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Sammanfattning 

Räddningstjänsten är ett yrke där risktagande är en del av vardagen för personalen, det finns 

många olika faktorer som påverkar hur och varför ett beslut tas före och under en 

räddningsinsats. Denna studie syftar till att undersöka skillnader i risktagande mellan 

befattningar inom räddningstjänsten, baserat på faktorer som sensationssökning och synen på 

den egna kontrollen av handlingar och dess konsekvenser. Metoden som användes var en 

webenkät baserad på två validerade tester för att undersöka dessa faktorer; Sensation Seeking 

Scale samt Locus of Control-test. Sammanlagt deltog 17 stycken respondenter och alla var 

män, befattningarna varierade mellan brandman, styrkeledare, insatsledare, ställföreträdande 

räddningschef samt räddningschef. Resultatet visade en signifikant skillnad i 

sensationssökning mellan befattningarna där de lägre befattningarna hade störst 

sensationssökning. Ingen signifikant skillnad i Locus of Control-testet mellan befattningarna 

fanns. Slutsatsen utifrån resultatet är att lägre befattningar inom räddningstjänsten söker 

sensation i större utsträckning än högre befattningar och kan sägas ha en annan syn på risker 

och risktagande. Till exempel är en större tolerans för risker, en mindre erfarenhet av yrket 

och dess riskfyllda situationer samt en större acceptans för konsekvenser av ett risktagande, 

olika karaktärsdrag för vad en större sensationssökning innebär.   
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1. Inledning 

Räddningstjänsten har som syfte för samhället att svara vid olyckor eller överhängande fara 

för olyckor på människoliv, egendom eller på miljön och detta enligt Lagen (2003:778) om 

skydd mot olyckor. Även om man aldrig kan helt försäkra oss mot olyckor så finns 

räddningstjänsten till för samhället för att förhindra och begränsa att olyckor inträffar.  

För någon som inte är insatt i räddningstjänstens organisation och arbetssätt kan det uppfattas 

som att räddningsinsatser är ostrukturerade och att allt sker i stundens hetta utan en plan. 

Detta är en uppfattning jag själv har haft tidigare då jag iakttagit en räddningsinsats utan att 

veta vad som egentligen försigick. I själva verket finns där en tydlig hierarki av ledare, en 

plan eller idé om hur räddningsinsatsen ska skötas för att på ett så effektivt sätt som möjligt 

begränsa skador på egendom, människa eller miljö. Räddningspersonalen får direktiv om vad 

som gäller och hur de ska agera vid specifika räddningsinsatser, de är även utbildade och har 

erfarenhet inom detta så det är sällan man kan säga att en insats sker utan en plan.  

Oavsett om det initialt finns en plan att gå efter, existerar det en mängd faktorer som trots allt 

kan påverka en räddningsinsats, både före och under. Till exempel kan trötthet, stress, 

erfarenhet, befattning samt personlighetstyp bidra till att man agerar och tar beslut på olika 

sätt. Detta går även att koppla sådana faktorer till huruvida man i ett yrke som detta är mer 

eller mindre villig att ta risker.  

Risker i olika former och nivåer är något alla människor utsätts för och tvingas hantera 

dagligen. Det kan handla om allt från vardagliga risker, som att cykla till och från jobbet, till 

att fatta beslut i mycket riskfyllda situationer. Risker kan dessutom vara på en samhällelig och 

för individen okontrollerbar nivå (Trimpop, 1994), såsom till exempel kärnkraftsolyckor, 

vilket innebär att även om risker finns är det inte alltid något man som individ kan kontrollera. 

De risker som dock går att kontrollera kan man hantera på olika sätt baserat på personliga 

egenskaper. Zuckermans Sensation Seeking-teori tar fasta på sensationssökandet hos 

människor och hur detta kan kopplas till risktagande. En person med hög sensationssökning 

har generellt en mer  ohämmad relation till risker (Zuckerman, 1994). En annan väsentlig del i 

hur man hanterar risker är teorin kring Locus of Control (Rotter, 1990), där man antingen ser 

sig själv ansvarig för händelser eller att man anser att det är externa faktorer som ödet eller tur 

som avgör.  

Ur ett kognitionsvetenskapligt perspektiv är denna studie relevant i och med att risker, både 

som uppfattning och handling, förekommer dagligen hos alla människor. Risk innebär 
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sannolikheten för ett negativt utfall av en handling och att undersöka och få kunskap inom 

vilka faktorer som bidrar till ett mer eller mindre riskfyllt beteende är till stor fördel. Att veta 

om faktorer som kan påverka beslut inom olika grupper av människor, i detta fall 

befattningar, kan hjälpa till att förhindra och begränsa olyckor i och med att alla människor 

inte kan vara lämpade för alla typer av arbetsuppgifter eller interaktioner.   
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1.1 Syfte 

Denna studie syftar till att undersöka eventuella skillnader i risktagande mellan olika 

befattningar inom räddningstjänsten i Mellansverige.  

1.2 Frågeställning 

Utifrån ovanstående syfte ämnar denna studie att undersöka följande frågeställningar: 

 Finns det signifikanta skillnader i ”sensation seeking” mellan olika befattningar inom 

räddningstjänsten? 

 Vad kan man säga om risktagandet mellan befattningar inom räddningstjänsten, 

baserat på resultat från Sensation Seeking Scale?  

 Finns det signifikanta skillnader i Locus of Control mellan olika befattningar inom 

räddningstjänsten?  

 Vad kan man säga om risktagandet mellan befattningar inom räddningstjänsten baserat 

på resultat från Locus of Control-test? 

1.3 Hypotes 

Hypotesen för dessa frågeställningar är att det finns skillnader i risktagande mellan högre och 

lägre befattningar inom räddningstjänsten och att de med högre befattning är mer risktagande. 

Det finns även en skillnad i sensationssökning och i locus of control mellan befattningarna 

och detta påverkar risktagandet hos dessa.  

1.4 Avgränsning 

Studien är avgränsad till att endast omfatta räddningstjänsterna i Mellansverige, detta till 

största del på grund av tidsbegränsningarna denna studie har.  

Då antalet faktorer som påverkar risktagande hos människor är nästintill obegränsad, är denna 

studie avgränsad till att fokusera på faktorer som sensationssökande samt huruvida man anser 

sig själv kunna påverka och ha kontroll över situationer eller ej (locus of control). 

 

1.5 Begreppsförklaring 

Sensationssökning – sökandet efter sensation. 

Locus of control – kontroll eller icke-kontroll man anser sig ha över utfallet av en handling.   

Befattning – yrkestitlar inom räddningstjänsten. 

Risktagande – i vilken utsträckning man är villig att ta risker. 
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Risk – sannolikheten för ett negativt utfall med hänsyn taget till effekten/skadan av utfallet. 

1.6 Rapportens disposition 

I avsnitt 2 behandlas den teoretiska bakgrunden till de två testen som enkäten och studien 

utgår ifrån. Här redogörs även för övergripande information om räddningstjänsten och dess 

syfte.  I avsnitt 3 presenteras valet av metod, hur utformningen av enkäten har gått till samt 

tillvägagångssättet för studien. I avsnitt 4 presenteras resultatet som framkommit från 

datainsamlingen baserat på de två testen i enkäten. I avsnitt 5 diskuteras resultatet samt 

metodens för- och nackdelar. Slutligen presenteras slutsatser för studien i avsnitt 6.  
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2. Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras relevant bakgrund samt relevanta teorier för denna studie. Till en 

början presenteras den kommunala räddningstjänsten, befattningar och lagar som tillhör detta 

yrke. Vidare presenteras bakgrund och teorier kring risker, sensationssökning, intern och 

extern kontroll samt utvecklandet av Sensation Seeking Scale och Locus of Control som 

enkäten baseras på.  

2.1.  Kommunal räddningstjänst 

Räddningstjänstens uppgift är enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor ”de 

räddningsinsatser som staten eller kommunerna skall ansvara för vid olyckor och 

överhängande fara för olyckor för att hindra och begränsa skador på människor, egendom 

eller miljön”. Den kommunala räddningstjänsten ansvarar för de områden som den statliga 

räddningstjänsten inte handhar. Den statliga räddningstjänsten ansvarar för sex specifika 

former av räddningstjänst så som fjällräddning (Polisen), flyg- och sjöräddning 

(Sjöfartsverket), efterforskning av försvunna personer (Polisen), miljöräddning till sjöss 

(Kustbevakningen) samt räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen (Länsstyrelsen). 

All övrig räddningstjänst går därmed under den kommunala räddningstjänstens ansvar 

(Räddningsverket, 2008, s. 7-9). 

Enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) ska en räddningsinsats även motiveras med  

att ” Staten eller en kommun skall ansvara för en räddningsinsats endast om detta är motiverat 

med hänsyn till behovet av ett snabbt ingripande, det hotade intressets vikt, kostnaderna för 

insatsen och omständigheterna i övrigt”.  

2.1.1. Handlingsprogram 

Varje kommunal räddningstjänst ska ha ett handlingsprogram som är framtaget av 

kommunfullmäktige. I detta ska målet med kommunens räddningstjänst anges och även risker 

som kan finnas i kommunen och som kan leda till en räddningsinsats.  

Det ska även anges vilka resurser och förmåga kommunen har för att utföra räddningsinsatser 

(Räddningsverket, 2008, s.10). Räddningschefen, som det ska finnas en av i varje kommun, 

har till uppift att utifrån detta handlingsprogram och de angivna målen, se till att 

verksamheten är ändamålsenligt organiserad (Räddningsverket, 2008, s. 13).   

2.1.2. Befattningar 

Inom den kommunala räddningstjänsten finns olika befattningar som alla har utmärkande 

uppgifter och ansvar över specifika områden. Under respektive rubrik nedanför redogörs kort 
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de, för denna studie, relevanta befattningarna inom den kommunala räddningstjänsten. Dessa 

presenteras i ordningen högst till lägst befattning. 

Räddningschef 

En räddningschef leder kommunens räddningskår och är även själv räddningsledare, eller 

utser någon annan till det, vid räddningsinsatser. Räddningschefen innehar dock alltid ett 

övergripande ansvar vid insatser och beredskap, trots en överlåtelse av rollen som 

räddningsledare till någon annan (Räddningsverket, 2008, s. 13). Även om det pågår flera 

räddningsinsatser samtidigt med olika räddningsledare så är det alltså räddningschefen som 

har huvudansvaret för dessa.  

Insatsledare 

Benämndes tidigare som Brandmästare och innebär ett ansvar över flera styrkor brandmän 

vid en räddningsinsats. En styrka består vanligtvis av ca fyra stycken brandmän. Oftast 

tillkallas insatsledare endast vid större räddningsinsatser där någon form av utökat 

ledningsbehov föreligger.  

För denna studie kommer titeln ”Insatsledare” att användas som benämning på både 

Bransmästare och Insatsledare. 

Styrkeledare 

Benämndes tidigare som Brandförman och denna har till uppgift att leda och ansvara över en 

styrka brandmän, vanligtvis ca fyra stycken, vid en räddningsinsats. 

För denna studie kommer titeln ”Styrkeledare” att användas som benämning på både 

Brandförman och Styrkeledare. 

Räddningsledare 

Räddningsledaren innehar speciella befogenheter och är den som tar beslut vid skadeplatser. 

Detta är en tilldelad roll utav räddningschefen, om denne väljer att inte själv ta den rollen, och 

både insatsledare och styrkeledare är behöriga till denna roll (Räddningsverket, 2008, s.13-

14).  

Brandman 

Som heltidsbrandman innehar man en tvåårig eftergymnasial utbildning i SMO (Skydd Mot 

Olyckor) och är anställd hos den kommunala räddningstjänsten. Brandmännens uppgift är inte 

bara att rycka ut vid en räddningsinsats utan till stor del även att förhindra och förebygga 
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olyckor och skador i samhället. Detta genom att bland annat föreläsa och ge utbildning i till 

exempel skolor (msb.se). 

2.2 Risk och risktagande 

Tulloch och Lupton (2003) menar att det är svårt att definiera den subjektiva synen på ”risk” 

då det finns få publikationer kring hur människor ser på ”risk” som uppfattning och erfarenhet 

i ett vardagligt sammanhang (Tulloch & Lupton, 2003, s. 16). Trimpop (1994) anser även han 

att begreppet är svårt att definiera men försöker ändå reda ut och definiera begreppet 

”risktagande”, som en handling, utifrån en mängd olika forskares syn på detta. Han menar att 

en definition av begreppet beror på situationer och perspektiv och att även den personliga 

värderingen hos forskare influerar definitionen av begreppet (Trimpop, 1994, s. 5). Det finns 

en del aspekter av risktagande som problematiserar en tydlig definition av begreppet. Med 

hänvisning till Fuller (1988, 1984) menar Trimpop att risktagande inte enbart ingår i en 

medveten beslutsfattande process, det finns fall där risktagande är givande och att detta gör att 

ett beslut ibland följer en omedveten process (Trimpop, 1994, s. 8). Olika vetenskaper ser på 

risk på olika sätt och en definition ska kunna appliceras på samtliga, utifrån detta lägger 

Trimpop (1994) fram en definition baserat på de viktiga aspekterna inom detta begrepp:  

” Risk taking is any consciously or non-consciously controlled behavior with a perceived 

uncertainty about its outcome, and/or about its possible benefits or costs for the physical, 

economic or psycho-social well-being of oneself or others” (Trimpop, 1994, s. 9). 

Ett förtydligande av de aspekter Trimpop (1994) grundar sin definition på innebär ett 

medvetet eller omedvetet beteende, att utfall och konsekvenser av beteendet är osäkra, att det 

finns fördelar och förluster, inre och yttre belöningar, individuella och samhälleliga risker 

samt  subjektiv erfarenhet av risk (Trimpop, 1994, s. 9).  

Subjektiva och objektiva risker i detta fall syftar till risk som en uppfattning. Subjektiva risker 

är något som alla kan beräkna och erfara medan det objektiva syftar till en beräkning utifrån 

en ”expert” (Trimpop, 1994, s. 10). Dock är denna skillnad problematisk utifrån ett 

individuellt perspektiv, någon som inte har en subjektiv erfarenhet av en typ av risk kan inte 

reagera eller ta hänsyn till detta i sitt handlande (Trimpop, 1994, s. 11).  

Det finns skillnader i samhälleliga och individuella risker där de samhälleliga är mer 

ofrivilliga och okontrollerbara och är storskaliga risker som drabbar mer än en individ. 

Individuella risker är precis tvärtom, frivilliga och kontrollerbara och innebär risker i liten 

skala (Trimpop, 1994, s. 12). Samhälleliga och individuella risker syftar till risk som en 
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handling (risktagande). Som exempel kan samhälleliga risker innebära kärnkraftsolyckor och 

krig, som drabbar mer än en individ, medan individuella risker kan vara risken att få en 

hjärtattack.  

2.2.1. Risk som känslor 

Det finns i stort två stycken fundamentala sätt för människor att hantera risker; genom det 

analytiska eller empiriska systemet (Slovic m. fl., 2004, s. 311). Skillnaden mellan dessa är att 

man med det analytiska systemet använder sig av bland annat algoritmer, regler och formell 

logik. Detta system är relativt sakta och kräver en medveten kontroll. Det empiriska systemet 

är däremot intuativt, snabbt, automatiskt och kräver inte någon medveten uppmärksamhet 

(Slovic m. fl., 2004, s. 311). Det empiriska systemet förlitar sig på bilder och associationer 

kopplade till känslor genom erfarenhet. Det är på detta sätt vi människor har överlevt 

evolutionen, då vi genom detta empiriska system kan hantera risker tack vare känslor 

kopplade från erfarenheter om huruvida något är bra eller dåligt. 

Dessa två system samverkar parallellt och studier har visat på att analytiskt beslutsfattande 

kräver en vägledning av känslor för att kunna vara effektivt (Slovic m. fl., 2004, s. 311). 

Slovic m. fl. (2004) använder sig av begreppen ”risk as feelings” och ”risk as analysis” för 

dessa två ovan nämnda system och betonar även vikten av ”affect” i hantering av risker. Med 

”affect” menas känslan av att något är bra eller dåligt genom en erfarenhet, detta kan 

framkallas medvetet eller omedvetet och detta ”känslosvar” på ett stimuli sker snabbt och 

automatiskt (Slovic m. fl., 2004, s. 312). 

Flera teoretiker stödjer teorin om att en tillit för känslor och ”affect” är ett snabbare, enklare 

och effektivare sätt att navigera i en komplex och osäker värld.   

2.3 Sensationssökning 

Zuckerman (1994) definierar sensationssökning (sensation seeking) som: “a trait defined by 

the seeking of varied, novel, complex, and intense sensations and experiences, and the 

willingness to take physical, social, legal, and financial risks for the sake of such experience’’ 

(Zuckerman, 1994, s. 27). För att klargöra de konsekvenser Zuckerman anger i definitionen 

och menar att man är villig att ta genom sensationssökande, så tar han själv upp exempel i 

boken med en onykter bilförare. De fysiska riskerna är givetvis rätt självklara medan den 

sociala risken kan vara att bilföraren hängs ut i media som en rattfull individ. Likväl kan ett 

vårdslöst beteende i trafiken resultera i rättsliga konsekvenser genom indraget körkort 

och/eller fängelse. Med finansiella risker menar Zuckerman att konsekvensen av ett sådant 

beteende även kan innebära att man förlorar sitt jobb (Zuckerman, 1994, s. 27). 



Malin Vester 

malve914@student.liu.se  Kandidatuppsats 729g40 

  13 

 

Sensationssökning innebär alltså i stort ett sökande efter en sensation eller upplevelse av 

något slag grundat i en vilja att öka den indiviuella nivån av upphetsning.  

2.3.1  Sensationssökning och risk 

Zuckerman (1994) relaterar sensationssökning till ett risktagande beteende och menar att det 

finns en korrelation dem emellan, risktagande är dock inte det huvudsakliga motivet till ett 

beteende (Zuckerman, 1994, s. 27). En sensationssökande person underskattar eller accepterar 

riskerna av den upplevelse denne väljer att söka sig till och engagera sig i. Dock är inte 

risktagandet i sig den drivande faktorn, det handlar mer om en acceptans för de eventuella 

konsekvenserna ett beteende medför (Zuckerman, 1994, s. 27).   

Det finns även stora skillnader mellan låg respektive hög sensationssökning. Zuckerman 

(1994) menar att en låg sensationssökare inte ser någon mening med sensationssökning eller 

att belöningen därifrån skulle rättfärdiga de stora risker denna person anser finns inblandat.  

Levenson (1990) menar även att en människas personlighet kan påverka utsräckningen av och 

viljan att ta risker. En person som ständigt söker efter sensation tillskrivs en låg aktivitetsnivå 

av det beteendehämmande systemet (Levenson, 1990, s. 1073). Risktagare som ägnar sig åt 

ett riskfyllt beteende söker efter att öka en låg nivå av upphetsning till en optimal nivå. På 

grund av denna låga nivå av upphetsning söker sig sådana personer till riskfyllda situationer 

på ett relativt ohämmat sätt (Levenson, 1990, s. 1073).  

Att personlighet och sensationssökande påverkar risktagandet hos människor tar även 

Trimpop (1994) fasta på. Människor är villiga att i högre grad utsätta sig för risker när man 

söker efter nya, ovanliga erfarenheter än när man ägnar sig åt vardagliga och tråkiga 

aktiviteter (Trimpop, 1994, s. 89). Man accepterar alltjämt risker då belöningen av handlingen 

är övervägande, sökandet till sådana situationer är i grund ett hopp om att bli upphetsad och 

att denna situation ska ge en behaglig känsla. Det finns alltså typer av risker man till stor del 

tolererar och njuter av på ett eller annat sätt, alla former av risker behöver inte vara oönskade. 

Exempel på detta kan vara att se en läskig film, åka karuseller eller att spela spel (Trimpop, 

1994, s. 89).  

2.3.2. Sensation Seeking Scale 

Sensation seeking scale (SSS) utvecklades av Zuckerman med flera i början av 1960-talet, 

med en tanke att genom ett frågeformulär kunna fastställa individuella skillnader i den 

optimala nivån av stimulans (Zuckerman, 1994, s. 17). Med optimal nivå av stimulans menas 

att individer antas ha individuella behov av att uppnå och bibehålla stimulans, utöver de 
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grundläggande mänskliga behoven. När stimulansnivån är lägre än den optimala nivån hos 

individen, söker man sig till sätt att öka denna. På samma sätt gäller då stimulansnivån är 

högre än den optimala och att man då finner sätt att minska denna (Nevid, 2009, s. 286). Den 

optimala nivån är högst individuell och testet är därmed utvecklat för att fastställa skillnader i 

detta.  

Sensation seeking scale har utvecklats genom åren och finns i sex olika former där SSS Form 

V är den version som vanligen används bland forskare (Zuckerman, 1994, s. 33). 

Utformning Form V 

Sensation seeking scale Form V är den senaste versionen som använder sig av ett ”forced 

choice”-format, vilket innebär att respondenten tvingas välja mellan två påståenden baserat på 

vilket av dem som bäst beskriver denne (Zuckerman, 1994, s. 37). Detta forced choice-format 

används med fördel för att minska påverkan av vad som är socialt önskvärt, det vill säga hur 

man som person förväntas vara, då de båda svarsalternativen anses likvärdiga (Zuckerman, 

1994, s. 37). Nackdelarna är dock att respondenter kan ha svårt att bestämma vilket alternativ 

som bäst beskriver dem, om båda alternativen gör det eller inget av dem (Zuckerman, 1994, s. 

37).  

SSS Form V är utformat med 40 stycken forced choice-element med två påståenden i varje 

element. Dessa påståenden representerar karaktärsdrag relaterade till sensationssökning och är 

även uppdelade i fyra subkategorier, med tio element för varje subkategori: 

Thrill and Adventure Seeking (TAS) – Påståenden i denna kategori uttrycker önskan om att 

delta i sporter eller andra fysiskt riskfyllda aktiviteter.  

Experience Seeking (ES) – Denna faktor täcker in sökandet efter nya sensationer och 

erfarenheter genom tanke och sinnen, som till exempel upphetsande musik, konst, resor och 

sociala avvikelser.  

Disinhibition (Dis) – Elementen i denna kategori syftar till sökandet efter sensation genom 

sociala aktiviteter som fester, alkohol och sex.  

Boredom Susceptibility (BS) – Denna del representerar intoleransen för upprepade vanor av 

olika slag, till exempel jobbrutiner och tråkiga människor (Zuckerman, 1994, s. 31-32). 

De fyra subkategorierna har tillkommit efter utvecklandet av Sensation Seeking Scale då det 

framkommit nya, relevanta faktorer  som sedan kunnats grupperats i nya subkategorier 

(Zuckerman, 1994, s. 31).  
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2.4 Locus of Control 

Begreppet “locus of control” syftar till en förväntning av att ett utfall från ett beteende 

antingen är ett resultat av en själv som person eller en funktion av chans, tur, ödet och andra 

yttre faktorer (Rotter, 1990, s. 489). Mer tydligt innebär detta begrepp en tro om att 

belöningar antingen kommer från ens eget beteende eller från externa källor. Som ett exempel 

kan en person känna att det var tur eller ödet som kontrollerade vad som hände denne i en 

specifik situation (Rotter, 1971, s. 145). 

Vidare inom detta begrepp kan sägas att en intern kontroll uppvisas då en persons uppfattning 

är sådan att det är det egna beteendet och attityden som resulterar i positiva belöningar. För 

den externa kontrollen gäller uppfattningen om att det är externa faktorer, som ödet eller tur, 

som är ansvariga för en positiv belöning (Beukman, 2005, s. 82). Om en individ är övertygad 

om att denne har liten eller ingen kontroll över de belöningar eller bestraffningar som erhålls, 

kommer det inte finnas anledning att ändra beteende i framtiden för att ändra på sannolikheten 

att samma händelse sker igen (Beukman, 2005, s. 83). Detta gör att belöningar och 

bestraffningar förlorar värde i ett sätt att förstärka eller försvaga en persons respons på ett 

beteende. I en organisation mellan ledare och följare kan en sådan syn på kontroll få 

konsekvenser. En belöning eller bestraffning från en ledare på ett önskat/oönskat beteende av 

en följare får därmed inget värde eller effekt (Beukman, 2005, s. 83). Rotter utvecklade Locus 

of Control-testet för att undersöka den individuella skillnaden mellan dessa två olika syner på 

kontroll (Rotter, 1971, s. 145).  
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3. Metod 

Nedan presenteras val av metod samt tillvägagångssättet med urval, datainsamling och analys.  

3.1. Val av metod 

Till denna studie valdes en kvantitativ metod för att kunna få fram och se eventuella 

signifikanta skillnader i sensationssökning och locus of control mellan de olika befattningarna 

inom räddningstjänsten. Denna metod är lämplig då syftet med studien är att undersöka 

signifikanta skillnader utifrån kvantitativ data. 

3.2. Urval 

För denna studie krävdes att olika befattningar inom räddningstjänsten deltog för att 

eventuella skillnader i risktagande mellan dessa skulle kunna undersökas. Tio stycken 

räddningstjänster i Mellansverige kontaktades antingen via mail eller telefon och i vissa fall 

både och. Ingen undre gräns för hur många respondenter per organisation krävdes, vikten låg 

däremot på att de deltagande skulle variera i befattning för att kunna besvara 

frågeställningarna samt att syftet med studien fortfarande skulle infrias.  

Utav tio kontaktade organisationer valde fyra stycken att delta. Sammanlagt deltog 17 stycken 

respondenter och alla var män. Uppdelningen mellan befattningarna hos respondenterna var: 

åtta brandmän, två styrkeledare, fyra insatsledare, två ställföreträdande räddningschef samt en 

räddningschef. Initialt tackade 28 stycken respondenter ja till att medverka så detta gav 

således ett bortfall på 11 stycken.  

Åldern på respondenterna varierade mellan 27 till 64 år och medelåldern på de deltagande var 

38, 6 år med en standardavvikelse på 10, 6 år.  

3.3. Material 

I detta avsnitt presenteras de material och verktyg som användes för datainsamling samt 

analys.  

3.3.1 Enkät 

En webbaserad enkät utformades via Google Docs som sedan mailades ut till de deltagande 

respondenternas respektive emailadress. Enkäten var uppdelad i tre delar där första delen 

bestod av frågor angående personlig information såsom kön, ålder och befattning. Den andra 

delen bestod av Zuckermans ”Sensation Seeking Scale Form V” och den tredje delen var 

Rotters ”Locus of Control”. Mer detaljerad information kring utformningen av dessa tester 

redogörs nedanför. Då dessa tester redan är validerade valdes att behålla språk (Engelska) och 
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formulering när dessa användes i enkäten. Detta beslut togs för att minska en påverkan av låg 

validitet på resultatet. Även om det engelska språket kan ha haft en påverkan på 

respondenternas svar, genom till exempel svårigheter att förstå frågorna, var det trots det en  

övervägande fördel att ha kvar ursprungsspråket då validiteten i detta fall ansågs viktigare att 

bibehålla. I enkäten presenterades inte namnet på de olika testen, detta för att minska en 

eventuell påverkan på respondenternas svar om dessa i förväg skulle veta vad testen 

behandlade. För enkäten i helhet, se bilaga 1. 

Sensation Seeking Scale 

Zuckermans “Sensation Seeking Scale form V” användes som en del av enkätens utformning. 

Detta test har ett forced choice-format med 40 stycken element och två påståenden per 

element där respondenten ombedes välja det påstående som bäst stämmer in på henne eller 

honom. Påståendena i testet representerar personlighetsdrag relaterat till ”sensation seeking” 

där ena alternativet syftar till en mer sensationssökande karaktär och det andra en mindre 

sensationssökande karaktär (Zuckerman, 1994, s. 37). De 40 elementen är även indirekt 

uppdelade i fyra subkategorier, med tio element i varje kategori. Dessa kategorier 

representerar indelningen av typiska karaktärsdrag för sensationssökning och benämns Thrill 

and Adventure, Experience, Disinhibition och Boredom Susceptibility. 

Locus of Control 

Den andra delen av enkäten innehöll Rotters ”Locus of Control”-test vilket även det är 

utformat med forced choice-format, dock med endast 29 stycken till skillnad från ovanstående 

test. Sex av dessa element är till som utfyllnad och poängsätts inte. Påståendena i detta test är 

som redan nämnt av två slag, där ena alternativet syftar till huruvida man själv anser sig vara 

ansvarig över konsekvenserna av ett beteende eller om det är andra faktorer som påverkar, till 

exempel ödet eller tur (Beukman, 2005, s. 82). 

3.3.2 Analys av data 

Microsoft Excel 2010 användes för att sammanställa svaren från enkäten och omvandla dessa 

till siffror för en senare analys. Data som sammanställdes i Excel analyserades med hjälp av 

statistikprogrammet IBM SPSS 19 för att kunna se eventuella signifikanta skillnader.  

3.4. Procedur 

Studiens uppdrag och syfte tillhandahölls av Rita Kovordanyi på Linköpings Universitet. I 

samråd med henne kontaktades tio stycken räddningstjänstorganisationer i Mellansverige med 

en förfrågan att delta i studien. Detta skedde genom både mail- och telefonkontakt. De som i 
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första hand kontaktades var de som ansågs mest lämpade inom organisationen att svara på 

förfrågan om deltagande, i detta fall informationsansvariga eller de med huvudansvar inom 

organisationen. Vid den initiala kontakten med respektive organisation, gavs en ytlig 

information om studien samt en förfrågan om deltagande. Kontaktpersonen uppmanades 

därefter att maila tillbaka de deltagande respondenternas mailadresser, för att webenkäten 

sedan skulle kunna skickas ut. Respondenterna ombeddes besvara enkäten snarast möjligt och 

när dessa besvarat enkäten hamnade respektive respondents svar i ett formulär i Google Docs.  

Till en början var svarsfrekvensen av enkäten ganska låg, ungefär en tredjedel av de 

tillfrågade 28 respondenterna hade besvarat enkäten. Ett påminnelsemail skickades därför ut 

efter en vecka från det första utskicket av enkäten, med förhoppning om att de som inte hade 

svarat skulle delta. Detta resulterade i några fler deltagande, dock blev det slutliga antalet 

besvarade enkäter 17 stycken.  

3.4.1. Forskningsetiska principer 

Respondenterna i studien informerades i samband med att enkäten skickades ut om de etiska 

kraven. De blev informerade om att de är anonyma i studien och att de när som helst kan 

avbryta sin medverkan. Tillräcklig och relevant information kring studien och deras egen roll 

angavs också samt att insamlad data endast kommer att användas i vetenskapligt syfte. Det 

framkom även i informationen att samtycke att medverka i studien gavs i samband med att 

enkäten besvarades. 

3.5. Dataanalys 

Till en början sammanställdes respondenternas svar i två exceldokument, ett för respektive 

test. För de två testen finns ett respektive summeringssystem där svarsalternativen på förhand 

är poängsatta med antingen 1 eller 0. , där ena av de två påståendena ger 1 poäng och det 

andra 0, omvandlades således respondenternas svar till respektive poäng. Därefter 

summerades svaren och den totala poängen för testen räknades ut.  

För Sensation Seeking Scale representerade en hög totalpoäng en hög sensationssökning och 

låg totalpoäng en låg sensationssökning. För Locus of Control visar en hög totalpoäng en 

extern locus of control och en låg totalpoäng en intern locus of control.  

I och med att Sensation Seeking Scale innehåller subkategorier med tio element i varje, var 

det även möjligt att räkna ut respondenternas poäng i respektive subkategori. Detta innebar 

alltså att det utifrån denna uppdelning av poängen gick att se skillnader och likheter i 

respondenternas personlighetstyp baserat på de fyra subkategorierna. 
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Efter att själva totalpoängen var uträknad för respektive respondent, analyserades även detta i 

SPSS för att undersöka signifikanta skillnader mellan respondenterna. Befattningarna delades 

in i två grupper, den ena med endast brandmän (åtta stycken) och den andra med de övriga, 

högre befattningar (nio stycken). I den senare gruppen ingick alltså två styrkeledare, fyra 

insatsledare, två ställföreträdande räddningschef samt en räddningschef. Detta gjordes för att 

en indelning med varje befattning för sig skulle innehålla för få antal i varje grupp, det skulle 

alltså vara svårare att därmed säga något om resultatet.  

I SPSS användes ett Independent t-test för att testa signifikant skillnad mellan dessa grupper. 

Den oberoende variabeln var befattningsgrupperna och de beroende variablarna de olika 

testen och totalpoängen därifrån.   

En regressionsanalys utfördes även för att kontrollera störvariabeln ”ålder” för att se hur 

mycket den förklarar resultatet av sensationssökning hos befattningsgrupperna.   
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4. Resultat 

Nedan presenteras resultat från dataanalys och behandlar först Sensation Seeking Scale och 

sedan Locus of Control. 

4.1. Sensation Seeking Scale 

Utifrån sammanställningen av data i Excel framställdes ett diagram över de olika 

befattningarna samt deras totalpoäng av Sensations Seeking Scale. Man kan utifrån detta 

diagram tyda tendenser till en högre totalpoäng och därmed högre sensationssökning för de 

lägre befattningarna (brandmän) än för de högre. 

 

Figur 1. Totalpoängen i procent hos respondenterna för Sensation Seeking Scale. 

 

Dataanalysen i SPSS utfördes med hjälp av independent t-test och testade skillnaden mellan 

de två befattningsgrupperna och den totala poängen i Sensation Seeking Scale. Ur analys 

framkom att det finns signifikanta skillnader i sensationssökning mellan befattningsgrupperna 

t(15) = 2.62, p = .02. Resultatet visade att brandmän har signifikant högre sensationssökning, 

M = 23, SD = 6.39, än de övriga med högre befattning, M = 15.89, SD = 4.76. 
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En uppföljande analys på dessa variabler gjordes även för att kontrollera störvariabeln ”ålder” 

och dess påverkan på resultatet. Genom en regressionsanalys testades ålder mot 

befattningsgrupperna och den totala poängen i Sensation Seeking Scale. Resultatet visade att 

ålder och befattning tillsammans förklarar 32,5% av sensationssökandet hos respondenterna. 

Enbart ålder förklarar 17,6%, detta är dock inte signifikant, p = .08. 

Den totala poängen för de fyra subkategorierna i Sensation Seeking Scale testades på samma 

sätt med independent t-test för att även där kunna se signifikanta skillnader mellan 

befattningsgrupperna. Resultatet visade att en signifikant skillnad fanns i subkategori Thrill 

and Adventure Seeking (TAS), p = .02, samt i Experience Seeking (ES), p = .03. Även här 

visade det sig att gruppen med brandmän hade signifikant högre totalpoäng i de båda 

kategorierna (se tabell 1). Se även figur 3 och 4 för individuella skillnader mellan 

respondenterna i dessa kategorier. 

Group Statistics 

 

chef_eller_inte N Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

sss_total_s

core 

,00 8 23,00 6,392 2,260 

1,00 9 15,89 4,755 1,585 

loc_score ,00 8 10,00 2,330 ,824 

1,00 9 9,11 4,343 1,448 

TAS_score ,00 8 8,38 1,685 ,596 

1,00 9 6,00 2,000 ,667 

ES_score ,00 8 5,75 1,035 ,366 

1,00 9 4,00 1,732 ,577 

Dis_score ,00 8 5,13 2,588 ,915 

1,00 9 3,56 3,127 1,042 

BS_score ,00 8 3,75 2,550 ,901 

1,00 9 2,33 1,225 ,408 

Tabell 1. Medelvärden och standardavvikelser för befattningsgruppernas totalpoäng i de olika testen. De 

fetmarkerade är de test som fick signifikans.  
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Figur 2 Totalpoängen för respondenterna i kategorin TAS där 10 var maxpoäng. 

 

 

 

Figur 3 Figur 4 Totalpoängen för respondenterna i kategorin ES där 10 var maxpoäng. 
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4.2. Locus of Control 

Med hjälp av independent t-test analyserades data från Locus of Control-testet för att kunna se 

eventuella signifikanta skillnader mellan befattningsgrupperna. Resultatet visade ingen 

signifikans vad gäller skillnaden i totala poängen av Locus of Control mellan 

befattningsgrupperna, t(15) = .52, p = .62. Det går därmed inte att säga något säkert om 

skillnader mellan befattningarna i den totala poängen av Locus of Control. Se figur 2 nedan 

för fördelningen av totalpoängen efter sammanställningen. 

 

Figur 4. Totalpoängen i procent hos respondenterna för Locus of Control-test 
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5. Diskussion 

Nedan följer en resultatdiskussion som tar upp de resultat som framkom ur analysen kopplat 

till bakgrund och teori. Metoddiskussionen tar upp fördelar och nackdelar med den metod och 

datainsamling som valts och använts för studien. 

5.1. Resultatdiskussion 

Utifrån resultatet av analysen kan man besvara frågeställningen huruvida det finns 

signifikanta skillnader i sensationssökande mellan befattningar med att signifikanta skillnader 

finns. Dock måste hypotesen om att de högre befattningarna har högre sensationssökning 

förkastas då det visade sig att gruppen med brandmän är de som signifikant har en högre 

totalpoäng i detta test. Detta innebär alltså brandmän i högre grad söker sensationer och 

upplevelser än de i högre befattning. Det kan dock vara värt att ha i åtanke att ålder kan ha en 

roll i detta resultat, som dessutom framkom ur analysen även om detta ej var signifikant. 

Själva uppdelningen av befattningsgrupperna kan även ha påverkat resultatet, dock valdes 

denna uppdelning med fördel för fler värden i en grupp så att det mer säkert skulle kunna gå 

att säga något om resultatet. En uppdelning per befattning skulle ge en rätt skev bild då antalet 

brandmän uppgick till åtta stycken medan de andra befattningarna var som mest fyra stycken 

respondenter i en befattningsgrupp. En annan viktig faktor att ta hänsyn till i detta resultat är 

att testet utfördes på engelska och att detta språk kan ha förvirrat och problematiserat för en 

del att ange ett korrekt svar.  

Vad man kan säga om risktagandet mellan befattningar baserat på detta resultat från Sensation 

Seeking Scale är att resultatet inte behöver betyda att brandmän (eller de som inte innehar en 

chefsbefattning) tar mer risker. Då en högre sensationssökning i sig ofta leder till en högre 

tolerans för risker (Zuckerman, 1994),  kan man dra slutsatsen att brandmän inte ser lika stora 

konsekvenser med att ta risker och därmed accepterar dessa konsekvenser av ett beteende, i 

högre grad än högre befattningar. Detta kan även kopplas till det analytiska respektive 

empiriska systemet för risktagande (Slovic m. fl., 2004), då brandmän oftast inte har samma 

typ av erfarenhet av yrket som högre befattningar. En variabel som inte undersöktes var hur 

länge dessa arbetat inom detta yrke, en längre erfarenhet tycks enligt Slovic m. fl. (2004) tyda 

på att man har fler känslor kopplade till om något är ”bra” eller ”dåligt”. En person i 

chefsbefattning kan alltså ha en större erfarenhet av händelser och räddningsinsatser och 

koppla automatiskt genom känslor vad som är ett bra respektive dåligt beslut. För att koppla 

detta till sensationssökande kan det vara så att brandmän inte har samma erfarenhet och 

därmed inte vet vad som är ett ”bra” eller ”dåligt” beslut. Även nya och ovanliga erfarenheter 
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kan innebära en högre sensationssökning och att man är mer villig att utsätta sig för risker, än 

om det handlar om en vardaglig situation (Trimpop, 1994).   

Resultatet som framkom från subkategorierna där Thrill and Adventure Seeking och 

Experience Seeking fick signifikant skillnad mellan befattningsgrupperna, visar på att de med 

en lägre befattning i större utsträckning söker efter fysiskt riskfyllda aktiviteter och även är 

mer öppna vad gäller musik, film och resor. Då brandmän generellt sätt är yngre och mindre 

erfarna i yrket än högre befattningar, kan detta vara anledningen till denna skillnad. Yngre 

män söker möjligtvis mer sensation i sporter och andra fysiska aktiviteter, än någon som är 

äldre. Detta behöver inte betyda att dessa sedan är villiga att ta mer risker i sitt yrkesliv då 

denna skillnad kan förklaras utifrån ett intresse för sport eller vilka kroppsliga begränsningar 

man har för att utöva detta. Resultatet visade även att brandmännen signifikant skiljer sig från 

de högre befattningarna även vad gäller sökandet efter nya sensationer med utgångspunkt i 

musik, resor och sociala avvikelser. Detta innebär alltså att dessa är tillsynes mer 

öppensinnade vad gäller nya typer av sensationer kopplade till tanke och sinne. Även här 

känns det som att åldern spelar roll för denna skillnad, äldre människor kanske inte ser lika 

stor fördel av att söka efter nya sensationer utanför de trygga ramarna. Hur detta kan påverka 

ett riskbeteende är dock svårt att säga då någon som är mer öppensinnad möjligtvis är villig 

att ta mer risker.  

Resultatet av Locus of Control-testet gav ingen signifikans i skillnader mellan 

befattningsgrupperna och det går därmed inte att säga någonting säkert om detta resultat. Det 

engelska språket, som fanns även i detta test, kan ha påverkat resultatet genom att 

respondenterna eventuellt hade problem att förstå påståendena.  

Vad man kan säga om detta resultat kopplat till risktagande inom räddningstjänsten är att både 

extern och intern kontroll förekommer och att detta inte går att koppla till någon befattning. 

Även i detta fall måste hypotesen om att skillnader finns i locus of control förkastas.  

5.2. Metoddiskussion 

Det fanns ett flertal problem med metoden som kan ha påverkat resultatet av denna studie. 

Till en början var det stora kommunikationsproblem med organisationerna och de personer 

som kontaktades. Både via mail och telefon var det svårt att komma fram och få svar i tid, 

vissa organisationer uteslöts alltså på grund av detta då ett svar aldrig gavs.  
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Det var även stora problem med att få ut enkäten i tid på grund av tekniska problem. På grund 

av detta gavs respondenterna begränsad tid på sig att besvara enkäten då tiden för studien var 

begränsad. Enkäten i sig kan ha påverkat resultatet och validiteten i studien negativt då testen 

i enkäten valdes att ha kvar på dess ursprungsspråk (engelska), samt att det var svårt att 

kontrollera att alla respondenter besvarade enkäten på ett korrekt sätt. Det var även flera 

tillfrågade respondenter som via mailkontakt yttrade sig om just enkätens utformning på 

engelska och att detta var en skälig anledning till att inte delta. Ursprungsspråket valdes att ha 

kvar trots en risk för förvirring och eventuella problem med att förstå frågorna, på grund av att 

dessa test redan var validierade. Att på egen hand försöka översätta testerna skulle ge en låg 

validitet och det skulle således inte gå att säga något säkert om resultatet. En låg 

svarsfrekvens blev alltså resultatet av att ha engelskt språk, dock kan man säkerställa att testen 

är validerade.  

Det hade varit önskvärt med ytterligare datainsamlingar på en mer kvalitativ nivå som 

intervjuer och observationer, dock avböjde samtliga organisationer till detta på grund av 

tidsbrister. Genomgående i studien var tidsbrist hos organisationerna något som gav stora 

problem med låg svarsfrekvens och att en uppföljande datainsamling inte blev av. 
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6. Slutsats 

Denna studie har haft i syfte att undersöka skillnader i risktagande mellan befattningar inom 

räddningstjänsten. Resultaten visade att det finns en signifikant skillnad i sensationssökning 

mellan befattningarna där de lägre befattningarna visade sig ha en större sensationssökning. 

Om man kopplar detta till risktagande kan man dra slutsatsen att lägre befattningar  har en 

större tolerans för risker och inte ser lika stora konsekvenser med ett risktagande beteende 

(Zuckerman, 1994). Lägre befattningar har även generellt sett en mindre erfarenhet av yrket 

och detta kan bidra till en större sensationssökning som i sin tur innebär att dessa har svårare 

att skilja mellan ett ”bra” och ett ”dåligt” beslut (Slovic, m. fl., 2004). 

Då det inte blev något signifikant resultat i Locus of Control-testet går det inte att dra några 

slutsatser huruvida synen på den egna kontrollen av handlingar och dess konsekvenser 

påverkar ett risktagande.  

Hypotesen inför denna studie var att skillnader i risktagande finns mellan befattningar inom 

räddningstjänsten och att högre befattningar är de som är mer risktagande. Signifikanta 

skillnader i sensationssökning framkom, dock visade det sig som sagt att de lägre 

befattningarna är de, utifrån teorier kring sensationssökning, som i större utsträckning är mer 

risktagande.   
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Bilagor 

 

Bilaga 1. Enkät 

 

Information om studien: 

Studiens syfte är att undersöka eventuella skillnader i risktagande mellan olika befattningar 

inom räddningstjänsten i Mellansverige.  

Datainsamlingen sker via webenkäter som skickas ut elektroniskt till de respondenter som valt 

att delta. Enkäten är uppdelad i två delar då dessa är två redan standardiserade tester relaterat 

till risktagande.  

Påståendena i enkäten kan verka gammalmodiga, stötande och ej relaterade till yrkesrollen 

men är i högsta grad relevanta för det studerade ämnet. Vid genomförandet är det viktigt att 

alla frågor besvaras. 

Instruktioner samt påståenden är på engelska. 

Deltagaren är anynom i studien och det är frivilligt att medverka. 

Deltagaren kan när som helst avbryta sin medverkan. 

Insamlad data kommer endast att användas i vetenskapligt syfte. 

Samtycke att delta i studien ges i samband med att enkäten besvaras.  

 

Kön: 

 

Kvinna__ 

Man__ 

 

Ålder: 

 

Befattning: 

 

Part 1  

Each of the questions below contains a choice of A or B. Please, check the choice that better 

describes what you like or how you feel. It is important that you respond to all questions by 

checking exactly ONE alternative. Note that there are no right or wrong answers; we are 

simply interested in the way you feel. 

 

1. A. I like wild and uninhibited parties.  

B. I prefer quiet parties with good conversation. 

 

2. A. There are some movies I enjoy seeing a second or even third time. 
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 B. I can’t stand watching a movie that I’ve seen before. 

 

3. A. I often wish I could be a mountain climber. 

 B. I can’t understand people who risk their necks climbing mountains. 

 

4. A. I dislike all body odors. 

 B. I like some of the earthy body smells. 

 

5. A. I get bored seeing the same old faces. 

 B. I like the comfortable familiarity of everyday friends. 

 

6. A. I like to explore a strange city or section of town by myself, even if it means 

getting lost. 

 B. I prefer a guide when I’m in a place I don’t know well. 

 

7. A. I dislike people who do or say things just to chock or upset others. 

 B. When you can predict almost everything a person will do or say he or she must 

be a bore. 

 

8. A. I usually don’t enjoy a movie or play where I can predict what will happen in 

advance. 

 B. I don’t mind watching a movie or play where I can predict what will happen in 

advance. 

9. A. I have tried drugs or would like to. 

 B. I would never take drugs. 

 

10. A. I would not like to try any drug that has strange and dangerous effects on me. 

 B. I would like to try some drug that produces hallucinations. 

 

11. A. A sensible person avoids activities that are dangerous. 

 B. I sometimes like to do things that are a little frightening. 

 

12. A. I dislike “swingers” (people who are uninhibited and free about sex). 

 B. I enjoy the company of real “swingers”. 

 

13. A. Drinking (and other stimulants) makes me uncomfortable. 

 B. I often like to get high. 
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14. A. I like to try new foods that I have never tasted before. 

 B. I order food that I’m familiar with to avoid disappointment and unpleasantness. 

 

15. A. I enjoy looking at home movies, videos, or travel pictures. 

 B. Looking at someone’s home movies, videos, or travel pictures bores me 

enormously. 

 

16. A. I would like to take up the sport of waterskiing. 

 B. I would not like to take up waterskiing. 

 

17. A. I would like to try surfboard-riding. 

 B. I would not like to try surfboard-riding. 

 

18. A. I would like to take off on a trip with no preplanned or definite routes, or 

timetable. 

 B. When I go on a trip I like to plan my route and timetable fairly carefully. 

 

19. A. I prefer the “down to earth” kinds of people as friends. 

 B. I would like to make friends in some of the “far-out” groups like artists or 

“punks”. 

 

20. A. I would not like to learn to fly an airplane. 

 B. I would like to learn to fly an airplane. 

 

21. A. I prefer the surface of the water to the depth. 

 B. I would like to go scuba diving. 

 

22. A. I would like to meet some persons who are homosexual. 

 B. I stay away from anyone I suspect of being “gay” or “lesbian”. 

 

23. A. I would like to try parachute jumping. 

 B. I would never want to try to jump out of a plane, with or without a parachute. 

 

24. A. I prefer friends who are excitingly unpredictable. 

 B. I prefer friends who are reliable and predictable. 
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25. A. I am not interested in experience for its own sake. 

 B. I like to have new and exciting experiences and sensations even if they are a 

little frightening, unconventional, or illegal. 

 

26. A. The essence of good art is in its clarity, symmetry of form, and harmony of 

colors. 

 B. I often find beauty in the “clashing” colors and irregular forms of modern 

paintings. 

 

27. A. I enjoy spending time in the familiar surroundings of home. 

 B. I get very restless if I have to stay at home for any length of time. 

 

28. A. I like to dive into the swimming pool off the high board. 

 B. I don’t like the feeling I get standing on the high board (or I don’t go near it at 

all). 

 

29. A. I like to date with persons who are physically exciting. 

 B. I like to date persons who share my values and opinions. 

 

30. A. Heavy drinking usually ruins a party because some people become loud and 

disorderly. 

 B. Keeping the glasses full is the key to a good party. 

 

31. A. The worst social sin is to be rude. 

 B. The worst social sin is to be a bore. 

 

32. A. A person should have considerable sexual experience before marriage. 

 B. It’s better of two married persons begin their sexual experience with each 

other. 

33. A. Even if I had the money, I wouldn’t care to associate with flighty rich persons 

in the “jet set”. 

 B. I could conceive of myself seeking pleasures around the world with the “jet 

set”. 

 

34. A. I like people who are sharp and witty even if they do sometimes insult others. 

 B. I dislike people who have their fun at the expense of hurting the feelings of 

other people. 
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35. A. There is altogether too much portrayal of sex in movies. 

 B. I enjoy watching many of the “sexy” scenes in movies. 

 

36. A. I feel best after taking a couple of drinks. 

 B. Something is wrong with people who need liquor to feel good. 

 

37. A. People should dress according to some standard of taste, neatness, and style. 

 B. People should dress in individual ways even if the effects are sometimes 

strange. 

 

38. A. Sailing long distances in small sailing boats is foolish. 

 B. A would like to sail a long distance in a small but seaworthy sailing boat. 

 

39. A. I have no patience with dull or boring persons. 

 B. I find something interesting in almost every person I talk to. 

 

40. A. Skiing down a high mountain slope is a good way of ending up in a hospital 

bed. 

B. I think I would enjoy the sensations of skiing very fast down a high mountain 

slope. 

 

Part 2 

Each of the questions below contains a choice of A or B. Please, check the choice that better 

describes what you like or how you feel. It is important that you respond to all questions by 

checking exactly ONE alternative. Note that there are no right or wrong answers; we are 

simply interested in the way you feel. 

 

1. a. Children get into trouble because their patents punish them too much. 

1. b. The trouble with most children nowadays is that their parents are too easy with them. 

 

2. a. Many of the unhappy things in people's lives are partly due to bad luck. 

2. b. People's misfortunes result from the mistakes they make. 

 

3. a. One of the major reasons why we have wars is because people don't take enough interest 

in politics. 

3. b. There will always be wars, no matter how hard people try to prevent them. 

 

4. a. In the long run people get the respect they deserve in this world. 

4. b. Unfortunately, an individual's worth often passes unrecognized no matter how hard he 

tries. 
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5. a. The idea that teachers are unfair to students is nonsense. 

5. b. Most students don't realize the extent to which their grades are influenced by accidental 

happenings. 

 

6. a. Without the right breaks, one cannot be an effective leader. 

6. b. Capable people who fail to become leaders have not taken advantage of their 

opportunities. 

 

7. a. No matter how hard you try, some people just don't like you. 

7. b. People who can't get others to like them don't understand how to get along with others. 

 

8. a. Heredity plays the major role in determining one's personality. 

8. b. It is one's experiences in life which determine what they're like. 

 

9. a. I have often found that what is going to happen will happen. 

9. b. Trusting fate has never turned out as well for me as making a decision to take a definite  

course of action. 

 

10. a. In the case of the well prepared student there is rarely, if ever, such a thing as an unfair 

test. 

10. b. Many times, exam questions tend to be so unrelated to course work that studying in 

really useless. 

 

11. a. Becoming a success is a matter of hard work, luck has little or nothing to do with it. 

11. b. Getting a good job depends mainly on being in the right place at the right time. 

 

12. a. The average citizen can have an influence in government decisions. 

12. b. This world is run by the few people in power, and there is not much the little guy can 

do about it. 

 

13. a. When I make plans, I am almost certain that I can make them work. 

13. b. It is not always wise to plan too far ahead because many things turn out to be a matter 

of good or bad fortune anyhow. 

 

14. a. There are certain people who are just no good. 

14. b. There is some good in everybody. 

 

15. a. In my case getting what I want has little or nothing to do with luck. 

15. b. Many times we might just as well decide what to do by flipping a coin. 

 

16. a. Who gets to be the boss often depends on who was lucky enough to be in the right place 

first. 

16. b. Getting people to do the right thing depends upon ability - luck has little or nothing to 

do with it. 
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17. a. As far as world affairs are concerned, most of us are the victims of forces we can 

neither understand, nor control. 

17. b. By taking an active part in political and social affairs the people can control world 

events. 

 

18. a. Most people don't realize the extent to which their lives are controlled by accidental 

happenings. 

18. b. There really is no such thing as "luck." 

 

19. a. One should always be willing to admit mistakes. 

19. b. It is usually best to cover up one's mistakes. 

 

20. a. It is hard to know whether or not a person really likes you. 

20. b. How many friends you have depends upon how nice a person you are. 

 

21. a. In the long run the bad things that happen to us are balanced by the good ones. 

21. b. Most misfortunes are the result of lack of ability, ignorance, laziness, or all three. 

 

22. a. With enough effort we can wipe out political corruption. 

22. b. It is difficult for people to have much control over the things politicians do in office. 

 

23. a. Sometimes I can't understand how teachers arrive at the grades they give. 

23. b. There is a direct connection between how hard I study and the grades I get. 

 

24. a. A good leader expects people to decide for themselves what they should do. 

24. b. A good leader makes it clear to everybody what their jobs are. 

 

25. a. Many times I feel that I have little influence over the things that happen to me. 

25. b. It is impossible for me to believe that chance or luck plays an important role in my life. 

 

26. a. People are lonely because they don't try to be friendly. 

26. b. There's not much use in trying too hard to please people, if they like you, they like you. 

 

27. a. There is too much emphasis on athletics in high school. 

27. b. Team sports are an excellent way to build character. 

 

28. a. What happens to me is my own doing. 

28. b. Sometimes I feel that I don't have enough control over the direction my life is taking. 

 

29. a. Most of the time I can't understand why politicians behave the way they do. 

29. b. In the long run the people are responsible for bad government on a national as well as 

on a local level. 

 

 


