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Sammanfattning 

 

Föreliggande uppsats avser belysa relationen mellan stress och 

personlighet, detta undersöktes ur ett individorienterat perspektiv som baserades på 

personlighetsprofiler. Data baserades på en enkätundersökning som mätte personlighet 

utifrån femfaktormodellen och självupplevd stress. 89 medarbetare på ett svenskt 

företag deltog i studien, 43 män och 46 kvinnor mellan åldrarna 22 och 66 år. För att 

klassificera olika personlighetsprofiler genomfördes en klusteranalys. För att sedan 

undersöka relationen mellan personlighetsprofilerna och upplevd stress jämfördes 

graden av upplevd stress mellan profilerna. Resultatet visade på att det finns skillnader 

mellan personlighetsprofilerna avseende graden av upplevd stress. Individer med lägst 

värden inom extraversion och något lägre värden inom öppenhet i förhållande till de 

andra dragen och personlighetsprofilerna upplevde högre grad stress. Individer som 

tillhör personlighetsprofilen med högst värden inom samtliga dimensioner i 

femfaktormodellen upplevde låg stress. 
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Personality's impact on self-perceived stress- A study from a holistic perspective 

 

Abstract 

 

This paper is intended to describe the relationship between stress and 

personality, this is examined from an individual-oriented perspective based on 

personality profiles. The data was based on a questionnaire that measured personality 

based on the five factor model and self-perceived stress. 89 employees of a Swedish 

company participated in the study, 43 men and 46 women between the ages of 22 and 

66 years. A cluster analysis was used to classify different personality profiles. To later 

examine the relationship between personality profiles and perceived stress the degree of 

perceived stress was compared between the profiles. The result showed that there are 

differences between the personality profiles regarding the level of perceived stress. 

Individuals with the lowest values in extraversion and slightly lower values of openness 

in relation to other features and personality profiles, experienced higher levels of stress. 

Individuals belonging to the personality profile with the highest values in all dimensions 

of the five factor model experienced low levels of stress. 
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Introduktion 

 

En av de vanligaste orsakerna till långtidssjukskrivning i Sverige är 

stressrelaterad ohälsa. År 1997-2003 skedde en ökning av sjukskrivningar som till stor del 

kunde förklaras av ökad stressinducerad psykisk ohälsa (Åsberg, Grape, Krakau, Nygren, 

Rodhe, Wahlberg & Wähborg, 2010). Om stressen är långvarig och möjlighet till tillräcklig 

återhämtning inte ges kan stress ge upphov till bland annat utmattningssyndrom, dessa 

kännetecknas av stark trötthet, kognitiva problem och sömnstörning, irritabilitet och 

koncentrationssvårigheter. Återhämtningsfasen från dessa syndrom kan vara lång och leda till 

bestående intolerans för stress (Åsberg et al., 2010). Stress ökar i utsträckning och ger 

negativa påföljder för individerna som drabbas. Föreliggande studie kommer att behandla 

detta problemområde och vad som kan tänkas inverka individens upplevelse av stress. 

Tidigare studier har belyst personlighet som en central faktor som påverkar stressnivåer hos 

olika yrkesgrupper. Dessa studier har fokuserat på relationen mellan personlighet och stress 

genom att använda sig av femfaktormodellen och studerat relationen ur ett variabel perspektiv 

(Celik & Oral, 2013). Inga studier har belyst relationen mellan stress och personlighet ur ett 

mer holistiskt perspektiv där flera aspekter av en individs personlighet vägs in. Denna 

individorienterade ansats användes i hopp om att kunna tillhandahålla fler insikter som bidrar 

till tidigare upptäckt och förståelse inom ämnet.  

Undersökning av stress involverar att studera relationen mellan stressorer och 

resultatet för upprepad exponering av dessa. Stressorer kan vara sådant som t.ex. långa 

arbetsdagar, brist på kontroll, hög arbetsbörda samt olika typer av krav från omgivningen och 

individen själv (Garbarino, Chiorri. & Magnavita, 2014; Glazer, Stetz & Izso, 2003; Spector 

& Jex, 1998). Flera studier (Spector & Jex, 1998; Levi, 2004; Åsberg et al., 2010) kring stress 

påvisar att individer som utsätts för upprepade påfrestningar av stressorer kan i högre 

utsträckning börja uppvisa ett ohälsosamt beteende, detta kan bland annat innebära ökad 

användande av ohälsosamma vanor som en form av självmedicinering. Det kan handla om 

exempelvis ökad konsumtion av cigaretter, ökad konsumtion av alkohol och hetsätning 

(Spector & Jex, 1998; Levi, 2004).                        

Fysiskt kan upprepad exponering av stressorer ge sig uttryck i form av 

huvudvärk, sjukdomar i tarmsystemet, muskelspänningar, förhöjt blodtryck, 

förkylningsepisoder och sömnsvårigheter etc. Ökad stressupplevelse under en längre tid kan 

också leda till en form av psykisk ohälsa som ofta karaktäriseras av dominerande 

nedstämdhets symptom, som exempelvis känslomässig utmattning och trötthet. 
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Konsekvenserna kan uttrycka sig i emotionella reaktioner så som ångest, depression och 

frustration. En annan vanlig effekt av upprepad exponering för stress är att individens 

kognitiva förmåga försämras, svårigheter att minnas och tänka klart är exempel på problem 

som kan uppkomma i individens intellekt (Maslach & Leiter, 2008; Levi, 2004). 

Arbetsrelaterade tecken på hög och långvarig stress hos individer kan vara att individen börjar 

uppvisa försämrad arbetsprestation som ett resultat av negativa attityder och beteenden 

(Maslach & Leiter, 2008). Det är inte bara individen som upplever påfrestningarna som 

påverkas utan även den direkta omgivningen, så som familj, vänner och arbetssituation. De 

negativa reaktioner som långvarig stress leder till kan påverka individens nära relationer 

negativt, exempelvis kan de beteenden och emotionella reaktionerna skapa spänningar i 

familjelivet. Om situationen fortskrider kan individens hälsa och välbefinnande påverkas 

negativt ur ett flertal olika perspektiv (Levi, 2004). 

Tidigare forskning har visat att det finns olika typer av stressorer som leder till 

upplevd stress, exempelvis tidspress, interna krav, bristfälligt socialtstöd, motsägelsefulla 

krav, interpersonella konflikter samt brist på kontroll över arbetstempot (Nimbarte, Al 

Hassan, Guffey & Myers, 2011; Spector & Jex, 1998). Graden av upplevd stress kan också 

påverkas av individuella faktorer, så som personlighet, och exponeringen för stressorer 

upplevs därmed olika av olika individer.  

Femfaktormodellen är en utav de mest etablerade teorierna för att kartlägga 

personlighet. Personlighet definieras ofta som interaktionen mellan psykologiska, 

intellektuella och mentala karaktärsdrag som särskiljer individer från andra individer, 

personlighet utgörs alltså av kombinationen och interaktionen av olika drag som är unik för 

varje individ (Celik & Oral, 2013). 

 Femfaktormodellens personlighetsdimensioner är neuroticism, extraversion, 

öppenhet, samvetsgrannhet och sympatiskhet (Costa & McCrae, 1992). 

Personlighetsdimensionen neuroticism inkluderar drag så som ånger, ilska, hat, okänslighet 

och depression, individer inom denna dimension tendera att uppleva åtminstone ett av dessa 

drag väldigt lätt. Individer som tillhör dimensionen extraversion karaktäriseras av vänlighet, 

positivt tänkande och bestämdhet, dessa individer är entusiastiska och trivs i sociala 

sammanhang (Celik & Oral, 2013). Öppenhetsdimensionen innefattar individer som är öppna 

för nya erfarenheter, intellektuellt nyfikna och tenderar att vara mer medvetna om sina 

känslor. Samvetsgrannhet inkluderar drag som kontrollerande, organiserande, ansvarstagande 

och hårt arbetande. Individer som tillhör dimensionen sympatiskhet tenderar att vara 

hjälpsamma, ha lätt för samarbete med andra och är generösa (Celik & Oral, 2013). 
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  För att kartlägga vilken personlighetsdimension som en individ karaktäriseras 

av finns ett antal mätinstrument, det mest etablerade personlighettestet inom 

femfaktormodellen är NEO-PI-R. De fem dimensionerna är uppdelade i subskalor som 

innehåller interkorrelerade drag, varje dimension har ett antal självskattnings frågor som 

tillsammans summeras och positionerar individen högt eller lågt inom någon av de fem 

personlighetsdimensionerna (Suridjan, Boileau, Bagby, Rusjan, Wilson, Houle & Mizrahi, 

2012; Costa & McCrae, 1992).  

 Vid analyserande av individuella skillnader i emotionell hälsa och psykosociala 

utfall är personlighet en avgörande faktor. Vilka personlighetsdrag som individen utgörs av 

korrelerar med graden av upplevd ångest och depression. Tidigare forskning har rapporterat 

en korrelation mellan individuella skillnader inom dopaminnivåer och personlighetsdrag, 

dopamin är en signalsubstans i det centrala nervsystemet som påverkas av stress (Suridjan et 

al., 2012). Skillnader i personlighet påverkar alltså upplevelsen av stress hos individen.  

Individer som utifrån femfaktormodellen ligger högt i personlighetsdimensionen 

öppenhet (Suridjan et al., 2012), tenderar att känna sig mer trygga i nya situationer, så som till 

exempel psykologiskt stressfulla situationer. Dessa personer tenderar att inte uppleva 

situationer som okontrollerbara i motsatts till personer som skattar högt inom neuroticism, 

därför visar variabeln öppenhet en annan dopaminrespons än variabeln neuroticism (Suridjan 

et al., 2012).  

Flera studier har påvisat att personlighetsdimensionen neuroticism samvarierar 

positivt med självupplevd stress (Conard & Matthews, 2008; Suridjan et al., 2012; Celik & 

Oral, 2012). Generella drag inom neuroticism är att individer inom denna dimension har 

tendenser att uppleva negativa effekter i olika situationer, så som rädsla, oro, nedstämdhet 

skam och ilska (Conard & Matthews, 2008; Suridjan et al., 2012; Celik & Oral, 2012). 

Personer som skattas högt inom neuroticism är mer mottagliga för psykologisk smärta och 

hanterar stress sämre än de som skattar lågt inom neuroticism. Dessa studier har adresserat 

stress och personlighet från ett variabelperspektiv, huruvida en individ skattar högt eller lågt 

inom en personlighetsdimension (Conard & Matthews, 2008; Suridjan et al., 2012; Celik & 

Oral, 2012). 

Forskning har också indikerat att personlighetsfaktorer kan påverka relationen 

mellan stressorer och stress genom selektiv exponering av dessa, olika typer av personligheter 

utsätter sig i olika grad för stressande situationer. Individer som ligger högt i 

personlighetsdimensionen neuroticism utsätter sig i högre grad för stressorer än de individer 

som ligger lågt i denna dimension. (Conard & Matthews, 2008) Individer inom denna 
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personlighetsdimension kan även uppleva eller generera fler interpersonella stressorer, detta 

kan också vara en orsak som resulterar i att individer med högt inom neuroticism upplever 

högre stress (Gunthert, Cohen & Armeli, 1999).  

En studie av Jacobs och Dodd (2003) har påvisat att personlighet och subjektiva 

upplevelser av arbetsbörda predicerade utbrändhet hos studenter, men att en objektiv mätning 

av arbetsbördan inte kunde predicera detta. Den subjektiva arbetsbördan mättes genom frågor 

på en likert-skala från 1 (håller inte alls med) till 7 (håller med fullständigt), den objektiva 

arbetsbördan mättes genom antal studietimmar, antal timmar som spenderas på 

fritidsaktiviteter samt antal timmar betald arbetstid. Studien påvisade att studenter med 

negativt temperament, likt personlighetstypen neuroticism, och deras subjektiva upplevelser 

av arbetsbörda predicerade utbrändhet, men att en objektiv mätning av arbetsbördan inte 

kunde predicera detta. Deltagarnas nivå av stress var alltså mer en funktion av deras 

personlighetstyp än av själva arbetsbördan. Positivt temperament, likt personlighetstypen 

extraversion, deltagande i fritidsaktiviteter samt socialt stöd predicerade i sin tur låga nivåer 

av stress. Negativt temperament föreslås mottagliggöra studenterna för utbrändhet och socialt 

stöd föreslås vara en viktig faktor för att motverka detta. 

 I föreliggande studie mättes personlighet utifrån femfaktormodellen som 

används för att dela in individerna i olika personlighetstyper, men till skillnad från tidigare 

studier inom ämnet undersöktes stressen inte enbart utifrån personlighetstyper. Föreliggande 

studie lämnar variabelperspektivet och anammar ett individorienterat perspektiv som 

inkluderar skattningarna i samtliga fem dimensioner av femfaktormodellen. Ett 

individorienterat perspektiv innebär att fenomenet undersöks mer holistiskt och ett fenomen 

studeras på flera nivåer (Lövdén, Bergman, Adolfsson, Lindenberger & Nilsson, 2005). I detta 

perspektiv undersöks interaktionen mellan de olika personlighetsdimensionerna som 

tillsammans utgör en profil och sedan undersöks denna profil i förhållande till stress. Istället 

för att studera fenomenet stress utifrån en personlighetstyp utgår individperspektivet från 

betydelsen av interaktionen av samtliga delar i femfaktormodellen som tillsammans påverkar 

hur individen fungerar (Lövdén, Bergman, Adolfsson, Lindenberger & Nilsson, 2005). 
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Föreliggande studie 

Som ovan redovisats har forskning inom personlighetens relation till stress 

använt sig av ett variabelperspektiv vid undersökandet av upplevd stress i samband med 

personlighet. Det kan dock tänkas att en individ inte enbart utgörs av en 

personlighetsdimension utan utgörs av drag från flera olika dimensioner, en individs relation 

till stress kan möjligen tänkas påverkas av hur högt respektive lågt personen ligger i alla fem 

personlighetsdimensioner. För att få en mer holistisk bild av fenomenet kommer denna studie 

att lämna variabelperspektivet och istället undersöka fenomenet utifrån ett individorienterat 

perspektiv. Detta kommer att göras genom att undersöka hur högt respektive lågt individen 

ligger inom samtliga personlighetsdimensioner och utifrån detta skapa mer kompletta 

personlighetsprofiler genom en klusteranalys, dessa kluster sätts sedan i relation till 

upplevelsen av stress.  

 

Syfte  

Föreliggande uppsats avser belysa relationen mellan stress och personlighet ur 

ett holistiskt perspektiv som baseras på personlighetsprofiler snarare än ur ett 

variabelperspektiv. Så vitt vi vet finns inga studier som belyser personlighet och stress ur ett 

holistiskt perspektiv. Har vissa individer med en specifik personlighetsprofil mer fallenhet för 

att uppleva stress än andra? 

 

 Frågeställning 

 

Finns det skillnader mellan personlighetsprofiler avseende graden av upplevd stress? 

Hypotes 

 Individer som tillhör personlighetsprofiler med höga skattningar inom 

emotionell stabilitet, extraversion och öppenhet kommer att uppleva lägre grad av stress än 

individer med personlighetsprofiler som skattar lågt inom dessa personlighetsdimensioner. 

Låga skattningar inom emotionell stabilitet motsvarar höga skattningar inom neuroticism.   
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Metod 

 

Deltagare och urval 

Deltagarna i denna studie valdes ut genom ett bekvämlighetsurval. Kriterier för 

att delta i studien var att huvudsysslan för deltagaren skulle vara kontorsarbete, på grund av 

detta kontaktades endast organisationer som karaktäriserades av kontorsarbete. Den valda 

organisationen är ett svenskt företag med 146 anställda, där samtliga ingick i studien,  

medelåldern M= 46, SD= 0,50, åldersspann 22-66 år. Deltagarna bestod av 46 kvinnor 

(M=46,46, SD=10,56) och 43 män (M=45,51, SD=9,56).  

Av de 146 deltagare som enkäten distribuerades till valde 44 personer att 

inte delta och 13 av de insamlade enkäterna var ofullständiga. De enkäter som hade 

ofullständiga svar exkluderades från resultatet. Resultatanalysen genomfördes på sammanlagt 

89 enkäter. 

  

Material/Mätinstrument 

Två mätinstrument användes för att operationalisera stress och personlighet. 

Det ena mätinstrumentet avsåg mäta graden av självupplevd stress och det andra avsåg mäta 

personlighet. Stress skalan som användes är en svensk version av Perceived stress scale (PSS-

14) (Institutet för stressmedicin, 2012) som bygger på orginalmodellen av Cohen, Kamrack 

och Mermelsteins (1983). PSS-14 består av 14 frågor som har i syfte att bedöma i vilken grad 

den svarande upplevts sitt liv som stressande den senaste månaden. Skalan består av fem olika 

graderingar, Aldrig (0), Nästan aldrig (1), Ibland (2), Ganska ofta (3) samt Väldigt ofta (4). 

Svaren poängsätts efter ett system och får deltagaren en poäng på 24 eller mindre anses denne 

ha låga nivåer av stress. Har deltagaren 25 poäng eller mer anses denne ha höga nivåer av 

stress. Några av frågorna är reverserade, detta innebär att fråga 4, 5, 6, 7, 9, 10 och 13 

poängsätts omvänt. Den engelska original versionen av PSS-14 har visat god validitet och 

reliabilitet i ett flertal studier (Cohen, Kamarck & Mermelstein, 1983), den svenska versionen 

har ännu inte reliabilitet och validitets testats.                                          

Skalan som avser mäta personlighet är en förkortad svensk variant av 

femfaktorinstrumentet NEO PI-R, Ten-item-personality inventory (TIPI). NEO PI-R är ett 

väletablerat personlighetsinstrument med hög reliabilitet och validitet för att mäta 

personlighet och det har visat sig att den förkortade versionen som används i denna studie, 

TIPI, till stor del uppnår likvärdig validitet och reliabilitet som original testet (Gosling, 

Rentfrow & Swann, 2003). Inga reliabilitets- och validitetstester på den svenska versionen har 
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genomförts, dock har detta undersökts på tyska versioner av femfaktorinventarier som gett 

goda resultat (Rammstedt & John, 2007). Detta instrument syftar till att mäta en individs 

personlighetsdrag, testet innehåller tio frågor som berör de fem dimensionerna av 

femfaktormodellens drag: extrovert, neuroticism, öppenhet, samvetsgrannhet och 

sympatiskhet. Varje dimension utvärderas med två frågor. Deltagaren skattar hur mycket eller 

lite de angivna egenskaperna i frågorna passar in på deltagaren, skalan består av en likert- 

skala från 1-7, där 1 är håller inte alls med, 4 är varken håller med eller inte håller med och 7 

är håller med fullständigt. Fem av dessa frågor är reverserade, detta innebär att dessa frågor 

poängsätts omvänt. 

Enkäten innehåller även ett antal andra frågor som mäter bakgrundvariabler och 

ett antal andra variabler. Denna del bestod av tio frågor som undersökte arbetslivsbakgrund, 

arbetslivsupplevelser, antal barn samt ålder och kön. Frågorna rörande arbetslivsupplevelser 

är frågor som är relaterade till motivation, stress, ansvar och psykosocial arbetsmiljö. 

  

Tillvägagångsätt 

Studien genomfördes på ett svenskt företag. Information gällande studien 

skickades ut via organisationens intranät och samma information fanns även bifogad med 

enkäten som distribuerades till varje deltagare via mejl (se bilaga 1).                

Data samlades in via enkätverktyget surveymonkey. Påminnelser om 

deltagande i enkäten utskickades vid tre tillfällen, en av dessa påminnelser genomfördes av en 

anställd på företaget i chefsposition. 

  

Dataanalys 

Självupplevd stress utgör beroendevariabeln och de olika 

personlighetsprofilerna som framkom genom analysen utgör oberoendevariablerna, resterande 

frågor utgör bakgrundsvariabler.  Signifikansnivån för denna studie är p<.05. 

Analysprogrammet som användes är statistikprogrammet SPSS 22.  

För att identifiera olika personlighetsprofiler användes en klusteranalys, detta 

för att studera fenomenet utifrån ett individperspektiv och beakta samtliga variabler i 

personlighetsanalysen. Klustreringen skedde enligt Ward´s metod då den är fördelaktig för att 

åstakomma relativt jämt fördelade gruppstorlekar. En trekluster lösning valdes, detta för att 

tre kluster gav maximalt antal profiler samt användbara gruppfördelningar för att gå vidare i 

analysen och jämföra profilerna avseende nivåer av upplevd stress. För denna jämförelse 

användes en oberoende envägs anova med ett post hoc test. En variabelansats i form av en 
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regressionanalys genomfördes också för att jämföra med tidigare forskning.  

  

Forskningsetiska överväganden 

Enligt vetenskapsrådets (1990) riktlinjer angående forskningsetiska aspekter 

som bör beaktas ska deltagarna informeras om studiens syfte i förväg. Deltagarna ska även 

upplysas om frivilligt deltagande samt hur deras uppgifter kommer att behandlas. Detta 

uppfylldes genom ett informationsbrev där deltagarna fick information om förfarandet av de 

uppgifter som de delgav. De blev även informerade om att de när som helst hade rätt att 

avbryta sin medverkan.  Samtliga uppgifter hanterades i enlighet med konfidentialitetskravet, 

detta på grund av denna uppsats individorienterade ansats. Den individorienterade ansatsen 

kan ge detaljerad information om individen som kan generera högre förståelse och kunskap 

för fenomenet. 

Det insamlade materialet användes endast för forskningsändamålet. Samtliga 

deltagares svar var anonyma i denna undersökning, ingen av deltagarna går att spåra till en 

specifik personlighetsprofil (Vetenskapsrådet, 1990).  

 

Resultat 

 

Nedan redovisas och analyseras data från både ett variabelperspektiv och ett 

individorienterat perspektiv, detta för att uppvisa den teoretiska implikationen som en 

individansats bidrar till genom att belysa fenomenet ur ett mer holistiskt perspektiv.  

 

Variabelansats 

Resultatet av den linjära regressionen visade att data från denna studie 

överrensstämmer med tidigare forskning inom ämnet. Responsvariabeln utgörs av upplevd 

stress och prediktorerna utgörs av femfaktormodellens fem personlighetsdimensioner (tabell 

1).  

Regressionsmodellen var statistiskt signifikant [F(5, 83)=8.40, p<.001, R2=0.34, 

R2
adj

 = 0.30].  
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Tabell 1. Regressionstabell avseende samvariationen mellan personlighetsvaribler och 

upplevd stress. N=89.   

          

  B Beta  T Sig. 

Extraversion -0.94 -0.34 -3.32 .001 
Sympatiskhet -0.08 -0.02 -0.20 .84 
Samvetsgrannhet -0.30 -0.08 -0.78 .44 
Emotionell 
stabilitet -1.67 -0.46 -4.45 0 
Öppenhet 0.83 0.21 1.91 .06 

 

Enligt denna modell var personlighetsvariablerna emotionell stabilitet och 

extraversion signifikanta prediktorer för upplevd stress. Resterande personlighetsvariabler 

sympatiskhet, samvetsgrannhet och öppenhet uppvisade inte statistiska signifikanser 

 i denna analys. Variabeln öppenhet uppvisade dock en marginell signifikans (p=.06) (tabell 

1).  

Emotionell stabilitet var den prediktor med störst inverkan på självupplevd 

stress (tabell 1). Desto högre grad extraversion en individ har desto mindre stress upplever 

individen, extraversion och upplevd stress har en negativ samvariation (tabell 1) Desto högre 

emotionell stabilitet (motsatsen till neuroticism) en individ har desto lägre grad av stress 

upplever individen. Emotionell stabilitet och upplevd stress har en negativ samvariation med 

varandra.  

 

Individansats 

Individansatsen tillämpades för att i högre grad erhålla detaljerad information 

om personlighetens relation till upplevd stress, detta genom att skapa mer komplexa 

personlighetsprofiler.  

Klusteranalysen genererade ingen tydlig indikation på vilken klusterlösning som 

ansågs optimal (figur 1). Amalgameringstabellen uppvisade ingen markant förändring som 

påvisade vilken klusterlösning som var att föredra. En treklusterlösning valdes dock på grund 

av att denna lösning genererade ett meningsfullt antal personlighetsprofiler i förhållande till 

användbar fördelning av individer i varje kluster. Dessa kluster utgjorde tre olika 

personlighetsprofiler som användes för att gå vidare i analysen. 
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    Figur 1. En numerisk sammanfattning av klusterlösningen i förhållande till varje klusters 

distans till varandra.      

       

 

 

Figur 2. Treklusterlösningen som redovisar de tre personlighetsprofilernas värden inom 

samtliga personlighetsdimensioner.  

Not. Ex= Extraversion; Sy= Sympatiskhet; Sa= Samvetsgrannhet; Em= Emotionell stabilitet; 

Öp= Öppenhet.  
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Personlighetsprofil 1 bestod av N=19 individer vars medelvärde inom 

respektive personlighetsdimension var följande: Extraversion (M=6.26, SD= 2.23), 

Sympatiskhet (M=11.00 SD= 1.80), Samvetsgrannhet (M= 10.42, SD= 2.22), Emotionell 

stabilitet (M=10.26, SD= 2.66), Öppenhet (M= 9.26, SD=2.45). Individerna inom denna låg 

lägre i personlighetsdimensionen extraversion och också något lägre i 

personlighetsdimensionen öppenhet i förhållande till de andra dragen och profilerna.  

Personlighetsprofil 2 bestod av N=31 individer där medelvärdet inom respektive 

personlighetsdimension var följande: Extraversion (M=11.87, SD= 1.69), Sympatiskhet 

(M=10.61, SD= 2.03), Samvetsgrannhet (M= 10.97, SD= 2.12), Emotionell stabilitet (M=9.87, 

SD= 1.80), Öppenhet (M= 11.71, SD=1.49). Inom personlighetsprofil 2 hade individerna 

relativt lika nivåer inom samtliga personlighetsdrag, dessa värden låg på en medelnivå i 

förhållande till hela datasetet. 

Personlighetsprofil 3 bestod av N=39 individer där medelvärdet inom respektive 

personlighetsdimension var följande: Extraversion (M=11.64, SD= 1.74), Sympatiskhet 

(M=12.56, SD= 1.14), Samvetsgrannhet (M= 12.82, SD= 0.94), Emotionell stabilitet 

(M=12.85, SD=0.90), Öppenhet (M= 12.21, SD=1.36). Inom personlighetsprofil 3 hade 

individerna relativt lika nivåer inom samtliga personlighetsdrag men här låg värdena högt i 

förhållande till hela datasetet.  

I förhållande till personlighetsprofil 2 och 3 har individerna som tillhör 

personlighetsprofil 1 lägre värden inom personlighetsdraget extraversion, detta framkom 

genom klusteranalysen. Personlighetsdimensionen öppenhet låg även något lägre inom 

personlighetsprofil 1 än i de övriga profilerna. Klusteranalysen påvisade också att individerna 

inom personlighetsprofil 3 skiljde sig från individer inom övriga personlighetsprofiler genom 

att skatta höga värden inom samtliga personlighetsdimensioner. Individerna i 

personlighetsprofil 2 kännetecknades av att ha medelhöga nivåer inom samtliga 

personlighetsdimensioner enligt kluster analysen.  

Genom en oberoende envägs-ANOVA jämfördes de olika 

personlighetsprofilerna avseende självupplevd stress (Figur 3), denna analys visade en 

signifikant skillnad i stressupplevelsen mellan grupptillhörigheterna [F(2, 86)=10.61, p<.001, 

2
p=.20] 
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Figur 3. ANOVA-analysens resultat av personlighetsprofilernas stressnivåer. 

 

Resultatet indikerade att individer inom personlighetsprofil 1 upplevde högst 

nivå av stress i förhållande till övriga personlighetsprofiler i denna analys. Medelvärdet för 

personlighetsprofil 1 (M= 27.74, SD= 8.05) motsvarar höga nivåer av upplevd stress enligt 

mätinstrumentet PSS-14. Personlighetsprofil 3 hade istället ett medelvärde (M= 19.08, SD= 

7.12) som motsvarar låga nivåer av stress och är den profil som upplevde lägst nivåer av 

stress i denna analys. Personlighetsprofil 2 upplevde varken höga eller låga nivåer av stress 

enligt mätinstrumentet PSS-14(M= 24.90, SD= 7.12).  

Diskussion 

 

Föreliggande undersökning påvisade att det fanns skillnader mellan 

personlighetsprofilerna avseende graden av upplevd stress. Individer med grupptillhörigheten 

personlighetsprofil 1 upplevde hög grad av stress och denna grupp skiljde sig tydligt från 

individer med grupptillhörigheten personlighetsprofil 3 avseende detta. Personlighetsprofil 1 

utgjordes av de individer som uppvisade lägst värden inom extraversion i datasetet, detta var 

utmärkande för personlighetsprofilen. De individer som utgjorde personlighetsprofil 3 hade 

gemensamt att de skattade högt inom samtliga fem personlighetsdimensioner. Individerna 

som tillhör personlighetsprofil 1 hade höga nivåer av upplevd stress medan individerna med 

personlighetsprofil 3 hade låga nivåer av upplevd stress. 

När data analyserades ur ett traditionellt variabelperspektiv visade resultatet av 

den linjära regressionen att extraversion och emotionell stabilitet (motsatsen till neuroticism) 

predicerade självupplevd stress, detta stöds av tidigare forskning inom ämnet (Jacobs & 

Dodd, 2003; Conard & Matthews, 2008). Låg grad av extraversion har visat sig samvariera 
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med ökad upplevelse av stress (Jacobs & Dodd, 2003) vilket överensstämmer med 

föreliggande studie där detta också påvisas, personlighetsprofil 1 med högst nivå av upplevd 

stress utgjordes av individer med låga skattningar inom extraversion. 

Tidigare forskning inom ämnet påvisar att neuroticism samvarierar med upplevd 

stress (Suridjan et al., 2012; Celik & Oral, 2012), detta kunde dock inte utläsas ur denna 

studies resultat då personlighetsprofil 1 med högst nivå av stress inte uppvisade låga 

skattningar inom emotionell stabilitet.  

Personlighetsprofil 3, som uppvisade låga nivåer av stress, hade däremot höga 

skattningar inom extraversion och emotionell stabilitet vilket faller i linje med tidigare 

forskning där hög grad av extraversion och emotionell stabilitet påvisas samvariera med lägre 

grad upplevd stress (Jacobs & Dodd, 2003). Personlighetsprofil 3 hade höga skattningar inom 

samtliga personlighetsdimensioner, det kan spekuleras kring om det inte bara är höga 

skattningar av extraversion och emotionell stabilitet som bidrar till minskad stressupplevelse 

utan att det påverkas av höga skattningar inom samtliga dimensioner.   

Personlighetsprofil 2 var den profil som skattade lägst inom emotionell stabilitet 

vilket enligt tidigare forskning, utifrån variabelperspektivet, borde göra profilen till den mest 

stressade, detta visade dock inte utfallet. Trots lägst värden inom emotionell stabilitet bland 

profilerna var personlighetsprofil 2 inte den profil som upplevde högst grad stress. 

Personlighetsprofil 2 hade högre värden inom extraversion och öppenhet och låg lägre i 

sympatiskhet, samvetsgrannhet och emotionell stabilitet.   

Individer inom personlighetsprofil 1 uppvisade något lägre värden inom 

personlighetsdimensionen öppenhet i jämförelse med övriga personlighetsprofiler, detta kan 

påverka deras upplevelse av stress då forskning indikerat att individer som skattar högt inom 

öppenhet har en tendens att känna sig mer trygga i stressfulla situationer (Suridjan et al., 

2012). Detta kan tänkas vara en anledning till varför personlighetsprofil 2 inte upplevde högre 

grad stress än personlighetsprofil 1 trots lägre värden inom emotionell stabilitet, höga 

skattningar inom öppenhet kan tänkas ha en buffrande effekt på upplevd stress. 

Personlighetsprofil 2 hade även höga värden inom extraversion som är ett annat 

personlighetsdrag som i tidigare forskning har påvisat antydning till att predicera lägre nivåer 

av stress (Jacobs & Dodd, 2003), personlighetsdragen öppenhet och extraversion kan därmed 

tänkas ha en skyddande funktion som bidrar till att reducera den självupplevda stressen hos 

individer. 

Hypotesen att individer med låga skattningar inom emotionell stabilitet 

predicerades uppleva högre grad stress stämmer därmed inte med utfallet av studien då 
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personlighetsprofil 1, med högst grad stress, inte var den profil med lägst skattningar inom 

emotionell stabilitet. Dock skattade individerna inom personlighetsprofil 1 lägre i förhållande 

till de andra profilerna inom öppenhet och extraversion och inom profilen var öppenhet, 

extraversion och emotionell stabilitet de tre lägst skattade dimensionerna.  Hypotesen att 

individer med personlighetsprofiler med hög emotionell stabilitet, extraversion och öppenhet 

kommer att uppleva lägre grad av stress, realiserades i och med utfallet av studien. 

Ur ett variabelperspektiv genererade denna uppsats liknande resultat som 

tidigare forskning men genom en mer holistisk analys via ett individorienterat perspektiv 

framkom ett annat resultat. Om ett variabelperspektiv använts hade resultaten från varje 

personlighetsprofil sett annorlunda ut i förhållande till stress. Variabelperspektivet påvisar att 

de individer som har låg emotionell stabilitet är mest stressade vilket skulle innebära att 

personlighetsprofil 2 med lägst värden inom emotionell stabilitet hade skattats som den mest 

stressade profilen. Genom det individorienterade perspektivet framkom istället att individer 

inom personlighetsprofil 1, trots högre värden inom emotionell stabilitet, var mer stressade. 

Detta indikerar att resultatet från variabelperspektivet  och det individorienterade perspektivet 

inte är konsistent. Den teoretiska implikationen av denna studie blir därför att genom att 

studera fenomenet ur ett annat perspektiv än tidigare framkommer en annan bild av resultatet, 

vilket ger djupare förståelse för personlighetens inverkan på stress.  

 

Metoddiskussion  

Det kan tänkas att samplets storlek påverkade utfallet av medelvärdet, det låga 

antalet i samplet gör att utstickande värden har en stor påverkan på medelvärdet, ett större 

deltagarantal skulle därför vara önskvärt.  

Tidigare forskning har pekat ut neuroticism som en faktor i stressupplevelse, 

detta framgick dock inte tydligt i denna undersökning där den mest stressade 

personlighetsprofilen inte uppvisade särskilt hög skattning inom denna 

personlighetsdimension. Resultatets utfall kan ha påverkats av mätinstrumentets formulering 

avseende frågorna för emotionell stabilitet. Människan har en tendens att vilja tillskriva sig 

själv positiva egenskaper, frågan i enkäten där deltagaren ska svara på i hur hög grad 

individen ser sig själv som kritisk och grälsjuk kan ha upplevts som egenskaper som är icke 

önskvärda att tillskriva sig själv. På grund av denna formulering kan skattningarna i denna 

dimension påverkats. Testet som användes i denna studie är en förkortad version av det längre 

personlighettestet NEO PI-R, förkortade versioner har uppvisat god reliabilitet men trots detta 

kan det möjligen vara fördelaktigt att använda den längre versionen för att komma åt flera 
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aspekter och få en tydligare kartläggning av personligheten (Gosling, Rentfrow & Swann, 

2003), då den förkortade versionen endast utvärderar varje personlighetsdimension utifrån två 

frågor vardera.  

 

Praktisk relevans 

 Utfallet av studien kan bidra med ökad kunskap kring varför vissa individer 

lättare upplever stress än andra. Denna kunskap kan användas i t.ex. arbetslivet för att 

förebygga stress hos individer med personlighetsprofiler som tenderar att uppleva högre 

stress. Exempel på användningsområden i arbetslivet är att denna kunskap kan användas till 

att förbättra förutsättningar för individer att prestera i arbetet, genom att ha förståelse för hur 

medarbetarna fungerar i förhållande till stress kan deras kompetens bättre omhändertas. Den 

nya kunskapen som studien genererat angående personlighet och stress kan också göra 

individer medvetna om sin personlighets relation till stress och ge möjlighet till att vidta 

åtgärder för att bättre hantera detta på ett individuellt plan.  

 

Förslag till fortsatt forskning 

  Fortsatt forskning inom ämnet kan förslagsvis fokusera på att utvidga 

individperspektivet ytterligare. Profilerna kan utvecklas till att innefatta fler aspekter som 

skulle kunna påverka stressupplevelsen hos individer, så som exempelvis familjeliv, fritid och 

arbetsrelationer. Krav- stöd- kontroll modellen är en beprövad stressmodell som också skulle 

kunna inkluderas i utformningen av profilerna. Krav- stöd- kontroll modellen anser att den 

primära källan till arbetsrelaterad stress är en funktion av arbetskrav och graden av kontroll 

som individen har över sitt arbete, socialt stöd på arbetsplatsen inkluderas i modellen då det 

anses ha en dämpande effekt på arbetsrelaterad stress (Garbarino, Chiorri & Magnavita, 

2014). Att inkludera fler aspekter i undersökningen kan bidra till en mer detaljerad 

kartläggning av vilka faktorer som i relation till varandra (kluster) ger benägenhet till stress 

och genom detta generera en djupare förståelse för fenomenet.  

 Genom den individorienterade ansats som tillämpades i denna studie framkom 

aspekter av personlighetens relation till upplevd stress som inte hade kunnat utläsas om det 

traditionella variabelperspektivet använts. Det är interaktionen mellan värdena inom de olika 

personlighetsdimensionerna som kan påverka vilken grad av stress individen upplever, inte 

enbart hur en individ skattar inom en viss variabel. Individer påverkas av komplexa 

uppsättningar av faktorer och för att utvinna djupare förståelse för individens relation till 
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självupplevd stress bör detta studeras på ett sätt som tar hänsyn till denna komplexitet och 

därmed inkluderar fler aspekter som kan tänkas påverka individens relation till stress.  
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Vill du delta i en studie som handlar om självupplevd stress? 

Studien syftar till att belysa relationen mellan självupplevd stress och personlighet. Vi som 

anordnar denna studie heter Lovisa Nordqvist och Beatrice Lundgren och studerar sista året 

på personalvetarprogrammet på Högskolan i Gävle. Denna studie kommer att ligga till grund 

för vårt examensarbete. Vi söker just nu deltagare. Deltagande innebär att besvara en enkät 

som tar ca 10 minuter. Enkäten kommer att bestå av 33 kryssfrågor totalt som tillsammans 

kommer att undersöka personlighet och stress samt ett antal andra parametrar.  

Uppgifterna kommer att behandlas konfidentiellt och ditt deltagande är anonymt. Resultaten 

redovisas i form av ett examensarbete vid Högskolan i Gävle. Den slutgiltiga rapporten 

kommer även att skickas till organisationen. Deltagande är helt frivilligt och du kan när som 

helst avbyta enkäten. Vi är mycket tacksamma om så många som möjligt deltar då era svar är 

av allra största betydelse för vår studie.  

Kontakta gärna oss om du har några frågor kring studien.  

Lovisa Nordqvist, Beatrice Lundgren, e-post: lovisa.beatrice.hig@gmail.com 

Handledare: Johan Willander, e-post: johan.willander@hig.se 

Tack för ditt deltagande!  
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