelig medan det egna är mer flexibelt och oberäkneligt. Denna skillnad kan förklaras av 
att man har två olika kunskapsbaser som grund för tolkningen av det observerade beteendet. 
Där själva observatören av händelseförloppet förklarar beteendet baserat på dispositioner hos 
individen av den orsak att vi som människor tenderar att läsa av ett beteende som ett steg i en 
serie av upprepade liknande beteenden utan att inkludera potentiella föreliggande orsaker till 
beteendet i slutledningen. Medan i förklaringen av ens eget beteende så är kunskapsbasen 
”full”. Därav skillnaden i slutledningsprocessen (Lewis, 1995).  
     Så tolkningen av ett beteendes samband till dispositioner varierar baserat på upplevd 
konsekvens av en händelse och situationen påverkar bara när observationen gäller oss själva 
men saknar detta samband när de gäller andra? Om man medvetengör skillnaden i dessa 
tendenser av observerande och slutledningsprocesser, kan det fastlås att våra kognitiva 
processer inte är konsekventa. Hur bör dessa kognitiva processer då se ut för att med största 
sannolikhet hjälpa en att dra ett korrekt samband mellan beteende och disposition? Enligt 
Kelleys (1973) discounting principle (avdragsprincipen) så bör man inte anta att en person har 
en benägenhet att bete sig på ett visst sätt om den gör precis det som situationen pressar dem 
att göra. Man är befogad att anta, att en person har en benägenhet att bete sig på ett visst sätt 
om den gör tvärtemot det som situationen pressar dem att göra eller beter sig utan någon som 
helst press från situationen. 
 
 
Kraften av situationen och beteendet 
 
Om vi leker med tanken att vi gör all attribution utan någon form av bias, att vi har full 
information om en persons dispositioner och att dessa tillsammans pekar på en riktigt god 
människa, betyder det att beteendet då speglar personens dispositioner till fullo? Om 
korrelationen mellan personens beteende och personlighet också hade varit absolut är detta ofta 
begränsade till vardagliga situationer, men vad händer i situationer som inte är vardagliga? 
Milgram (1963) noterade i sina undersökningar om lydnad att våra beteenden inte alltid är 
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konsekventa med våra dispositioner om kraften av situationen är för stor. Milgram ville testa 
ifall en person under en auktoritet var kapabel att bestraffa en annan människa och se hur långt 
han kunde få personen att gå. Kunde han genom en rad varianter av påverkan få en person att 
ge en annan människa en dödlig elektrisk chock? Milgram samlade in 40st psykiatriker för att 
låta dem uppskatta hur stor andel av ”normala” människor de trodde var kapabla att ge en dödlig 
stöt under press. Psykiatrikerna uppskattade att en person per 1000 skulle ha den kapaciteten. 
Trots att endast 1.2% av deltagarna rapporterade att de själva skulle vara kapabla att ge maximal 
bestraffning innan medverkan, resulterade experimentet i att det var 65% som gav 450v vilket 
var en dödlig dos. Milgram noterade existensen av möjligheten att bli påverkad till ett beteende 
som man själv skattat att inte vara kapabel till.  
     En variant som kan appliceras i mer vanligt förekommande förhållanden är konformitet, att 
bli påverkad till ett beteende man inte annars skulle haft, en förändring av ens beteende grundat 
på verkliga eller upplevda föreställningar på andra människor. En av förklaringarna till den 
typen av förändring av beteende är att man anpassar sig till den normativa förväntningen, att 
normen är grundad på mer information och således mer rätt, normativ influens. Ett annat sätt 
att ändra beteende är informativ influens vilket är när man väljer att göra ”rätt” av en objektiv 
anledning (Deutsch & Gerard, 1955). 
     Ett annat centralt begrepp är deindividualisering vilket innefattar att en individs beteende 
direkt påverkas eller kontrolleras av situationens krav. Själva behovet av handlingen är så pass 
primärt att det överskrider tanken om själva beteendet. Att vår egen moral, etik och själva 
förmåga att värdera det egna agerandet ersatts av ett omedvetet, driftfullt beslut att göra en viss 
handling. Att en situations krav kan upplevas så starkt att den får oss att ”inte tänka” utan blint 
handla i riktning med situationens förväntningar (Zimbardo, 2007). 

Little (1996) har kompletterat femfaktor modellen med inkluderingen av s.k. Free traits 
vilket innebär möjligheten att en högt skattad introvert person kan agera väldigt extrovert om 
beteendet är gynnsamt utifrån aktuella motivationer. Little beskrev det som att ens 
grundläggande personlighetsdimensioner inte låser vår personlighet till specifika beteenden 
orelaterade situationen utan snarare kartlägger vilka beteenden som är mest naturliga för oss. 
Där den mest introverta professorn kan anpassa sitt beteende utifrån situationen och bete sig 
extrovert under en föreläsning för att på bästa sätt fånga elevernas uppmärksamhet, att det 
beteendet anses mest optimalt utifrån ens egna uppsatta mål (personal projects). Sedan 
introducerar Self-monitoring vilket är den egenskap, vilja eller tendens att anpassa sin 
personlighet till situationen. Där den mest self-monitoring (självmedvetna personen) anpassar 
sig till fullo efter vad situationen pressar dem att göra medan den minst självmedvetna personen 
står fast vid sina grundläggande personlighetsdimensioner oavsett situation. Han belyste även 
vikten av att kunna bemyndiga och dämpa selektiva egenskaper från ens personlighet för att 
bäst anpassa sig till situationen och behålla så mycket av ens kärn personlighet utan att behöva 
gå ur karaktär i för hög grad. (Little, 1996). Milgrams forskning, deindividualisering, fria traits 
och konformitet är alla exempel på när våra beteenden inte speglar vår personlighet. Kan man 
då observera ett beteende i en situation och säga något om personen?  
 
 
Profilering, ett antagande om samband mellan personlighet och beteende 
 
Profilering är ett polisiärt spaningsinstrument där demografiska, sociala och beteendemässiga 
beskrivningar sammanställs och bildar den mest sannolika gärningsmannen som sedan ställs i 
kontrast med de misstänkta för att reducera antalet (Rikspolisstyrelsen, 1994). I Sverige har 
användandet av gärningsmannaprofilering blivit aktuellt efter utformandet av GMP-guppen 
1991 i samband med fallet med gärningsmannen Lasermannen där den första profilen 
utformades 1992 (Granhag & Christianson, 2008). Gruppen består idag av åtta personer med 
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en kompetens innefattande kriminaltekniker, beteendevetare, rättspsykiatriker och rättsläkare. 
Dessa experter utgår från själva brottsplatsen där de utför en så kallad ärendeanalys. Dessa 
experter kallas även in för att länka olika brott till misstänkta och att utreda ouppklarade 
ärenden. Detta trots en avsaknad av konsekvent vetenskapligt stöd om signifikant samband 
mellan disposition och beteende i en specifik situation. Mokros och Alison (2002) jämförde 
100 män åtalade och fällda för våldtäkt på främling/ar. Detta för att se om det fanns specifika 
samband, ifall personer som gjort liknande brott också har andra saker som korrelerade. Studien 
fick dock inget signifikant resultat med jämförelser av ålder, sociodemografiska funktioner 
(jobbsituation eller etnicitet) och tidigare domar.  
     Trots bristen på empiriskt stöd är det en fortsatt levande praktik framförallt i USA, med ett 
användande upp till 1000 fall per år. England rapporterade 242 fall mellan 1981-1994 medan 
länder så som Sverige, Finland, Nya Zealand, Sydafrika, Tyskland, Nederländerna, Kanada, 
Irland, Malaysia, Ryssland och Zimbabwe alla har rapporterat att profilering använts, dock utan 
mätningar som uppskattar i hur stor utsträckning (Snook, Cullen, Bennell, Taylor & Gendreau, 
2008). Att profilering används av rättsväsenden utan större empiriskt stöd kan bero på den 
normativ tro inom polisen att ett dispositionellt samband till beteende existerar (Torres, 
Boccaccini & Miller, 2016) vilket har kompletterats på senare år där det fastslagits att en person 
som gjort liknande brott också haft liknande demografiska egenskaper så som vart man bor, typ 
av anställning, avvikande sexuella beteenden, relationsstatus, tidigare fällda domar, och 
psykologiska besvär (Goodwill, Lehmann, Beauregard & Andrei, 2016). Problematiken ligger 
sedan i att praktiskt kunna observera sådana samband för att kunna göra användbara 
prediktioner. 
 
 
Predicering av personlighet 
 
Det ovannämnda tydliggör problematiken i att koppla praktiskt observerbara samband för att 
kunna dra effektiva slutsatser om en person. Trots detta har den så kallade psykologiska 
profileringen av gärningsmän vid brottsutredningar florerat på media i decennium. Den primära 
faktorn som har varit mest aktuell inom profilering har varit demografiska variabler men kan 
de tänkas att demografiska variabler har personlighet som en samvarierande variabel? Tar man 
Torres et al. (2016), Goodwill et al. (2016) och Snook et al. (2008) studier i beaktning så är den 
frågan inte långt från ett svar. Legender så som Sherlock Holmes visar på extrema 
slutledningskonster där han kan med ren observationsförmåga se och koppla de mest elementära 
små detaljerna från en situation till händelsen i situationen till tänkbar gärningsman. En metodik 
som används framförallt av FBI där man genom dynamisk-psykologiska analyser strävar efter 
att fastslå profiler men som åtskilliga artiklar hävdar är rena myter (Snook et al., 2008). CSI, 
Criminal Minds, Sherlock Holmes är ett fåtal av de exempel på media som visar på användandet 
av denna slutledningskonst, men om det då går att säga så mycket om en människa baserat 
endast på ledtrådar från en specifik situation är det då inte möjligt att säga mer om en person på 
bas av föremål som är relativt statiska/konsistenta i ens användning över hela dagen? Att en 
individ predicerar en rad specifika situationer och sedan förbereder sig till dessa situationer. 
Kan en stor del av variansen mellan människor finnas i vilka situationer vi predicerar? Dessa 
situationer lär även skiljas åt utifrån grad av frivillighet; alla går i grundskolan i Sverige (ingen 
frivillighet) men ett antal väljer att läsa högskola (högre grad av frivillighet). Men även om vi 
predicerat exakt samma situationer förbereder vi oss då lika till samma situation? Även här kan 
det finnas en varians mellan människor där olika människor förbereder sig olika till samma 
situation. Även om studier skulle ha genererat verktyg för att kunna predicera ett beteende från 
en personlighet blir det inte praktiskt genomförbart. Problematiken ligger inte i att bevisa 
sambandet utan i de olika kriterierna som skulle krävas för sådana prediktioner. Om man vill 
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predicera ett beteende från en personlighet krävs det att personligheten redan är uppdagad, där 
det skulle vara en unik process i sig att få den känd, vilket gör denna form av prediktion svår 
att bedriva i praktiken. Den andra problematiken är att man inte kan observera ett beteende i en 
situation då detta blir irrelevant om man inte kan göra det under upprepade tillfällen. Om man 
inte kan använda discounting principle är denna typ av prediktion ytterst svår, då det finns för 
många faktorer som kan påverka, exempelvis; externa källor som situationen eller interna källor 
som personal projects. Vilket kan påverka en person till ett visst beteende utanför ens 
grundläggande natur. Bristen av ett samband som skulle kunna ligga till grund för en 
prediktionsmetod som skulle vara både praktisk att bedriva i praktiken och observerbar utan 
större risk för attributionsfel genererade följande studier. 
 
 

Studie 1 
 

Studie 1 var en pilotstudie med syfte att skapa ett underlag för en checklista av föremål som 
skulle påträffas vid en inventering av en person och dess medhavande bagage. En checklista 
som skulle fungera som en samling av beroendevariabler i Studie 2. Frågeställning var, ”Vilka 
föremål skulle påträffas ifall du skulle inventeras just nu?” 
 
 
Metod 
 
     Deltagare. Urvalet av deltagarna handplockades utifrån tillgänglighet. För att få så stor 
varians av personlighet som möjligt skedde handplockningen utifrån den komponent som 
ansågs mest relevant vilket var sysselsättning. I förstudien deltog sju kvinnor (en pensionär, två 
undersköterskor, en student och tre redovisningskonsulter). Denna studie skedde i mellersta 
Sverige i en medelstor stad på våren 2017. 
 
     Procedur. Respondenterna kontaktades personligen där de tillfrågades om deltagande. De 
informerades initialt om att medverkan gällde en förstudie inför en C-uppsats, att insamlat 
material skulle behandlas konfidentiellt, att medverkan var frivillig, att den öppna inventeringen 
gick att avbryta om så önskades och att datan som samlades in endast skulle användas i 
forskningssyfte. Jag och varje deltagare kartlade tillsammans vilka föremål som skulle påträffas 
ifall de fick genomgå en grundlig visitering.  
 
     Databearbetning. Metoden var en öppen inventering som tog ungefär 30 min och genererade 
en halv A4 med föremål per person. Materialet genomgick en variant av meningskoncentrering 
i linje med Kvale och Brinkmann (2014) vilket menas att man reducerar överflödigt material 
vilket i denna studie var dubbletter och föremål som namngavs olika men kunde sammanfattas 
med ett mer abstrakt ord. Efter att alla inventarier sammanställdes och meningskoncentrerades 
uppföljdes det med ett interbedömarreliabilitetstest vilket gick ut på att en annan 
psykologistudent fick observera det ursprungliga materialet och därefter göra en egen 
meningskoncentrering för att verifiera databearbetningens reliabilitet. Detta genererade ett 
symmetriskt Cohen´s kappa =.85, vilket visar på stark reabilitet. Därefter gjordes en 
deltagarvalidering, där alla sju deltagare kontaktades och fick verifiera att samtliga föremål var 
tänkbara att bära med sig, vilket alla kunde bekräfta. I samma möte fick varje deltagare stätta 
checklistan på prov för att få en uppskattad tidsangivelse vilket resulterade i en checklista som 
tog ca; 5–10 min att slutföra. 
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Resultat och diskussion 
 
En samling av 48 föremål genererades vilket var följande; Nål, Penna, Laptop, Surfplatta, USB, 
Almanacka, Dokument, Glasögon, Läppglans, Smink, Kam, Läppstift, Hårspänne, Hårsnodd, 
Spegel, Säkerhetsnål, Läppsyl, Nagelfil, Nagellack, Hörlurar, Halstabletter, Snacks, 
Tuggummi, Ögondroppar, Alvedon/Ipren, P-piller, Kondom, Tops, Servetter/Våtservetter, 
Handsprit, Plåster, Smycken, Parfym, Stegräknare, Medicin, Dryck, Kontanter, Plånbok, 
Mobiltelefon, Cigaretter, Snus, Tändare, Nyckelknippa, Korthållare, Kvitton, Rabattkuponger, 
Tamponger, Lampa och Övrigt.  
     Förstudiens syfte att sammanställa ett underlag för Studie 2 och besvara frågeställningen 
”Vilka föremål skulle påträffas ifall du skulle inventeras just nu?” kunde besvaras. Kultur och 
aktuella samhällsnormer i denna studie bör tas i beaktning då dessa i högsta grad kan antas 
korrelera med vilka föremål som noterats i resultatet. En del av föremålen skulle kunna 
abstraherats ytterligare så som Alvedon/Ipren och medicin till farmakon, läkemedel eller 
medikament men i och med den induktiva andan av studien behölls dessa. Detta för att kunna 
vara en grund för det potentiella framtida skapandet av dikotoma observationer som praktiskt 
skulle kunna användas för slutledningsprocesser. Om man kan reducera tolkningsfriheten som 
skulle komma med kategorivariabler bör detta göras och därav samla så mycket specifik data 
som möjligt. Ett argument i samma riktning skulle vara att det faktiskt går att specificera mer 
så som vilken typ av lampa eller om du har ett annat märke än Ipren. Även det bör tas i beaktning 
till framtida studier då man breddar denna grund.  
 
 

Studie 2 
 
Går det att uppdaga tendensen till ett beteende genom att observera olika prediktioner en individ 
har gjort? Där prediktionerna för vilka situationer vi kan tänkas påträffa under dagen kan 
observeras genom vilka olika förberedelser en individ har gjort i form av föremål. Att uppdaga 
inte bara skillnaden i varians av situationer utan även variansen i förberedelser till samma 
situation. Där prediktionerna skall vara skapt av tid, därav bestående över tid och därav 
möjliggöra observationen av tendensen till ett beteende i form av förberedelser, i form av 
föremål. Det vill säga variationen mellan vilka situationer vi predicerar och variationen mellan 
hur vi förbereder oss till de specifika situationerna, då vi kan ha olika förväntningar på samma 
situation därav skiljer sig förberedelsen till dem. I denna studie begränsas dock detta till att 
fokusera på att observera potentiellt samband mellan just förberedelser och personlighet. 
 
     Hypoteser och syfte. Studien hade ett primärt mål. Att genom en induktiv ansats se om det 
fanns ett samband mellan specifika förberedelser en kvinna gjort, i form av vilka föremål man 
valt att inkludera (mestadels) i sin handväska och dimensionerna i femfaktormodellen. Där 
fokus var att se om man utifrån personlighet kan predicera vilka föremål man inkluderat i sin 
förberedelse för dagen. Går personlighet i form av Big Fives personlighetsdimensioner att 
använda som prediktorer för föremål?  
     Därav följande hypotes; Big Five dimensionerna öppenhet, extraversion, samvetsgrannhet, 
vänlighet och neuroticism går att använda som prediktorer för sannolikheten att bära eller inte 
bära föremål. 
 
 
Metod 
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     Deltagare. De antaganden som behövdes för att delta i studien var att man saknade språkliga 
eller visuella hinder som skulle begränsa eller försvåra processen av att fylla i den aktuella 
enkäten, att man hade tillgång till dator (då enkäten var i webbformat) och givet utifrån studiens 
syfte att man identifierade sig som kvinna. I studien medverkade 449 deltagare varav samtliga 
var kvinnor.  
 
     Material. Materialet bestod av ett missivbrev som första sida i en enkät som var uppdelad i 
två delar. Första delen var Zakrissons (2010) svenska översättning av John och Srivastava 
(1999) mått på de fem grundläggande personlighetsdimensionerna. Det är en beprövad svensk 
version baserad på den så kallade Big 5 inventory bestående av 44 påståenden på en likerstkala 
från 1 (stämmer absolut inte) till 5 (stämmer absolut). Dessa påståenden användes för att skapa 
följande index: Extraversion (8 items; Cronbachs alfa = .841) med påståenden som; Är pratsam, 
Neuroticism (8 items; Cronbachs alfa = .831) med påståenden som; Oroar mig mycket, 
Samvetsgrannhet (9 items; Cronbachs alfa = .778) med påståenden som; Framhärdar tills 
uppgiften är slutförd, Vänlighet (9 items; Cronbachs alfa = .737) med påståenden som; Är i 
allmänhet tillitsfull och Öppenhet (10 items; Cronbachs alfa = .764) med påståenden som; Är 
originell, kommer med nya idéer. En del påståenden var vända för att säkerställa att man inte 
svarade systematiskt utan att betänkt svaren exempelvis: Extraversion; Är reserverad. Därefter 
summerades alla påståenden till varje index, de frågor som var vända fick även svaren vända 
på vid uträkningen (fem blev ett och två blev fyra etc.).  
     Den andra delen var en inventering av medhavande föremål genom att fylla i checklistan 
som skapades i studie 1. Därefter skapades en digitaliserad version på den sammanfogade 
enkäten av missivbrevet som fungerade som en introsida, Big Five inventory och checklistan. 
Detta på internetplattformen Google Form där en webblänk genererades gör att möjliggöra 
deltagandet. 
 
     Procedur. Länken till enkäten spreds via ett selektivt snöbollsurval till Facebook-grupper 
där den större delen av populationen identifierade sig själva som kvinnor och genom att dessa 
ombads sprida den vidare. Deltagarnas medverkan skedde genom att öppna länken och dirigeras 
om till den aktuella webbenkäten. Ingen ersättning för deltagande utgick och webbenkäten var 
aktiv i fem dagar. Introsidan presenterades till varje deltagare proaktivt innan medverkan och 
handlade primärt om studiens etiska överväganden. Först informerades det om att studien 
undersökte sambandet mellan personlighet och de föremål kvinnor bar med sig följt av 
instruktioner om själva deltagandet (informationskravet). Därefter att deltagandet var frivilligt 
och att de när som helst fick avbryta sin medverkan (samtyckeskravet). Sedan att all insamlad 
data enbart skulle sammanställas på gruppnivå och inte kunde härledas tillbaka 
(konfidentialitetskravet) och slutligen att ingen obehörig skulle ta del av de enskilda svaren och 
resultatet skulle enbart användas i forskningssyfte (nyttjandekravet). 
 
     Databearbetning. All data analyserades med det statistiska programmet SPSS. I och med att 
beroende variabeln bestod av dikotoma variabler (har = 1 eller inte har = 0) valdes en logistisk 
regression. Detta för att möjliggöra beräknandet av sannolikheten att man har eller inte har ett 
föremål. En analysform som lämpas användas då variationerna av förutsättningar utgör det som 
förändrar sannolikheten på en beroende variabeln.  
     Det som bör noteras i samtliga tabeller i resultatet är ”OR” (odds ratio), vilket är då övriga 
variabler exkluderats hur mycket sannolikheten förändras vid varje ökat eller minskat värde i 
den oberoende variabeln. Exempelvis; Den starkaste av prediktorer i denna studie för penna 
(kan ses i Tabell 1 i resultatet) var Öppenhet (då övriga variabler exkluderats) med en odds ratio 
på 1.06 vilket indikerade att för varje ökat värde i Öppenhet ökade sannolikheten 1.06ggr att 
medhava en penna då övriga variabler exkluderats. Man bör även notera Β (beta) vilket är 
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likvärdigt det som presenteras i multipla regressionsanalyser och symboliserar i denna studie 
ostandardiserade koefficienterna vilket visar relationens riktning och fokus bör ligga på om 
värdet är positivs eller negativt. Två stycken Preudo-R2 mått, (Cox & Snell R2) och (Nagelkerke 
R2) förkortas till (R2

C&S - R2
Nag) redovisas till samtliga 17 oberoende variabler och kan grovt 

tolkas som en approximation av R2, vilket visar hur mycket av variationen i den beroende 
variabeln som kan förklaras av de oberoende variablerna (Cabrera, 2002).  
 
 
Resultat 
 
Simultana logistiska regressioner gjordes där samtliga modeller bestod av fem oberoende 
variabler (Extraversion, Neuroticism, Samvetsgrannhet, Vänlighet och Öppenhet) som 
användes till 48 beroende variabler i form av att ett föremål var en analys, vilket genererade 48 
analyser. Utav dessa var det 17 som hade signifikanta modeller och 15 klarade alla obligatoriska 
antaganden. Glasögon saknade signifikanta prediktorer och Lampa hade ett Hosmer & 
Lemeshow värde som var >.05. Därav exkluderas dessa från fortsatt analys. De 17 modeller 
som var signifikanta kan ses i Tabell 1 och de 15 modeller som uppfyllde alla antaganden för 
fortsatt analys presenteras ytterliga i text därefter.  
 

  Tabell 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
  De Signifikanta simultana logistiska regressionsmodellerna  

     
 

95% C.I.                                                       
för Odds Ratio 

 
Andel (%) 

Signifikanta 
Prediktorer β OR R2

C&S - R2
Nag (%) Nedre    Övre 

Penna** 73.7  Neuroticism 
Öppenhet 

-,052 
,055 

,949   
1,057 

4.3-6.3 .910 
1.022 

.990 
1.093 

Hörlurar** 68.8 Vänlighet 
Neuroticism 

Öppenhet 

-,059  
,043    
,050 

,943 
1,044 
1,051 

5.6-7.9 .902 
1.003 
1.018 

.987 
1.086 
1.085 

Glasögon* 35.6 ns   2.4-3.3   
Servetter/Våtservetter* 33.9 Samvetsgrannhet  ,053 1,055 2.6-3.7 1.013 1.098 

Dryck* 30.7 Öppenhet ,050 1,051 2.6-3.7 1.018 1.085 
Medicin* 29.8 Öppenhet ,045 1,046 3.1-4.4 1.013 1.079 
Smink** 28.7 Extraversion 

Neuroticism 
,101             
,051 

1,106 
1,052 

7.2-10.4 1.063 
1.010 

1.151 
1.097 

Läppglans** 27.8 Extraversion 
Neuroticism 

,064             
-,051 

1,071 
,959 

6.1-8.8 1.031 
.912 

1.113 
.989 

Tändare* 26.5 Neuroticism ,052 1,053 4.2-6.2 1.010 1.098 
Cigaretter** 24.5 Extraversion 

Neuroticism 
,064             
,064 

1,066 
1,066 

5.9-8.8 1.024 
1.020 

1.109 
1.113 

Parfym* 24.3 Extraversion 
Neuroticism 

,061             
,045 

1,063 
1,046 

2.9-4.4 1.022 
1.003 

1.105 
1.091 

Dokument* 20.5 Öppenhet ,047 1,048 2.4-3.8 1.011 1.086 
Not. Variablerna är kronologiskt ordnade efter andel 
*p < .05, ***p < .001 
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                Tabell 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
          De Signifikanta simultana logistiska regressionsmodellerna fortsättning 

     
 

95% C.I.                                                       
för Odds Ratio 

 
Andel (%) 

Signifikanta 
Prediktorer β OR R2

C&S - R2
Nag (%) 

Nedr
e    Övre 

 

Smycken* 18.9 Extraversion  ,070              1,073  3.7-6.0 1.027 1.120 
Spegel* 17.4 Extraversion ,098              1,103 6.0-9.9 1.053 1.155 

Säkerhetsnål* 05.8 Öppenhet ,123              1,131 4.1-11.4 1.057 1.211 
Nål* 03.8 Öppenhet ,098              1,103 3.0-7.1 1.043 1.167 

Lampa* 03.3 Vänlighet  
Öppenhet 

-.105 
.103 

.901         
1.109 

2.7-10.2 .817 
1.022 

.993 
1.203 

Not. Variablerna är kronologiskt ordnade efter andel 
*p < .05, ***p < .001 

 
     Penna/pennor. Den kompletta modellen med samtliga prediktorer inkluderade var statistiskt 
signifikant och indikerade att modellen kunde skilja mellan de som bar eller inte bar med sig 
pennor, χ² (5, N = 449) = 19.92, p < .001. Den kompletta modellen kunde förklara mellan 4.3% 
(Cox och Snell R2) och 6.3% (Nagelkerke R2) av variansen i medhavande av pennor. 
Neuroticism och Öppenhet förklarade en signifikant unik varians. Den starkaste av dessa 
prediktorer var Öppenhet med en odds ratio på 1.06. 
 
     Hörlurar. Den kompletta modellen med samtliga prediktorer inkluderade var statistiskt 
signifikant och kunde skilja mellan de som bar eller inte bar med sig hörlurar, χ² (5, N = 449) = 
25.98, p < .001. Den kompletta modellen kunde förklara mellan 5.6% (Cox och Snell R2) och 
7.9% (Nagelkerke R2) av variansen i medhavande av hörlurar. Vänlighet, Neuroticism och 
Öppenhet förklarade en signifikant unik varians. Den starkaste av dessa prediktorer var 
Öppenhet med en odds ratio på 1.05. 
 
     Servetter/våtservetter. Den kompletta modellen med samtliga prediktorer inkluderade var 
statistiskt signifikant och kunde skilja mellan de som bar eller inte bar med sig 
servetter/våtservetter, χ² (5, N = 449) = 12.02, p < .05. Den kompletta modellen kunde förklara 
mellan 2.6% (Cox och Snell R2) och 3.7% (Nagelkerke R2) av variansen i medhavande av 
servetter/våtservetter. Samvetsgrannhet förklarade en signifikant unik varians med en odds ratio 
på 1.06. 
 
     Dryck. Den kompletta modellen med samtliga prediktorer inkluderade var statistiskt 
signifikant och kunde skilja mellan de som bar eller inte bar med sig en dryck, χ² (5, N = 449) 
= 11.97, p < .05. Den kompletta modellen kunde förklara mellan 2.6% (Cox och Snell R2) och 
3.7% (Nagelkerke R2) av variansen i medhavande av en dryck. Öppenhet förklarade en 
signifikant unik varians med en odds ratio på 1.05. 
 
     Medicin. Den kompletta modellen med samtliga prediktorer inkluderade var statistiskt 
signifikant och kunde skilja mellan de som bar eller inte bar med sig medicin, χ² (5, N = 449) = 
14.20, p < .05. Den kompletta modellen kunde förklara mellan 3.1% (Cox och Snell R2) och 
4.4% (Nagelkerke R2) av variansen i medhavande av medicin. Öppenhet förklarade en 
signifikant unik varians med en odds ratio på 1.05. 
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     Smink. Den kompletta modellen med samtliga prediktorer inkluderade var statistiskt 
signifikant och kunde skilja mellan de som bar eller inte bar med sig smink, χ² (5, N = 449) = 
33.76, p < .001. Den kompletta modellen kunde förklara mellan 7.2% (Cox och Snell R2) och 
10.4% (Nagelkerke R2) av variansen i medhavande av smink. Extraversion & Neuroticism 
förklarade en signifikant unik varians. Den starkaste av dessa prediktorer var Extraversion med 
en odds ratio på 1.11. 
 
     Läppglans. Den kompletta modellen med samtliga prediktorer inkluderade var statistiskt 
signifikant och kunde skilja mellan de som bar eller inte bar med sig läppglans, χ² (5, N = 449) 
= 28.33, p < .001. Den kompletta modellen kunde förklara mellan 6.1% (Cox och Snell R2) och 
8.8% (Nagelkerke R2) av variansen i medhavande av läppglans. Extraversion & Neuroticism 
var de prediktorer som förklarade en signifikant unik varians. Den starkaste av dessa prediktorer 
var Extraversion med en odds ratio på 1.07 vilket som beskrivits tidigare är då övriga variabler 
exkluderats och indikerade att för varje ökat värde i Extraversion ökade sannolikheten 1.07ggr 
att medhava läppglans då övriga variabler exkluderats. 
 
     Tändare. Den kompletta modellen med samtliga prediktorer inkluderade var statistiskt 
signifikant och kunde skilja mellan de som bar eller inte bar med sig tändare, χ² (5, N = 449) = 
19.49, p < .05. Den kompletta modellen kunde förklara mellan 4.2% (Cox och Snell R2) och 
6.2% (Nagelkerke R2) av variansen i medhavande av en tändare. Neuroticism förklarade en 
signifikant unik varians med en odds ratio på 1.05. 
 
     Cigaretter. Den kompletta modellen med samtliga prediktorer inkluderade var statistiskt 
signifikant och kunde skilja mellan de som bar eller inte bar med sig cigaretter, χ² (5, N = 449) 
= 27.44, p < .001. Den kompletta modellen kunde förklara mellan 5.9% (Cox och Snell R2) och 
8.8% (Nagelkerke R2) av variansen i medhavande av cigaretter. Extraversion & Neuroticism 
var de prediktorer som förklarade en signifikant unik varians där båda prediktorerna var lika 
starka och hade en odds ratio på 1.07. 
 
     Parfym. Den kompletta modellen med samtliga prediktorer inkluderade var statistiskt 
signifikant och kunde skilja mellan de som bar eller inte bar med sig parfym, χ² (5, N = 449) = 
13.44, p < .05. Den kompletta modellen kunde förklara mellan 2.9% (Cox och Snell R2) och 
4.4% (Nagelkerke R2) av variansen i medhavande av smycken. Extraversion & Neuroticism 
förklarade en signifikant unik varians. Den starkaste av dessa prediktorer var Extraversion med 
en odds ratio på 1.06. 
 
     Dokument. Den kompletta modellen med samtliga prediktorer inkluderade var statistiskt 
signifikant och kunde skilja mellan de som bar eller inte bar med sig dokument, χ² (5, N = 449) 
= 11.11, p < .05. Den kompletta modellen kunde förklara mellan 2.4% (Cox och Snell R2) och 
3.8% (Nagelkerke R2) av variansen i medhavande dokument. Öppenhet var den prediktor som 
kunde förklarade en signifikant unik varians med en odds ratio på 1.05 då övriga variabler 
exkluderats vilket indikerade att för varje ökat värde i Öppenhet ökade sannolikheten 1.05ggr 
att medhava dokument då övriga variabler exkluderats. 
 
     Smycken. Den kompletta modellen med samtliga prediktorer inkluderade var statistiskt 
signifikant och kunde skilja mellan de som bar eller inte bar med sig smycken, χ² (5, N = 449) 
= 17.07, p < .05. Den kompletta modellen kunde förklara mellan 3.7% (Cox och Snell R2) och 
6.0% (Nagelkerke R2) av variansen i medhavande av smycken. Extraversion förklarade en 
signifikant unik varians med en odds ratio på 1.07. 
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     Spegel. Den kompletta modellen med samtliga prediktorer inkluderade var statistiskt 
signifikant och kunde skilja mellan de som bar eller inte bar med sig en spegel, χ² (5, N = 449) 
= 27.70, p < .001. Den kompletta modellen kunde förklara mellan 6.0% (Cox och Snell R2) och 
9.9% (Nagelkerke R2) av variansen i medhavande av en spegel. Extraversion var den prediktor 
som kunde förklarade en signifikant unik varians med en odds ratio på 1.10 då övriga variabler 
exkluderats vilket indikerade att för varje ökat värde i Extraversion ökade sannolikheten 
1.10ggr att medhava en spegel då övriga variabler exkluderats. 
 
     Säkerhetsnål. Den kompletta modellen med samtliga prediktorer inkluderade var statistiskt 
signifikant och kunde skilja mellan de som bar eller inte bar med sig en säkerhetsnål, χ² (5, N = 
449) = 18.65, p < .05. Den kompletta modellen kunde förklara mellan 4.1% (Cox och Snell R2) 
och 11.4% (Nagelkerke R2) av variansen i medhavande av en säkerhetsnål. Öppenhet förklarade 
en signifikant unik varians med en odds ratio på 1.13. 
 
     Nål. Den kompletta modellen med samtliga prediktorer inkluderade var statistiskt 
signifikant och kunde skilja mellan de som bar eller inte bar med sig en nål, χ² (5, N = 449) = 
13.89, p < .05. Den kompletta modellen kunde förklara mellan 3.0% (Cox och Snell R2) och 
7.1% (Nagelkerke R2) av variansen i medhavande av en nål. Öppenhet förklarade en signifikant 
unik varians med en odds ratio på 1.10. 
     Big Fives personlighetsdimensioner fungerade som prediktorer och noterades över de 15 
presenterade modellerna vilket sammanfattas i Tabell 2. Som framgår i tabellen bidrog 
Öppenhet, Extraversion och Neuroticism till många föremål till skillnad från Samvetsgrannhet 
och Vänlighet. Extraversion och Neuroticism var de dimensioner vars bidragande korrelerade 
mest. Openess var den som hade störst varians av föremål medans Extraversion hade mest 
snarlika. Hörlurar var det föremål med flest prediktorer. 

 
Tabell 2                                                                                                                                                                                    
Sammanfattningsvis genererade analyserna följande signifikanta samband 
Föremål Öppenhet  Extraversion Samvetsgrannhet  Vänlighet  Neuroticism  
Penna X    X 
Hörlurar X   X X 
Servetter/Våtservetter   X   
Dryck X     
Medicin X     
Smink  X   X 
Läppglans  X   X 
Tändare     X 
Cigaretter  X   X 
Parfym  X   X 
Dokument X     
Smycken  X    
Spegel  X    
Säkerhetsnål X     
Nål X     
Not. De personlighetsdimensioner som fungerade som prediktorer för sannolikheten att bära eller inte bära föremål 
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De föremål som inte fick signifikanta resultat var Mobiltelefon, Plånbok, Nyckelknippa, 
Hårsnodd, Läppsyl, Kvitton, Alvedon/Ipren, Tuggummi, Tamponger, Kontanter, Almanacka, 
Halstabletter, Hårspänne, Rabattkuponger, Övrigt, Laptop, Handsprit, Korthållare, Plåster, 
Läppstift, Nagelfil, Kam, USB, Snacks, Surfplatta, Snus, P-piller, Nagellack, Stegräknare, Tops 
Ögondroppar och Kondom. Lampa och Glasögon uppfyllde inte alla antaganden för logistisk 
regression och behandlades därför som icke signifikanta. De föremål som förekom i övrigt hade 
för stor varians för att kunna inkluderas som en egen beroende variabel.  
 
 
Diskussion 
 
Huvudhypotesen ”Big Five dimensionerna öppenhet, extraversion, samvetsgrannhet, vänlighet 
och neuroticism går att använda som prediktorer för sannolikheten att bära eller inte bära 
föremål fick stöd. Hur starka dessa sedan är som prediktorer bör begrundas då endast 24 var 
signifikanta varav 22 kvalificerade för hela analysen av totala 240 relationer. 
     Första dimensionen (Öppenhet) skulle i vardagliga termer kunna uttryckas som ju mer 
fantasifull, nyfiken, inlevelserik och öppen för nya idéer man är desto mer sannolikt är det att 
man bär med sig någon form av penna, hörlurar, dryck, medicin, dokument, säkerhetsnål och 
nål. Sambandet mellan personlighetdimensionen och dessa föremål är noterade men med en 
avsaknad av teori bakom sambandet. 
    Andra dimensionen (Extraversion) skulle i samma termer beskrivas som att ju mer social, 
utåtriktat, självsäker, energifull, entusiastisk, generellt mer framåt och tenderar att behöva mer 
stimulans desto mer sannolikt är det att man bär med sig någon form av smink, läppglans, 
cigaretter, parfym, smycken och spegel ((Barrick & Mount, 1991; Little, 2014). Dessa föremål 
skulle kunna sammanfattas mer abstrakt som föremål som gynnar ens sociala potential. Verktyg 
som smink och parfym hjälper en att upprätthålla aktuella normer vilket är enhetligt med 
personlighetsdimensionen, att man vill synas och därav förbereder sig för det. Om vi antar att 
bärandet av cigaretter betyder att personen också röker kan vi teorisera att det är socialt 
fördelaktigt, att om jag röker har jag genast något gemensamt med andra rökare och därav 
lättare att skapa sociala band. Little (2014) teori om arousal kan dock vara betydligt närmare 
svaret, att extraversion mäter skillnaden i behov av stimuli uppnår vi genast koherens. Att en 
person utan behov av större stimuli heller inte har ett behov varken det extra sociala rökandet 
kan ge eller den extra stimulans själva utövandet kan ge. 
     Tredje dimensionen (Samvetsgrannhet) skulle beskrivas som ju mer noggrann, 
prestationsinriktad, självdisciplinerad, ordningsam, plikttrogen och förtänksam desto mer 
sannolikt är det att man bär med sig någon form av servetter (Barrick & Mount, 1991). Servetter 
är en typ av förberedelser som skulle kunna handla om att vara förberedd ifall något skulle 
inträffa som äventyrar ordningsamheten eller noggrannhet.  
     Fjärde dimensionen (Vänlighet) var en av två dimensioner med negativ riktning vilket skulle 
beskrivas som ju mindre rättframhet, tillit till och förtroende för andra, hjälpsamhet, 
samarbetsvilja och medkänsla desto mer sannolikt är det att man bär med sig någon form av 
hörlurar (Barrick & Mount, 1991). Hörlurar och den negativa riktningen i vänlighet känns 
enhetligt då en person som är mindre benägen att ”hålla med” andra också borde vara mer 
benägen att utesluta sig från andra vilket hörlurar hjälper än att göra.  
     Femte dimensionen (Neuroticism) observerades i två riktningar där den ena var att ju mer 
nervös, spänd, ångestfull, bekymrad och orolig man är desto mer sannolikt är det att man bär 
med sig någon form av hörlurar, smink, tändare och cigaretter. Hörlurar fungerar som sagt, 
som ett sätt att utesluta sig från omvärlden vilket är fördelaktigt om man känner sig svag, smink 
för att dölja samma känsla, cigaretter och tändare för att dämpa känslan. Den andra riktningen 
var att ju mindre nervös, spänd, ångestfull, bekymrad och orolig man är desto mer sannolikt är 
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det att man bär med sig någon form av penna och läppglans (Barrick & Mount, 1991). Penna 
hade både neuroticism och öppenhet som prediktorer vilket kan hjälpa till att förklara 
sambandet emot neuroticism, att en person som är mer känslomässigt stabil också tenderar att 
vara mer öppen och då är kommunikativa verktyg fördelaktiga. Läppglans hade samma typ av 
samband men hade neuroticism och extraversion, där skulle det kunna ty sig så att en person 
som är mer känslomässigt stabil också är mer benägen att höja sitt attraktionsvärde.  
     Vad skiljer dessa föremål från de signifikanta? Mobiltelefon, Plånbok, Nyckelknippa, 
Hårsnodd, Läppsyl, Kvitton, Alvedon/Ipren, Tuggummi, Tamponger, Kontanter, Almanacka, 
Halstabletter, Hårspänne, Rabattkuponger, Övrigt, Laptop, Handsprit, Korthållare, Plåster, 
Läppstift, Nagelfil, Kam, USB, Snacks, Surfplatta, Snus, P-piller, Nagellack, Stegräknare, Tops 
Lampa, Glasögon, Ögondroppar och Kondom. En tanke är tak och golv effekten, 
mobiltelefonen hade en frekvens på 98.8% och därför krävs det enormt starka samband för att 
mäta och hitta en signifikant varians. Stegräknare hade en frekvens på 5.1% vilket genererar 
samma typ av problematik. Det som kan tänkas påverka skillnaden mellan signifikant och inte 
signifikant är grad av frivillighet. Exempelvis glasögon då det finns en biologisk 
orsaksförklaring till att de blir medhavda, kam om du saknar hår, har jag kondomer med mig 
för att jag valt det eller finns det externa påtryckningar om att jag borde det? Tänker att ju högre 
grad av frivillighet desto större sannolikhet att de speglar vår personlighet. Alternativt att 
påtryckningar som normer och konformitet skulle kunna bidra till att fånga variansen av 
motstånd till dessa hos människor, problematiken blir dock att identifiera skillnaden i 
perceptionen av påtryckningen. Utesluter jag den aktuella trenden att bära en viss typ av smink 
på grund av min motståndskraft, naivitet eller att jag upplever en annan starkare påtryckning än 
andra? 
 
     Studiens styrkor. Zakrisson (2010) svenskt beprövade och verifierade version av John och 
Srivastava (1999) Big Five Inventory användes i digitaliserad form som en webbenkät där alfa 
värdarna mellan frågorna i respektive personlighetsdimension i denna studie låg mellan .74 och 
.84 vilket påvisar relativt hög reliabilitet. Dess validitet har tidigare fastslagits via en Varimax-
roterad principalkomponentanalys för samtliga påståenden inkluderade i BFI vilket genererade 
ett mått mellan .38 och .82 i alla dimensionerna. Alla föremål som inkluderades i den aktuella 
studien införskaffades genom pilotstudien vilket genomgick en deltagvalidering där samtliga 
föremål accepterades. Ett interbedömarreliabilitetstest med ett symmetriskt Cohen´s kappa 
=.85, vilket visade på stark reabilitet. Studien hade också ett relativt högt deltagande vilket 
bland annat reducerar effekten av outliers och minimerar risk för typ 2 fel. Deltagandet i studien 
skedde via en webbenkät vilket har både för och nackdelarna, fördelarna är framförallt att 
deltagarnas perception av anonymitet vilket ökar sannolikheten att få ett sanningsenligt svar 
(Ben-Ze ́ev, 2003). Ett av studiens fokus var användandet av dikotoma variabler, detta skedde 
i syfte för praktisk användning. Att vid en inventering är det endast det som kan observeras och 
därav det av intresse för fortsatt slutledning. 
 
     Begränsningar. Social desirability är fenomenet att människor framställer sig i positivare 
dager än verkligheten, vilket är den risk som kommer i all forskning som hanterar 
självrapportering (Paulhus, 2002). I och med att man själv fyllde i enkäten så fanns möjligheten 
att utifrån aktuella samhällsnormer att man valde att nämna eller inte nämna vissa föremål. 
Detta tros dock inte finnas i stor utsträckning i den befintliga studien då det påpekades att data 
bara skulle användas till studiens ändamål och framförallt att den besvarades i webbformat. Då 
det finns belägg för att upplevelsen av anonymitet är relativt stor via nätet (Ben-Ze ́ev, 2003). 
Det som också bör nämnas är det osynliga bortfallet av deltagare, då det inte finns möjligheten 
att observera hur många som sett webbenkäten men valt att inte göra den. Detta korrelerar med 
att det selektiva snöbollsurvalet inte bara skedde via webben utan via Facebook och därför 



16 
 

begränsat deltagandet till endast Facebook användare. Sedan bör det även noteras att ju större 
antal deltagare i en studie desto lättare är det att få ett signifikant resultat och därför bör studien 
även replikeras för att utesluta potentiellt Typ-1 fel. Antalet respondenter i studie 1 bör ökas i 
framtida studier då ett mindre antal deltagare genererar en mindre varians av föremål. Är målet 
att hitta kategorier bör abstraheringen av föremål ske med exempelvis en femenologisk analys 
eller om målet är att utveckla denna studie bör föremål specificeras ytterligare. 
     Generaliserbarheten i studien blir begränsad till aktiv kultur och aktuella samhällsnormer då 
dessa i högsta grad kan antas korrelera med vilka specifika föremål som noterats i resultatet. 
Storleken på begränsningen av generaliserbarheten på specifika föremål är oklar men själva 
kopplingen mellan förberedelse i form av föremål och personlighet borde kunna antas sakna 
samma begränsning. Bakgrundsvariabler så som ålder, kön, inkomst och kultur exkluderades i 
den befintliga studien i brist av tid och resurser. Samma argument gäller demografiska 
variabler, men både varianter av bakgrund och demografiska variabler skulle kunna inkluderas 
i framtida studier. Det empiriska belägg som presenterats av bland annat Goodwill et al. (2016) 
är sambandet mellan de demografiska egenskaperna och gärningsmän, men med ett antagande 
om personlighet som kausalitet. För inte kan situationen påverka oss i sådan kaliber?  Även om 
samband hittas är det avsaknaden av orsaksvariabler som motiverar för mer framtida studier.   
 
     Framtida forskning. Många av föremålen skulle kunna kompletteras med fler dimensioner 
än som dikotoma variabler så som kvantitet (hur många pennor har man), värde (mobiltelefon 
är nått många har, men värderar olika), användande (många har en mobiltelefon men använder 
den till olika saker så som telefon/surfplatta/plånbok eller till musik etc.), utseende (väljer 
introverta en grå väska medan extroverta en röd?) och slutligen mönster av föremål (tenderar 
en typ av personlighet att bära på en specifik kombination av föremål?). Ett annat framtida 
tillvägagångsätt skulle vara att identifiera kategorier av föremål vilket skulle lätta på 
analysmöjligheterna, då man exempelvis skulle kunna ha skönhetsartiklar som en kategori och 
sedan mäta variansen i sannolikheten till antalet i kategorin. Detta skulle leda till större antal i 
varje cell och möjliggöra större variation av analysmetoder.  
     Ett sätt att minska den sociala önskvärdheten och tolkningsbarheten i framtida studier är att 
göra inventeringen i form av en faktisk visitering utan skattningsformulär eller checklista. 
Alternativt använda ett mått på social önskvärdheten då man inkluderar måttet i studien och 
exkluderar de individer med för högt resultat.  
     Det finns en del föremåls begrepp som är tolkningsbara så som smink, glasögon, parfym, 
medicin, smycken och dokument. Så utifrån hur man definierar exempelvis dokument väljer 
man att kryssa i eller inte. Vad infattar du spontat själv när du hör dokument? papper? 
Anteckningar? Gamla skolpapper? Räkningar? Brev? Poängen är att många av föremålen är 
öppna för tolkning och vissa mer än andra. Andra föremål skulle kunnat meningskoncentrerats 
ytterligare vilket noterades efter att ha observerat resultatet, så som Smink, Läppglans och 
Parfym då dessa endast hade extraversion som prediktor. Om man sedan noterar differensen i 
frekvens mellan föremålen tändare (26.5%) och cigaretter (24,5%) och sedan ställer det i 
relation till vilka personlighetsdimensioner som visats signifikanta till föremål. Tändare hade 
endast neuroticism medans cigaretter hade neuroticism och extraversion. I första anblicken 
tycks föremål korrelera med beteendet att röka men skiljer sig i personlighetsdimensionerna, så 
antaganden som ”de som röker har tändare” öppnar upp för framtida diskussioner. Skillnaden i 
personlighetsdimensioner mellan (smink, läppglans & parfym) och (spegel & smycken) bör 
också nämnas då även dessa kan tänkas ha en korrelation, där alla föremål hade ett samband 
med extraversion men endast (smink, läppglans & parfym) också hade samband med 
neuroticism. 
     Personlighet i denna studie mättes med Zakrisson (2010) översättning av John och 
Srivastava (1999) Big Five inventory men det skulle vara intressant att behålla studiens design 
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och endast variera sätt att mätta personlighet på. Exempelvis MBTI, Locus of Control, MMPI 
eller Personality types A & B. Förklaringar till sambanden mellan personlighetsdimensionerna 
och de specifika föremålen skulle behöva kompletteras i framtida studier.   
     Eftersom studien hade en induktiv anda och fokuserade på att undersöka själva sambandet 
mellan personlighet och föremål går det inte att använda resultatet rent praktiskt för att kunna 
göra en variant av profilering. För att möjliggöra en typ av profilering som skulle vara 
funktionell inom exempelvis polisen behövs det mer studier där man fastslår att en variation av 
personlighet (Exempelvis mönster eller specifika värden i Extraversion, Neuroticism, 
Samvetsgrannhet, Vänlighet och Öppenhet) har större sannolikhet till ett ”oönskat” beteende. 
Tanken är att man då praktiskt skulle kunna jobba proaktivt, genom exempelvis visiteringar 
eller att observera resultat av röntgenmaskiner på flygplatser kunna identifiera människor innan 
de begår någon form av kriminalitet. Eller ur ett hälsoperspektiv fånga upp människor i behov 
av stöd. Tänk om det gick att skanna personer i en tunnelbana och digitalt analysera 
observationerna. Genom antingen specifika, kluster eller kombinationer av föremål identifiera 
personer som är i riskzon (för sig själva eller samhället), statligt eller kommersiella intressen.     
     Denna studie antyder existensen av ett samband mellan föremål och personlighet. Costa och 
McCrae (1992) är en av de studier som visat på sambandet mellan personlighet och beteende. 
Förutom att komplettera sambandet mellan personlighet och beteende bör fortsatta studier göras 
för att studera potentiellt samband mellan beteenden och föremål för att möjliggöra en mer 
praktisk form av profilering. Det finns empiriska belägg för existensen av sambandet mellan 
personlighet och beteenden, och mellan personlighet och föremål. Denna studie teoretiserade 
fram och byggde på ett antagande om ett samband mellan beteende och föremål dock med en 
avsaknad av empiriskt belägg därav en induktiv ansats. Empirisk status och potentiell 
interaktion kan ses i Figur 1. 
 

 
Not. Svart = signifikanta samband, Grått = ej testat samband 
Figur 1. Model för att förtydliga vilka samband som visats signifikanta mellan 
komponenterna personlighet, beteende och föremål.  
 
     Om man tar studiens teori som beskrivs i ”Predicering av personlighet” i beaktning så skulle 
man i framtida studier skulle kunna iscensätta så att deltagarna förbereder sig till samma eller 
liknande situation och då mäta variansen av medhavande föremål. Eller att man istället för 
föremål indexerar olika situationen vilket man väljer som beroende variabler. Studien var en 
induktiv ansats byggd på antagandet att beteenden över tid genererar mönster av prediktioner 
vilket skulle vara observerbart via förberedelser i form av föremål. Antagandet att ett beteende 
genererar en prediktion i form av föremål är utan större empiriskt underlag, detta bör 
kompletteras för att kunna belägga eller falsifiera teorin.  
 
 

Personlighet

FöremålBeteende
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Slutsats 
 
Den aktuella studien antyder på existensen av ett samband mellan personlighet och 
sannolikheten av att bära eller inte bära specifika föremål, vilket betyder att personlighet kan 
användas som prediktor för medhavande av vissa föremål. Vilket också då betyder att man kan 
använda föremål som prediktor för personlighet, dock kräver den kopplingen mer analyser då 
den är mer komplex.  
     Målet med en gärningsmannaprofilering är att få fram den mest sannolika personligheten 
som matchar beteendet i en situation vilket sker genom att observera ett beteende retroaktivt 
från en situation genom ledtrådar från aktuell brottsplats. Det som problematiserar denna 
variant av analys är inte kopplingen mellan ledtrådar och beteende utan själva tolkningen av 
beteendet utifrån situationen. Säg att man fastslagit en serie av beteenden från en situation, hur 
bör man då tolka dessa? Kan man konsekvent reducera de egna attributions felen för att korrekt 
tolka beteendena? Om vi kan det, har vi tillräcklig information (att beteendet skett utan större 
press och faktiskt speglar personligheten) för att fastslå någon disposition från det observerade? 
Om man kan ge stöd för kopplingen mellan föremål, personlighet och beteende kan man 
reducera den tolkningsfriheten. Då tolkningsfriheten av beteenden är större än av föremål är det 
mer fördelaktigt att observera föremål än beteende för att predicera eller observera 
dispositioner. 
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