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Sammanfattning 
Det finns individuella skillnader i hur vi påverkas av stress och ett sätt att identifiera skillnaderna 

är att undersöka hur personlighetsdrag predicerar upplevd stress. Detta kan tillämpas vid 

rekrytering till yrken med särskilda krav på stresstålighet. Lazarus transaktionsmodell är ledande 

inom stressforskning och inom personlighetsteorier representerar femfaktormodellens (FFM) 

neuroticism, extraversion, öppenhet, samstämmighet och samvetsgrannhet de grundläggande 

personlighetsdragen. Enligt tidigare forskning utgör neuroticism en särskild sårbarhet för stress. 

Tre hypoteser prövades och undersökningens syftet var att predicera hur personligheten 

påverkar benägenheten att uppleva stress utifrån FFM, på dimensions- och facettnivå, samt att 

undersöka skillnader i upplevd stress beroende på kön. Etthundratolv studenter svarade på en 

enkät innehållande NEO-PI-R som mäter personlighetsdimensionerna samt Perceived Stress 

Scale (PSS) som mäter upplevd stress. Korrelationsanalyser, t-test och hierarkiska multipla 

regressioner gjordes. Hypoteserna om neuroticism och stress får stöd i resultatet men inte 

hypotesen om kön och stress. Oväntade resultat beträffande andra personlighetsdimensioner 

framkommer och möjliga orsaker till detta diskuteras. 
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Inledning 

 

Stress är en oundviklig del av livet. Händelser som leder till stress kallas för stressorer. 

Stressorer kan vara allt från små incidenter som vi upplever i vår vardag som t ex att ha en 

konflikt med någon eller att pendla i rusningstrafik, till att vara stora livsavgörande 

händelser såsom bortgången av en nära anhörig (Kowalski & Westen, 2005). Förutom att 

vi utsätts för olika mycket stress under en dag finns det också skillnader som beror på att 

vi uppfattar olika situationer på ett högst individuellt sätt. Detta innebär att en situation som 

en person upplever som väldigt stressig inte nödvändigtvis behöver vara det för en annan.  

Ett sätt att kartlägga faktorer som bidrar till de individuella skillnaderna i hur vi upplever 

stress är att undersöka personligheten. Inom personlighetspsykologin beskrivs och 

förklaras människors sätt att fungera i ett helhetsperspektiv. Individuella skillnader och vad 

som gör oss unika som personer är ett viktigt område som studeras inom denna gren av 

psykologi. Med hjälp av olika personlighetstest kan man få fram en individs mönster av 

beteenden, tänkande och känslor som kan generaliseras till de flesta situationer och 

sammanhang (Cervone & Pervin, 2008). 

Genom att titta på samband mellan personligheten och upplevd stress kan man ta reda på 

hur olika personlighetsdrag predicerar en persons benägenhet att uppleva stress. Arbetslivet 

och rekrytering av nya medarbetare är exempel på ett område där detta kan tillämpas, 

speciellt när det gäller yrken där arbetsuppgifter och arbetsmiljö gör att stresstålighet blir 

ett  krav  för  att  anställas.  Enligt  Burgess  et  al.  (2010)  är  det  viktigt  att  använda  

personlighetstest vid rekryteringen av intensivvårdssjuksköterskor i syfte att anställa 

personer som har en personlighet med låg benägenhet att uppleva stress och som använder 

lämpliga stresshanteringsstrategier. Man menar att detta skulle minska problemen med 

stress och hög sjukfrånvaro hos denna yrkeskategori. 

 

Teorier om stress   

Stress kan definieras på olika sätt. Hans Selye (1950) introducerade begreppet general 

adaptation syndrome (GAS) som är en stressmodell baserad på fysiologi och psykobiologi. 

Fokus ligger på den kroppsliga responsen på stress, inte på den händelse i omgivningen 
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som utlöser denna respons. Responsen delas in i tre faser där den första kallas för 

alarmfasen. I denna fas aktiveras det autonoma nervsystemet av stressen. I den andra fasen, 

motstånd, uppkommer antingen en skada på organismen eller så anpassar den sig till 

stressen. I den tredje och sista fasen som kallas för utmattning, får organismen bestående 

skador eller så dör den (Kring et al., 2010). 

Ett annat perspektiv på stress är att man utgår från de stimuli som orsakar stress. Med detta 

synsätt kopplas stress till en rad olika företeelser i vår omgivning som t ex kritiska 

livshändelser, vardagliga svårigheter och sömnbrist. Stressorer kan betecknas som större, 

mindre, akuta eller kroniska (Kring et al., 2010). 

För att komma bort från de begränsningar det innebär att definiera stress utifrån antingen 

respons eller stimulus, vill forskare lyfta fram att vår uppfattning och bedömning av 

omgivningen  är  avgörande  för  förekomsten  av  en  stressor.  Det  finns  med  andra  ord  

individuella skillnader i vad som utgör en stressor och samma sak gäller för sättet på vilket 

man sedan hanterar de känslor som uppstår vid stress, så kallad coping (Kring et al., 2010). 

Sedan lång tid tillbaka har den ledande modellen inom psykologisk stressforskning varit 

Lazarus transaktionella teori (Lazarus & Folkman, 1984). Den har gett upphov till mycket 

forskning kring stress och stresshantering i olika sammanhang. Men personlighet har alltför 

sällan nämnts i den här typen av forskning, trots att det finns tidiga exempel som visar på 

personlighetens betydelse för stress, såsom forskning om neuroticism och typ A 

personlighet. Under senare tid har dock intresset för att undersöka personlighetens 

betydelse inom stressforskning ökat. En orsak till det ökade intresset är framstegen som 

gjorts med att ta fram en enad modell för personlighetsdrag, femfaktormodellen (Vollrath, 

2001). 

I Lazarus transaktionsmodell ses stress som en relation, eller transaktion, mellan individen 

och dess omgivning (Lazarus & Folkman, 1984). Genom bedömnings- och 

hanteringsprocesser avgörs hur stressprocessen kommer att utveckla sig för individen. I den 

primära bedömningen avgör individen om den upplever antingen skada, hot om skada eller 

utmaning i situationen, dvs. huruvida situationen bedöms som positiv, negativ eller neutral. 

I den sekundära bedömningsprocessen utvärderar individen sina tillgängliga alternativ och 

resurser  för  att  hantera  situationen.  Stress  blir  resultatet  av  en  obalans  mellan  krav  och  

resurser. 
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Perceived Stress Scale (PSS) utvecklades för över 25 år sedan som ett komplement till 

Lazarus transaktionella modell för stresshantering. PSS är idag en av de mest använda 

självuppskattningsinstrument för att mäta upplevd stress. Denna skala gör en bedömning 

av den subjektiva upplevelsen av stress istället för att mäta en objektiv närvaro eller 

frekvensen av stressande händelser (Lavoie & Douglas, 2011). 

De items som finns i PSS har tagits fram för att se till vilken grad en person tycker att sitt 

liv är oberäkneligt, okontrollerbart och överbelastande. Dessa tre komponenter har visat sig 

vara centrala i upplevelsen av stress. PSS innehåller också ett antal direkta frågor om 

nuvarande nivåer av upplevd stress (Cohen et al., 1983). 

 

Teorier om personlighetsdrag 

För att kunna undersöka personligheten empiriskt och göra jämförelser mellan olika 

individers personlighet är det viktigt att ha en teori som gör personligheten mätbar. Inom 

personlighetspsykologin är det teorierna om personlighetsdrag, eller trait theories på 

engelska, som är det perspektiv som betonar den objektiva vetenskapliga mätningen och 

som lämpar sig bäst för empiriska undersökningar, via frågeformulär. Personlighetsdrag 

används för att beskriva konsekventa mönster i hur en person beter sig, känner och tänker. 

Dessa ska vara distinkta nog för att det ska gå att få fram hur en individ skiljer sig från en 

annan avseende psykologiska karaktäristika. För att få fram vilka dessa drag ska vara har 

många av forskarna inom området använt sig av faktoranalys (Cervone & Pervin, 2008). 

Antalet personlighetsdrag som anses vara nödvändiga för att på ett heltäckande sätt kunna 

beskriva en individs personlighet samt att kunna jämföra olika individer har varierat under 

årens lopp. Den tidigaste pionjären inom forskningen kring personlighetsdrag var Gordon 

Allport,  som  tillsammans  med  Henry  Odbert  gick  igenom  Webster’s  New  International  

Dictionary för att hitta samtliga beskrivande ord i det engelska språket kom så småningom 

fram till en lista med 4504 ord för att beskriva personliga egenskaper (De Raad, 2000). 

Raymond Cattell arbetade vidare med Allports teorier och med hjälp av faktoranalys kunde 

han komma fram till en lista med 16 personlighetsdrag, även kallad 16PF. En annan 

framstående forskare inom området vara Hans Eysenck som kom fram till en modell med 

tre personlighetsdimensioner: extraversion-introversion, neuroticism och psykoticism. 
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Idag är den kanske mest använda modellen för att beskriva personligheten den som Costa 

och McCrae utvecklade för att fånga de personlighetsdrag som man anser är viktigast för 

personligheten, nämligen femfaktormodellen (Cervone & Pervin, 2008). 

Femfaktormodellen (FFM) är en hierarkisk organisering av personlighetsdrag som utgår 

från fem grundläggande dimensioner: Neuroticism, Extraversion, Öppenhet, 

Samstämmighet och Samvetsgrannhet (McCrae & John, 1992). FFM representerar ett 

viktigt led i utvecklingen inom personlighetspsykologin. I flera decennier har forskare 

genom undersökningar av hundratals personlighetsdrag försökt hitta en enad modell med 

övergripande och av varandra oberoende personlighetsfaktorer. Sedan åttiotalet har många 

inom forskningsområdet antagit FFM som den modell som bäst representerar de 

grundläggande faktorerna som kan mäta personlighet (Vollrath, 2001). 

En person som har höga poäng på neuroticism kan beskrivas som orolig, känslosam och 

osäker. Extraversion kännetecknas av personer som är pratsamma, sociala, optimistiska och 

personorienterade. Personer med höga poäng på öppenhet är nyfikna, kreativa och har 

många olika intressen. En person med höga poäng på samstämmighet är tillitsfull, hjälpsam 

och förlåtande. Med höga poäng på samvetsgrannhet är en person ambitiös, punktlig, hårt 

arbetade och har självdisciplin (Cervone & Pervin, 2008). 

NEO Personality Inventory Revised (NEO-PI-R) togs fram som ett instrument för att 

använda femfaktormodellen i praktiken (Ebstrup et al., 2011). Arbetet påbörjades av Costa 

och McCrae redan 1978 och till en början kallade de det för NEO Inventory. Som namnet 

antyder ingick bara neuroticism, extraversion och öppenhet, men på 80-talet lade de till de 

övriga två faktorerna samstämmighet och samvetsgrannhet eftersom de blev övertygande 

om att fem faktorer behövdes för att skapa en mer heltäckande modell (Costa & McCrae, 

2008). 

För varje personlighetsdimension finns det sex facettskalor. Neuroticism: ångestfylld, ilska, 

nedstämd, självmedveten, omåttlig och sårbar. Extraversion: kamratlig, sällskaplig, 

bestämd, aktiv, spänningssökande och glad. Öppenhet: fantasirik, artistisk, emotionell, 

äventyrlig, intellektuell och liberal. Samstämmighet: tillitsfull, sympatisk, altruistisk, 

moralisk, blygsam och samarbetsvillig. Samvetsgrannhet: effektiv, ordningsam, 

plikttrogen, prestationsinriktad, disciplinerad och försiktig (McCrae & John, 1992). 
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Neuroticism och stress 

Av de fem personlighetsdimensionerna är neuroticism den som främst har en koppling med 

psykologisk stress och har visat sig utgöra en särskild sårbarhet för stress (Schneider, 2004). 

Hög nivå av neuroticism visar sig innebära en större exponering för dagliga konflikter samt 

ineffektiv stresshantering (Bolger & Zuckerman, 1995; Gunthert, Cohen & Armeli, 1999). 

Enligt Watson och Clark (1984) är individer med hög nivå av neuroticism, (eller negative 

affectivity som de föredrar att kalla det för) mer benägna än andra att känna sig stressade, 

även i frånvaro av några yttre stressande faktorer eller situationer. Zhang (2012) kom fram 

till att personer med hög nivå av neuroticism var benägna att vara mer stressade men också 

att de tenderar att inte använda sig av några strategier för stresshantering.  

Även Bolger och Shilling (1991) kom fram till att sambandet mellan neuroticism och stress 

inte bara visar sig i närvaron av dagliga stressorer. De kom också fram till att tolkningen 

av stressande situationer skiljde sig mellan de med hög nivå av neuroticism och de med låg 

nivå där de förstnämnda kunde tolka en situation som stressande medan de andra blev 

oberörda av den. Hemenover och Dienstbier (1996) konstaterade, även om Lazarus själv 

ansåg att personligheten inte är någon bidragande faktor till de individuella skillnaderna i 

den primära bedömningen, att neuroticism kan kopplas till att situationer bedöms som 

hotfulla (negativa) jämfört med extraversion som kan kopplas till en positiv bedömning av 

samma situationer. 

 

Kön och stress 

Det har visat sig att kvinnor och män upplever och reagerar på stress på olika sätt. 

Anledningarna till detta är bland annat de fysiologiska skillnaderna som finns mellan 

kvinnor och män samt socialisationen av könen. I tidigare studier har kvinnor uppgett fler 

stressorer och de upplever dessa stressorer som mer intensiva (Zwicker & DeLongis, 2010). 

I en studie av Matud (2004) fick kvinnor mycket högre poäng än män både i test för hur 

mycket dagliga stressorer man upplever samt i test för kronisk stress. Det framgick också 

att kvinnornas stresshanteringsstil var känsloinriktad medan männen hade en 

probleminriktad stil. Även Almeida & Kessler (1998) kom fram till att kvinnor upplever 

mer av dagliga stressorer jämfört med män. Det har också visat sig att kvinnor upplever 

stressorer som mer hotfulla jämfört med män (Mayor, 2015). Brougham och Mendoza 
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(2009) undersökte stressnivån hos college studenter och kunde konstatera att den totala 

nivån låg högre hos kvinnor jämfört med män. 

 

Syfte och hypoteser 

I de allra flesta studier där man använt FFM för att undersöka hur personligheten påverkar 

stress har man undersökt de fem dimensionerna, utan att gå vidare och undersöka på 

facettnivå. I den här undersökningen ska analyser göras på facettnivå, vilket inte gjorts 

tidigare i någon studie av personligheten och upplevd stress. Det finns dock ett par studier 

där man undersökt stresshantering, dvs. coping och hur facetterna i FFM påverkar detta. 

Bishop et al. (2001) undersökte relationen mellan olika stresshanteringsstrategier och 

samtliga facetter i FFM. En av dessa strategier var så kallad undvikande stresshantering. 

En positiv relation mellan denna strategi och facetterna av neuroticism återfanns i deras 

studie. Facetterna nedstämd och sårbar hade starkast koppling till denna 

stresshanteringsstrategi, båda med lika höga poäng och därefter följde facetten ångestfylld. 

I en studie av Hambrick och McCord (2010) redovisades negativa korrelationer mellan 

neuroticism-facetterna och proaktiv stresshantering dvs. motsatsen till undvikande 

stresshantering. Facetten nedstämd hade den allra högsta negativa korrelationen med 

proaktiv stresshantering följt av sårbar och sedan omåttlig. 

Personer med höga värden på neuroticism tenderar att använda sig av missanpassade och 

passiva sätt att hantera stress såsom undvikande stresshantering vilket leder till att deras 

stress ökar (Watson & Hubbard, 1996). Med detta resonemang kan man anta att den 

upplevda stressen påverkas av vilken stresshanteringsstrategi personen använder. 

Syftet med den här undersökningen är att predicera hur personligheten enligt 

femfaktormodellen påverkar benägenheten att uppleva stress. Även facetterna för 

personlighetsdimensionerna kommer att undersökas i de fall det på dimensionsnivå visar 

sig finnas ett signifikant samband med upplevd stress. Detta för att ta reda på hur mycket 

var och en av facetterna bidrar till att predicera upplevd stress. Syftet med undersökningen 

är också att ta reda på om det finns skillnader i upplevd stress beroende på kön. Utifrån 

tidigare forskning är det tre hypoteser som ska prövas i denna undersökning. 
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Hypotes 1: Individer med högre nivå på personlighetsdimensionen neuroticism har också 

högre nivå av upplevd stress. 

Hypotes 2: Nedstämd och sårbar är de facetter inom neuroticism som bidrar mest till att 

individer med högre nivå på denna personlighetsdimension också har högre nivå på 

upplevd stress. 

Hypotes 3: Kvinnor har högre nivå av upplevd stress än män.   

 
 

Metod 

 

Undersökningsdeltagare 

Det var sammanlagt 112 studenter från tre olika svenska universitet som deltog i 

undersökningen. Av dessa var 32 män och 80 var kvinnor. Det var studenter registrerade 

på olika kurser såsom statskunskap, historia, medie- och kommunikationsvetenskap, 

psykologi och sociologi.  

 

Material 

Insamling av data gjordes med hjälp av en enkät som skickades ut i elektronisk form. 

Enkäten bestod av ett personlighetstest, ett test för upplevd stress samt en bakgrundsfråga; 

kön. 

NEO-PI-R användes för att mäta de fem personlighetsdimensionerna extraversion, 

neuroticism, samstämmighet, samvetsgrannhet och öppenhet. Frågeformuläret har 120 

items som är påståenden där undersökningsdeltagaren skattar sig själv med svarsalternativ 

stämmer inte alls, stämmer dåligt stämmer delvis, stämmer bra eller stämmer precis.  

Upplevd stress mättes med Perceived Stress Scale (PSS). Det består av 14 items där 

undersökningsdeltagaren uppger förekomsten av känslor och tankar den senaste månaden 

kring upplevd stress genom att välja något av alternativen aldrig, nästan aldrig, ibland, 

ganska ofta eller väldigt ofta. 
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Procedur 

Olika  universitet  och  högskolor  kontaktades  med  syftet  att  få  tillgång  till  studenters  e-

postadresser. Efter att mailadresser hade samlats in, dels elektroniskt och dels via fysiska 

listor, kunde enkäten skickas till de totalt 826 studenterna. Enkäten hade lagts som en länk 

i ett e-mail. I e-mailet beskrevs syftet med undersökningen, att deltagandet var frivilligt och 

att uppgifterna som lämnades var konfidentiella. I e-mailet angavs att enkäten skulle 

besvaras inom fem dagar. En påminnelse skickades sedan ut på den femte dagen. 

Data bearbetades och analyserades med hjälp av SPSS. En variabel för total upplevd stress 

skapades genom att lägga ihop samtliga items i frågeformuläret PSS. Likaså skapades 

variabler  för  var  och  en  av  de  fem  dimensionerna  i  frågeformuläret  NEO-PI-R.  För  att  

kunna pröva hypotes 2 behövdes en närmare analys av personlighetsdimensionen 

neuroticism. Därför skapades även variabler för dimensionens facetter, nämligen 

ångestfylld, ilsken, nedstämd, omåttlig, sårbar och självmedveten. 

En undersökning av sambanden mellan upplevd stress och var och en av 

personlighetsdimensionerna gjordes genom att ta fram Pearson korrelationskoefficienter. 

Därmed kunde hypotes 1 prövas. Pearson korrelationskoefficienter för varje delskala i 

dimensionen Neuroticism togs sedan fram för att se sambanden på facettnivå. Därefter 

gjordes en hierarkisk multipel regression för att på facettnivå undersöka hur mycket av 

variansen av upplevd stress som förklarades av varje delskala i dimensionen neuroticism. 

Samma analys gjordes sedan för de dimensioner som också uppvisade ett signifikant 

samband med upplevd stress, nämligen samvetsgrannhet och extraversion. 

För att pröva hypotes 3 gjordes ett t-test dvs. en undersökning för att se om medelvärden 

för upplevd stress skiljer sig mellan kvinnor och män. 

 

Resultat 

 

I tabell 1 visas en sammanställning av deskriptiv statistik. Antal respondenter, min-, max- 

och medelvärden samt standardavvikelser redovisas för upplevd stress samt var och en av 

personlighetsdimensionerna. N-talet uppgår aldrig till 112 eftersom ett antal respondenter 

hade enstaka obesvarade items, som totalt sett ger missing values på samtliga variabler. 
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Tabell 1 
Deskriptiv statistik 
                                            N                    Min.                 Max.                   Medel      Standardavv.                   

1. Upplevd stress               109                   18                      64                    39,53                     9,36 

2. Neuroticism                   109                    34                     114                     66,79                    13,70 

3. Extraversion                   110                    35                      103                    74,58                     11,81 

4. Öppenhet                        109                    70                      113                    92,95                       7,87 

5. Samstämmighet             109                    58                      109                    84,84                       9,90 

6. Samvetsgrannhet           111                    52                      114                    84,93                     12,44 

 
 
 
Korrelationerna mellan var och en av de fem personlighetsdimensionerna och upplevd 

stress redovisas i tabell 2. Det fanns en positiv signifikant korrelation mellan dimensionen 

neuroticism och upplevd stress (r=.78, p<.001). Denna korrelation var förväntad enligt 

hypotes 1, som därmed fick stöd i undersökningen. Det fanns dessutom 

personlighetsdimensioner som visade på en negativ signifikant korrelation med upplevd 

stress. Dessa var samvetsgrannhet (r=-.49, p<.001) och extraversion (r=-.37, p<.001). 

 
 
Tabell 2 
Korrelationer mellan personlighetsdimensionerna och upplevd stress 
                                                  1.                      2.                      3.                      4.                      5.                     

1. Upplevd stress 

2. Neuroticism                      .78* 

3. Extraversion                    -.37*                 -.43* 

4. Öppenhet                          .05                    .04                    .21 

5. Samstämmighet              -.20                   -.28*                  .11                    .16 

6. Samvetsgrannhet            -.49*                 -.49*                  .29*                 -.08                      .33* 

Not. *p<.01 
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I tabell 3 redovisas resultatet från den hierarkiska regressionsanalysen för 

personlighetsdimensionen neuroticism. De olika delskalorna tillfördes i de olika stegen 

ordnade i den grad (högst till lägst) de korrelerade med upplevd stress, som var den 

beroende variabeln. Det framgick att facetterna nedstämd och sårbar på ett signifikant sätt 

predicerade höga värden på upplevd stress vilket ger stöd för hypotes 2. Då de övriga 

facetterna lades till modellen bidrog de inte tillräckligt för att signifikant öka förmågan att 

predicera den beroende variabeln. 

 
 
Tabell 3 

Hierarkisk multipel regression för facetterna i Neuroticism 
                                                                                                                  F            R2    R2 Change 

1. Nedstämd                                                                                            121.17      .53          .53* 

2. Nedstämd, Sårbar                                                                                 85.12       .62          .09* 

3. Nedstämd, Sårbar, Ångestfylld                                                            62.10       .64          .02 

4. Nedstämd, Sårbar, Ångestfylld, Ilsken                                                54.12       .68          .04            

5. Nedstämd, Sårbar, Ångestfylld, Ilsken, Självmedveten                      43.21       .68          .01        

6. Nedstämd, Sårbar, Ångestfylld, Ilsken, Självmedveten, Omåttlig      36.15       .68          .01 

Not. *p<.01 

 

I tabellerna 4 och 5 redovisas resultatet från de hierarkiska regressionsanalyserna för 

personlighetsdimensionerna samvetsgrannhet respektive extraversion. Endast de två första 

facetterna disciplinerad och effektiv i personlighetsdimensionen samvetsgrannhet bidrog 

signifikant till att predicera låga värden av upplevd stress. I personlighetsdimensionen 

extraversion var det endast facetten glad som signifikant kunde predicera låga värden av 

upplevd stress. 
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Tabell 4 

Hierarkisk multipel regression för facetterna i Samvetsgrannhet 
                                                                                                                F                R2     R2 Change 

1. Disciplinerad                                                                                     39.42        .27          .27* 

2. Disciplinerad, Effektiv                                                                      24.65       . 32          .05* 

3. Disciplinerad, Effektiv, Plikttrogen                                                  17.89        .34          .02   

4. Discipl., Effekt., Plikttr., Prestationsinriktad                                    13.65        .35          .01              

5. Discipl., Effekt., Plikttr., Prestationsinr., Ordningsam                     11.02        .35          .01         

6. Discipl., Effekt., Plikttr., Prestationsinr., Ordnings., Försiktig          9.12        .35          .01 

Not. *p<.01 
 
 
 
Tabell 5 

Hierarkisk multipel regression för facetterna i Extraversion 
                                                                                                                F              R2     R2 Change 

1. Glad                                                                                                   44.73        .30         .30* 

2. Glad, Bestämd                                                                                   25.29        .33         .03 

3. Glad, Bestämd, Kamratlig                                                                 16.82        .33         .01 

4. Glad, Bestämd, Kamratlig, Aktiv                                                      13.22        .34         .01           

5. Glad, Bestämd, Kamratlig, Aktiv, Sällskaplig                                  11.30        .36         .02         

6. Glad, Bestämd, Kamratlig, Aktiv, Sällskaplig, Spänningssökande    9.46        .36         .01 

Not. *p<.01 

 

 

T-test för att jämföra kvinnor och mäns medelvärden för upplevd stress visade inte på någon 

signifikant skillnad mellan kvinnor (M = 40.00, SD = 9.53) och män, M = 38.41, SD = 8.99; 

t (107) = .808; p = .421. Hypotes 3 fick därmed inte stöd i den här undersökningen.  
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Diskussion 

 

I den här undersökningen prövades hur personlighetsdimensionerna i femfaktormodellen 

påverkar förekomsten av upplevd stress hos studenter samt om det finns skillnader i nivån 

av upplevd stress beroende på kön. I studien prövades tre hypoteser. Enligt hypotes 1 

skulle högre poäng på personlighetsdimensionen neuroticism ge en högre nivå av upplevd 

stress. Resultatet visar att neuroticism korrelerar positivt med upplevd stress och därmed 

ger det stöd för hypotes 1. Enligt hypotes 2 skulle nedstämdhet och sårbarhet vara de 

facetter som bidrar mest till att högre poäng på dimensionen neuroticism ger en högre 

nivå av upplevd stress. Resultatet visar att det är nedstämdhet och sårbarhet som bidrar 

mest till att neuroticism korrelerar positivt med upplevd stress, vilket ger stöd för hypotes 

2.  Enligt  hypotes  3  skulle  nivån  av  upplevd  stress  vara  högre  för  kvinnor  än  för  män.  

Resultatet visar att det inte föreligger någon signifikant skillnad i kvinnors och mäns 

nivåer av upplevd stress vilket innebär att hypotes 3 inte får något stöd i studien. 

Förutom att pröva hypoteserna var syftet med undersökningen att undersöka hur var och 

en av facetterna i personlighetsdimensionerna bidrog till att predicera nivån av upplevd 

stress i de fall ett signifikant samband fanns på dimensionsnivå. Resultatet visade att 

förutom neuroticism, som korrelerade positivt med upplevd stress, korrelerade både 

samvetsgrannhet och extraversion negativt med upplevd stress och därför gjordes 

analyser på facettnivå även för dessa två personlighetsdimensioner. Det var två av 

facetterna för samvetsgrannhet som bidrog signifikant till att samvetsgrannhet 

korrelerade negativt med upplevd stress och dessa var disciplinerad och effektiv. Den 

enda facetten för extraversion som bidrog signifikant till att extraversion korrelerade 

negativt med upplevd stress var glad. 

 

Resultatdiskussion 

I tidigare forskning har man kommit fram till att hög nivå på neuroticism innebär en 

särskild sårbarhet för stress (Schneider, 2004). Detta var också förväntningen enligt 

hypotes 1 i den här undersökningen i vilken upplevd stress användes som mått för stress. 

I resultatet visade sig upplevd stress ha ett väldigt tydligt samband med neuroticism vilket 

naturligtvis bekräftade vad som konstaterats i tidigare liknande studier. Det var därför 
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viktigt att förutom att bekräfta tidigare forskningsresultat även göra en djupare analys för 

att mer specifikt identifiera vad som gav upphov till detta samband. Genom att undersöka 

facetterna framkom att det var facetterna nedstämd och sårbar som bidrog signifikant till 

sambandet. Eftersom det inte fanns tidigare studier av upplevd stress och neuroticism på 

facettnivå, användes istället två studier om stresshantering där neuroticism-facetterna 

analyserades, för att formulera hypotes 2. Även denna hypotes fick stöd i undersökningen 

eftersom nedstämd och sårbar var de facetter som i den ena studien hade starkast koppling 

till undvikande stresshanteringsstrategier (Bishop et al., 2001) och i den andra studien 

hade svagast koppling till proaktiva stresshanteringsstrategier (Hambrick & McCord, 

2010). Utifrån ovan resonemang kan det hävdas att föreliggande undersökning har kunnat 

specificera, på facettnivå, vilka personlighetsdrag som främst predicerar hög nivå av 

upplevd stress, nämligen nedstämd och sårbar. 

I den här undersökningen förväntades inte att personlighetsdimensionen samvetsgrannhet 

skulle korrelera signifikant med upplevd stress. Eftersom resultatet visade på en negativ 

korrelation, fanns det därmed ett samband mellan hög nivå på samvetsgrannhet och låg 

nivå av upplevd stress. En förklaring till detta kan vara den koppling som finns mellan 

upplevd kontroll och samvetsgrannhet. Upplevd kontroll är en viktig komponent i 

proaktiv stresshantering. En person med upplevd kontroll känner att han/hon kan påverka 

sin omgivning och studier har visat att upplevd kontroll innebär en sänkt stressnivå 

(Greenglass et al., 1999). I en studie av Kaiseler undersökte man upplevd kontroll och 

kunde konstatera att hög nivå på samvetsgrannhet gav höga värden på upplevd kontroll 

(Kaiseler et al., 2012).  

En annan koppling som kan göras till resultatet gällande samvetsgrannhet och upplevd 

stress är att personer med hög nivå på samvetsgrannhet utsätts för mindre stress i sin 

vardag. Enligt Connor-Smith och Flachsbart (2007) kan hög nivå på samvetsgrannhet 

relateras till mindre exponering för stress tack vare att en sådan person ser till att aktivt 

förebygga uppkomsten av stress. Penley och Tomaka (2002) menar att det är främst 

egenskaperna självdisciplin och prestationsinriktning i samvetsgrannhet som ligger 

bakom personens förmåga att hantera stress på ett proaktivt och problemfokuserat sätt. 

Vollrath (2000) undersökte studenters upplevelser av dagliga bekymmer och fann en 

relation mellan samvetsgrannhet och färre dagliga bekymmer. 
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I den här undersökningen framkom ytterligare ett oväntat resultat, nämligen att det fanns 

en signifikant negativ korrelation mellan personlighetsdimensionen extraversion och 

upplevd stress, dvs. att en hög nivå på extraversion ger en låg nivå av upplevd stress. 

Några möjliga förklaringar till detta är att extraversion kan relateras till låg reaktivitet på 

stress och att personer med hög nivå på extraversion gör en positiv bedömning av sina 

tillgängliga stresshanteringsresurser (Connor-Smith & Flachsbart, 2007). Penley och 

Tomaka (2002) kom fram till att det var tack vare dessa personers strävan att bibehålla 

positiva känslor som det fanns ett samband mellan extraversion och låg stressnivå.  

Hypotes 3 fick inte stöd i den här undersökningen. Resultatet visade inte på någon 

signifikant skillnad i upplevd stress mellan män och kvinnor. Det finns tidigare forskning 

som indikerar att skillnaderna mellan mäns och kvinnors stress är något som successivt 

håller på att minska och det skulle kunna förklara varför hypotesen inte fick något stöd i 

föreliggande undersökning. 

Zwicker och DeLongis (2010) tar upp socialisationen av könen som en av anledningarna 

till de skillnader som finns mellan män och kvinnor beträffande stress. De menar att denna 

starka koppling gör att en generationsförändring, såsom att samhället blir alltmer 

könsneutralt, kan bidra till att kvinnors och mäns sätt att uppleva och hantera stress håller 

på att bli mer lika varandra. Berg och Upchurch (2007) menar att dessa könsskillnader 

blir mindre tydliga hos yngre personer och att skillnaderna därför är åldersrelaterade.  

I föreliggande undersökning var samtliga undersökningsdeltagare studenter på olika 

universitet vilket innebär att majoriteten av dessa bör tillhöra en yngre generation. Med 

stöd av resonemanget ovan kan man tänka sig att den låga medelåldern hos 

undersökningsdeltagarna gjorde att resultatet inte visade på någon signifikant skillnad 

mellan könen avseende nivån av upplevd stress. Eftersom frågeformuläret i 

undersökningen inte innehöll någon bakgrundsfråga om ålder kan endast ett antagande 

om undersökningsdeltagarnas medelålder göras. 

En annan sak som är viktig att nämna i det här sammanhanget är att fördelningen mellan 

könen bland undersökningsdeltagarna var ojämn, med 71 procent kvinnor jämfört 29 

procent män. Det fanns därmed endast 32 manliga undersökningsdeltagare, vilket kan 

anses vara för litet antal för att kunna dra några slutsatser angående könets betydelse för 

upplevd stress. 
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Beträffande kopplingen mellan stresshantering (coping) och personlighet enligt FFM drar 

Connor-Smith och Flachsbart (2007) i sin metaanalys slutsatsen att framtida forskning 

bör fokusera på facetterna av de tre personlighetsdimensionerna neuroticism, 

samvetsgrannhet och extraversion. Resultatet i den här undersökningen tyder på att det 

samma gäller för framtida forskning kring upplevd stress och personlighet. 

 

Metoddiskussion 

Proceduren som valdes i undersökningen var att skicka enkäter elektroniskt till 

studenterna. Vid ett sådant förfarande blir det vanligtvis ett betydande bortfall vilket det 

också blev i den här undersökningen. Det var 712 studenter som inte svarade alls på 

enkäten vilket motsvarar 86 procent av det totala antalet studenter som enkäten skickades 

till.  Genom att skicka enkäten till ett stort antal studenter blev det slutligen ändå en 

tillräckligt hög svarsfrekvens för att erhålla en god reliabilitet. I den här undersökningen 

var samtliga undersökningsdeltagare studenter på olika universitet i Sverige. Det var ett 

bekvämlighetsurval och begränsar generaliserbarheten av resultatet. 

En styrka med den här undersökningen är valet av de frågeformulär som användes i 

enkäten. För att mäta personlighetsdimensioner valdes NEO-PI-R. Detta är ett 

väletablerat frågeformulär med hög validitet och reliabilitet. Även frågeformuläret för 

upplevd stress, PSS har hög validitet och reliabilitet. 

 

Tillämpning och framtida forskning 

En fråga som ibland ställs vid anställningsintervjuer oavsett vilket yrke det gäller är den 

som handlar om hur kandidaten (intervjupersonen) hanterar stress. Det är förstås naturligt 

att stress förekommer emellanåt i en arbetssituation oavsett vilket yrke det handlar om. 

Men då det ska läggas ner lite mer tid på att undersöka hur en person hanterar stress eller 

personens stressbenägenhet istället för att bara ställa en intervjufråga, kan man med fördel 

inrikta sig på de yrken som specifikt kräver en särskild stresstålighet hos personen för att 

kunna utföra arbetsuppgifterna. Det kan till exempel handla om yrken såsom pilot eller 

kirurg där misstag kan få väldigt allvarliga konsekvenser. 

Tillämpning av den kunskap som framkommit i den här undersökningens resultat som 

också finns i tidigare forskning, kan ske genom att använda personlighetstest vid 
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rekrytering av personer till yrken med dessa specifika krav. Det kan även användas vid 

urvalsprocessen till utbildningar för dessa yrken. Fördelen med att kunna använda ett 

personlighetstest för att få information om en kandidats benägenhet till stress är att det 

inte blir uppenbart för denne att syftet med testet är att mäta stress. Om kandidaten ges 

ett test som tydligt handlar om stress och därmed är medveten om testets syfte, kan det 

resultera i att kandidaten inte svarar sanningsenligt på frågorna. En annan fördel med 

personlighetstest blir den att det att kan användas i mer än ett syfte framförallt med tanke 

på att ett personlighetstest mäter en persons mönster av tankar, känslor och beteenden i 

de flesta situationerna vilket är värdefull information för att ta reda på om personen passar 

för jobbet han/hon söker. När en kartläggning av en kandidats stresstålighet görs bör ett 

personlighetstest fungera som ett komplement till andra test som till exempel praktiska 

test som ska mäta hur man reagerar i simulerade påfrestande situationer. 

Slutligen några förslag på framtida forskning som kan bygga vidare på de resultat som 

presenterats i den här undersökningen. Då det visade sig att tre av de fem 

personlighetsdimensionerna i FFM var och en hade ett samband med upplevd stress, kan 

det vara värdefullt att undersöka olika kombinationer av dessa personlighetsdimensioner. 

Om till exempel en person förutom att ha hög nivå på neuroticism även har låg nivå på 

samvetsgrannhet, kommer det att resultera i en förhöjd nivå av upplevd stress till följd av 

att de båda personlighetsdimensionernas påverkan blir kombinerad? Hur ser det ut på 

facettnivå? Ett annat förslag på forskning är att undersöka personer som arbetar inom 

samma yrkeskategori för att ta reda på hur personligheten bidrar till olikheter i upplevd 

stress för en yrkesgrupp. En undersökning av personer som arbetar inom sociala yrken 

till exempel kanske resulterar i att det är låg nivå på extraversion som ger högst nivå av 

upplevd stress, istället för hög nivå på neuroticism. Det kan med andra ord vara en persons 

brist på de personliga egenskaper ett yrke kräver som ligger bakom en betydande del av 

den upplevda stressen och därmed blir det olika personlighetsdimensioner som blir 

avgörande för stress beroende på vilka arbetsuppgifter en person ska utföra. 
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