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SAMBAND MELLAN PERSONLIGHET OCH RISKBETEENDE 
 
 

Viktor Karlström och Anders Larsson 
 
 

Personlighetsdrag har visat sig vara betydelsefullt för att förstå riskbeteenden hos individer, där drag 
av impulsivitet, aggressivitet samt umgängesbehov har kopplats till hög frekvens av risktagande. 
Syftet med denna studie var att undersöka skillnader med avseende på personlighet mellan två 
grupper av ungdomar från en normal- respektive en klinisk population. Den kliniska gruppen bestod 
av 22 ungdomar placerade inom SiS – institutioner. Jämförelsegruppen bestod av 111 ungdomar från 
fyra olika gymnasieklasser. Personlighetdrag skattades enligt en översatt version av ZKPQ – 50 – CC 
och riskbeteende undersöktes med ett formulär baserat på YRBS. Oberoende t-tester visade på 
signifikanta skillnader mellan grupperna avseende riskbeteende och förväntade personlighetsdrag. 
Högre skattningar på dessa personlighetsdrag visade även på samband med ökat antal 
riskbeteenden. Resultaten visade även på ett icke-förväntat samband mellan höga drag av ångest och 
ökat antal riskbeteenden. Utöver att resultaten styrker hypotesen om sambandet mellan vissa 
personlighetsdrag och riskbeteenden, påvisades även att detta samband är starkare för individer 
med högre skattningar för dessa drag. Det samband som påvisades mellan drag av ångest och 
riskbeteenden diskuteras utifrån studiens ungdomsfokus och den normativa utveckling som dessa 
genomgår. 
 
 
Personality traits have been shown to be important for understanding risk behaviors in individuals, 
where traits of impulsivity, aggression and socializing needs has been linked to high rates of risk-
taking. The purpose of this study was to examine differences in personality between two groups of 
young people from a normal- and a clinical population. The clinical group consisted of 22 adolescents 
placed in the SiS - institutions. The comparison group consisted of 111 adolescents from four 
different high school classes. Personality traits were estimated according to a translated version of 
ZKPQ - 50 - CC and risk behavior was examined with a form based on the YRBS. Independent t-tests 
showed significant differences between groups in risk behavior and projected personality traits. 
Higher estimates of these personality traits also showed association with an increased number of 
risk behaviors. The results also showed a non-expected correlation between high traits of anxiety 
and increased risk behavior. In addition, results confirmed the hypothesis that there is a connection 
between certain personality traits and risk behaviors, was also demonstrated that this correlation is 
stronger for individuals with higher estimates for these traits. The relationship between the trait of 
anxiety and risk behaviors was discussed based on the study's focus on youth and the normative 
development which they are undergoing. 
 
 

Inledning 
 
Bakgrund 
Att individer fungerar och agerar på olika sätt i relation till risker är sedan länge 
känt, där sökandet på hur det kommer sig varit föremål för forskare och kliniker 
inom det psykologiska fältet. Svaret på denna fråga är av vikt för att hjälpa individer 
från onödigt lidande till följd av konsekvenser av beteenden. Risktagande och 
förekomsten av riskbeteende har i studier visat sig variera under livsspannet, där 
förekomsten är som störst under de senare tonåren och ung vuxen ålder (Steinberg, 
2010; Roberts, Caspi & Moffitt, 2001; Gullone & Moore, 2000). Två perspektiv som 
belyser risktagande hos denna grupp är att de befinner sig i en kognitiv 
mognadsprocess (Steinberg, 2008) samtidigt som det sker ett parallellt sökande 
efter identitet (Marcia, 1980; Newman & Newman, 2001). Forskning har även 
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påvisat att personlighet svarar för en betydande del av individers riskbeteende 
(Zuckerman, & Kuhlman, 2000; Cooper, Wood, Orcutt & Albino, 2003). Vissa 
personlighetsdrag har kopplats samman med risktagande och riskbeteenden, vilket 
talar för att riskbeteenden i situationer är ett komplext samspel mellan individens 
personlighetsfaktorer och den omedelbara omgivningen där riskbeteenden skapas 
in vivo. Nedan presenteras riskbeteende och personlighetsdrag och hur de visat sig 
vara kopplade till varandra. 
 
Riskbeteende 
Begreppet riskbeteende används som ett samlingsbegrepp för olika beteenden som 
kan ge negativa konsekvenser för individen. Dessa konsekvenser kan till exempel 
vara skada på hälsa, privatekonomi eller sociala svårigheter (Leigh, 1999). Vidare 
kan riskbeteende betraktas ur ett tids- såväl som ett frekvensperspektiv. 
Konsekvenser kan vara omedelbara (slagsmål) eller fördröjda (fortkörningsböter), 
samtidigt som de kan uppstå till följd av ett beteende (spelande) eller upprepning 
(rökning) (Leigh, 1999) Riskbeteende innehåller även en dimension av 
subjektivitet, där individens uppfattning om vad som innebär en risk inte 
nödvändigt överensstämmer med omgivningens uppfattning om sagda beteende, 
vilket kan exemplifieras av olika uppfattningar kring faran med att köra bil för fort 
(Fischoff, Beyth-Marom, Austin, Palmgren & Jacobs-Quadrel, 1993; Pharo, Sim, 
Graham, Gross & Hayne, 2011). Denna komplexitet i begreppet riskbeteende 
innebär att det i litteraturen operationaliserats på olika sätt. Vanligt förekommande 
områden vid undersökningar av riskbeteende är; våldshandlingar, 
alkoholkonsumtion, tobaksbruk, substansmissbruk, trafikvanor, sexuella 
beteenden, spelande (Zuckerman & Kuhlman, 2000; Johnson-Listwan, Van Voorhis 
& Ritchey, 2007; Cooper et al., 2003; Poó & Ledesma, 2013). 
 
För att förstå varför individer ägnar sig åt riskfyllda beteenden eller försätter sig i 
situationer med risker behöver även positiva upplevelserna eller förväntade 
konsekvenser av beteendet belysas. Cooper, Wood, Orcutt & Albino (2003) 
framhåller att beteenden som innebär risker utförs i förhållande till en förväntad 
belöning. Medföljande risker av att genomföra handlingen underställs 
tillfredsställelsen som handlingen medför. Denna tillfredställelse kan vara av 
belönande karaktär såsom hormonella påslag vid exempelvis bilkörning, eller 
fungera som negativ förstärkning till exempel i form av kortsiktig ångestlindring vid 
alkohol eller substansbruk (Cooper et al., 2003). 
 
Personlighet 

Personlighet har beskrivits av olika skolor det senaste århundradet, där begreppet 
för vissa utgörs av en bestämd uppsättning personlighetstypologier och 
personlighetsorganisationer (McWilliams, 2010). Andra menar att personlighet 
utgörs av en bestämd uppsättning personlighetsdrag som definieras som en för 
individen unik uppsättning egenskaper. Dessa är varaktiga över tid och påverkar 
individens handlande i olika kontexter (Feist & Feist, 2009). Att personlighetsdrag 
är stabila och unika för individen är allmänt accepterat, där olika studier med 
faktoranalys påvisat olika antal personlighetsdrag (McRae & Costa, 1997).  
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En faktoriell modell för personlighet har föreslagits av Zuckerman & Kuhlman 
(2000), som tar avstamp i att viktiga personlighetsdrag och egenskaper har en 
biologisk och genetisk förankring. Deras alternativa modell består av de fem 
faktorerna Impulsive Sensation Seeking (ImpSS), Neuroticism-Anxiety (N-Anx), 
Aggression-Hostility (Agg-Host), Sociability (Sy) samt Activity (Act). Dessa 
personlighetsdrag beskrivs av Zuckerman (2002) som: Impulsivity – Sensation 
Seeking undersöker impulsivitet och spänningssökande, där högre skattningar 
motsvarar bristande planering, impulsivt agerande, behov av spänning och en 
uppskattning för oförutsägbarhet och förändringar. Lägre skattningar på detta 
personlighetsdrag innebär att individer uppskattar förutsägbarhet, struktur samt 
planering av aktiviteter. En högre skattning på Neuroticism-Anxiety beskriver 
upplevelser av känslomässig upprörhet, oro, rädsla, obeslutsamhet, lågt 
självförtroende samt kritikkänslighet. Låga skattningar innebär det motsatsen, 
upplevelsen av emotionell stabilitet, god självkänsla och trygghet. För Aggression-
Hostility svarar höga poäng för aggressivitet och ohövliga, tanklösa eller anti-sociala 
beteenden, hånfullhet, hämndlystnad, otålighet med andra samt hett temperament. 
För lägre skattningar tenderar personer att vara tålmodiga, vänliga och lugna i 
relation till andra. Individer som hamnar högt på skalan Sociability känner större 
behov av och söker aktivt relationer till många personer och sociala sammanhang. 
Personer som placerar sig lågt tolererar i större utsträckning social isolering och 
känner mindre behov av stort socialt kontaktnät. Activity avspeglar aktivitetsgrad, 
otålighet och rastlöshet, där högt skattande individer är mer fysiskt aktiva och har 
preferens för utmanande och svåra arbetsuppgifter samt mycket energi för arbete. 
Lågt skattande individer känner i mindre utsträckning behov av aktivitet och 
utmaningar i fritid och arbete.  
 
Personlighetsdrag har undersökts hos ungdomar, där studier visat på att en 
förändring sker genom en mognad in i vuxen ålder (Roberts, Caspi & Moffit, 2001; 
Klimstra, 2013). Denna mognadsprocess som sker hos ungdomar skiljer sig 
beroende av utgångsläge. Ungdomar som agerar impulsivt och aggressivt utvecklas 
till att vara mer kontrollerade, vänliga och planerande. Ungdomar som skattat sig 
lågt på dessa områden förändras i samma riktning men i mindre omfattning 
(Roberts, Caspi & Moffit, 2001; Klimstra, Hale III, Raaijmakers, Branje & Meeus, 
2009).  
 
 
Riskbeteende och personlighetssamband 

Sambandet mellan personlighetsdrag och riskbeteende är väl studerat, där de 
personlighetsdrag som visat på starkt samband är ImpSS, Agg – Hos och Sy 
(Zuckerman & Kuhlman, 2000; Pharo et al., 2011), samtidigt som de inbördes 
förhållandena mellan personlighetsdrag påverkar förekomsten av riskbeteenden 
inom olika områden (Cooper et al., 2003). Sambandet mellan personlighetsdrag och 
riskbeteenden är komplext, men flera riskområden visat på en högre förekomst med 
högre skattning på vissa personlighetsdrag. Nedan presenteras dessa samband som 
påvisats i ett flertal studier: 
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ImpSS har visat på samband med riskbeteenden såsom drickande av alkohol 
(Zuckerman & Kuhlman, 2000), substansanvändning (Zuckerman & Kuhlman, 2000; 
Cooper et al., 2003), sexuellt risktagande (Zuckerman & Kuhlman, 2000), aggressiv 
bilkörning (Poó & Ledesma, 2013) kriminalitet (Cooper et al., 2013; Johnson - 
Listwan et al., 2007) samt våldshandlingar (Listwan et al., 2007).  
 
Agg – Hos har i flera studier kopplats till alkoholkonsumtion (Zuckerman & 
Kuhlman, 2000), sexuellt risktagande (Zuckerman & Kuhlman, 2000), riskfylld och 
aggressiv körstil (Zuckerman & Kuhlman, 2000; Poó & Ledesma, 2013) samt 
skadegörelse (Listwan et al., 2007).  
 
Sy har visat samband med bland annat alkoholkonsumtion och spelande, vilket 
förklarats som risktagande i sociala kontexter (Zuckerman & Kuhlman, 2000).  
 
Den mognadsprocess av personlighetsdragen som ungdomar genomgår innebär en 
minskning av riskbeteenden från tonår till vuxenliv (Steinberg, 2008; Steinberg, 
2010). Ungdomar med en hög frekvens av riskbeteenden genomgår en större 
förändring än individer med lägre frekvens av riskbeteenden (Caspi et al., 1997). 
Denna förändring innebär dock inte att ungdomar med hög frekvens av 
riskbeteenden helt upphör att ta risker i vuxen ålder. Dessa individer kommer 
fortsätta ha en relativt hög frekvens av riskbeteenden gentemot andra vuxna, men 
skillnaden minskar (Roberts et al., 2001).  
 
Sambandet mellan personlighetsdrag och riskbeteenden har undersökts hos vuxna 
och ungdomar men för närvarande saknas svenska studier om detta samband i en 
population av ungdomar. Syftet med denna studie är därför att undersöka 
sambanden mellan personlighetsdrag och riskbetenden hos ungdomar som 
karakteriseras av risktagande betenden och ungdomar i en normalpopulation. 
Utifrån syftet formulerades frågeställningarna: 
 

 Skiljer sig personlighetsdrag hos ungdomar med hög frekvens (placerade 

inom SiS) på egen – skattat riskbeteende från ungdomar ur en 

normalpopulation? 

 Hur korrelerar personlighetsdrag med riskbeteende i de olika grupperna? 

 
 

Metod 
 
Undersökningsdeltagare 

Studien baserades på två stickprov från olika populationer. För att erhålla data som 
representerade högrisktagare rekryterades deltagare från ungdomar placerade vid 
SiS – institutioner runt om i Sverige. SiS (Statens institutionsstyrelse) är en statlig 
myndighet som bedriver ungdomsvård (LVU, SoL), sluten ungdomsvård (LSU) samt 
missbruksvård (LVM) (SiS, 2014). Hos ungdomar placerade inom SiS är de 
vanligaste besvären depression (45%), oro (51%), koncentrationssvårigheter 
(55%) och våldsamt beteende (44%). I denna grupp är även brottslighet vanligt, där 
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83 % av placerade ungdomar begått brott vid minst ett tillfälle (SiS, 2013). 
Stickprovet som i studien representerade normalrisktagare rekryterades ur fem 
gymnasieklasser i en medelstor stad i norra Sverige. Stickprov med högrisktagare 
bestod av n = 24 deltagare och stickprovet av normalrisktagare utgjordes av n = 116 
deltagare. Av dessa exkluderades data från två deltagare i högriskgruppen och fem 
från normalriskgruppen, samtliga på grund av ofullständigt ifyllda svarformulär. 
Det totala antalet tillfrågade var för högrisktagare 172 och för normalrisktagare 
116. Ålder hos deltagare bland högrisktagare var 17.59 år (SD = 1.10) där äldsta 
deltagarna var 20 år och yngsta var 16 år gamla. I stickprovet av normalrisktagare 
var M = 16.93 (SD = 0.37), där äldsta deltagare var 19 år och yngsta deltagare var 16 
år gamla. Könsfördelning i stickprovet av högrisktagare var tio (45.5 %) kvinnor och 
tolv (54.5 %) män. Stickprovet av normalrisktagare utgjordes av 66 (59.5 %) 
kvinnor och 45 (40.5 %) män. 
 
Material 

ZKPQ – 50 - CC 
För undersöka personlighet användes självskattningsformuläret Zuckerman – 
Kuhlman Personality Questionnaire – 50 items – Cross Cultural (ZKPQ – 50 – CC) 
(Aluja et al., 2006). Detta instrument utgörs av 50 frågor, vilka mäter personlighet 
utifrån 5 faktorer; Neuroticism - Ångest (N-Anx), Aktivitet (Act), Socialbilitet (Sy), 
Impulsivitet – Spänningssökande (ImpSS) och Aggressivitet – Hotfullhet (Agg-Host) 
(Zuckermann, 2002). Varje personlighetsdrag undersöks via tio items, där högre 
värden indikerar exempelvis ökad impulsivitet eller aggressivitet. För varje 
personlighetsdrag extraheras index som senare har används i analyserna. Validitet 
och reliabilitet har undersökts (Aluja et al., 2006; Aluja & Blanch, 2011; Zuckerman, 
Kuhlman, Joireman, Teta & Kraft 1993) vilken funnits vara god, där resultat visat på 
kulturell stabilitet (Rossier et al., 2007). Instrumentet saknar svensk översättning, 
vilket för denna studie skapades genom forward – to – back metod (Maneesriwongul 
& Dixon, 2004) som kontrollerades av dubbelspråkig kollega vid 
Psykologprogrammet i Umeå. Instrumentet är utformat och normerat för vuxna 
populationer men har tidigare använts inom studier av personlighetsdrag hos 
ungdomar (Pharo et al., 2011). 
 

YRBS 
Youth Risk Behaviour Survey (YRBS) Questionnaire  är ett självskattningsformulär 
avsett att undersöka hälsorelaterade riskbeteenden hos ungdomar (CDC, 2013) 
inom de sex områdena; oavsiktliga skador och våldsamhet,; sexuella beteenden; 
alkohol och droganvändande; tobaksvanor; ohälsosamma matvanor samt 
otillräcklig fysisk aktivitet. Instrumentet mäter dessa riskområden via 86 items som 
besvaras binärt eller via frekvensgraderade skalor. 
 
För denna studie gjordes ett urval av 8 frågor rörande riskbeteenden, vilka 
baserades på de för YRBS inkluderade riskområdena (CDC, 2013), vilka översattes 
parallellt med frågor rörande personlighetsdrag. Inkluderade områden som bl.a. 
berör alkoholbruk, droganvändning och beteenden kopplade till sex är i linje med 
andra studier som undersökt sambandet mellan riskbeteenden och 
personlighetsdrag (Zuckerman & Kuhlman, 2000; Caspi et al., 1997; Pharo et al., 
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2011). Reliabiliteten och validiteten i instrumentet har visat sig vara god och 
predicerar alkohol och droganvändning, sexuella riskbeteenden (Brener et al., 
2002). 
 
Datainsamling 

Kontakt gjordes inledningsvis med samtliga SiS – institutioner i Sverige som 
behandlar och utreder ungdomar. Av dessa 23 institutioner var det sju som valde 
att deltaga. Orsaker till avböjande om deltagande i studien var för institutionerna; 
ej kontaktbara (nio), hög arbetsbelastning (två), deltagande i andra 
forskningsprojekt (två), fel åldersgrupp (tre). Information om studiens syfte och 
ramar samt frågeformulär skickades till institutionschefer och förmedlades till 
berörd personal. I detta utskick informerades även om exklusionskriterier för 
medverkande i studien, vilka utgjordes av; ungdomar i kristillstånd eller med 
otillräckliga språkkunskaper samt ungdomar under 15 år. Personal vid SiS – 
institutioner ålades ansvar att bedöma lämplighet för deltagande. Besvarade 
frågeformulär skickades till författarnas handledare och överfördes till digitalt 
format. Kontakt med gymnasieskolor fördes via e-post. Insamling av data för 
normalrisktagare skedde under två dagar vid två olika gymnasieskolor under 
ordinarie undervisning. Svarsformulär emottogs av författarna omgående och 
omvandlades till digitalt format. Deltagande i studien var frivilligt och kunde 
närsomhelst avbrytas vilket informerades om i frågeformulärets försättsblad. 
 
Analys 
Vid analysen av datamaterial användes SPSS v. 21 för att beräkna samband mellan 
undersökta variabler. Medelvärdesskillnader i stickproven för variablerna 
riskbeteende och personlighetsdrag testades för signifikans genom oberoende t-
tester. För att undersöka sambanden mellan personlighetsdrag och riskbeteende 
genomfördes korrelationsanalyser för respektive stickprov, i enlighet med hur 
tidigare studier genomfört motsvarande analyser (Zuckerman & Kuhlman, 2000; 
Caspi et al., 1997). Då personlighetsdrag och riskbeteende i olika grad korrelerade i 
respektive grupp, undersöktes även om det förelåg en signifikant skillnad mellan 
gruppernas respektive korrelationer. Denna analys genomfördes i en webbaserad 
beräkningsmodell som tar hänsyn till skilda stickprovsstorlekar (Preacher, K. J., 
2002). Vidare undersöktes huruvida ungdomar som skattar ett eget riskbeteende 
uppvisar skiljda styrkor för personlighetsdrag jämfört med de som inte uppvisar 
samma beteende. Detta gjordes genom att indela deltagarna som en funktion av 
svarsalternativen ”instämmer” eller ”instämmer inte”, där dessa grupper jämfördes 
med oberoende t – tester.  Jämförelser utfördes separat för SiS – gruppen respektive 
normalpopulationen. 
 
 
 
Etiska överväganden 
De etiska överväganden som gjorts inför denna studie har berört; studien har riktat 
sig till ungdomar, rekrytering har skett från en klinisk population samt att studien 
berör problematiska beteenden. Då studien involverat ungdomar var ett 
inklusionskriterie att ungdomarna var över 15 år, för att undvika deltagande utan 
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vårdnadshavares godkännande (Vetenskapsrådet, 2002). Då en klinisk population 
har använts i denna studie var det viktigt att inte belasta denna grupp. Hänsyn till 
detta togs genom att personal vid SiS – institutioner ansvarade för att endast 
ungdomar lämpliga för deltagande tillfrågades. Då enkäten innehöll frågor som 
berörde områden som kunde uppfattas som känsliga, informerades tydligt om 
frivilligheten i deltagandet och möjligheten att avbryta utan konsekvenser. 

 
 

Resultat 
 
Frågeställningarna besvaras nedan där inledande tabeller och resultat beskriver de 
två urvalsgrupperna klinisk (Klin) och normalpopulationen (Norm) (tabell 1 & 2). 
Därefter presenteras sambanden mellan personlighetsdrag och riskbeteende för de 
respektive grupperna (tabell 3). Initial analys visade inte på några könsskillnader 
avseende samtliga beroendemått, alla p > .05. Kön exkluderades därför från alla 
analyser. 
 
Riskbeteende 
Först undersöktes huruvida det förelåg skillnad mellan klinisk- och 
normalpopulation avseende riskbeteenden. Detta för att fastställa om de två 
populationerna var distinkt åtskilda och kunde representera en hög- respektive en 
lågriskgrupp. Tabell 1 visar frekvensen över antalet individer som svarat 
”instämmer” eller ”instämmer inte” för varje enskilt skattat riskbeteende. För att få 
ett värde som avspeglar  riskbeteenden beräknades den genomsnittliga frekvens av 
deltagare som svarat "instämmer" för respektive grupp. En enskild deltagare som 
svarat "instämmer" på samtliga riskbeteenden (Våld 1 & 2, tobak, alkohol, sex. mat 
och trafik) erhöll det maxiamala värdet  8 Medelvärdet för den kliniska 
populationen (Klin) var 6.00 med en standardavvikelse på 2.26 medan för 
normalpopulationen (Norm) var motsvarande medelvärde 1.14 med en 
standardavvikelse på 1.38. Ett oberoende t-test visar att stickproven var signifikant 
skilda åt t(131) = 9.61 (p < .001) med avseende på egen-skattad riskbedömning. 
 
Tabell 1. Frekvens av riskbeteenden för klinisk- och normalpopulation 
 

 
 
Personlighetsdrag 
För att undersöka skillnaden i personlighetsdrag mellan grupperna genomfördes 
oberoende t-tester. Medelvärden och standardavvikelser för personlighetsdrag 
redovisas i tabell 2.  

Grupp Ja1 Nej2 Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Klin 16 6 16 6 20 2 17 5 17 5 18 4 12 10 16 6

Norm 3 108 9 102 13 98 49 62 5 106 16 95 18 93 14 97

1= "instämmer", 2= "instämmer inte"

** = p < .001

Droger Sex Mat TrafikVåld 1 Våld 2 Tobak Alkohol
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Tabell 2. Jämförelse av grupperna avseende medelvärden i personlighetsdrag 
 

 
 
Som kan ses i tabellen så förelåg det en signifikant skillnad mellan grupperna med 
avseende på ImpSS, Sy och Agg-Hos. 
 
Samband mellan personlighetsdrag och riskbeteende 
För att undersöka eventuella samband mellan specifika personlighetsdrag och 
riskbeteende genomfördes korrelationsanalyser mellan indexen för respektive 
personlighetsdrag och gruppernas genomsnittliga riskbeetenden. Korrelationerna 
redovisas i tabell 3. 
 
Tabell 3. Korrelationstabell för personlighetsdrag och riskbeteende för klinisk- och 
normalpopulation 
 

 
 
Resultatet visar att sambandet mellan personlighetsdrag och riskbeteende generellt 
var starkare för den kliniska populationen jämfört med normalpopulationen. Det 
personlighetsdrag som i båda grupper visade på tydligt samband med riskbeteende 
var ImpSS. Även Agg-Hos visade sig vara korrelerat med riskbeteende. Denna 
korrelation var signifikant för den kliniska populationen och visade tendens på 
signifikans för normalpopulationen. Vidare så uppvisade personlighetsdraget Sy en 
tendens till signifikans, vilket i tidigare studier visat på tydligt samband med 
riskbeteende (Zuckerman & Kuhlman, 2000).  
 
För att undersöka om det förelåg skillnader mellan gruppernas korrelationer 
användes en webbaserad modell för signifikanstestning (http://quantpsy.org) 
(Preacher, K.J., 2002). Denna analys syftade till att jämföra styrkorna på 
korrelationerna med hänsyn till stickprovens olika storlek. Modellen omvandlar 
korrelationer till ett z-värde genom Fishers r- till z-transformation. Därefter 

Grupp M (SD) t M (SD) t M (SD) t M (SD) t M (SD) t

Klin 7.05 (2.55) 5.77 (1.34) 6.27 (1.75) 4.36 (3.00) 5.86 (2.10)

-3.36** -5.24** -2.29* -0.56 .30

Norm 5.03 (2.58) 4.28 (1.23) 5.31 (1.82) 4.03 (2.49) 6.00 (1.96)

*= p < .05, ** = p < .001

ActImpSS Sy Agg-Hos N-Anx

ImpSS Sy Agg-Hos N-Anx Act

Grupp p p p p p

Klin

Norm

.71**

.25**

.37†

.13

.45*

.16†

.36†

.29**

.18

-.06

† = p < .10, *= p < .05, ** = p < .001
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används stickprovsstorleken för att jämföra stickprovens korrelationsvärden 
(Cohen & Cohen, 1983). Denna analys visade på signifikant skillnad mellan 
stickprovens korrelationer för personlighetsdraget ImpSS (z = 2.54, p < 0.01). 
Resultaten visade ej på några signifikanta skillnader mellan resterande 
korrelationer, samtliga p > 0.19.  
 
Analys av personlighetsdraget N-Anx och specifika riskområden 
N-Anx uppvisade signifikant korrelation med riskbeteende, vilket ej varit fallet i 
tidigare studier (Zuckerman & Kuhlman, 2000; Caspi et al., 1997). Att resultatet inte 
ligger i linje med tidigare litteraur som undersökt detta samband motiverade vidare 
analyser. Genom att för varje specifikt riskområde jämföra de individer som svarat 
”instämmer” med de som svarat ”instämmer inte” avseende deras skattningar på 
personlighetsdraget N – Anx, undersöktes huruvida de som skattat ”instämmer” har 
en högre skattning på personlighetsdraget N – Anx. Högre skattning på N – Anx för 
deltagare som svarat ”instämmer” skulle kunna innebära att dessa beteenden har 
en funktion av att reglera negativa känslor (Cooper et al., 2003). 
 
Oberoende t – tester av N-Anx visade på signifikanta effekter (p<.05) för 
normalpopulationen avseende alkohol, droger , sex och mat. För SiS gruppen var det 
endast trafik och mat som uppvisade en signifikant skillnad, p <.05. För samtliga 
områden med signifikant skillnad mellan grupperna var N – Anx högre för gruppen 
som svarat ”instämmer”. 
 
 
 

Diskussion 
 
Denna studies syfte var att belysa skillnader och samband mellan personlighet och 
egen-skattat riskbeteende hos ungdomar, avseende normalpopulation och SiS 
population. Studien har visat att SiS ungdomars riskbeteenden är signifikant 
åtskilda från normal populationens riskbeteenden. Analysen av personlighetsdrag 
visade på ett samband med riskbeteende. Utav dessa var ImpSS, och Agg-Hos 
förväntade och överensstämmande med tidigare forskning (Caspi et al, 1997; 
Zuckerman & Kuhlman, 2000; Pharoe et al., 2011). För Sy fanns en tendens till 
samband med riskbeteende. Analyser av sambandet mellan personlighetsdrag och 
totalt egen-skattat riskbeteende visade sig vara högre för SiS populationen. Analyser 
av effektstorlekar visade att skillnaden mellan grupperna avseende korrelationer 
var signifikant för ImpSS. Nedan förs en diskussion om resultatet utifrån 
frågeställningarna och implikationer av dessa. Begränsningar i studiens utformning 
förs och möjlighet till vidare forskning ges.  
 
Denna studie har visat att det fanns en signifikant skillnad i personlighetsdrag för 
ungdomar placerade inom SiS – institutioner och ungdomar i en normalpopulation 
(tabell 2). Detta resultat pekar på att personligheten skiljer sig för individer som är 
mer benägna att utsätta sig för risker jämfört med individer med färre 
riskbeteenden. Ökad frekvens av riskbeteenden tenderar att vara kopplat till 
impulsivitet och att utföra handlingar utan att reflektera över konsekvenser samt 
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sökande efter nya erfarenheter och spänning (Zuckerman, 2000; Pharoe, 2011). 
Vidare visade denna studie på att utåtagerande beteenden såsom verbal hotfullhet, 
hett temperament och anti-sociala beteenden var kopplade till riskbeteenden. 
Avslutningsvis fanns en koppling mellan individer som i högre grad är utåtriktade 
och föredrar ett aktivt socialt liv och riskbeteenden. Detta resultat ligger i linje med 
tidigare litteratur, som visat på dessa skillnader mellan högrisktagande individer 
och jämförelsegrupper (Caspi et al., 1997; Zuckermann & Kuhlman, 2000).  
 
Denna studie fann även att de två grupperna inte skiljde sig signifikant från varandra 
avseende personlighetsdragen N-Anx och Act, vilket var att förvänta sig utifrån 
tidigare studier som funnit dessa personlighetsdrag irrelevanta för riskbeteenden 
(Caspi et al., 1997; Zuckermann & Kuhlman, 2000). Att grupperna skattar lika på 
dessa personlighetsdrag samtidigt som de är signifikant åtskiljda för ImpSS, Agg – 
Hos och Sy visar på de senare personlighetsdragens betydelse för huruvida 
individen placerar sig inom normal alternativt klinisk grupp. 
 
Då ungdomar undersökts gällande personlighetsdrag är det att förvänta att det sker 
en förändring i de för riskbeteende relevanta dragen. Roberts et al. (2001) menar 
att en lägre initial skattning av motsvarande personlighetsdrag ger en mindre 
förändring in i vuxen ålder jämfört med högre initiala skattningar. Det finns med 
andra ord i SiS – gruppen en större förändringspotential och en förväntad 
minskning av riskbeteenden i samband med mognad av personligheten. 
 
Studien visar att det fann ett samband mellan personlighetsdragen ImpSS, Agg – Hos 
och Sy och riskbeteenden, vilket var i linje med Zuckerman´s (2000) och Caspi et 
al.´s (1997) studier. Detta samband är starkare för SiS – gruppen än 
jämförelsegruppen, vilket  tyder på att  personlighetsdragen ImpSS, Agg – Hos och 
Sy är i högre grad relaterat till  riskbeteenden för SiS – gruppen jämfört med Norm 
– gruppen (se tabell 2 & 3).  
 
En analys genomfördes för att kontrollera huruvida det mellan grupperna förelåg 
en signifikant skillnad i styrka på korrelationerna mellan samtliga 
personlighetsdrag och riskbeteende (tabell 3). Jämförelsen av dessa korrelationer 
visade att styrkan för sambandet mellan ImpSS och riskbeteende skiljde sig 
signifikant mellan grupperna. Detta indikerar att ImpSS har en starkare koppling 
med förekomsten av riskbeteenden än Agg – Hos och Sy i den kliniska populationen. 
Implikationer av dessa resultat är att det för en normalpopulation finns andra 
variabler än personlighet som också påverkar förekomsten av riskbeteende. Detta 
skulle för denna grupp kunna vara avhängigt kulturella och sociala faktorer som 
socioekonomisk position (Adelmann, 2005) eller den kontext individen befinner sig 
i (Willoughby, Good, Adachi, Hamza & Tavernier, 2014), vilket visat sig påverka 
riskbeteenden hos ungdomar. 
. 
 
Som tidigare beskrivits var sambandet mellan N-Anx och riskbeteende i båda 
grupper oväntat, då tidigare studier av riskbeteende endast funnit samband mellan 
personlighetsdragen ImpSS, Agg – Hos och Sy (Caspi et al., 1997; Zuckerman & 
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Kuhlman, 2000). Cooper et al. (2003) ger en möjlig förklaring till varför N-Anx i 
denna studie visar på samband i båda grupperna. Cooper argumenterar för att vissa 
riskbeteenden (alkohol- och substansbruk) kan fungera som reglering av negativa 
känslor. Jämförelsen av medelvärden mellan de som svarat ”instämmer” och 
”instämmer inte ” avseende N – Anx och riskbeteenden indikerar  en sådan 
förklaring. Det villsäga, individer som skattar högt på personlighetsdraget N - Anx 
har en högre frekvens av riskbeteenden som i sin tur kan ha en funktion av att 
reglera negativa känslor. Vidare har denna studie inkluderat beteende relaterade till 
mat och hälsa vid undersökning av riskbeteende, vilket är ett område som i flera 
studier inte inkluderats (Zuckermann, 2000; Caspi et al., 1997; Pharo et al., 2011). 
Swinbourne och Touyz (2007) och Godart et al. (2002) menar att det finns stöd för 
samband mellan ätsvårigheter och ångesttillstånd, vilket skulle förklara att det i 
båda grupper fanns ett samband med N-Anx.  
 
Dessa resultat har belyst sambandet mellan personlighetsdrag och riskbeteenden i 
en jämförelse mellan en klinisk population och en jämförelsegrupp, vilket tidigare 
inte studerats. Jämförelsen av sambanden mellan grupperna har synliggjort ett mer 
komplext samband mellan personlighetsdrag och riskbeteende, som visar att ökad 
skattning av för riskbeteende relevanta personlighetsdrag ökar sambandsstyrkan. 
Detta verkade vara särskilt gällande för personlighetsdraget ImpSS. 
 
Metod 
Värt att notera är att det för SiS – gruppen fanns en tendens till takeffekt medan det 
för normalpopulationen var en tendens till golveffekt gällande riskbeteende. Detta 
kan ha påverkat resultaten såtillvida att spridningen begränsats, samtidigt som det 
indikerar att urvalsgrupperna varit lämpliga för studiens syfte. Vidare baseras 
grupperna på ett tillgänglighetsurval, där det för SiS – gruppen fanns ett bortfall. 
Detta kan ha påverkat resultaten såtillvida att det inte representerar hela 
populationen av ungdomar vid SiS – institutionerna, där ungdomar med drag av 
impulsivitet och aggressivitet valt att inte delta. Utöver detta har exklusionskriterier 
för studien uteslutit de ungdomar som personal vid SiS bedömt som ej lämpade för 
deltagande, exempelvis ungdomar med utåtagerande tendenser eller ungdomar i 
kristillstånd. Innebörden av detta är att erhållna värden för exempelvis ImpSS, Agg 
– Hos och N – Anx kan vara lägre i denna studie.  
 
För framtida studier bör sambandet mellan personlighetsdrag och riskbeteende 
studeras med ett fullständigt instrument med graderade skalor avsedda att 
undersöka riskbeteende, för att på så sätt öka svarsspridning och utjämna 
fördelningen på undersökta områden. Utöver detta skulle även instrument som 
kontrollerar för kliniska tillstånd öka validiteten av de samband som här påvisats. 
 
Avslutning  
Denna studie har funnit samband för personlighetsdragen ImpSS, Agg – Hos och Sy, 
där individer som skattar sig högt för dessa drag har en högre frekvens av skattat 
riskbeteende. I studien påvisades även ett samband mellan personlighetsdraget N – 
Anx och riskbeteende. Detta är ett resultat som skulle kunna vara unikt för 
ungdomar och kan förstås utifrån att ungdomar befinner sig i en period av 
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förändring och utveckling, där det för ungdomar är ImpSS, Agg – Hos, Sy och N – Anx 
som är kopplat till frekvens av olika riskbeteenden. Det har även kunnat beläggas 
utifrån personlighetsdrag och riskbeteende att grupperna markant skiljer sig åt, 
vilket ger stöd åt att personlighetsfaktorn vid riskbedömningar av ungdomar är av 
vikt. 
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