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Personlighet 

• En individs bestående och karakteristiska mönster av känslor, 
tankar och beteende 
 
 

• Olika teorier och modeller 
• Egenskapsteorin 
• Fem faktor modellen – Big five 
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Personlighet i SOM 

 
Benämning hög grad      låg grad   
 
Extraversion känna glädje, hedoni  - anhedoni, mindre positiv 
Anspändhet  oro, obehag    - lugn, emotionellt stabil 
Empati    vänlig, tillmötesgående -  avståndstagande, antagonistisk 
Målinriktad   kontrollera sitt beteende  - impulsiv, reaktiv 
Öppenhet  relatera till egna känslor   -  mindre känslomedveten, sluten   
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Hur stort förtroende har du för det sätt på vilket 
Rikspolitiker sköter sitt arbete? 

Extraversion (hedoni /anhedoni)         hög **         

Anspändhet (orolig/lugn) 

Empati (vänlig/antagonistisk          hög * 

Målinriktad  (kontrollerad /impulsiv) 

Öppenhet (öppen/sluten) 

Kön 
Ålder 

Utbildning 
Inkomst         hög ** 

Relation till         hög * 

Linjär hierarkisk regression;  * = p 0,05; ** = p 0,01 
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Hur stort förtroende har du för det sätt på vilket 
Domare sköter sitt arbete? 

Linjär hierarkisk regression;  * = p 0,05; ** = p 0,01 

Extraversion (hedoni /anhedoni)         hög **         

Anspändhet (orolig/lugn) 

Empati (vänlig/antagonistisk          hög * 

Målinriktad  (kontrollerad /impulsiv) 

Öppenhet (öppen/sluten) 

Kön 
Ålder 

Utbildning 
Inkomst         hög ** 

Relation till (advokat) 
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Hur stort förtroende har du för det sätt på vilket 
Poliser sköter sitt arbete? 

Linjär hierarkisk regression;  * = p 0,05; ** = p 0,01 

Extraversion (hedoni /anhedoni)         hög **         

Anspändhet (orolig/lugn)          låg ** 

Empati (vänlig/antagonistisk           

Målinriktad  (kontrollerad /impulsiv) 

Öppenhet (öppen/sluten) 

Kön        män ** 
Ålder 

Utbildning 
Inkomst          

Relation till         hög ** 
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Hur stort förtroende har du för det sätt på vilket 
Journalister sköter sitt arbete? 

Linjär hierarkisk regression;  * = p 0,05; ** = p 0,01 

Extraversion (hedoni /anhedoni)         hög **         

Anspändhet (orolig/lugn) 

Empati (vänlig/antagonistisk          hög * 

Målinriktad  (kontrollerad /impulsiv) 

Öppenhet (öppen/sluten) 

Kön         män * 
Ålder 

Utbildning 
Inkomst          

Relation till         hög * 
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Sammanfattning 

• Personlighet förklarar del av variansen avseende förtroende 
för olika yrkesgrupper 
 
– graden av extraversion (hedoni), empati (vänlig) och 

anspändhet (oro) är relaterat till förtroende  
 

• Kontextberoende 
 

• Tendenser, svaga samband  
 
 

 


