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Sammanfattning 
Denna studie syftar till att undersöka sambandet mellan personlighetsegenskaper och den påverkan 
som pandemin har haft på människor. Respondenterna fick svara på en uppsättning frågor som rörde 
personlighetsegenskaper, det allmänna hälsotillståndet, upplevd stress och oro under pandemin, 
restriktioner, förberedande pandemirelaterat beteende så som bunkring av diverse livsmedel samt 
återgång till det fysiska arbetet. Urvalet bestod av 82 deltagare i åldern 18–75 år, där 74% var kvinnor. 
Respondenterna svarade på en enkät bestående av självskattningsskalor som ska mäta de olika 
variablerna utifrån femfaktormodellen (personligheter), CSM (Coronavirus Stress Measure) och frågor 
som rör de restriktioner som Folkhälsomyndigheten rekommenderat. I enlighet med hypoteserna så 
påvisade korrelationsanalysen ett positivt samband mellan neuroticism och mer upplevd oro och 
stress under Covid-19 pandemin, ett positivt samband mellan samvetsgrannhet och ett förberedande 
pandemibeteende samt ett positivt samband mellan extraversion och högre vilja att återgå till det 
fysiska arbetet. Sammantaget visar resultaten att personlighetsegenskaper är kopplat till hur 
människor reagerat under pandemin, och indikerar att människor med högre nivåer av extraversion, 
vänlighet och samvetsgrannhet samt låga nivåer av neuroticism har mer motståndskraft och ork för att 

hantera påfrestande traumatiska händelser så som till exempel Covid-19 pandemin. 
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Abstract 
This study aims to analyze the relationship between personality traits and the impact that the 
pandemic may have had on humans. The respondents had to answer a set of questions concerning 
personality traits, the general state of health, perceived stress and anxiety during the pandemic, 
restrictions, preparatory behavior such as bunkering of various foods and return to physical work. The 
sample consisted of 82 participants aged 18–75 years, of which 74% were women. The respondents 
answered a questionnaire consisting of self-assessment scales that will measure the various variables 
based on the five-factor model (personalities), CSM (Coronavirus Stress Measure) and questions 
concerning the restrictions recommended by the Swedish Public Health Agency. In accordance with 
the preregistered hypotheses, the correlation analysis showed a positive relationship between 
neuroticism and more perceived anxiety and stress during the Covid-19 pandemic, a positive 
relationship between conscientiousness and a preparatory pandemic behavior and a positive 
relationship between extraversion and returning to physical work. Overall, the results show that 
personality traits are linked to how people reacted during the pandemic and indicates that people with 
higher levels of extraversion, kindness and conscientiousness as well as low levels of neuroticism has 
more resilience and stamina to deal with stressful traumatic events such as the Covid-19 pandemic. 
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Enligt McCrae och Costa (2003) är personlighetsegenskaper den mångfacetterade uppsättning 

egenskaper som ligger bakom en persons kognition och beteende. Big Five eller även kallat 

femfaktormodellen består av de fem personlighetsegenskaperna neuroticism, extraversion, 

öppenhet, vänlighet och samvetsgrannhet. Tidigare studier har visat att de olika 

personlighetsegenskaperna kan tänkas spela en viktig roll när det kommer till människors 

psykiska hälsa och till olika prestationer så som den akademiska prestationen och 

jobbprestationen (Barańczuk, 2021). Personlighetsegenskaperna kan även ha inverkan på hur 

människor reagerar i olika vardagliga situationer, traumatiska situationer samt tänkas ha en 

inverkan på hur människor väljer att skapa sina liv (Barańczuk, 2021). Till exempel så anses 

personlighetsegenskapen neuroticism ha lättare för att uppleva känslor så som ångest, ilska 

och sorg samt ha en låg tröskel för stressiga situationer vilket kan betyda att personer med 

högre poäng på neuroticism kan uppleva situationer som svårare, mer stressiga och 

överväldigande (Barańczuk, 2021). I Aschwanden et al. (2020) studie som gjorts i USA ville 

man undersöka om det fanns ett samband mellan personlighetsegenskaper och psykologiska 

och beteendemässiga reaktioner på Covid-19 pandemin och syftet med denna studie var att 

undersöka om man kunde se ett liknande samband i Sverige mellan personlighetsegenskaper 

och psykologiska och beteendemässiga reaktioner på Covid-19 pandemin som i Aschwanden 

et al. (2020). När man som människa ställs inför en så stor påfrestning som en pandemi kan 

risken för psykisk ohälsa öka och mycket finns således att vinna på att försöka kartlägga den 

psykiska ohälsan och de psykosociala konsekvenser som kan uppstå i samband med detta 

trauma. Att till exempel kunna kartlägga reaktioner utifrån personlighetsegenskaper gällande 

Covid-19 pandemin skulle förhoppningsvis kunna förutsäga framtida beteenden under 

kommande utbrott av infektionssjukdomar och detta skulle i sin tur kunna ge vägledning åt 

sjukvården genom att utveckla personlighetsanpassade råd. 

Pandemin  

I Coronakommissionens delbetänkande (SOU 2021:89) tydliggörs det att coronaviruset 

började spridas i den kinesiska staden Wuhan någon gång under slutet av 2019. Redan i 

januari 2020 meddelades fall från ytterligare länder så som i Thailand, Japan och Sydkorea 

och viruset spreds sedan vidare till Europa. Folkhälsomyndigheten har sedan april 2020 

rekommenderat och uppmuntrat människor att dem bör stanna hemma samt begränsa sina 

sociala interaktioner under rådande Covid-19 pandemi. Men vad händer när en hel värld 

hamnar i kris genom en pandemi som omintetgör det vanliga möjligheterna till sociala 

interaktioner både inom den privat sfären och via den arbetsrelaterade sfären som människor 
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kan tänkas ha? Enlig Kumar och Nayar (2020) så finns det en oro för de långsiktiga 

konsekvenserna som kan tänkas komma från Covid-19 pandemin så som påverkan på 

ekonomi, industri, global handel, jordbruk och i synnerhet sjukvården och människors hälsa. I 

denna typ av scenario är det viktigt att förse människor med psykosocialt stöd (Kumar & 

Nayar, 2020). Covid-19 påverkar i första hand den fysiska hälsan men pandemin kan också ge 

konsekvenser för människors psykiska hälsa. Det gäller inte minst genom de restriktioner som 

har varit nödvändiga att införa för att minska smittspridningen och som i sin tur inneburit att 

den fysiska kontakten mellan människor har begränsats, skriver Folkhälsomyndigheten (2021) 

på sin hemsida. Folkhälsomyndigheten har följt befolkningens hälsa och livsvillkor under 

pandemin genom en rad olika projekt och i april 2021 publicerade Folkhälsomyndigheten en 

rapport om hur folkhälsan påverkats av Covid-19 pandemin. Rapporten innehåller både 

analyser av svenska data och av internationell forskningslitteratur. Sammantaget sågs ganska 

små förändringar av människors psykiska hälsa – både i Sverige och globalt – under 2020. I 

Sverige uppgav något fler lätta psykiska besvär under våren 2020 jämfört med hösten 2020 

och något färre skattar sitt allmänna hälsotillstånd som bra eller mycket bra. Grupper i 

befolkningen som redan före pandemin hade sämre förutsättningar för god hälsa verkar ha 

drabbats hårdare av restriktionerna under pandemin (Folkhälsomyndigheten, 2021). 

Folkhälsomyndigheten skriver att det kan till exempel gälla personer med 

funktionsnedsättningar, migranter eller personer med få sociala kontakter som drabbats 

hårdare. I november 2020 genomfördes enkäten på nytt av Folkhälsomyndigheten och 

resultatet visade att andelen med god allmän hälsa då var lägre än i maj månad. Resultatet 

visade också att fler svarande hade lätta besvär av stress och sömnsvårigheter. 

Folkhälsomyndigheten uppger att det inte fanns några skillnader i andelen som hade uppgett 

att de kände sig nedstämda eller som svarade att de hade svåra psykiska besvär men att många 

kände oro för att bli allvarligt sjuka i Covid-19. Resultaten som Folkhälsomyndigheten 

redovisat bygger på studier som undersökt den psykiska hälsan under pandemins första 

månader och ska därför ses som en preliminär lägesbild. Resultaten ligger dock i linje med en 

systematisk litteraturöversikt och metaanalysen som publicerades i januari 2021. 

Folkhälsomyndigheten följer kunskapsutvecklingen och uppdaterar resultaten i takt med att 

ny forskning publiceras, (Folkhälsomyndigheten, 2021).  
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Rekommendationer och begrepp 

Sverige följde Folkhälsomyndighetens rekommendationer utifrån föreskriften som trädde i 

kraft första april 2020 (Folkhälsomyndigheten, 2020). Allmänheten uppmanades att avstå från 

evenemang och onödiga resor, samtidigt att vara extra noga med handhygien och hålla 

avstånd från människor i kollektivtrafiken, inne i affärer och jobba hemifrån i den mån det 

gick (Folkhälsomyndigheten, 2020). Evenemang ställdes in och verksamheter ändrade sitt 

arbetssätt och i allt större utsträckning skedde arbetet på distans som följd av 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer i syfte att begränsa smittspridningen av Covid-19 

(Folkhälsomyndigheten, 2020). Kumar och Nayar, (2020) skriver att WHO (World Health 

Organization) utryckt oro för pandemins påverkan på den psykiska hälsan och de 

psykosociala konsekvenser som kan uppstå. Restriktioner så som självisolering och karantän 

har påverkat vanliga vardagsaktiviteter och rutiner för människor som i sin tur kan tänkas leda 

till ökad ensamhet, ångest, depression, sömnlöshet, skadlig alkohol-och droganvändning samt 

självskadande beteenden. Det kan finnas en risk att människor utvecklar neurotiska störningar 

som generaliserat ångestsyndrom och tvångssyndrom (OCD), exempelvis så kan 

tvångssyndrom uppstå när det kommer till att tvätta händerna. Utöver OCD så kan 

humörrelaterade och känslomässiga utbrott så som panik, rädsla, thanatofobi (rädsla för 

döden), rädsla för att bli isolerad samt rädsla för att inte ha tillgång till nödvändiga produkter 

så som mat och dryck uppstå (Kumar & Nayar, 2020). I Wilder-Smith och Freedman (2020) 

så definierar författarna begrepp så som isolering, social distansering och karantän. Wilder-

Smith och Freedman (2020) förklarar social distansering som en aktion för att begränsa 

interaktioner då inte smittspridande individer har identifierats och karantän är en prevention 

genom isolering av en person som exponerats men inte uppvisar symptom. Isolering är den 

aktion som verkställs vid uppvisade symptom för att begränsa smittspridning (Wilder-Smith 

& Freedman, 2020). Folkhälsomyndigheten har sett dessa restriktioner som nödvändiga för att 

begränsa smittspridning mellan människor. Pandemin och dess psykosociala konsekvenser 

har varit en utmaning för samhället och dess invånare, tidigare forskning visar att social 

isolering påverkar människor negativt och i synnerhet såg man negativa effekter av upplevd 

ensamhet och social isolering (Beller & Wagner, 2018). I den australiensiska studien av 

Rhode et al. (2015) så uppdagade författarna genom ett självuppskattningsformulär att 

upplevd ensamhet kunde kopplas till en sämre mental hälsa och genom de uppskattningar som 

gjorts visar resultaten på att känslor av isolering har stora negativa konsekvenser för den 

psykiska hälsan. Rhode et al. (2015) menar att sociala band och interaktioner kan ge en 

buffert mot stress eller ångest samt hämma psykiska sjukdomar som till exempelvis 
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schizofreni och depression. Enligt Buecker et al. (2020) definieras ensamhet som den 

subjektiva uppfattningen av en diskrepans mellan det önskade och de faktiska sociala 

relationer som man har i termer av sällskap, relationer eller intimitet. Social ensamhet 

beskrivs som den upplevda frånvaron av ett bredare socialt nätverk och vänskap samt 

avsaknaden av tillhörighet (Buecker et al., 2020). Begreppet stress definieras på olika sätt 

beroende på sammanhang men institutet för stressmedicin (ISM, 2016) har valt att definiera 

stress som den biologiska och psykologiska reaktionen på olika påfrestningar, dvs den 

mobilisering av resurser som görs för att hantera olika typer av krav (stressbelastning). 

Reaktionen avspeglar både erfarenheter, känslor och fysiologiska reaktioner på den givna 

situationen. Oro är ett annat begrepp som används i denna studie och som kan definieras på 

olika sätt beroende på sammanhang men i denna studie visar sig oro genom att man inte 

förmår sig att koppla av. Von Knorring et al. (Läkemedelsboken 2015) har valt att definiera 

oro samt ångest som den biologiska och psykologiska reaktionen av överdriven rädsla samt 

svårigheter att kontrollera oron. Beteendeförändringar, affektlabilitet, sömnsvårighet, 

spänningshuvudvärk och klumpkänsla i halsen är vanliga symptom liksom andningssvårighet.  

 

Personlighet 

Big Five som även kallas femfaktormodellen är inom psykologin en personlighetsteori som 

har sin utgångspunkt i att människors personlighetsegenskaper anses vara universella drag 

men inte kulturberoende och består av de fem dimensionerna neuroticism, extraversion, 

öppenhet, vänlighet och samvetsgrannhet (McCrae & John, 1992). Femfaktormodellen är 

sedan 1990-talet den modell som dominerat inom personlighetspsykologin och modellen 

bygger på ett frågeformulär om de fem dimensionerna (McCrae & John, 1992). Både i 

Goldberg (1993) och Barańczuk (2021) förklaras de olika personlighetsegenskaperna enligt: 

extraversion är en utåtriktad person som är i behov av stimulans och aktivitet. En person som 

har höga poäng på extraversion är mer social, aktiv, kreativ, pratsam och personorienterad. En 

person som har höga poäng på vänlighet är en vänlig eller sympatisk person som är tillitsfull, 

hjälpsam, förlåtande och uppriktig. Samvetsgrannhet handlar om en persons förmåga att 

organisera och vara målmedveten, en person som befinner sig högt på 

samvetsgrannhetsskalan anses bland annat vara organiserad, arbetar hårt, har självdisciplin, är 

renlig utav sig och ambitiös. En person som har höga poäng på neuroticism definieras som 

emotionellt instabil, vilket kan innebära att en person som ligger högt på skalan anses vara 

känslosam, osäker, impulsiv, har en låg stresströskel och kan upplevas som nervös samt oroa 

sig för mycket, till exempel om sin hälsa. En person som har höga poäng på öppenhet är en 
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person som anses vara nyfiken, kreativ, otraditionell och öppen för nya erfarenheter och 

intellektuell stimulans. Mer än hundra års forskning har lett till dagens struktur och grund i 

den grundläggande femfaktormodellen (Kocjan et al., 2020). Enligt Kocjan et al. (2020) har 

forskningen visat att personlighetsegenskaper kan vara en bra prediktor för hur man hanterar 

den individuella stressen som kan uppstå i samband med till exempel en traumatisk händelse. 

Enligt Kohút et al. (2022) så är högre nivåer av extraversion och låga nivåer av neuroticism 

två utav de mest konsekventa personlighetsprediktorerna för välbefinnande då extraversion är 

kopplad till en mer positiv syn på livet som fungerar som en copingstrategi. Personer med 

höga poäng på neuroticism anses ha lättare för att uppleva negativa känslor så som ångest och 

ilska vilket kan betyda att dessa personer kan uppleva de situationer som uppstår som svåra, 

stressiga och överväldigande (Barańczuk, 2021) och den negativa synen på livet är inte en väl 

fungerande copingstrategi. Enligt Judge et al. (1997) kunde man se ett samband mellan 

personlighetsegenskapen extraversion och högre frånvaro från arbete medan personer som har 

högre samvetsgrannhet var mer plikttrogna och hade mindre frånvaro från arbetet vars slutsats 

från studien blev att frånvaro kan förutsägas utifrån de anställdas personlighetsegenskaper 

baserat på femfaktormodellen. Likaså när det kommer till arbetsprestation så finns det ett 

samband mellan personlighetsegenskaper och arbetsprestation, (Robertson & Callinan, 1998). 

Enligt Robertson och Callinan (1998) har flera studier visat ett samband mellan 

samvetsgrannhet och arbetsprestation, en person med höga poäng på samvetsgrannhet har ofta 

en hög förmåga att organisera sig och vara målmedveten. Rothmann och Coetzer (2003) 

beskriver i sin studie att man sett ett samband mellan de medarbetare som har höga poäng på 

neuroticism och arbetsprestation, där personer med högre neuroticism presterar sämre då 

dessa människor har en lägre toleransnivå för stress samt är mindre kreativa. Utifrån tidigare 

studier om personlighetsegenskaper och arbetsprestation och frånvaro så skulle chefer dels 

kunna matcha ihop medarbetaren med lämpliga arbetsuppgifter för att kunna få en så bra 

arbetsprestation som möjligt men även stötta de personer som har högre frånvaro på jobbet 

genom att skapa en mer individuell och trygg arbetsplats för medarbetaren. Utifrån Judge et 

al. (1997) studie har jag själv två hypoteser kring personlighetsegenskaper och arbete där 

högre poäng på neuroticism korrelerar med att man ser mindre fram emot att komma tillbaka 

till den fysiska arbetsplatsen och högre poäng på personlighetsegenskapen extraversion 

korrelerar med att ser mer fram emot att komma tillbaka till den fysiska arbetsplatsen.  
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Förberedande pandemirelaterat beteende och restriktioner 

Att invånarna vidtog de försiktighetsåtgärder som myndigheter förmedlade ut till samhället 

var avgörande för att kunna bromsa spridning av viruset men det finns individuella skillnader 

i hur strikt invånarna följde dessa rekommendationer. I den amerikanska studien av 

Aschwanden et al. (2020) undersöktes det om de fem personlighetegenskaper är associerade 

med mer upplevd oro, fler vidtagna försiktighetsåtgärder, förberedande pandemirelaterat 

beteende samt uppskattning av pandemins varaktighet och detta i syfte att förhoppningsvis 

kunna förutsäga framtida beteenden under kommande utbrott av infektionssjukdomar och för 

att kunna ge vägledning åt sjukvården genom att utveckla personlighetsanpassade råd och 

utifrån deras studie så har jag valt att ta inspiration till denna studie. Aschwanden et al. (2020) 

studie visade bland annat att höga poäng på extraversion var associerat med ett mer 

förberedande pandemirelaterat beteende så som att köpa munskydd, köpa mer handsprit, 

bunkrande av toalettpapper samt bunkrande av mat och dryck, men även att personer med 

högre poäng på öppenhet var mer benägna att bunkra just mat jämfört med de andra 

personlighetsegenskaperna. Det visade sig även att personer med hög samvetsgrannhet inte 

var förknippat med ett förberedande pandemirelaterat beteende (Aschwanden et al., 2020). 

När det gäller de restriktioner och rekommendationer som gått ut till invånarna så såg man i 

Aschwanden et al. (2020) att lägre poäng på neuroticism var förknippat med mer användande 

av handsprit, dessa personer undvek att röra sitt ansikte i större utsträckning samt 

rengjorde/desinficerade ytor mer än andra. Sammanfattningsvis visade Aschwanden et al. 

(2020) studie på att det finns ett samband mellan personlighetsegenskaperna samvetsgrannhet, 

neuroticism, extraversion och psykologiska och beteendemässiga reaktioner på Covid-19 

pandemin.  

 

Psykisk ohälsa  

Enligt Kohút et al. (2022) som bland annat undersökte rollen av människors välbefinnande 

utifrån personlighetsegenskaper såg att en viss typ av personlighetsegenskap kan bidra till hur 

människor påverkas av pandemin, högre extraversion och lägre nivåer av neuroticism är de 

två mest konsekventa personlighetsprediktorerna för psykologiskt välbefinnande. Utöver 

personlighetsprediktorerna så såg forskarna även att den grupp av människor vars psykiska 

hälsa mest påverkades negativt av pandemin var kvinnliga ensamma personer i åldern 18–29 

(Kohút et al., 2022). Utifrån den forskning som hittills har bedrivits så ser vi att Covid-19 

pandemin har haft en negativ inverkan på den mentala hälsan hos människor. Rettew et al. 

(2020) beskriver att mer än en fjärdedel av de amerikanska vuxna personerna uppfyllde 
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kriterierna för allvarlig psykisk ångest och att detta är en åttafaldig ökning sedan 2018. 

Studien av Rettew et al. (2020) påvisar att människor som associeras med högre nivåer av 

extraversion, vänlighet och samvetsgrannhet samt har låga nivåer av neuroticism har mer 

motståndskraft och ork att hantera stressiga händelser så som Covid-19 pandemin, samt att 

metaanalysen som undersökte sambandet mellan personlighetsegenskaper och den mentala 

hälsan indikerar på att högre nivåer av extraversion var den personlighetsegenskap som hade 

mest motståndskraft och ork för att kunna hantera stressiga händelser. Gori et al. (2021) 

beskriver att Covid-19 pandemin kan ha en viss påverkan på den psykiska hälsan då tidigare 

studier kring traumatiska händelser har identifierat PTSD (posttraumatiskt stressyndrom) hos 

människor. Likaså att man ser ett samband mellan personlighetsegenskaper och deras 

reaktioner, där Gori et al. (2021) beskriver att neuroticism är den personlighetsegenskap som 

är kopplat till att reagera extra starkt negativt på denna typ av traumatiska händelse och har 

inte lika mycket motståndskraft och ork för att hantera påfrestande händelser så som 

personlighetsegenskaperna extraversion, vänlighet och samvetsgrannhet (Gori et al., 2021). 

Enligt Buecker et al. (2020) studie som mäter sambandet mellan ensamhet och de olika 

personlighetsegenskaperna så visade resultaten att det inte fanns ett samband mellan 

extraversion och social ensamhet medan neuroticism korrelerade positivt med både ensamhet 

och social ensamhet. Buecker et al. (2020) förtydligar begreppen genom att beskriva social 

ensamhet som avsaknaden av vänskap, avsaknaden av ett bredare socialt nätverk och 

avsaknaden av att känna tillhörighet medan ensamhet är upplevelsen av en social isolering, en 

känsla av att man inte har de sociala kontakter eller den närhet som man önskar att ha. Utifrån 

resultaten så kan pandemins påverkan när det kommer till självisolering, karantän och 

avsaknad av sociala interaktioner tänkas påverka vissa människor mer än andra. 

Sammanfattningsvis utifrån den forskning som hittills bedrivits gällande pandemins påverkan 

på människors psykiska hälsa, visar resultaten att beroende på vilket personlighetsegenskap 

som en människa besitter så kan ens psykiska hälsa påverkas negativt utifrån de restriktioner 

och rekommendationer som givits under Covid-19 pandemin.  

 

Syfte och hypoteser 

Syftet med denna studie är att se om det finns ett samband mellan personlighetsegenskaper 

och ett pandemi inriktat förhållningssätt, hur valde människor i Sverige att förhålla sig till de 

restriktioner som Folkhälsomyndigheten rekommenderade till allmänheten under Covid-19 

pandemin? Ser vi något samband mellan personlighetegenskaper och reaktioner på Covid-19 

pandemin? Att invånarna vidtog de försiktighetsåtgärder som myndigheter förmedlade till 
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samhället var som sagt avgörande för att kunna bromsa spridning av viruset men man har sett 

att det finns individuella skillnader i hur strikt invånarna följt dessa rekommendationer samt 

hur människor har reagerat under Covid-19 pandemin. Utifrån Aschwanden et al. (2020) 

studie där sju hypoteser testade om personlighetegenskaperna är associerade med mer upplevd 

oro, fler vidtagna försiktighetsåtgärder, förberedande beteende samt uppskattning av 

pandemins varaktighet har följande sju hypoteser formulerats till denna studie: 

 

1. Högre nivåer av neuroticism korrelerar med högre upplevd oro och stress under 

pandemin. 

2. Högre nivåer av neuroticism korrelerar med fler vidtagna försiktighetsåtgärder för att 

undvika att bli smittad av coronaviruset, (ex: tvätta händerna ofta, hålla distans samt 

röra sitt ansikte så lite som möjligt). 

3. Högre nivåer av samvetsgrannhet korrelerar med fler vidtagna försiktighetsåtgärder 

för att undvika att smittas av coronaviruset, (ex: tvätta händerna ofta, hålla distans 

samt röra sitt ansikte så lite som möjligt).  

4. Högre nivåer av neuroticism korrelerar med ett mer förberedande pandemirelaterat 

beteende så som bunkring av diverse livsmedel. 

5. Högre nivåer av samvetsgrannhet korrelerar med ett mer förberedande 

pandemirelaterat beteenden så som bunkring av diverse livsmedel.  

6. Högre nivåer av neuroticism korrelerar med att man ser mindre fram emot att komma 

tillbaka till den fysiska arbetsplatsen.  

7. Högre nivåer av extraversion korrelerar med att man ser mer fram emot att komma 

tillbaka till den fysiska arbetsplatsen. 

 

 

 

Metod 

Försöksdeltagare 

Från början innefattade studien 94 respondenter men efter borttagning av ofullständiga svar så 

resulterade det i 82 respondenter där de svarandes ålder var mellan 18–75 år. Fördelning av 

ålder hos respondenterna var fördelat enligt: 1,2% av de svarande var i åldersgrupp 18–25, 

32,9% av de svarande var i åldersgrupp 26–40, 35,4% av de svarande var i åldersgrupp 41–55 

och 30,5% av de svarande var i åldersgrupp 56–75. Könsfördelningen bland respondenterna 



 

9 
 

var 74% kvinnor (N=61) respektive 23% män (N=19). Två personer angav icke binär på 

frågan om könstillhörighet. Utbildningsnivån bland respondenterna visade att 62% hade 

examen från högskolan/universitet och 84% av respondenterna jobbar i dagsläget heltid.  

Etik 

Undersökningen har genomförts enligt de fyra etiska principer som Vetenskapsrådet (2017) 

framhåller: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. Det som Vetenskapsrådet (2017) och Jacobsen (2017) beskriver om 

informations- och samtyckeskravet har följts då respondenterna av studien fick information 

om studiens tilltänkta användningsområde och syfte, vilket var att samla in information om 

personlighetsegenskaper för att se om det fanns ett samband mellan psykologiska och 

beteendemässiga reaktioner på Covid-19 pandemin samt samtycke till deltagande. Det 

uppgifter som har samlats in om personlighetsegenskaper och pandemirelaterat beteende 

kommer endast användas för forskningsändamålet vilket går i led med nyttjandekravet.  

 

Instrument 

Personlighet 

För att mäta de fem olika personlighetsegenskaperna neuroticism, extraversion, öppenhet, 

vänlighet och samvetsgrannhet utifrån femfaktormodellens personlighetsdimensioner 

användes 50 item från Goldberg et al. (2006) och som översatts till svenska av Bäckström 

(2007). Varje personlighetsegenskap hade tio frågor var, vars fem frågor ställts i reverserad 

form och behövde därmed räknas om inför den statistiska analysen. Frågorna presenterades i 

slumpartad ordning för respondenterna. Exempel på item från personlighetsskalan är 

neuroticism: jag har ofta humörsvängningar, extraversion: jag är bra på att hantera sociala 

situationer, öppenhet: jag tycker att konst är viktigt, från vänlighet är ett exempel: jag 

respekterar andra och från samvetsgrannhet lyder ett annat exempel: jag är alltid väl 

förberedd. Likt Aschwanden et al. (2020) studie så besvarade respondenter frågorna utifrån 

Likert-skalan 1–5, där 1 innebär ”stämmer mycket dåligt” och 5 innebär ”stämmer mycket 

bra”, ju mer respondenten instämmer desto högre poäng får man på en personlighetsegenskap.  

 

Stress och oro 

Frågorna som handlar om upplevd stress och oro är denna typ av frågor som rör ”hur ofta man 

har upplevt en känsla” och dessa frågor har kodats enligt: ingen dag = 0, någon dag i 

månaden=1, 1–2 dagar i veckan =2, 3–4 dagar i veckan = 3, 5–6 dagar i veckan=4, varje 

dag=5. Högre poäng indikerar högre nivåer av upplevd stress och oro relaterat till Covid-19. 
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Itemsen som mäter stress är dels från CSM (Coronavirus Stress Measure; Moron et al., 2021) 

och innehåller fem items så som: under de sex senaste månaderna, hur ofta har du varit 

upprörd över pandemin? Under de senaste sex månaderna, hur ofta har du känt att du inte 

kunnat kontrollera de viktiga sakerna i ditt liv på grund av pandemin? Under de senaste sex 

månaderna, hur ofta har du känt dig nervös och/eller stressad på grund av pandemin? Denna 

del i enkäten har även kompletterats ytterligare med frågor som rör oro så som; under de 

senaste sex månaderna, hur ofta har du känt dig trött? Under de senaste sex månaderna, hur 

ofta har du känt dig nedstämd? Under de senaste sex månaderna, hur ofta har du känt dig 

instängd? Under de senaste sex månaderna, hur ofta har du känt panik på grund av Covid-19?  

 

Psykologiska och beteendemässiga reaktioner i samband med Covid-19 pandemin 

Nio frågor handlade om det allmänna hälsotillståndet och exempel på frågor är: hur man har 

upplevt sin sömn, om man har upplevt minskat intresse av att göra saker samt om man har 

känt sig nedstämd, deprimerad eller hjälplös de sex senaste månaderna och denna typ av 

frågor som rör ”hur ofta man har upplevt en känsla” har kodats enligt: ingen dag = 0, någon 

dag i månaden=1, 1–2 dagar i veckan =2, 3–4 dagar i veckan = 3, 5–6 dagar i veckan=4, varje 

dag=5. Ju högre poäng respondenten får desto mer tycks man ha känt av en viss känsla 

kopplad till frågorna som rör det allmänna hälsotillståndet. Nästa sektion med sju frågor 

handlade om upplevd stress/oro, till exempel: hur ofta har man upplevt känsla av nervositet 

och/eller stress på grund av pandemin, hur ofta har man känt sig instängd på grund av 

pandemin, hur ofta man har känt sig nedstämd samt om man känt panik på grund av pandemin 

och även dessa frågor har kodats utifrån ”hur ofta man har upplevt en känsla” enligt: ingen 

dag = 0, någon dag i månaden=1, 1–2 dagar i veckan =2, 3–4 dagar i veckan = 3, 5–6 dagar i 

veckan=4, varje dag=5. Nästa sektion inleddes med en ja/nej fråga gällande om man valt att 

vaccinera sig och ja/nej frågor har kodats enligt: ja=1 och nej=0. Detta följt av frågan gällande 

vilka restriktioner som man har valt att följa utav de sju rekommendationer som 

Folkhälsomyndigheten rekommenderat; tvätta händerna, använda handsprit, inte röra ansiktet 

(ögon, näsa, mun), hålla social distansering till din omgivning, hosta/nysa i armveck, stanna 

hemma vid symptom och att använda munskydd, där respondenterna fick kryssa i de 

restriktioner som man har valt att vidta under pandemin. Ju fler ikryssade rekommendationer 

desto högre poäng, vilket indikerar att man åtagit fler försiktighetsåtgärder för att undvika att 

bli smittad av Covid-19. Jag valde även att ställa frågan till respondenterna om de kommer att 

fortsätta med någon rekommendation efter det att pandemin är över, där respondenterna fick 

kryssa i vilken/vilka rekommendationer som det i så fall skulle vara. Detta följt av fyra ja/nej 
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frågor gällande det förberedande pandemirelaterat beteende så som bunkring av diverse 

livsmedel. Frågorna som ställdes var: jag bunkrade betydligt mer handsprit, jag bunkrade 

betydligt mer toalettpapper, jag bunkrade betydligt mer mat/dryck eller andra förnödenheter 

och detta har kodats enligt: ja=1 och nej=0. Högre poäng indikerar att respondenten har ett 

mer förberedande pandemirelaterat beteende. Avslutningsvis ställdes frågor om huruvida man 

såg fram emot att gå tillbaka till den fysiska arbetsplatsen, att återgå till fysiska möten, att 

delta på/organisera fysiska arbetsrelaterade event samt om man såg fram emot att börja resa i 

arbetet igen där respondenterna fick svara utifrån Likert-skalan 1–5, där 1 står för ”stämmer 

mycket dåligt” och 5 står för ”stämmer mycket bra” och ju högre poäng respondenten får 

desto mer ser man fram emot att komma tillbaka till det fysiska arbetssättet.  

 

Procedur 

En kvantitativ studie har genomförts för att besvara studiens hypoteser och utformningen av 

enkäten gjordes i Qualtrics samt avslutades efter 14 dagar. Checklistan för bra frågeformulär 

av Eliasson (2013) har använts vid utformandet av frågorna. Instruktioner för webbenkät har 

nyttjats i utformande av enkäten likaså hur frågorna till respondenterna bör delas upp 

ämnesmässigt för att skapa en tydlighet i enkäten, (Statistiska centralbyrån [SCB], 2016). Det 

frågor som fanns med i enkätundersökningen hade gjorts obligatoriska, detta för att undvika 

att få in enkäter med ofullständiga data som inte hade kunnat nyttjas i denna studie. Den 

huvudsakliga formen för informationsinsamling har varit genom enkätundersökning som 

delats med medarbetare och chefer som jobbar administrativt i en region i södra Sverige men 

som de även i sin tur har delat undersökningen vidare och på så vis har snöbollsurval skett och 

lett till att fler personer bidragit till att studiens syfte och frågeställningar besvarats. Enkäten 

har även delats via sociala medier för att kunna få in ett så brett deltagande som möjligt. Det 

tog ungefär 10 minuter att besvara enkäten och undersökningen pågick mellan 2022-02-21 till 

2022-03-04 och efter avslut påbörjades data behandlas. 

 

Statistisk analys  

Uträkningarna och analyserna gjordes i Jamovi 1.6.23 och Cronbach´s alpha användes för att 

bedöma den interna reliabiliteten i studiens olika skalor. Sambandet mellan samtliga 

indexvariabler har sedan studerats i en korrelationsanalys. Genom hela studien räknades p 

<.05 som signifikant värde.  
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Resultat 

I tabell 1 nedan redovisas deskriptiv statistik gällande medelvärde och standardavvikelse 

fördelat över personlighetsegenskap och relevanta items för de psykologiska reaktionerna på 

Covid-19 samt uppmätt Cronbach´s alpha. Reliabiliteten för majoriteten av samtliga skalor 

var god.  

 

 Tabell 1 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att undersöka hypoteserna genomfördes en rad korrelationsanalyser, se tabell 2. Hypotes 

1, att högre neuroticism skulle korrelera med att mer oro upplevts medan pandemin pågick 

visar ett samband på r= .31, p= .005, hypotesen fick stöd. Hypotes 2, att högre neuroticism 

skulle korrelera med att fler försiktighetsåtgärder vidtagits för att undvika att bli smittad av 

coronaviruset, (ex: tvättat händerna ofta, hålla distans samt röra sitt ansikte så lite som 

möjligt), visade på ett negativt samband r= - .25, p =.022 så högre neuroticism indikerar inte 

att fler försiktighetsåtgärder vidtagits utan färre, hypotesen fick inte stöd. Hypotes 3, att högre 

samvetsgrannhet skulle korrelera med att fler försiktighetsåtgärder vidtagits för att undvika att 

bli smittad av coronaviruset, (ex: tvättat händerna ofta, hålla distans samt röra sitt ansikte så 

lite som möjligt), visade på ett positivt samband, r= .38, p <.001 vilket visar på att högre 

samvetsgrannhet korrelerar med att en uppgett att fler försiktighetsåtgärder har vidtagits för 
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att undvika att bli smittad av coronaviruset, hypotesen fick stöd. Hypotes 4, att högre 

neuroticism skulle korrelera med ett mer förberedande pandemirelaterat beteende visade 

korrelationsresultatet r = -.07, p=.556, hypotesen fick inte stöd. Hypotes 5, att högre 

samvetsgrannhet skulle korrelera med ett mer förberedande pandemirelaterat beteende visade 

korrelationsresultatet r= .02, p= .884 och inte heller denna hypotes fick något stöd. Hypotes 

6, att personer med högre neuroticism skulle ser mindre fram emot att komma tillbaka till det 

fysiska arbetslivet visade korrelationsresultatet r = -.10, p=.373. Det finns alltså inte ett 

signifikant samband mellan personlighetsegenskapen neuroticism och att man skulle se 

mindre fram emot att gå tillbaka till det fysiska arbetet, hypotesen fick inget stöd. Den 

slutgiltiga hypotesen om att personer med högre extraversion ser mer fram emot att komma 

tillbaka till det fysiska arbetslivet visade korrelationsresultatet r = .26, p=.016. Resultatet 

visade alltså att personer med högre extraversion ser mer fram emot att återgå till det fysiska 

arbetslivet, hypotesen fick stöd.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka om man kan se ett liknande samband i Sverige 

mellan personlighetsegenskaper och psykologiska och beteendemässiga reaktioner på Covid-

19 pandemin som i Aschwanden et al. (2020) studie som gjorts i USA. Aschwanden et al. 

(2020) studie har 7 hypoteser varav 5 av dessa hypoteser har jag valt att undersöka i denna 

studie med tillägg av en mätning huruvida personer med högre neuroticism såg mindre fram 

emot att gå tillbaka till den fysiska arbetsplatsen samt huruvida personer med högre 

extraversion såg mer fram emot att komma tillbaka till den fysiska arbetsplatsen. I denna 

studie prövades 7 hypoteser kring kopplingen mellan personlighetsegenskaper och 
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psykologiska och beteendemässiga reaktioner på Covid-19 pandemin och i enlighet med den 

första hypotesen var högre poäng på neuroticism kopplat till mer upplevd stress och oro 

medan pandemin pågick, precis som tidigare forskning av Aschwanden et al. (2020) har visat. 

En förklaring till att hypotesen fick stöd kan tänkas vara för att vi vet att personer med högre 

neuroticism är människor som är osäkra/nervösa samt oroar sig för mycket, så som sin hälsa 

(Goldberg, 1993). Tidigare forskning har visat att personer med högre neuroticism upplever 

mer negativ påverkan av händelser, kan ha intensiva reaktioner på negativa händelser och 

dessa människor förlitar sig mer på känslofokuserade copingstrategier än problemfokuserade 

copingstrategier (Aschwanden et al., 2020). Den andra hypotesen visade att högre poäng på 

neuroticism inte var kopplad till att fler försiktighetsåtgärder vidtagits för att undvika att bli 

smittad av coronaviruset, (ex: tvätta händerna ofta, hålla distans samt användning av 

munskydd). Hypotesen fick inte stöd utan verkade gå åt andra hållet och det är svårt att 

avgöra om det beror på slumpen eller om det reflekterar en faktisk effekt i populationen men 

en möjlig förklaring skulle kunna vara att personer med högre neuroticism kanske inte har 

vistats ute i samhället lika mycket som andra människor med andra personlighetsegenskaper 

under pandemin, detta på grund av diverse orosmoment så kan ha uppstått i samband med till 

exempel de olika restriktionerna vilket gör att människor med högre neuroticism varken har 

behövt hålla avstånd, tvätta sina händer mer eller behövt använda munskydd. En annan möjlig 

förklaring som även Aschwanden et al. (2020) är inne på är att de personer med högre 

neuroticism kan ha upplevt så pass mycket oro och ångest eller till och med hamnat i 

depression under pandemin att detta i sin tur har lett till att man inte orkat bry sig om 

försiktighetsåtgärder. I enlighet med den tredje hypotesen var högre poäng på 

samvetsgrannhet kopplat till att fler försiktighetsåtgärder vidtagits, vilket ligger i linje med 

Aschwanden et al. (2020) forskning. Vi vet att personer med högre samvetsgrannhet bland 

annat är organiserade, har självdisciplin, är renliga och är ambitiösa av sig (Goldberg, 1993) 

vilket möjligtvis kan förklara varför den tredje hypotesen fick stöd. I Aschwanden et al. 

(2020) studie indikerade resultaten att de respondenter som fått höga poäng på extraversion, 

öppenhet, vänlighet och samvetsgrannhet samt tillhörde gruppen kvinnliga 

afroamerikaner/latinamerikaner rapporterade fler vidtagna försiktighetsåtgärder. Den fjärde 

hypotesen visade inte på ett samband mellan högre poäng på neuroticism och ett förberedande 

pandemirelaterat beteende och en möjlig förklaring till att man inte ser ett samband mellan 

högre poäng på neuroticism och ett förberedande pandemirelaterat beteende kan tänkas vara 

för att personer med högre poäng på neuroticism också rapporterade in färre vidtagna 

försiktighetsåtgärder, vilket överensstämmer med att dessa personer kan tänkas ha ett sämre 
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coping-beteende då dessa människor förlitar sig mer på känslofokuserade copingstrategier än 

problemfokuserade copingstrategier (Aschwanden et al., 2020). Inte heller den femte 

hypotesen visade på ett samband mellan högre poäng på samvetsgrannhet och ett 

förberedande pandemirelaterat beteende vilket ligger i linje med Aschwanden et al. (2020) 

forskning vars resultatet inte heller såg ett samband mellan högre poäng på samvetsgrannhet 

och förberedande beteende. En möjlig förklaring till resultatet skulle kunna vara att personer 

med högre poäng på samvetsgrannhet värnar mer om samhället som en gemenskap, att man 

inte vill ta slut på varor och produkter och därav bunkrar personer med högre 

samvetsgrannhet mindre (Aschwanden et al., 2020). Då denna studie har inspirerats av 

Aschwanden et al. (2020) vill jag förtydliga att enkäten som Aschwanden et al. (2020) 

använde sig utav hade fler frågor i kategorin ”förberedande beteende” än vad denna studie 

hade. Aschwanden et al. (2020) hade i ”förberedande beteende” kategorin frågor som rörde 

ansiktsmask, handsprit, toalettpapper, mat och resor. I denna studie innehöll kategorin 

”förberedande beteende” endast fyra frågor om det förberedande pandemirelaterat beteendet 

enligt: när Covid-19 bröt ut köpte jag betydligt mer handsprit än tidigare, när Covid-19 bröt ut 

bunkrade jag upp med toalettpapper, när Covid-19 bröt ut bunkrade jag upp med mat och 

dryck samt så ställdes en fråga om man utöver ovanstående hade bunkrat upp med andra 

förnödenheter som man ansåg sig behöva ha i hemmet. Dessa fyra frågor ställdes då de ansågs 

intressanta just för att när Covid-19 bröt ut så började människor att köpa på sig mer 

konserver och toalettpapper, därför har inte frågor kring till exempel resor ställts i denna 

studie. Avgränsning i denna kategori har fått göras för att kunna fånga in enbart de 

förberedande pandemirelaterade beteendet som handlar om bunkring. Sjätte hypotesen 

gällande om personer med högre neuroticism såg mindre fram emot att gå tillbaka till den 

fysiska arbetsplatsen fick inget stöd. Eftersom personer med högre neuroticism är personer 

som anses vara mer emotionellt instabila så kan dessa människor uppfattas som känslosamma, 

osäkra/nervösa och oroar sig för mycket, (Goldberg, 1993). I detta fall kanske dessa personer 

har oroat sig för diverse förändringar som kan tänkas ske om man inte kommer tillbaka till sin 

fysiska arbetsplats. Robertson och Callinan (1998) undersökte nöjdheten hos de olika 

personlighetsegenskaperna gällande sin arbetssituation och där framkom det att neuroticism är 

kopplat till lägre arbetstillfredsställelse generellt, vilket styrker den möjliga förklaringen att en 

person med högre neuroticism kanske har oroat sig över hur arbetssituationen kommer att 

förändras på grund av pandemin eftersom många företag i ett tidigt skede började ställa om 

sina processer från att vara fysiska till att bli nästintill helt digitala då myndigheter uppmanat 

människor att stanna hemma och jobba digitalt i den mån det går. Pandemin har märkbart 
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skjutit fram vårt digitala arbetssätt vilket innebär att när man väl kommer tillbaka 

arbetsplatsen så kommer förändringar att ske med både den fysiska arbetsplats och de 

arbetssätt som man tidigare haft och personer som har högre neuroticism kanske vill vara en 

del av den förändringen. I enlighet med sjunde hypotesen så såg personer med högre poäng på 

extraversion mer fram emot att komma tillbaka till den fysiska arbetsplatsen. Goldberg (1993) 

förklarar att en person med högre poäng på personlighetsegenskapen extraversion är en 

utåtriktad person och personlighetsegenskapen är i behov av stimulans och aktivitet. En 

person som har höga poäng på extraversion är social, aktiv, pratsam och personorienterad. 

Vilket kan förklara varför personer med högre poäng på extraversion ser mer fram emot att 

återgå till den fysiska arbetsplatsen där man kan få ta del av den sociala gemenskapen som ett 

arbete kan bidra till.  I studien av Rothmann och Coetzer (2003) framkom det att man kunde 

se ett samband mellan de personer som hade höga poäng på extraversion och tre 

arbetsrelaterade kategorier: arbetsprestation, kreativitet på arbetsplatsen samt en positiv 

upplevelse för arbetsplatsen. Enligt Kocjan et al. (2020) framkom det att 

personlighetsegenskaper skulle kunna vara en bra prediktor för hur människor hanterar den 

individuella stress som kan uppstå i samband med en traumatisk händelse och 

förhoppningsvis så har denna studie som nu utförts gjort ytterligare bidrag till litteraturen om 

psykologiska och beteendemässiga reaktioner på Covid-19 pandemin som framtida forskning 

kan nyttja då några hypoteser fick stöd, till exempel att neuroticism var kopplat till mer 

upplevd stress och oro medan pandemin pågick. Men det finns utvecklingsområden se 

avsnittet ” framtida forskning” längre ner. Personlighetsegenskapen extraversion korrelerar 

oftast högre med måttet välbefinnande medan neuroticism oftast korrelerar högre med 

negativa upplevelser. En metaanalys i studien av Rettew et al. (2020) undersökte sambandet 

mellan personlighetsegenskaper och psykisk hälsa där resultaten från metaanalysen visade att 

människor som associeras med högre nivåer av extraversion, vänlighet och samvetsgrannhet 

samt har låga nivåer av neuroticism har mer motståndskraft och ork för att hantera stressiga 

händelser så som till exempel Covid-19 pandemin.  

Begränsningar i studien 

Utifrån några av Aschwanden et al. (2020) tidigare hypoteser som nu även har undersökts i 

denna studie har visat på samband, vilket gör att mer säkerhet har tillförts i forskningen men 

forskningen gällande om personlighetsegenskaper är associerade med vissa psykologiska och 

beteendemässiga reaktioner på en traumatisk händelse så som Covid-19 pandemin behöver 

vidare forskning. Dessa resultat måste tolkas med försiktighet på grund av begränsningarna i 
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denna studie då datainsamlingen endast kommit från totalt 82 respondenter där majoriteten 

representeras av administrativ personal. Som sådan kan denna studies generaliserbarhet till 

andra populationer vara begränsad. För det andra är det inte heller möjligt att med dessa 

uppgifter visa att det var Covid-19 pandemin och inte en annan faktor som var ansvarig för 

eventuella förändringar i betygen för mental hälsa hos respondenterna då ingen förstudie 

gjordes innan pandemin bröt ut. Ytterligare en sak att ta i beaktning är att datainsamlingen 

gjordes utifrån självuppskattningsskalor vilket kan ha påverkat resultatet i viss riktning och 

risken för bias gällande social önskvärdhet är svår att undvika även om full anonymitet har 

utlovats via anonymlänk. Trots att femfaktormodellen är den personlighetsteori som 

dominerat sen 1990-talet inom psykologin och som har utvecklats med tiden så finns det 

fortfarande ett par saker att ta i beaktning vid användandet av modellen. De Raad (1998) 

argumenterar för att modellen är för enkel i sitt utförande, det finns inget djup i modellen samt 

poängterar att modellen bygger på en form av självuppskattning. Enligt De Raad (1998) är 

modellen för generell och han ifrågasätter om innehållet och dess dimensioner i 

femfaktormodellen verkligen är en sann universell representation. Finns det någon modell 

som skulle kunna fungera som en universell representation? De Raad (1998) menar på att 

modellen missar att beskriva nyanser och vissa delar av de personlighetsegenskaper som 

människor kan besitta, kanske är det så att modellen behöver fler dimensioner för att kunna ge 

ett djup till personlighetsteorin. Som tidigare nämnts så är modellen byggd på en form av 

självuppskattning vilket i sin tur kanske kan ha påverkat resultatet i viss riktning och risken 

för bias gällande social önskvärdhet är svår att undvika då människor oftast vill representera 

sig själva från sin bästa sida. I denna studie så ställdes även frågor där respondenterna 

behövde redogöra för sitt välmående. Det kan vara svårt för respondenterna att korrekt 

redogöra för sina känslor och sitt välmående rent allmänt då detta kräver en viss förmåga för 

självinsikt eftersom denna studie undersökte välmående hos respondenterna under de 6 

senaste månaderna, det är lätt att man med tiden glömmer bort hur man upplevt saker och 

ting. En annan problematik som man får ta i beaktning är att orsaksriktning kan föreligga i 

studien dvs är det y som påverkat x eller tvärtom? Eller så kanske en tredje faktor har 

påverkat så att x och y samvariera. Det är svårt att veta hur respondenterna faktiskt hade 

skattat sitt allmänna välmående innan pandemin jämfört med skattningen som skett nu under 

studien. Det kan vara så att vissa respondenter hade ett lågt skattningsvärde på sitt allmänna 

välmående redan innan pandemin. 
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Framtida forskning  

För att kunna få en mer korrekt redogörelse av respondenternas välmående i framtida 

forskning skulle man kunna göra till exempel pulsmätningar, att respondenterna får fylla i 

skattningarna vid flera olika tillfällen under en längre tidsperiod. Det hade även varit 

intressant med en longitudinell design där man regelbundet följer upp människors 

psykologiska och beteendemässiga reaktioner under det olika faserna av pandemin, detta för 

att se hur det är kopplat till de olika personlighetsegenskaperna. För framtida studier skulle 

ytterligare fokusområde kunna vara att se om det finns skillnader i efterhand mellan män och 

kvinnors mående orsakat av pandemin men även andra olika copingstrategier hos människor.  

Samuelsson et al. (2017) beskriver att det finns två kategorier av negativa kognitioner som 

framträder hos personer med PTSD: tron om att världen är en farlig plats samt tron om att 

man är hjälplös inför den traumatiska händelse som man utsatts för, vilket skulle kunna vara 

en naturlig tro eller uppfattning hos människor när pandemin bröt ut. Enligt Bosmans et al. 

(2016) studie om posttraumatiskt stressyndrom visade resultaten att personer som upplevt 

PTSD i sex månader eller mer hade mindre än 50% chans att återhämta sig spontant, alltså 

utan behandling, kan det vara så att personlighetegenskaper möjligtvis har en inverkan på 

denna typ utav resultat? Även här hade det varit av intresse i framtida forskning att undersöka 

människors copingstrategier utifrån femfaktormodellen när en så traumatisk händelse som en 

pandemi inträffat. Ett annat område som man skulle kunna fokusera på i framtida forskning 

och som arbetsgivarna även skulle kunna ha nytta av i dagsläget är sambandet mellan 

femfaktormodellen och återgången till arbetet efter pandemin. Utifrån de olika 

personlighetsegenskaperna så skulle det bli lättare för arbetsgivaren att ge det där extra stödet 

till de personer som behöver det på grund av till exempel oro inför alla nya förändringar som 

kan tänkas ske på arbetsplatsen efter pandemin men även ett extra stöd om det är någon som 

kanske har en rädsla för att återvända till arbete på grund av smittorisk. Begränsningar i denna 

studie har behövts göras, så i framtida forskning skulle även påverkan av isolering och 

ensamhet kunna utforskas mer. Genom tidigare studier och förhoppningsvis med bidrag från 

denna studie så ser vi att när människor ställs inför en så stor påfrestning som en pandemi så 

kan risken för psykisk ohälsa öka och mycket finns således att vinna på att försöka kartlägga 

den psykiska ohälsan och de psykosociala konsekvenser som kan uppstå i samband med 

utbrott av infektionssjukdomar. Men det finns även en vinning i att kunna kartlägga reaktioner 

utifrån de olika personlighetsegenskaperna då man förhoppningsvis skulle kunna förutsäga 

framtida beteenden under kommande utbrott av infektionssjukdomar och detta i sin tur skulle 

kunna ge vägledning åt hälso-och sjukvården genom att utveckla personlighetsanpassade råd. 
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Vi såg till exempel ett samband mellan neuroticism och mer upplevde stress och oro medan 

pandemin pågick, likaså att högre neuroticism inte var kopplat till fler vidtagna 

försiktighetsåtgärder där en möjlig förklaring till detta skulle kunna vara att dessa personer 

kan ha upplevt så pass mycket oro och ångest eller till och med hamnat i depression under 

pandemin som resulterat i att dessa personer inte haft någon ork att bry sig om 

försiktighetsåtgärder. Vid framtida utbrott av infektionssjukdomar så skulle hälso-och 

sjukvården tänkas gå ut med extra insatser riktat till de personer som skulle behöva extra 

stöttning i denna typ av traumatiska händelser. Sammantaget konstateras det att personer med 

högre nivåer av extraversion, vänlighet och samvetsgrannhet samt låga nivåer av neuroticism 

har mer motståndskraft och ork för att hantera påfrestande traumatiska händelser så som till 

exempel Covid-19 pandemin.  
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