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Sammanfattning 
 

Studien är en begreppsvalidering av personlighetsformuläret Pers Q 
som utgår från ”Big Five”-teorin. Pers Q relaterades till ett etablerat 
personlighetsinstrument, CTI, som utgår från Jungs 
personlighetstypologi. Vidare undersöktes om det i Pers Q 
dimensionerna fanns förväntade könsskillnader samt förväntade 
samband med generell intelligens. Data samlades in från sökande till 
officersutbildning (N=552 varav 58 kvinnor) och analyserades genom 
korrelationer, regressionsanalyser samt t-test. Resultatet indikerade 
att Pers Q mäter delar av CTI vilket delvis kan förklaras av testens 
teoretiska perspektiv. Vidare visar studien att de skillnader och 
samband som undersöktes inte fullständigt överensstämmer med de 
förväntade. För att säkerställa Pers Q dimensionernas egenskaper 
behöver fler studier utföras enär begreppsvaliditet bör uppfyllas i en 
serie av prövningar. 
 
Nyckelord: Begreppsvaliditet, Personlighetsformulär, ”Big Five”, 
Jungs personlighetstyper, Könsskillnader, Generell intelligens.  
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Abstract 
 

The study is a construct validation of the personality questionnaire 
Pers Q, which rests on the “Big Five”-theory. Pers Q was related to an 
established personality inventory; CTI, which is based on Jung’s 
personality typology. Furthermore it was examined whether any 
expected gender-related differences or correlations with General 
intelligence could be retrieved within the Pers Q-dimensions. Data 
was collected from applicants to officers’ education (N=552, of which 
58 represent women) and were analysed through correlations, 
regression-analysis and t-tests. The results indicated that Pers Q 
measures parts of CTI, which in part could be explained by the 
theoretical approaches of the tests. Additionally, the study shows that 
the differences and relations that were examined do not completely 
cohere with the expected. To secure the characteristics of the 
dimensions of Pers Q, more studies need to be carried out, as the 
concept of construct validation requires accomplishment in multiple 
independent studies.  
 
Keywords: Construct validity, Personality questionnaire, “Big Five”, 
Jung’s types of personality, Gender differences, General intelligence. 
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Begreppsvalidering av personlighetsformuläret Pers Q 

 med hjälp av personlighetsinstrumentet CTI 

 

Personligheten drar till sig ett stort intresse i urvalssammanhang (Carlstedt & Widén, 1998). 

Att få rätt person på rätt plats är en viktig fråga inom arbetslivet och genom 

personlighetsmätning kan skillnader mellan personer studeras (Anastasi & Urbina, 1997; 

Mabon, 2005). Det finns flertalet metoder och teoretiska utgångspunkter som kan utgöra 

basen vid personlighetsmätning. En vanlig metod är att använda personlighetstest i form av 

självskattningsformulär (Anastasi & Urbina, 1997). De flesta personlighetstest som utvecklats 

på senare år utgår från ”trait-teorin” men det finns även populära personlighetstest som utgår 

från andra teoretiska perspektiv, exempelvis utifrån personlighetstyper såsom Jungs introverta 

och extroverta personligheter (Mabon, 2005). Oavsett vilken metod eller teoretisk 

utgångspunkt som testet utgår ifrån är den viktigaste frågan huruvida testet mäter det som det 

avser att mäta eller om det mäter något annat, det vill säga om testet har begreppsvaliditet 

(Anastasi & Urbina, 1997). Genom att göra valideringsstudier kan kunskap fås om vad testet 

mäter och inte mäter. Ett tests validitet kan inte uttryckas i generella termer utan måste 

fastställas i relation till vad det ska användas som och vilken kontext det ska användas inom 

(Magnusson, 2003; Pedhazur & Schmelkin, 1991). Ett nytt personlighetsformulär, Pers Q, 

utvecklat av Försvarshögskolan genomgår nu valideringsstudier varav denna är en i raden av 

flera. 

 
Pers Q 

Pers Q är ett personlighetsformulär som avser mäta sju personlighetsdimensioner av särskild 

betydelse för militära sammanhang. Syftet med Pers Q är att genom att få rätt person på rätt 

plats optimera användningen av militär personal och värnpliktiga samt att optimera skapandet 

av effektiva team. Vidare ska testet möta det behov som finns inom svenska Försvarsmakten 
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av ett personlighetstest som är snabbt att administrera och lätt att tolka. Testet baseras på 

dimensioner utifrån teorin om ”Big Five” samt dimensionernas underliggande aspektskalor 

utifrån det etablerade personlighetstestet NEO PI-RTM. (Bäccman, 2006; Bergman, 2003)

 ”Big Five”–modellen utgår från en hierarkisk syn på personligheten som tar sig 

uttryck i att modellens fem breda personlighetsdimensioner summerar ett stort antal distinkta, 

mer specifika personlighetskaraktäristika. Som en del av ”trait-teorin” representerar inte de 

fem dimensionerna i ”Big Five”-modellen ett specifikt teoretiskt perspektiv på 

personlighetsstrukturen utan de härrör från en lexikal metod med analyser som utgår ifrån att 

alla individuella skillnader, som enligt människor har någon betydelse, förr eller senare 

kommer fram genom språket som används för att beskriva sig själv och andra (Digman, 1990; 

John & Srivastava, 1999). Personlighetsdimensionerna i ”Big Five” är Utåtriktning 

”Extraversion”, Vänlighet ”Agreeableness”, Målmedvetenhet ”Conscientiousness”, 

Känslomässig instabilitet ”Neuroticism” och Öppenhet ”Openness” (Costa & McCrea, 1992; 

Bergman 2003).  

 NEO-PI-RTM mäter de fem personlighetsdimensionerna i ”Big Five”. I detta 

personlighetstest innefattar de fem dimensionerna var och en sex egenskaper eller aspekter 

som avgränsar dimensionerna. Dessa så kallade aspektskalor används för att de kan ge varje 

dimension den bredd som behövs av relevanta tankar, känslor och beteenden samt för att de 

kan visa individuella skillnader inom varje personlighetsdimension (Costa & McCrea, 1992; 

Bergman 2003). Dimensioner i Pers Q ska inte motsvara någon specifik aspektskala i ”Big 

Five” utan de ska vara relevanta för testets målgrupp och den militära kontexten. De sju 

personlighetsdimensionera i Pers Q är Social förmåga, Omtanke om andra, Noggrannhet, 

Stresstålighet, Självförtroende, Humörinstabilitet och Oberoende (Bäccman, 2006).  

 Big Five dimensionen Utåtriktning avgränsas av aspekterna tillgivenhet, sällskaplighet, 

självhävdelse, vitalitet, spänningssökande och gladlynthet. Kännetecken för den utåtriktade är 
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att den är social, självsäker, aktiv och pratsam. Den utåtriktade tycker även om spänning samt 

är framåt, energisk och optimistisk (Bergman, 2003). I Pers Q representeras denna dimension 

av Social förmåga som avser mäta en persons sociala kompetens och villighet att arbeta 

tillsammans med andra (Bäccman & Carlstedt, 2007). 

 Vänlighet avgränsas av aspekterna tillit, rättframhet, osjälviskhet, följsamhet, 

blygsamhet och ömsinthet. Inom dimensionen Vänlighet beskrivs personen som sympatisk 

och ivrig att hjälpa andra i tron att de är lika hjälpsamma i gengäld (Bergman, 2003). 

Dimensionen i Pers Q som utgår från Vänlighet är Omtanke om andra och denna fokuserar på 

personens känslighet att uppmärksamma andra människor och deras behov (Bäccman & 

Carlstedt, 2007).  

 Målmedvetenhet avgränsas av aspekterna duglighet, ordningsamhet, samvetsgrannhet, 

prestationssträvan, självdisciplin och eftertänksamhet. Målmedvetna personer kännetecknas 

av att de har ett mål, en stark vilja och är beslutsamma. Vidare är målmedvetna personer 

samvetsgranna, punktliga och pålitliga (Bergman, 2003). Dimensionen Noggrannhet i Pers Q 

är den som utgår från Målmedvetenhet och den avser att fokusera på de delar som visar en 

persons metodiska och noggranna överväganden (Bäccman & Carlstedt, 2007).  

 Känslomässig instabilitet avgränsas av ångest, irritationsbenägenhet, nedstämdhet, 

självosäkerhet, impulsivitet och stresskänslighet. Grunden i denna dimension utgörs av 

tendensen att uppleva rädsla, nedstämdhet, förlägenhet, ilska och skuld. Känslomässigt 

instabila personer tenderar även ha irrationella tankar och svårigheter med impulskontroll 

samt vara sämre på att hantera stress än andra (Bergman, 2003). Känslomässig instabilitet (N-

faktorn) representeras av tre dimensioner i Pers Q; Stresstålighet, Självförtroende och 

Humörinstabilitet. Stresstålighet avser mäta en persons förmåga att arbeta under tids- och 

ansvarspress men även under ett stort och oklart informationsflöde. Självförtroende syftar till 

huruvida personen uppträder säkert i sociala situationer och Humörinstabilitet avser slutligen 
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en persons bristande förmåga att hålla sig lugn och kunna lägga band på sina känslor 

(Bäccman & Carlstedt, 2007). 

 Öppenhet avgränsas av aspekterna fantasi, estetik, känslor, aktivitet, tankar och 

värderingar. Personer som är öppna kännetecknas av en nyfikenhet och deras liv är fulla av 

upplevelser. Vidare har öppna personer okonventionella värderingar och kommer gärna med 

nya idéer (Bergman, 2003). Dimensionen Oberoende i Pers Q utgår från Öppenhet och avser 

mäta en persons förmåga och villighet att tänka självständigt och i nya banor, det vill säga en 

mental öppenhet (Bäccman & Carlstedt, 2007). 

 Tidigare studier av Pers Q visar att testet har god struktur och hög intern reliabilitet 

(Jonsson, 2007). Vidare har Pers Q visat sig ha begreppsvaliditet när testet jämförts med 

andra personlighetstest som utgår från Big Five-modellen (Bäccman, 2006; Bäccman & 

Carlstedt, 2007).  

 
Begreppsvaliditet 

Validiteten av ett test handlar om vad testet mäter och hur bra det mäter det, det berättar vad 

som kan tolkas ur testresultatet/testvärdena. Testets validitet kan inte rapporteras i generella 

termer utan validiteten måste fastställas i relation till vad testet ska användas till. Ett tests 

begreppsvaliditet handlar om i vilken utsträckning ett test mäter de teoretiska begrepp det 

utger sig för att mäta (Anastasi & Urbina, 1997). Begrepp i detta sammanhang är teoretiska 

konstruktioner som är ämnade att organisera och göra vår omgivning förståelig (Pedhazur & 

Schmelkin, 1991). All data som kan belysa de aktuella begrepp som avses och de 

förutsättningar som påverkar begreppets utveckling och uttryck representerar och utgör 

godtagbara belägg för begreppsvalideringen (Anastasi & Urbina, 1997). Begreppsvaliditet kan 

således inte sammanfattas i ett enskilt mått utan ska ses som en fortgående process, där målet 

är att visa att de resultat som kan förutsägas utifrån teorin rörande data i testet uppfylls i en 

serie av prövningar (Magnusson, 2003). 
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 För att få bredare kunskap om vad Pers Q mäter kommer testet i denna studie relateras 

till Commander Trait Inventory, CTI, ett personlighetsinstrument som inte utgår från ”Big 

Five”-modellen men som dock redan är etablerat inom den militära kontext som Pers Q 

ämnas användas inom. Vidare för att begreppsvalidera de dimensioner som ingår i Pers Q kan 

jämförelser göras med tidigare studier kring personligheten utifrån ”Big Five” dimensionerna. 

I denna studie görs detta genom att undersöka förväntade könsskillnader och samband med 

generell intelligens.  

 
CTI 

CTI är ett test framtaget av Ledarskapsinstitutionen vid svenska Försvarshögskolan och ämnar 

mäta sex kognitiva stilar med en teoretisk grund i Jungs teori om psykologiska typer samt fem 

olika personlighetsaspekter, positiva och negativa, av generell betydelse för chef- och 

ledarskap (Carlstedt & Widén, 1998). Testet har utvecklats för att användas vid urval av 

officerare tillsammans med ett kognitivt testbatteri (Carlstedt & Widén, 1998). De 

personlighetsaspekter med generell betydelse för chef- och ledarskap kommer inte behandlas 

närmare i studien då de är specifikt inriktade på ledarskapsförmågan och inte endast generella 

personlighetsaspekter som tros vara viktiga i det militära sammanhanget. 

 Jungs teori om psykologiska typer handlar om hur personer på olika sätt uppfattar 

omvärlden, skaffar sig kunskap, tänker, värderar och fattar beslut beroende på vilken 

inställningstyp som personen karaktäriseras av (Carlstedt & Widén, 1998). Jung delar upp de 

psykologiska typerna i två övergripande allmänna inställningstyper, introvert och extrovert, 

som tillsammans med fyra mer underliggande psykologiska funktioner påverkar varandra till 

sammanlagt åtta olika personlighetstyper. Var och en av dessa åtta får sin egen karaktär 

beroende på om personen är introvert eller extrovert. En introvert person karaktäriseras av att 

den fokuserar på tanke och fantasivärld medan den extroverta personen har ett intresse för 

omvärlden och praktiska problem. Vidare delar Jung också in de fyra underliggande 
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funktionerna; tänkande, kännande, förnimmande och intuition, i rationella och irrationella 

funktioner. De två förstnämnda anses vara de rationella och de två sista de irrationella. Enligt 

Jung är en av dessa fyra funktioner dominerande och denna anses då vara 

huvudfunktionstypen. Kombinationen av inställningstyperna tillsammans med 

huvudfunktionstyperna skapar personligheten som visar särskiljande och förutsägbara 

mönster i beteendet (Jung, 1972/1993). 

 Under arbetet med att utveckla CTI har två av Jungs typer utelämnats, introvert 

förnimmande och introvert intuitiv, då det inte anses troligt att sådana personer skulle söka sig 

till officersyrket. Därav endast sex kvarvarande skalor som inte benämns efter Jungs 

terminologi utan istället från en sammanfattande beskrivning av innehållet i skalorna 

(Carlstedt & Widén, 1998). Skalorna i CTI presenteras nedan i enlighet med Jungs 

(1972/1993) beskrivning av hur personlighetstypen yttrar sig samt utifrån påståendena i CTI 

(Carlstedt, 1997). Båda terminologierna används för att tydliggöra deras samband:   

 Sensationsorientering (extravert förnimmelse): Här karaktäriseras personen av att agera 

utifrån upplevelsen av situationen utan att tänka på vilka konsekvenser som kan komma att 

följa handlingen. Den sensationsorienterade fokuserar på nuet, är aktiv och söker sig ofta till 

nya utmaningar och äventyr.  

 Intuitivt beslutsfattande (extravert intuition): Den intuitive personen karaktäriseras av 

att känslor styr dennes handlingar. Personen har en stark tilltro till sin egen förmåga, litar på 

sig själv och tar gärna snabba beslut utifrån en egen inre känsla. Den intuitivt beslutsfattande 

söker sig i sina tankar utanför allmänt vedertagna områden vilket resulterar i en förmåga att se 

möjligheter där andra ser svårigheter. 

 Konkret tänkande (extravert tänkande): Personens handlingar styrs av intellektuellt 

övervägda motiv och genomförs med noggrannhet. Personens tankesätt karaktäriseras av att 

alltid följa ett vetenskapligt resonemang och fakta förstås utifrån logik och förnuft. 
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 Abstrakt tänkande (introvert tänkande): Tankesättet utgår från en teoretiskt vetenskaplig 

syn. Den abstrakt tänkande har ett behov av att fundera, reflektera samt fördjupa sig i sina 

idéer och tankar inåt. Personen fullföljer sina idéer utan att påverkas av omgivningen. Vidare 

visar den abstrakt tänkande ett större intresse för själva uppbyggnaden av en sak än att själv 

utnyttja den.   

 Ytlig värdeorientering (extravert kännande): En person med ytlig värdeorientering 

påverkas starkt av omgivningen och andra människor vilket sedan ligger till grund för 

personens beslut och handlingar.  

 Ideologisk värdeorientering (introvert kännande): Den ideologiskt värdeorienterade 

låter sig styras av subjektivt orienterade känslor. Denna person kan av omgivningen uppfattas 

som kylig och reserverad då den är starkt bunden av sina ideal men inte försöker påverka 

andra. Personens moral och principer dominerar handlingarna.  

 
Könsskillnader i personlighet 

Många empiriska studier visar på skillnader mellan män och kvinnor i 

personlighetsegenskaper och tidigare forskning i form av en metaanalys (Feingold, 1994) 

visar på att skillnaderna är konstanta över tid, ålder, utbildningsnivå och nationalitet. Man har 

funnit att män är mer bestämda och tenderar att ha större självförtroende än kvinnor. Kvinnor 

är däremot mer utåtriktade, omtänksamma, förtroliga och har en högre ångestnivå. 

 Studier gjorda på könsskillnader i personlighet utifrån teorin om ”Big five” visar på att 

kvinnor får högre värden på dimensionerna Känslomässig instabilitet och Vänlighet än män 

(Budaev, 1999; Costa, Terracciano & McCrae, 2001; Chapman, Duberstein, Sörensen & 

Lyness, 2007). Vidare visar forskningen på en måttlig skillnad mellan könen i dimensionen 

Utåtriktning medan det inte finns någon signifikant skillnad alls i dimensionen Öppenhet 

(Budaev, 1999; Costa et al., 2001). Det påpekas dock att skillnaden i Utåtriktning kan bero på 

vilket personlighetstest som använts och hur det testet betonar de underliggande aspekter som 
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hör till personlighetsdimensionerna. Således kan skillnaden bero på hur tilltalande de olika 

aspekterna är för respektive kön med följden att vilket kön som har högre respektive lägre 

värden varierar i olika test (Costa et al., 2001; Rubinstein, 2005). I samband med dimensionen 

Målmedvetenhet visar tidigare forskning till största del på att det inte finns någon signifikant 

skillnad mellan könen i denna dimension (Budaev, 1999; Costa et al., 2001; Chapman et al., 

2007). Det finns dock en studie som visar på att kvinnor har signifikant högre värden på 

dimensionen (Rubinstein, 2005). 

 I manualen till NEO PI-RTM (Bergman, 2003) beskrivs det resultat som framkommit 

under standardiseringsarbetet av den svenska versionen. Könsskillnader i den svenska 

populationen finns främst i dimensionerna Känslomässig instabilitet och Vänlighet där 

kvinnor, precis som tidigare nämnts, har högre värden än män. Vidare sägs att kvinnor får 

högre värden även i dimensionerna Öppenhet och Utåtriktning. 

 
Personlighet och generell intelligens 

Tidigare forskning visar även på att det finns samband mellan vissa personlighetsdimensioner 

och generell intelligens (Ackerman & Heggestad, 1997; Austin et al, 2002; Reeve, Meyer & 

Bonaccio, 2006). Det finns en generell, dock inte enhällig, uppfattning bland 

intelligensforskare att intelligensens struktur kan ses som en hierarkisk modell. De flesta 

teorier placerar specifika kognitiva förmågor lägst ner i hierarkin och dessa följs på nästa nivå 

av breda grupper av kognitiva förmågor för att sedan högst upp i hierarkin sammanfattas som 

en generell förmåga, g-faktor (Ackerman & Heggestad, 1997; Reeve et al., 2006). 

 Utifrån en metaanalys har det visats på signifikanta samband mellan generell intelligens 

och ”Big Five”-dimensionerna Känslomässig instabilitet, Öppenhet och Utåtriktning. 

Öppenhet och Utåtriktning tenderar att ha ett positivt samband med generell intelligens medan 

Känslomässig instabilitet visade ett negativt samband med generell intelligens (Ackerman & 

Heggestad, 1997). Angående dimensionen Vänlighet visar en studie på ett negativt samband 
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med generell intelligens (Austin et al., 2002). Det finns även forskning som visar på positivt 

samband mellan Vänlighet och generell intelligens, något som dock endast har visats hos 

kvinnor (Reeve et al., 2006). 

 
Studiens syfte 

Denna studie är en del i utprövningen av Pers Q. Syftet med studien är att få mer kunskap om 

vad Pers Q mäter genom att relatera dess personlighetsdimensioner till de sex dimensionerna i 

CTI som mäter kognitiv stil. Vidare undersöks om det finns förväntade skillnader utifrån 

tidigare forskning mellan män och kvinnor i personlighetsdimensionerna i Pers Q samt om 

dessa personlighetsdimensioner har förväntade samband med generell intelligens. 

 

Metod 

Deltagare 

Data har samlats in våren 2007 från sökande till officersprogrammet vid Försvarshögskolan 

samt sökande till specialistbefälsutbildningen vid Försvarsmakten. Det finns vissa formella 

krav för att få söka till utbildningarna. Ett krav är att under värnplikten ska en utbildning till 

grupp-, pluton- eller kompanibefäl erhållits, utöver detta ställs även vissa betygskrav från 

gymnasiestudierna (Carlstedt & Widén, 1998). Bland de sökande till dessa utbildningar var 

det totalt 921 personer som alla fyllde i CTI medan 552 av dessa hade fyllt i 

personlighetstestet Pers Q. Detta skapar ett bortfall på 369 personer som bland annat kan 

förklaras av att psykologen glömde bort att erbjuda en del personer att fylla i Pers Q. 

Bortfallet var inte systematiskt avseende kön [χ2(1)=0,30, p > 0,05]. Det var inte heller ett 

systematiskt bortfall gällandes generell intelligens [t(902)=0,36, p > 0,05], de som fyllde i 

Pers Q (M=4,63, SD=1,81)  skilde sig inte signifikant åt från dem som endast fyllde i CTI 

(M=4,67, SD=1,95). Däremot var de personer som fyllde i Pers Q signifikant yngre 

[M=22,16, SD=2,54; t(919)=2,47, p < 0,05] än de som endast fyllde i CTI (M=22,63, 
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SD=3,29). Skillnaden i ålder får betraktas som trivial då signifikansen har uppstått som en 

följd av det stora samplet. Bortfallet kan därmed ses som slumpmässigt och en generalisering 

utifrån resultatet kan göras till de sökande till officers- och specialistbefälsutbildningen. Av de 

552 personer som sedan ingick i studien var 494 män och 58 kvinnor. Männens medelålder 

ligger på 22,14 år (SD=2,61) med ett åldersintervall mellan 20-39 år och kvinnornas 

medelålder ligger på 22,38 år (SD=1,94) med ett åldersintervall mellan 20-27 år. 

 
Procedur 

Datainsamlingen skedde i samband med den särskilda prövning som äger rum innan beslut 

om antagning till officersprogrammet respektive specialistbefälsutbildningen. Denna prövning 

består av medicinsk undersökning samt intelligens- och personlighetstestning genom 

Militärhögskoleprovet och CTI. Vidare följer även en intervju med psykolog samt en intervju 

med en officer/fackman för de sökande. Deltagarna fick frivilligt under prövningen fylla i 

personlighetstestet Pers Q och instruerades om att resultaten endast skulle användas för 

forskning. Efter att deltagarna fyllt i formuläret lades det i en låda. Inmatningen av data i ett 

statistiskt analysprogram gjordes av personal vid Försvarshögskolan varefter författarna till 

denna studie tog del av materialet och utförde analyser. 

 
Material 

Pers Q mäter sju olika personlighetsdimensioner genom 41 olika påståenden som fördelar sig 

över dimensionerna enligt följande: Social förmåga (5 påståenden), Omtanke om andra (5 

påståenden), Noggrannhet (7 påståenden), Stresstålighet (5 påståenden), Självförtroende (7 

påståenden), Humörinstabilitet (7 påståenden) och Oberoende (5påståenden). Deltagarna 

bedömer sig själva på en sexgradig Likert-skala där 1 betyder ”Instämmer inte alls” och 6 

”Instämmer helt”. Påståendena har valts ut från International Personality Item Pool (IPIP) 

(Bäccman, 2006). IPIP är ett arbete publicerat på en internetsida (www.ipip.ori.org) som 
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ämnar vara en allmän domän för forskning och utveckling av personlighetstest genom att 

tillhandahålla nybildade påståenden som mäter personlighetsdimensionerna utifrån redan 

etablerade personlighetstest (Goldberg et al., 2006). De utvalda påståendena har översatts av 

forskare vid Försvarshögskolan (Carlstedt, 2008).  

 Pers Q har grupperade påståenden vilket innebär att påståenden inom samma faktor står 

tillsammans (Jonsson, 2007).  Detta är tänkt att skapa en större insikt i påståendenas syfte och 

därmed, utifrån omliggande påståenden, generera en djupare förståelse. Jonsson (2007) visar 

att grupperade påståenden till skillnad från randomiserade förbättrar de psykometriska 

egenskaperna i Pers Q i form av en bättre faktorstruktur och en högre intern reliabilitet. 

 CTI är uppbyggt av elva olika skalor varav sex mäter kognitiv stil. De övriga fem som 

mäter personlighetsaspekter som är av generell betydelse för chef- och ledarskap kommer 

som tidigare nämnts inte att behandlas närmare i studien. De sex skalorna som mäter kognitiv 

stil har var och en olika många underliggande påståenden som fördelar sig över skalorna 

enligt följande: Sensationsorientering (15 påståenden), Intuitivt beslutsfattande (11 

påståenden), Konkret tänkande (16 påståenden), Abstrakt tänkande (16 påståenden), Ytlig 

värdeorientering (13 påståenden), Ideologisk värdeorientering (12 påståenden). CTI utgår 

från normativa skalor där mätningen sker på ett enskilt kontinuum för var och en av 

funktionstyperna. Deltagarna skattar sig själva på en likadan svarsskala som används i Pers Q. 

Samtliga skalor i CTI har god reliabilitet med alfakoefficienter mellan 0,77 – 0,90 (Carlstedt 

& Widén, 1998). Studier kring testets validitet visar på begreppsvaliditet och prediktiv 

validitet mot vissa utbildnings- och tjänstgöringskriterier inom militären (Carlstedt, 2006; 

Carlstedt & Widén, 1998). 

 Ett mått på generell intelligens för deltagarna i denna studie har erhållits genom det 

testbatteri som används för att mäta begåvning i Militärhögskoleprovet (MHS-provet) 

(Carlstedt & Widen, 1999). MHS-provet består av tolv test, som mäter induktiv, spatial och 
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verbal förmåga, vilka bjuds datoriserat. Den generella intelligensfaktorn fås i MHS-provet 

fram genom användning av en modell där antagandet är att intelligensen kan ses som en 

hierarkisk modell med en generell intelligensfaktor (G) och två breda underliggande 

oberoende faktorer. Utifrån denna modell extraheras G-varians ur alla tolv test i MHS-provet 

vilket gör att alla test bidrar till måttet för generell intelligens. De test som mäter induktiv 

förmåga har dock visat sig ha den största betydelsen. Genom att räkna ut individuella 

faktorpoäng får varje testdeltagare ett mått på generell intelligens. Faktorpoängen har sedan 

normerats till en normerad niogradig skala med sökande till officersyrket som 

normeringsgrupp. Reliabiliteten för faktorn Generell intelligens utifrån MHS-provet har 

fastställts till 0,89 (Carlstedt & Widén, 1999). 

 
Statistiska analyser 

De statistiska analyserna har genomförts i Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 

version 15.0. Den inre konsistensen i Pers Q dimensionerna testades med hjälp av Chronbachs 

alfakoefficient (α) för att få fram ett mått på dimensionernas reliabilitet. För att studera den 

inre strukturen i Pers Q respektive CTI analyserades interkorrelationer mellan testens 

dimensioner utifrån Pearsons produkt-moment koefficient. Begreppsvalideringen av Pers Q 

med hjälp av CTI analyserades i två steg. Först analyserades sambanden mellan 

personlighetsdimensionerna i Pers Q och CTI utifrån korrelationer med Pearsons produkt-

moment koefficient som validitetskoefficienter. Eftersom det vid analys av ett stort sampel är 

lättare att få signifikanta samband än om samplets storlek hade varit mindre blir det viktigare 

att utgå från sambandets styrka än från signifikansnivån. Utifrån detta har det i denna studie 

valts att fokusera analysen på medelstarka till starka samband i enlighet med Cohens förslag 

på effektstorlek över 0,30 (Field, 2005). Därefter analyserades sambanden mellan Pers Q och 

CTI med hjälp av multipla regressionsanalyser med dimensionerna i Pers Q som beroende 

variabler och dimensionerna i CTI som oberoende variabler. Endast de CTI dimensioner som 
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hade signifikanta samband utifrån Pearsons korrelationskoefficient med Pers Q dimensionerna 

inkluderades i analysen. Detta eftersom de CTI dimensioner som inte har signifikanta 

samband med Pers Q dimensionerna inte antas bidra till att förklara variansen i respektive 

Pers Q dimension. De oberoende variablerna inkluderades i regressionsanalysen genom 

metoden ”stepwise”. Regressionsanalysen relaterar varje Pers Q dimension till mer än en 

dimension i CTI medan korrelationerna mellan de oberoende variablerna beaktas. 

Könsskillnader i personlighetsdimensionerna i Pers Q analyserades med hjälp av 

medelvärdesanalyser i form av oberoende T-test. Sambanden mellan 

personlighetsdimensionerna i Pers Q och den generella intelligensfaktorn analyserades genom 

Pearsons produkt-moment koefficient. 

 

Resultat 

Deskriptiv statistik över Pers Q, CTI och Generell intelligens redovisas i tabell 1. Resultatet 

visar på att det finns en snedfördelning i vissa av dimensionerna i Pers Q. Detta är något som 

får konsekvenser för generaliseringen av studiens resultat. Utifrån skevhetskoefficienten visas 

även att vissa CTI dimensioner är snedfördelade. Dock visar variationsvidden och 

standardavvikelsen på en bra spridning över respektive dimension i CTI och den signifikanta 

skevhetskoefficienten kan då vara en konsekvens av samplets storlek varför den inte vidare 

beaktas. Även för Generell intelligens är skevhetskoefficienten signifikant. Dock visar 

standardavvikelsen likaså här på en bra spridning vilket skulle indikera att den signifikanta 

skevhetskoefficienten är en följd av det stora samplet och att faktorn trots detta är 

normalfördelad. Utifrån att alfakoefficienterna varierar mellan 0,66 – 0,84 visar resultatet att 

den inre konsistensen för Pers Q dimensionerna är acceptabel (Field, 2005). Den enda 

dimensionen som ligger på gränsen för att inte uppvisa reliabilitet är Stresstålighet. 
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                                    ---------------------------------------------------------- 

Infoga tabell 1 ungefär här. 

                                    ---------------------------------------------------------- 

De interna korrelationerna inom Pers Q respektive CTI visas i tabell 2 och 3. De flesta Pers Q 

dimensioner har ett signifikant samband med varandra. Det är endast mellan Oberoende och 

Humörinstabilitet som sambandet inte är signifikant. De signifikanta interkorrelationerna 

mellan Pers Q dimensionerna varierar från svaga till starka samband. De starka sambanden 

indikerar att dimensionerna mäter samma delar av personligheten. Gällandes CTI har alla 

dimensioner ett signifikant samband med varandra. Interkorrelationerna i CTI varierar från 

svaga till relativt starka. De svagare sambanden inom CTI i jämförelse med Pers Q tyder på 

att CTI mäter mer åtskilda personlighetsaspekter än vad Pers Q gör.  

                                    ---------------------------------------------------------- 

Infoga tabell 2 ungefär här. 

                                    ---------------------------------------------------------- 

                                    ---------------------------------------------------------- 

Infoga tabell 3 ungefär här. 

                                    ---------------------------------------------------------- 

Tabell 4 visar att alla Pers Q dimensioner har ett signifikant samband med någon eller flera av 

CTI dimensionerna när dessa relateras till varandra genom korrelationer. Dimensionerna 

Social förmåga, Omtanke om andra, Stresstålighet och Självförtroende visar sig ha ett 

medelstarkt eller starkt samband endast med CTI dimensionen Intuitivt beslutsfattande. Pers 

Q dimensionen Noggrannhet har ett medelstarkt samband både med Konkret tänkande och 

Intuitivt beslutsfattande medan dimensionen Humörinstabilitet inte har något medelstarkt eller 

starkt samband alls med CTI dimensionerna. Slutligen visar resultatet att dimensionen 

Oberoende har medelstarka samband med Intuitivt beslutsfattande, Abstrakt tänkande och 

Ideologisk värdeorientering. Alla medelstarka och starka samband är i denna analys positiva. 
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                                     --------------------------------------------------------- 

Infoga tabell 4 ungefär här. 

                                     --------------------------------------------------------- 

För att få en bild av sambanden mellan dimensionerna i Pers Q och dimensionerna i CTI när 

hänsyn tagits till de inbördes sambanden mellan CTI dimensionerna utfördes 

regressionsanalyser (se tabell 5). Analyserna visar varje CTI-dimensions relativa betydelse 

(Beta-vikter) för respektive Pers Q dimension samt hur stor del av variansen i respektive Pers 

Q dimension som kan förklaras av CTI dimensionerna (R2). 

                                   ----------------------------------------------------------- 

Infoga tabell 5 ungefär här. 

                                    ---------------------------------------------------------- 

Utifrån regressionsanalysen förklarar CTI dimensionerna Intuitivt beslutsfattande, Ytlig 

värdeorientering, Konkret tänkande (negativt samband) och Sensationsorientering en del av 

variansen i Social förmåga. Dock förklarar Intuitivt beslutsfattande avsevärt mer av variansen 

än de tre övriga dimensionerna. Intuitivt beslutfattande bidrar även mest till dimensionen 

Omtanke om andra men Ytlig värdeorientering och Ideologisk värdeorientering är även de 

relaterade till denna dimension. En del av variansen i Noggrannhet förklaras av två CTI 

dimensioner, Konkret tänkande är dock den mest betydelsefulla av dessa. Vidare är Intuitivt 

beslutsfattande den enda av CTI dimensionerna som bidrar till Pers Q dimensionerna 

tillhörande N-faktorn; Stresstålighet, Självförtroende och Humörinstabilitet. Den proportion 

av varians som Intuitivt beslutsfattande förklarar varierar mellan de tre Pers Q dimensionerna. 

Sambandet med Humörinstabilitet är svagast samt negativt. Slutligen är fem av de sex CTI 

dimensionerna relaterade till Pers Q dimensionen Oberoende varvid Abstrakt tänkande är den 

av dessa fem som förklarar störst del av variansen i Oberoende. Ytlig värdeorientering är 

negativt relaterad till Oberoende. Variansen i Pers Q variablerna som förklaras av CTI 
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variablerna varierar mellan 19–29%. Ett undantag är dock variansen i Humörinstabilitet som 

endast förklaras med 4% av CTI variablerna. 

                                     --------------------------------------------------------- 

Infoga tabell 6 ungefär här. 

                                     --------------------------------------------------------- 

Analysen av medelvärdesskillnader mellan könen i Pers Q dimensionerna visar utifrån tabell 

6 på signifikanta skillnader mellan män och kvinnor i dimensionerna Noggrannhet, 

Stresstålighet, Självförtroende och Humörinstabilitet. Detta resultat indikerar i enlighet med 

tidigare forskning att män är stresståligare, har högre självförtroende och mer stabilt humör än 

kvinnor. Vidare visar resultatet på att männen är noggrannare än kvinnorna vilket inte 

förväntades utifrån tidigare forskning. Gällandes Omtanke om andra och Social förmåga 

erhölls inte heller samma resultat som tidigare studier påvisat. Det förväntades utifrån tidigare 

forskning att kvinnor skulle visa mer omtanke om andra än män, resultatet visar dock inte på 

några signifikanta skillnader mellan könen i denna dimension. I dimensionen Social förmåga 

förväntades en måttlig skillnad mellan könen åt någondera hållet, denna erhölls dock inte i 

studien. 

                                     --------------------------------------------------------- 

Infoga tabell 7 ungefär här. 

                                     --------------------------------------------------------- 

Samband mellan Generell intelligens och Pers Q dimensionerna redovisas i tabell 7. 

Resultatet visar som förväntat på signifikanta samband mellan generell intelligens och 

personlighetsdimensionerna Social förmåga, Omtanke om andra och Oberoende. Utifrån 

tidigare forskning förväntades ett positivt samband mellan generell intelligens och Social 

förmåga dock visar studiens resultat på ett negativt samband. Gällandes Omtanke om andra 

har tidigare forskning visat på både positiva och negativa samband med generell intelligens, 

resultatet i studien visar ett negativt samband. Dimensionen Oberoende visar i enlighet med 
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tidigare studier på ett positivt samband med generell intelligens. Vidare förväntades även 

signifikanta samband med de Pers Q dimensioner som utgår från Känslomässig instabilitet 

men dessa samband uteblev utifrån resultatet. Dimensionen Noggrannhet har i enlighet med 

tidigare forskning inget samband med generell intelligens. 

 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att få veta mer om vad Pers Q mäter genom att relatera dess 

dimensioner till de dimensioner i CTI som mäter kognitiv stil. Resultatet visar att det finns 

samband mellan dimensionerna i de personlighetsrelaterade instrumenten. Vidare var studiens 

syfte att undersöka om det finns förväntade skillnader mellan könen i Pers Q dimensionerna 

utifrån tidigare forskning och om det finns förväntade samband mellan Pers Q dimensionerna 

och generell intelligens. Utifrån resultatet finns delvis förväntade skillnader mellan män och 

kvinnor i Pers Q dimensionerna samt delvis förväntade samband mellan dessa 

personlighetsdimensioner och generell intelligens. I det följande diskuteras dessa resultat med 

utgångspunkten att få större kunskap om Pers Q. 

 Resultatet från denna studie visar att det finns samband mellan Pers Q och CTI men 

intressant att notera är att alla Pers Q dimensioner har ett samband med CTI dimensionen 

Intuitivt beslutsfattande. Intuitivt beslutsfattande är även den av CTI dimensionerna som 

förutsäger störst del av variansen i Pers Q dimensionerna Social förmåga, Omtanke om andra, 

samt i N-faktorerna Stresstålighet, Självförtroende och Humörinstabilitet. Detta gäller även i 

Humörinstabilitet trots att sambandet med Intuitivt beslutsfattande endast är svagt. Att alla 

Pers Q dimensioner har ett samband med Intuitivt beslutsfattande tyder på att de alla mäter 

någon del av denna CTI dimension. En person som karaktäriseras av Intuitivt beslutsfattande 

visar utifrån Jungs (1972/1993) teoretiska perspektiv och påståendena i CTI på en öppenhet 

inför omvärlden, ett positivt tankesätt och ett gott självförtroende. Öppenheten hos denna 

person kan förklara sambandet med Social förmåga och Omtanke om andra. Att den intuitive 
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tror på sig själv, tycker om att ta snabba beslut under press och tänker utanför det allmänt 

vedertagna kan vidare förklara de samband som påvisas i studien med Självförtroende, 

Stresstålighet och Oberoende. Angående Humörinstabiliteten var det svaga men dock 

signifikanta sambandet negativt, vilket kan förklaras av att det positiva tankesätt som den 

intuitivt beslutsfattande personen karaktäriseras av inte är karaktäristiskt för en humörinstabil 

person. Utöver detta visar sig Humörinstabilitet inte ha några signifikanta samband med CTI 

dimensionerna vilket man heller inte av Jungs teori eller innehållet i CTI bör förvänta sig. 

 I regressionsanalyserna framgår att Noggrannhet har det mest betydelsefulla sambandet 

med Konkret tänkande vilket kan förklaras av att den konkret tänkande karaktäriseras av att 

genomföra sina handlingar med en noggrannhet. Oberoende visar sig ha ungefär lika starka 

samband med tre av CTI dimensionerna. Det mest betydelsefulla sambandet finns dock med 

Abstrakt tänkande. Detta kan förklaras av att den abstrakt tänkande tycker, utifrån den 

teoretiska bakgrunden (Carlstedt, 1997; Jung, 1972/1993), om att reflektera och spekulera 

vilket kan tänkas korrelera med villigheten att tänka självständigt i dimensionen Oberoende. 

De två andra dimensionerna som visar på ett medelstarkt samband med Oberoende är 

Ideologisk värdeorientering och som tidigare nämnts Intuitivt beslutsfattande. Sambandet med 

den förstnämnda kan förklaras av att den ideologiskt värdeorienterade gärna är missionär för 

nya idéer och anser att alla bör ha sin egen ideologi (Carlstedt, 1997; Jung, 1972/1993), vilket 

även den som är mentalt öppen kan tänkas förespråka genom sitt intresse för att tänka i nya 

banor (Bäccman & Carlstedt, 2007). 

 De CTI dimensioner som i den stegvisa proceduren först förs in i regressionsanalysen 

förklarar den största delen av den totala variansen som CTI dimensionerna bidrar med till 

respektive Pers Q dimension. Detta gör att den del av variansen som de återstående CTI 

dimensionerna förklarar är väldigt liten. Att den förklarade variansen av andra oberoende 

variabler blir relativt liten i jämförelse med de samband som syns i korrelationsmatrisen beror 
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på att det finns inbördes samband mellan de oberoende variablerna och att denna 

gemensamma varians har fångats upp av den först införda variabeln (Field, 2005). 

 Signifikanta samband mellan Pers Q dimensionerna och CTI dimensionerna kan även 

uppstå trots att sambanden inte är en följd av ett teoretiskt samband utifrån gemensamma 

aspekter i Pers Q och CTI dimensionerna. Sambanden kan vara en följd av att både Pers Q 

och CTI är personlighetsrelaterade instrument och handlar om hur människor tänker och 

agerar. Signifikanta samband mellan testen trots att de inte mäter samma sak kan vara en följd 

av att personligheten är komplex och kan förstås på många olika sätt (Hjelle & Ziegler, 1992). 

Vidare använder båda testen sig av samma svarsskala och har inga omvända påståenden som 

skulle syfta till att hitta de individer som kan tänkas svara på ett ogenomtänkt sätt. Den 

gemensamma svarsskalan kan också tänkas resultera i samband mellan dimensionerna i de 

båda personlighetsinstrumenten till följd av att deltagarna svarat på ett positivt och socialt 

önskvärt sätt (Bryman, 2002).  

 Det finns forskning som visar på att det finns en eller flera faktorer som skulle mäta 

delar av alla ”Big Five”-dimensioner. Detta skulle vara en mer generell faktor som ligger på 

en högre hierarkisk nivå. I modeller med en högre faktor över ”Big Five”-dimensionerna har 

det visats att denna faktor är relaterad till social önskvärdhet (Bäckström, 2007). Utifrån att 

alla positivt vända Pers Q dimensioner har ett samband med CTI-dimensionen Intuitivt 

beslutsfattande tyder det på att det finns en generell faktor i Pers Q, vilket även stöds av 

resultatet från de interna korrelationerna som kan visa på att CTI mäter mer åtskilda 

personlighetsaspekter jämfört med Pers Q. Denna generella faktor skulle dels kunna vara en 

extroversionsfaktor utifrån att Intuitivt beslutsfattande hör till den extroverta inställningstypen 

i Jungs teoretiska grund och dels kunna vara en faktor som innehåller social önskvärdhet 

utifrån ovannämnda forskning (Bäckström, 2007; Jung, 1972/1993). Hur stor del som är 

extroversion respektive social önskvärdhet kan inte avgöras utifrån denna studie eftersom 
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social önskvärdhet inte mättes. Men det kan dock vara en intressant forskningsfråga i en 

framtida studie.   

 Både Pers Q och CTI har som syfte att mäta viktiga personlighetsaspekter inom 

militären och de mest betydelsefulla sambanden kan som ovan visats förklaras av 

gemensamma aspekter i testens dimensioner vilket kan tyda på begreppsvaliditet i Pers Q. 

Med utgångspunkten att CTI dimensionerna är deriverade från Jungs teori och att CTI som ett 

etablerat personlighetstest har kapslat in de viktiga personlighetsaspekterna för militären kan 

en tolkning av denna studies resultat vara att Pers Q till störst del endast mäter Intuitivt 

beslutsfattande av dessa viktiga aspekter. Även detta stärks av de interna 

korrelationsmatriserna för Pers Q och CTI. Att testen inte utgår från samma teoretiska 

perspektiv och begreppsmässigt inte utger sig för att mäta samma personlighetsaspekter kan 

trots allt vara en förklaring till att det inte uppkommer fler starka samband mellan Pers Q och 

CTI dimensionerna än vad studien visar.  

 Utifrån syftet att undersöka om det finns förväntade skillnader mellan könen i Pers Q 

dimensionerna och om sambanden mellan dessa och generell intelligens ser ut som förväntat 

tyder resultatet på att delar av Pers Q inte har begreppsvaliditet. Resultatet visar gällandes 

könsskillnader i personlighetsdimensionerna att dimensionerna Social förmåga, Omtanke om 

andra och Noggrannhet skiljer sig från tidigare forskning (Budaev, 1999; Costa et al., 2001; 

Chapman et al., 2007), vilket skulle kunna antyda att dessa dimensioner inte har de 

egenskaper som kunde förväntas. 

 Tidigare forskning visar på måttliga skillnader i ”Big-Five”-dimensionen Utåtriktning, 

som Social förmåga utgår ifrån, men det finns studier som både visar på att män är mer 

utåtriktade än kvinnor och tvärtom. Detta som ett resultat av att påståendena i olika instrument 

skulle vara mer tilltalande för något av könen (Costa et al., 2001; Rubinstein, 2005). Denna 
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studies resultat kunde utifrån det ovan nämnda indikera att Pers Q är ett könsneutralt test 

eftersom det inte uppkommer skillnader mellan män och kvinnor i Social förmåga. 

 Gällande varför denna studie inte visar på skillnader i Omtanke om andra och varför det 

däremot visas att män är mer noggranna kan vara ett resultat av vad det innebär att tillhöra 

den militära kontexten. Aktiva inom militären indoktrineras med ett handlingssätt som de 

delvis agerar utifrån (Gal, 1995). Detta kan resultera i att alla får liknande värderingar och 

tankesätt vilket kan förklara att det inte uppkommer skillnader i dimensionen Omtanke om 

andra. Samplet kan även vara homogent utifrån att det är ett eget val att söka till en 

officersutbildning, de som söker till en officersutbildning har gjort värnplikten och därefter 

valt att söka in till utbildningen (Carlstedt &Widén, 1998). Valet kan tyda på att deras 

tänkesätt och värderingar stämmer överens med det som de erfarit under värnplikten. Vidare 

är det få kvinnor som söker sig till militären vilket tyder på att de tillhör en väldigt selekterad 

grupp jämfört med den kvinnliga populationen i övrigt (Petterson & Persson, 2005). 

Resultatet av detta kan bli att de skillnader mellan könen i ”Big-Five”-dimensioner som 

normalt visats utifrån tidigare forskning inte finns inom en militär population. 

 Att dimensionen Omtanke om andra skulle ha de egenskaper som kan förväntas utifrån 

tidigare forskning kan styrkas genom sambandsanalysen mellan Pers Q dimensionerna och 

Generell intelligens. Tidigare forskning har visat på både positiva och negativa samband 

mellan dessa variabler men det positiva sambandet har endast visats hos kvinnor (Austin et 

al., 2002; Reeve et al., 2006). Sambandet i denna studie är negativt och studiens sampel består 

till största del av män vilket tyder på att Omtanke om andra har de förväntade egenskaperna 

utifrån tidigare forskning. Även dimensionerna Noggrannhet och Oberoende kan visa på 

förväntade egenskaper genom att sambanden går i enlighet med tidigare forskning (Ackerman 

& Heggestad, 1997), generell intelligens har inget samband med Noggrannhet men ett positivt 

samband med Oberoende. Dock följer resultatet inte tidigare forskning gällande 
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dimensionerna Social förmåga och de dimensioner som hör till N-faktorn; Stresstålighet, 

Självförtroende och Humörinstabilitet. Det förväntades ett positivt samband med Social 

förmåga samt att personer med högre generell intelligens skulle vara stresståligare, ha högre 

självförtroende och mer stabilt humör än de med lägre generell intelligens (Ackerman & 

Heggestad, 1997). Att dessa dimensioner i denna studie inte har förväntade egenskaper är 

däremot inte något som är självklart utifrån att de som söker till officers- och 

specialistbefälsutbildning hör till en grupp som ligger över det generella medelvärdet i 

intelligens och testet som använts i denna studie har utvecklats i beaktande av detta (Carlstedt 

& Widén, 1998). Således täcker inte samplet i denna studie hela den begåvningsbredd som 

den tidigare forskningen utgår från utan endast den övre delen. Man kunde även förklara att 

det inte finns något samband mellan N-faktorerna och Generell intelligens genom att det 

sampel som ingår i denna studie består av personer som har genomgått selektion innan de sökt 

till officers- eller specialistbefälsutbildningen. Alla sökande har bland annat goda betyg från 

den tidigare militärtjänstgöringen (Carlstedt & Widén, 1998). Denna selektion kan leda till att 

spridningen de sökande emellan är liten i N-faktorerna vilket gör att de förväntade sambanden 

i denna studie inte kan uppstå. En annan orsak som kan problematisera denna analys är att de 

förväntade sambanden utgår från de generella ”Big Five”-dimensionerna medan Pers Q inte 

specifikt ämnar motsvara någon av aspektskalorna i ”Big Five” (Bäccman, 2006). Följaktligen 

är det inte en självklarhet att de förväntade sambanden uppstår.  

 Det är en svaghet i denna studie att den forskning som resultatet jämförs med inte 

specifikt utgår från en militär population eftersom samplet i studien är starkt selekterat med 

avseende på intelligens och troligen också personlighetsmässigt till följd av urval och inte 

motsvarar den generella population som den tidigare forskningen hänför sig till. Vidare gör 

den skeva fördelningen inom samplet på Pers Q dimensionerna det svårt att generalisera 
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utanför samplet och studien kan då endast relateras till de sökande till officers- och 

specialistbefälsutbildningarna. 

 Det faktum att Pers Q och CTI utgår från olika teoretiska grunder gör även en 

jämförelse utifrån begreppsvaliditet svår. Att dock relatera Pers Q till ett 

personlighetsrelaterat instrument som inte utgår från ”Big Five”-modellen men som redan är 

etablerat inom den militära kontexten, som Pers Q ska användas inom, gör denna studie unik. 

Detta ger möjligheten att se mer än höga samband mellan dimensioner i Pers Q och de ”Big 

Five”-dimensioner de tillhör. Det finns en möjlighet att se vad Pers Q inte mäter.  

  Det redan etablerade personlighetsinstrumentet CTI kunde även i en framtida studie 

utnyttjas i en jämförelse med Pers Q med syftet att jämföra dess prediktiva validitet gentemot 

militära utbildnings- och tjänstgöringskriterier. Denna jämförelse kunde vara intressant för att 

få kunskap om Pers Q kan predicera prestationer inom militären.  

 För att få rätt person på rätt plats genom att använda Pers Q måste vi veta om Pers Q 

mäter de personlighetsaspekter som det syftar till att mäta. Genom denna valideringsstudie 

kan vi se att Pers Q mäter delar av CTI dimensionen Intuitivt beslutsfattande men även 

segment av Konkret och Abstrakt tänkande. Att Pers Q mäter dessa aspekter är i enlighet med 

delar av dimensionernas innehåll. Att Pers Q inte mäter de övriga dimensionerna i CTI kan 

förklaras av att de båda testen inte utgår från samma teoretiska grund och inte heller 

begreppsmässigt avser mäta samma personlighetsaspekter. Vidare behöver dock fler studier 

utföras i samband med könsskillnader i Pers Q dimensionerna samt mellan 

personlighetsdimensionerna och generell intelligens. Detta för att säkerställa dimensionernas 

egenskaper utifrån att denna studie ger tvetydigt resultat och att begreppsvaliditeten inte kan 

sammanfattas i ett enskilt mått utan ska uppfyllas i en serie av prövningar (Magnusson, 2003). 
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Tabell 1 
Deskriptiv statistik över Pers Q (N =551 – 552), CTI (N =528 – 529) och Generell intelligens 
(N =544). 
Variabel  
 

M 
 

SD 
 

Min - Max 
 

Skewness Kurtosis 
 

  α 
 

Pers Q dimension 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  Social förmåga a) 
 

5,01 0,66 2,40-6,00 
 

-0,69* 
 

 0,62* 
 

0,81 
 

  Omtanke om andra b) 

 
5,01 0,64 

 
2,20-6,00 
 

-0,54* 
 

 0,38 
 

0,84 
 

  Noggrannhet b) 
 

4,18 
 

0,72 
 

2,00-6,00 
 

-0,13 
 

-0,40 
 

0,84 
 

  Stresstålighet b) 
 

4,92 
 

0,53 
 

2,60-6,00 
 

-0,48* 
 

 0,57* 
 

0,66 
 

  Självförtroende a) 

 
4,87 
 

0,58 
 

2,29-6,00 
 

-0,58* 
 

 0,62* 
 

0,82 
 

  Humörinstabilitet a) 1,83 
 

0,61 
 

1,00-4,57 
 

 0,98* 
 

 1,06* 
 

0,84 
 

  Oberoende b) 

 
4,20 
 

0,69 
 

2,20-6,00 
 

-0,13 
 

-0,25 
 

0,72 
 

CTI dimension 
 

      

  Sensationsorientering d) 

 
5,47 1,51 1,00-9,00 -0,64*  0,24  

  Intuitivt beslutsfattande d) 

 
5,08 1,83 1,00-9,00  0,07 -0,50*  

  Konkret tänkande c) 

 
5,11 1,90 1,00-9,00 -0,04 -0,36  

  Abstrakt tänkande d) 

 
4,33 1,88 1,00-9,00  0,27* -0,47*  

  Ytlig värdeorientering d) 

 
5,11 1,91 1,00-9,00  0,03 -0,35  

  Ideologisk värdeorientering d) 

 
4,68 1,89 1,00-9,00  0,09 -0,43*  

Generell intelligens 4,63 1,81 1,00-9,00  0,25* -0,34  
Not. Pers Q använder en 6-gradig skala, CTI använder för råpoäng en 6-gradig skala som här är omräknad till en 
9-gradig stanineskala. Den inre konsistensen (α) kan inte räknas ut för CTI i denna studie. a) N = 551, b) N = 552, 
c) N = 528, d) 529. För generell intelligens används en 9-gradig stanineskala. En reliabilitetskoefficient för den 
generella faktorn kan inte räknas ut i denna studie. *Signifikant skevhets- och kurtosiskoefficient (absolut värde 
> 1.96). 
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Tabell 2 
Korrelationsmatris för Pers Q dimensionerna utifrån Pearsons produkt-moment koefficient. 
                                                   
 

 
 

 
 

 Pers Q dimension   
 

 
 

Pers Q dimension 
 

PQE 
 

PQA 
 

PQC 
 

PQN1 
 

PQN2 
 

PQN3 
 

PQO 
 

Social förmåga (PQE) 
 

1,00** 
(551) 
 

      

Omtanke om andra (PQA) 
 

0,49** 
(551) 
 

1,00** 
(552) 

     

Noggrannhet (PQC) 
 

0,21** 
(551) 
 

0,30** 
(552) 

1,00** 
(552) 

    

Stresstålighet (PQN1) 
 

0,43** 
(551) 
 

0,38** 
(552) 

0,25** 
(552) 

1,00** 
(552) 

   

Självförtroende (PQN2) 
 

0,56** 
(550) 
 

0,44** 
(551) 

0,27** 
(551) 

0,61** 
(551) 

1,00** 
(551) 

  

Humörinstabilitet (PQN3) -0,25** 
(550) 
 

-0,30** 
(551) 

-0,20** 
(551) 

-0,34** 
(551) 

-0,45** 
(550) 

1,00** 
(551) 

 

Oberoende (PQO) 
 

0,16** 
(551) 
 

0,22** 
(552) 
 

0,14** 
(552) 
 

0,31** 
(552) 
 

0,25** 
(551) 
 

0,06 
(551) 
 

1,00** 
(552) 
 

Not. Värden inom parentes representerar antal personer inkluderade i respektive korrelation. 
** p < ,01 

 
 
Tabell 3 
Korrelationsmatris för CTI dimensionerna utifrån Pearsons produkt-moment koefficient. 
                                                             
 

 
 

 
 

 
 

CTI dimension 
 

 
 

 
 

CTI dimension 
 

SE 
 

IN 
 

KT 
 

AT 
 

YV 
 

IV 
 

Sensationsorientering (SE) 
 

1,00** 
(529) 
 

     

Intuitivt beslutsfattande(IN) 
 

0,36** 
(529) 
 

1,00** 
(529) 

    

Konkret tänkande (KT) 
 

0,20** 
(528) 
 

0,43** 
(528) 

1,00** 
(528) 

   

Abstrakt tänkande (AT) 
 

0,16** 
(529) 
 

0,22** 
(529) 

0,38** 
(528) 

1,00** 
(529) 

  

Ytlig värdeorientering (YV) 
 

0,17** 
(529) 
 

0,11* 
(529) 

0,24** 
(528) 

0,14** 
(529) 

1,00** 
(529) 

 

Ideologisk värdeorientering (IV) 
    

0,27** 
(529) 
 

0,38** 
(529) 
 

0,46** 
(528) 

0,42** 
(529) 
 

0,19** 
(529) 
 

1,00** 
(529) 
 

Not. Värden inom parentes representerar antal personer inkluderade i respektive korrelation. 
* p < ,05; **p < ,01 
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Tabell 4 

Korrelationer, Pearsons produkt-moment koefficient, mellan Pers Q dimensionerna och CTI 
dimensionerna. 
 
 

 
 

 
 

    CTI dimension 
 

 
 

 
 

Pers Q dimension 
 

SE 
 

 IN 
 

KT 
 

AT 
 

YV 
 

IV 
 

Social förmåga 
 

0,24** 
(528) 
 

 0,39** 
 (528) 

0,10* 
(527) 

-0,03 
(528) 

0,15** 
(528) 

0,19** 
(528) 

Omtanke om andra 
 

0,20** 
(529) 
 

 0,39** 
 (529) 

0,18** 
(528) 

0,15** 
(529) 

0,24** 
(529) 

0,27** 
(529) 

Noggrannhet 
 

0,01 
(529) 
 

 0,30** 
 (529) 

0,47** 
(528) 

0,20** 
(529) 

0,17** 
(529) 

0,27** 
(529) 

Stresstålighet 
 

0,15** 
(529 
 

 0,48** 
 (529) 

0,22** 
(528) 

0,13** 
(529) 

0,00 
(529) 

0,18** 
(529) 

Självförtroende 
 

0,20** 
(528) 
 

 0,50** 
 (528) 

0,16** 
(527) 

-0,02 
(528) 

0,04 
(528) 

0,23** 
(528) 

Humörinstabilitet 0,05 
(528) 
 

 -0,21** 
 (528)       

-0,07 
(527) 

0,08 
(528) 

-0,03 
(528) 

-0,02 
(528) 

Oberoende 
 

0,27** 
(529) 
 

 0,33** 
 (529) 

0,23** 
(528) 

0,39** 
(529) 

-0,10* 
(529) 

0,34** 
(529) 

Not. SE = Sensationsorientering, IN = Intuitivt beslutsfattande, KT = konkret tänkande, AT = abstrakt tänkande, 
YV = Ytlig värdeorientering, IV = Ideologisk värdeorientering. Värden inom parantes representerar antal 
inkluderade i respektive korrelation. Värden som är markerade representerar de medelstarka till starka 
sambanden. 
* p < ,05; **p < ,01 
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Tabell 5 
Summering av step-wise regressionerna på Pers Q dimensionerna med CTI dimensionerna 
som oberoende variabler. 
Pers Q dimension 
 

CTI dimension 
 

B 
 

SE B 
 

     β 

  Social förmåga a) 

 
  Intuitivt beslutsfattande 
  Ytlig värdeorientering 
  Konkret tänkande 
  Sensationsorientering 
 

0,14 
0,04 

  -0,04 
0,05 

0,02 
0,01 
0,02 
0,02 

  0,40*** 
  0,13** 
 -0,13** 
  0,10* 

 Omtanke om andra b) 

 
  Intuitivt beslutsfattande 
  Ytlig värdeorientering 
  Ideologisk värdeorientering 
 

0,12 
0,06 
0,04 

0,02 
0,01 
0,02 

  0,34*** 
  0,18*** 
  0,11* 

  Noggrannhet c) 
 

  Konkret tänkande 
  Intuitivt beslutsfattande 

0,16 
0,05 

0,02 
0,02 

  0,42*** 
  0,12** 
 

  Stresstålighet d) 

 
  Intuitivt beslutsfattande 0,14 0,01   0,48*** 

  Självförtroende e) 
 

  Intuitivt beslutsfattande 0,16 0,01   0,50*** 

  Humörinstabilitet f)   Intuitivt beslutsfattande 
 

-0,07 
 

0,01 
 

-0,21*** 
 

  Oberoende g)   Abstrakt tänkande 
  Intuitivt beslutsfattande 
  Ytlig värdeorietering 
  Sensationsorientering 
  Ideologisk värdeorientering 
 

0,11 
0,07 
-0,08 
0,07 
0,05 

0,02 
0,02 
0,01 
0,02 
0,02 

  0,30*** 
  0,18*** 
-0,22*** 
  0,15*** 
  0,15** 

Not. a) R2 = 0,19 b) R2 = 0,21, c) R2 = 0,23, d) R2 = 0,23, e) R2 = 0,25, f) R2 = 0,04, g) R2 = 0,29. 
*p < ,05; **p < ,01; ***p < ,001 
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Tabell 6 
Medelvärdesskillnader mellan män och kvinnor i Pers Q dimensionerna utifrån oberoende T-
test. 
 Män               Kvinnor   
Pers Q dimension N M SD         N M SD df    t 
 
Social förmåga (PQE) 
 

 

493 
 

5,02 
 

0,67 
 

58 
 

4,99 
 

0,61 
 

549 
 

0,30 

Omtanke om andra (PQA) 
 

494 5,00 0,64 58 5,06 0,61 550 -0,60 

Noggrannhet (PQC) 
 

494 4,20 0,72 58 3,99 0,69 550 2,17* 

Stresstålighet (PQN1) 
 

494 4,94 0,52 58 4,73 0,52 550 2,97** 

Självförtroende (PQN2) 
 

493 4,89 0,58 58 4,63 0,56 549 3,26** 

Humörinstabilitet(PQN3) 493 
 

1,78 0,57 58 2,22 0,78 64,37 -4,10*** 

Oberoende (PQO) 494 4,18 0,70 58 4,35 0,65 550 -1,71 
Not. I de dimensioner som det finns signifikanta skillnader mellan könen är det högre medelvärdet markerat.  
*p < ,05; **p < ,01; ***p < ,001 
 
 
 

Tabell 7 
Korrelationer, Pearsons produkt-moment koefficient, mellan Pers Q dimensionerna och 
faktorn Generell intelligens 
 
 

 
 

 
 

 
 

Pers Q dimension 
 

 
 

 
 

 
 

 PQE PQA PQC PQN1 PQN2 PQN3 PQO 
 
Generell intelligens 
 

 

-0,12** 
(543) 

 

-0,12** 
(544) 

 

0,01 
(544) 

 

0,07 
(544) 

 

-0,07 
(543) 

 

0,06 
(543) 

 

0,18** 
(544) 

Not. PQE = Social förmåga, PQA = Omtanke om andra, PQC = Noggrannhet, PQN1 = Stresstålighet, PQN2 = 
Självförtroende, PQN3 = Humörinstabilitet, PQO = Oberoende. Värden inom parentes representerar antal 
inkluderade i respektive korrelation. 
**p < ,01 

 


