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Abstrakt 

      

Bakgrund: Tidigare studier har visat att personlighet inverkar på stressnivån där extraversion 

och conscientiousness har haft det genomgående starkaste sambandet. Resultaten är dock inte 

entydiga och mer studier krävs för en ökad förståelse av personlighet och stress. Syftet med 

denna studie var att undersöka sambandet mellan studenters personlighet och upplevda stress. 

Metod: I ett bekvämlighetsurval användes mätinstrumenten Perceived Stress Scale och 

NEO-FFI. Nittioåtta universitetsstudenter deltog i studien, varav 37 var män och 61 var 

kvinnor. Medelåldern var runt 24 år för båda könen. En multipel regressionsanalys gjordes för 

att se vilka prediktorer som hade störst förklaringskraft på stress. I analysen inkluderades 

utöver personlighet även ålder, kön och utbildningsår. 

Resultat: Resultaten visade ett signifikant samband mellan conscientiousness och 

stress (p<.001). Däremot sågs inga statistiskt signifikanta samband mellan extraversion, 

agreeableness, openness och upplevd stress. Dessutom hittades en signifikant könsskillnad 

gällande stress (p<.001) som innebär att kvinnor var mer stressade än män. Inget signifikant 

samband hittades med ålder och utbildningsår. 

Slutsats: Resultatet bekräftar tidigare fynd som visat samband mellan stressnivå och 

personlighetsegenskapen conscientiousness. Avsaknaden av samband mellan de övriga 

variablerna i den här studien indikerar att de resterande personlighetsegenskaperna inte tycks 

inverka på universitetsstudenters stressnivå. Undersökningen bekräftar också tidigare studier 

gällande att kvinnor är mer stressade än män. 
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Abstract 

Background: Previous studies have shown that personality has an impact on people’s stress 

levels where extraversion and conscientiousness has shown the strongest relationship. Due to 

various results in the field more studies are needed to get a better comprehension of the 

relationship between personality and stress. The aim of this study was to examine whether 

students’ personality is related to perceived stress. 

 Method: The Perceived Stress Scale and the NEO-FFI were used in a 

convenience sample. Ninety-eight university students participated in the study out of which 

37 were men and 61 were women. The mean age was 24 years. A multiple regression analysis 

was made to investigate which predictors had the strongest explanation value on stress. In 

addition to personality, the analysis also included age, gender and years of education. 

 Results: The result showed a significant relationship between conscientiousness 

and stress (p<.001). However there were no statistically significant relationship between 

extraversion, agreeableness, openness and perceived stress. Furthermore a significant 

relationship was found regarding gender and stress (p<.001) showing that women were more 

stressed than men. No significant relationship was found with age and years of education.  

Conclusion: The result confirms previously findings regarding the significant 

relationship between stress levels and conscientiousness. The absence of relationship between 

the remaining variables in this study indicates that the other personality traits don't seem to 

have an influence on students’ stress level. The study also confirms previous findings that 

women are more stressed than men.  
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Introduktion 

I dagsläget upplever de flesta studenter stress som ett normaltillstånd snarare än vid ett kritiskt 

läge (CSN, 2013). Detta gör ämnet stress aktuellt att undersöka. Något som kan antas påverka 

stressupplevelsen är vår personlighet, då personligheten formar oss som individer (Rydén & 

Stenström, 2015). Syftet med studien är att få vetskap om huruvida studenters 

personlighetsegenskaper har en påverkan på upplevd stress. Tidigare forskning har visat på att 

neuroticism och stress har ett starkt samband (Ebstrup, Eplov, Pisinger & Jörgensen, 2011). 

Då neuroticism definitionsmässigt överlappas av stressbegreppet kommer det inte att 

inkluderas i vår studie. Då tidigare studier (Ebstrup et al., 2011) har hittat negativa samband 

mellan stress och extraversion, openness, agreeableness samt conscientiousness är det 

intressant att se vilken av dessa personlighetsegenskaper som har högst skydd mot stress. 

Sådan kunskap kan skapa förståelse för personlighetens roll i vårt hälsotillstånd. Då kön har 

visat sig vara relaterat till stress fanns också intresse för att undersöka om kön påverkar 

relationen mellan personlighet och stress (Ebstrup et al., 2011). Vi vill även kontrollera för 

utbildningsår och ålder då vi tror dessa kan påverka studenters stressnivå. 

Personlighetsegenskaper kommer i denna studie även benämnas som 

personlighetsdimensioner. 

 

Frågeställningen är således vilken av personlighetsegenskaperna extraversion, openness, 

agreeableness och conscientiousness som är starkast relaterad till upplevd stress? Vidare 

gäller frågan om könstillhörigheten är relaterad till stress. 

  

Personlighet 

 

McCrae och Costa förklarar personlighet som en psykologisk process där upplevelser och 

handlingar samspelar (McCrae & Costa, 2008). Personlighet är en individs psykologiska och 

fysiologiska egenskaper som bidrar till bestående och särskiljande mönster av känslor, tankar 

och beteenden. En person som besitter en hög grad av en viss personlighetsegenskap är mer 

trolig att visa upp detta beteende i olika situationer. Däremot innebär inte detta att exempelvis 

en utåtriktad person aldrig har ensamma och lugna stunder. Enligt McCrae och Costa är 

personligheter huvudsakligen stabila över tid i vuxen ålder (McCrae & Costa, 2003). 
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Femfaktormodellen klassificerar personligheten i fem olika dimensioner. Dessa är 

neuroticism, extraversion, openness, conscientiousness och agreeableness. Neuroticism 

inkluderar personlighetsegenskaper såsom oro, ängslighet och lättretlighet medan en låg grad 

på denna dimension innefattar emotionell stabilitet. Extraversion karaktäriseras av att vara 

bland annat optimistisk, aktiv, utåtriktad och social medan en person med låg grad är mer 

reserverad och tillbakadragen. Openness innefattar faktorer som nyfikenhet, kreativitet och att 

vara öppensinnad medan en låg grad kan innebära att en person är mer traditionsbunden och 

bunden till vanor. Individer som tillhör kategorin conscientiousness har en tendens att vara 

mer organiserade, noggranna och självdisciplinerade och en person med låg grad är mindre 

noggrann. Agreeableness innefattar egenskaper som social följsamhet medan en låg grad på 

denna dimension innefattar bland annat social egensinnighet, ibland med inslag av 

narcissistiska egenskaper samt misstänksamhet (McCrae & Costa, 2003). McCrae och Costa 

(2003) lyfter upp att det är viktigt att inte sätta personlighetsegenskaper i bra och dåliga fack. 

Det vill säga att en låg grad av exempelvis extraversion inte innebär något negativt.  

 

Stress  

 

Psykologisk stress är ett förhållande mellan individen och individens upplevelse av 

omgivningen som påverkar välmåendet. Stress uppstår om miljön upplevs för ansträngande 

eller överstiger personens förmåga att hantera situationen. Personer värderar situationer på 

olika sätt vilket är avgörande för om psykologisk stress uppstår i en given situation (Lazarus 

& Folkman, 1984). 

Yttre omständigheter kan resultera i inre störningar hos en individ, både 

psykologiskt och fysiologiskt. Människor är olika sårbara för stressfyllda situationer. Aaron 

Antonovsky menar att en stark känsla av sammanhang hos en person gör att denne får en 

högre stresstolerans eftersom personen då kan se hinder som utmaningar snarare än som hot 

(Rydén & Stenström, 2015). 

Enligt Lazarus (1999) är en del personer mer reaktiva för stress än andra vilket 

kan bero på hur de värderar en situation. Beroende på hur situationen värderas kan människor 

visa olika fysiologiska reaktioner trots att de psykologiska reaktionerna varit snarlika 

varandra. En ytterligare förklaring till varför människor är olika sårbara för stress är enligt 

Rydén och Stenström (2015) att personlighetsfaktorer har en inverkan på hur påfrestningar 

upplevs. Vår tolkning och upplevelse av en situation är avgörande för uppkomsten av stress. 
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Hantering av stress kallas coping och utgörs av de beteenden, tankar och 

handlingar som uppkommer när en person ställs inför något svårhanterligt (Rydén & 

Stenström, 2015). Genom copingstrategier kan ett fungerande vardagsliv uppnås vilket 

exempelvis kan ske genom att rätta till, ta bort eller anpassa sig till faktorer som orsakar stress 

(Ogden, 2012). 

Det finns olika uppfattningar om huruvida copingstrategier är situationsstyrda 

eller personbundna. När det gäller personbundna copingstrategier har det visat sig att 

exempelvis neurotiska individer har ett mindre flexibelt sätt att hantera stress, vilket innebär 

att de är mer personbundna än situationsstyrda. Coping kan även delas in i problem- och 

känslofokuserade strategier. En problemfokuserad coping handlar om att ha ett praktiskt 

förhållningssätt och göra aktiva handlingar för att försöka lösa de problem som uppstår. 

Känslofokuserad coping handlar istället om att hantera de känslor som uppstår vid stress 

(Rydén & Stenström, 2015). 

 

Tidigare forskning 

 

Ardelt (2000) tar upp att Costa och McCrae anser att personlighet är genetisk och därför inte 

förändras till följd av omgivningen. Författaren motsätter sig Costa och McCraes ståndpunkt 

gällande att personligheten inte kan förändras utan förblir stabil under livets gång. Ardelt 

menar istället att personlighet kan förändras, vilket även ytterligare forskning visat (Specht, 

Egloff & Schmukle, 2011). 

Ebstrup et al., (2011) undersökte förhållandet mellan upplevd stress, 

personlighetsegenskaperna som ingår i femfaktorteorin samt self-efficacy. Resultatet visade 

att alla personlighetsegenskaper förutom openness var signifikant relaterade till stress. 

Openness blev dock signifikant när self-efficacy inkluderades. Neuroticism hade det starkaste 

sambandet samt korrelerade positivt med stress. De övriga personlighetsegenskaperna hade ett 

negativt samband med stress. Extraversion och conscientiousness hade medelstor 

effektstorlek medan openness och agreeableness hade en liten effektstorlek för 

stressupplevelsen. Detta innebär att openness och agreeableness hade mindre betydelse för 

stressupplevelsen. Det negativa sambandet mellan extraversion och conscientiousness 

gällande stress förklarades till stor del av att de även hade hög self-efficacy. Resultatet visade 

även att kvinnorna hade högre upplevd stressnivå än män. Likt Ebstrup et al., (2011) använde 

Hao och Long (2003) sig av femfaktormodellens personlighetsdimensioner. I sin 

undersökning av anställdas stress kom även de fram till att neuroticism, extraversion, 
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agreeableness och conscientiousness var signifikant relaterade till stress. Även Conard och 

Matthews (2007) studie indikerade ett positivt samband mellan neuroticism och stress. 

Studien undersökte arbetande studenter. Resultatet från studien visade att neuroticism var den 

huvudsakliga orsaken till upplevd stress i en given situation och inte deras självrapporterade 

arbetsbelastning. 

Likt Conard och Matthews har Celik och Oral (2013) kommit fram till att 

personlighet är en stor bidragande faktor till ohälsa. Det visade sig även att 

personlighetsegenskaperna extraversion och conscientiousness var relaterade till utbrändhet. 

Även Armon, Shirom och Melamed (2012) undersökte conscientiousness i samband med 

utbrändhet. Författarna kom fram till att conscientiousness var negativt relaterad till 

utbrändhet. Även här hittades ett positivt samband mellan neuroticism och utbrändhet. 

Grant och Langan-Fox (2007) undersökte i sin studie personlighetsegenskaper 

och dess påverkan på arbetsrelaterad stress, där conscientiousness var relaterad till stress. 

Studien visade att de viktigaste personlighetsegenskaperna för välbefinnande var extraversion 

och conscientiousness medan neuroticism var negativt relaterad till välbefinnande. 

Personlighetsegenskaperna agreeableness och openness hade mindre inverkan på en persons 

välbefinnande. 

Likt Ebstrup et al., (2011) fann Kim et al., (2016) att kvinnor hade högre 

stressnivåer än män. Detta då kvinnor visade sig ha högre grad av neuroticism och 

agreeableness och lägre grad av extraversion och conscientiousness. Studiens resultat visade 

även att de deltagarna som hade högre nivåer av neuroticism och lägre nivåer av extraversion, 

agreeableness och conscientiousness upplevde högre nivåer av stress. 

Geisler, Wiedig-Allison och Weber (2009) undersökte femfaktormodellen, 

intelligens och social attraktivitet. Studien visade att problemfokuserat beteende och förmågan 

att ändra om sina tankebanor var relaterat till högre nivåer av extraversion, agreeableness, 

conscientiousness och openness. Till skillnad från Geisler et al., visade en studie av Burgess, 

Irvine och Wallymahmed (2010) att openness, agreeableness och conscientiousness var 

relaterade till problemfokuserad coping hos sjuksköterskor på intensivvårdsavdelningen. 

Vidare undersökte Burgess et al., även förhållandet mellan arbetsrelaterad stress och 

personlighetsegenskaper, vilket visade ett negativt samband mellan conscientiousness och 

arbetsrelaterad stress. 
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Hypotes 

 

Mot bakgrund av ovannämnd litteratur och forskning är studiens hypotes att samtliga 

personlighetsegenskaper korrelerar negativt med stress där extraversion har starkast samband. 

Vidare antas att kvinnor upplever en högre grad av stress än män.  

 

Metod 

 

Deltagare  

 

Genom ett bekvämlighetsurval samlades enkäter in från 115 individer där kravet var att de 

skulle vara studenter på Linnéuniversitetet i Växjö. Det slutgiltiga stickprovet bestod av 98 

personer. De 17 bortfallen berodde på ofullständigt ifyllda enkäter. Det var 61 kvinnor och 37 

män med ett åldersspann mellan 18 och 36 år som deltog. Medelvärdet för åldern var 24 år. 

Deltagarnas utbildning varierade mellan ett till sju år. 

 

Instrument   

 

Studenternas upplevda stress undersöktes genom en svensk version av instrumentet 

“Perceived Stress Scale” (Institutet för stressmedicin, 2012) som har sitt ursprung i modellen 

skapad av Cohen, Kamrack och Mermelstein (1983). Detta formulär undersöker en persons 

generella upplevda stress (Cohens et al., 1983). Instrumentet består av 14 frågor som 

besvarades genom en femgradig Likertskala. Svarsalternativ 0 motsvarar aldrig och 

svarsalternativ 4 motsvarar väldigt ofta. Ett högt score innebar att deltagaren var stressad 

medan ett lågt score innebar att deltagaren inte var stressad. Det högsta poänget som gick att 

få var 56. Ett av påståendena för att mäta individens upplevelse av sin känslomässiga tillvaro 

löd ‘’Jag har känt mig nervös och stressad’’. Sju av frågorna var omvända och vändes tillbaka 

i samband med kodning av data, som exempelvis ‘’Hur ofta har du under den senaste 

månaden kunnat kontrollerat irritationsmoment i ditt liv?’’. En itemanalys för stress gjordes 

vilken visade en cronbach’s alpha på .86 vilket tyder på hög reliabilitet.  

Personlighet mättes med hjälp av en svenskspråkig version av “NEO Five Factor 

Inventory” (Bratt, Stenström & Rennemark, 2016) som består av 60 items med en femgradig 

Likertskala där 0 motsvarar instämmer inte alls och 4 motsvarar instämmer helt och hållet. 



9 
 

Dock reducerades frågeformuläret från 60 items till 48 items då påståenden om neuroticism 

exkluderades. Av samtliga frågor var 23 frågor omvända. Dessa inverterades efter 

inmatningen av svaren i SPSS. Instrumentet ställde 12 frågor om varje personlighetsegenskap. 

Ett högt score på respektive 12 frågor indikerade att deltagarens personlighet hade en hög 

grad av den personlighetsegenskapen. Ett lågt score indikerade att deltagaren visade en låg 

grad av den personlighetsegenskapen. Exempelvis innebär ett högt score på de 12 frågorna 

gällande extraversion större sannolikhet för deltagaren att vara utåtriktad och aktiv medan ett 

lågt score innebär större sannolikhet att deltagaren är reserverad och lugn (McCrae & Costa, 

2003). Det högsta poänget som gick att få på respektive personlighetsegenskap var 48. 

Instrumentets reliabilitet undersöktes genom att göra en itemanalys där cronbach's alpha var 

.733 för extraversion, .740 för agreeableness, .798 för conscientiousness och .721 för 

openness. 

 

Procedur  

 

En pilotstudie på fem personer genomfördes för att kontrollera enkätens validitet. Det gavs 

även utrymme för eventuella synpunkter gällande förändringar. Två av deltagarna ansåg att 

orden metodisk och kontroversiell var svåra att förstå och därför lades en kort förklaring till 

för dessa orden. En ytterligare synpunkt som framkom var att de vända frågorna var mindre 

tydliga. Eftersom dessa frågor finns till för att kontrollera deltagarnas uppmärksamhet valde 

vi att behålla frågornas struktur. Utöver dessa synpunkter var enkäten lättförståelig. 

De vetenskapliga artiklarna hämtades från databasen Psychinfo. För att 

artiklarna ska kunna vara legitima att använda i ett vetenskapligt syfte inkluderades enbart de 

artiklar som var peer-reviewed. Valet av litteratur begränsades till att enbart omfatta fakta om 

personlighet och stress skrivet av forskare. 

Insamlandet av data skedde genom att gå fram till studenter i fem olika 

byggnader på Linnéuniversitetet. Datainsamlingen gjordes vid två olika tillfällen. Första 

insamlingen utfördes under en heldag för att inkludera både förmiddag och eftermiddag, 

medan den andra insamlingen skedde under förmiddagen dagen efter. I ett försättsblad till 

enkäten informerades deltagarna om att deras deltagande var anonymt och att informationen 

skulle behandlas statistiskt samt enbart användas i forskningssyfte. De informerades även 

muntligt om syftet med studien, det frivilliga deltagandet samt rätten att avbryta enkäten när 

som helst utan att ange skäl. 
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När datan var inmatad i SPSS kodades de vända påståendena om. Därefter 

gjordes en itemanalys för att se enkätens reliabilitet. Deskriptiv data sammanställdes för att 

presentera medelvärden för stress, samtliga personlighetsegenskaper, kön och antal deltagare. 

För att undersöka sambandet mellan prediktorerna gjordes först en bivariat korrelation för att 

undersöka om de inkluderade variablerna korrelerade med varandra. Därefter användes en 

multipel regressionsanalys för att avgöra vilken av personlighetsegenskaperna som hade högst 

skydd mot stress. Två olika modeller skapades där personlighetsegenskaperna matades in i 

första modellen medan kön, utbildningsår och ålder lades till i den andra modellen. För att 

undersöka könsskillnader i stress och personlighetsegenskaper gjordes fem envägs-

mellangrupps-ANOVOR. 

 

Etik 

 

Samtliga krav inom individskyddskravet uppfylldes. Deltagarna blev informerade både 

muntligt och skriftligt om att de kunde avbryta undersökningen när som helst utan att ange 

skäl samt att det var helt frivilligt att delta. För att deltagarna skulle kunna kontakta oss 

gällande frågor eller studiens resultat inkluderades en mejladress i enkäten. Deltagarna i 

undersökningen var anonyma och enkäterna behandlades statistiskt konfidentiellt, vilket 

innebar att det inte gick att förknippa resultat till enskilda individer. Nyttjandekravet 

uppfylldes då den insamlade datan enbart användes i forskningssyfte. Deltagarna var 

självständiga och myndiga studenter, vilket gjorde att samtyckeskravet uppfylldes. Till följd 

av detta kunde de själva avgöra om de ville delta i undersökningen eller inte. Vi anser att 

stress inte är ett känsligt ämne. Dock kan svaren gällande personlighet påverkas av social 

önskvärdhet då personer gärna vill framstå så bra som möjligt.  
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Resultat 

 

Tabell 1 nedan visar medelvärden och standardavvikelser för män och kvinnor inom stress 

och samtliga personlighetsegenskaper. Totalt deltog 98 personer, varav 61 kvinnor och 37 

män. En envägs-mellangrupps-ANOVA visade att det fanns en signifikant könsskillnad i 

stress. F (1,96) = 26.93, p < .001, 𝜂𝑝
2 = .219. Kön förklarade 21.9 % av stress. Post hoc 

Bonferroni-tester visade att det totala medelvärdet för kvinnor (M = 27.57) var signifikant 

högre än det totala medelvärdet för män (M = 19.70). 

 

Tabell 1 Deskriptiv statistik 

 Kvinnor Män Total F P Partial Eta Squared 

N 61 37 98    

 M SD M SD M SD    

Stress 27.57 7.32 19.70 7.21 24.60 8.19 26.93 .000 .219 

Agreeableness 33.74 5.75 32.81 5.93 33.39 5.81 .585 n.s - 

Conscientiousness 31.98 5.60 33.65 7.27 32.61 6.30 1.622 n.s - 

Extraversion 31.59 4.97 31.68 7.00 31.62 5.79 .005 n.s - 

Openness 27.31 6.69 26.84 6.91 27.13 6.74 .113 n.s - 

M = medelvärde, SD = standardavvikelse, N = antal deltagare 

 

En Pearson’s korrelation visade att inga av prediktorerna var signifikant korrelerade med 

varandra. Samtliga antaganden för att utföra en multipel regressionsanalys var uppfyllda. 

Tabell 2 nedan visar Modell 1 och Modell 2. Modell 1 inkluderar agreeableness, 

conscientiousness, extraversion och openness som prediktorer. Modell 2 inkluderar även kön, 

utbildningsår och ålder som prediktorer. 
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Tabell 2 Multipel Regressionsanalys. Prediktortabell över personlighetsdimensionerna samt de 

övriga variablerna. Beroende variabel: stress 

 Modell 1 Modell 2 
 

Beta P Beta P C.I 

Extraversion .039 .684 .041 .639 -.186 - .302 

Agreeableness - .091 .338 - .129 .134 -.421 - .057 

Conscientiousness - .466 .000 - .409 .000 -.753 - -.311 

Openness - .063 .505 - .065 .448 -.284 - .126 

Kön   - .428 .000 -10.089 - -4.313 

Ålder   .006 .950 -.443 - .472 

Utbildningsår   .021 .818 -.952 - 1.202 

C.I = Confidence interval 

 

Den multipla regressionsanalysen i Modell 1 visade att variabeln conscientiousness var 

signifikant relaterad med stress F (4,93) = 6.575, p < .001. Modellen visar att de fyra 

prediktorerna förklarar 18.7 % av variansen i stress (Adjusted R2 = .187). Tabell 2 visar vilka 

regressionskoefficienter som har högst förklaringsvärde på den beroende variabeln stress. 

Conscientiousness var en signifikant prediktor med ett negativt samband med stress. 

Extraversion, agreeableness och openness var inte signifikanta prediktorer och hade därför 

inget förklaringsvärde på stress. 

I den fullständiga modellen där kön, ålder och utbildningsår inkluderades 

(Modell 2) visade den multipla regressionsanalysen att även kön var signifikant relaterad med 

stress F (7,90) = 8.560, p < .001. Modellen visar att de sju prediktorerna förklarar 35.3 % av 

variansen i stress (Adjusted R2 = .353). Tabell 2 visar vilka regressionskoefficienter som har 

högst förklaringsvärde på stress. Kön och conscientiousness var signifikanta prediktorer med 

negativa samband med stress där kön hade det högsta förklaringsvärdet. Utbildningsår och 

ålder var inte signifikanta prediktorer och hade därför inget förklaringsvärde på stress. 
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Diskussion 

 

Studiens resultat visade att conscientiousness var signifikant relaterad med stress, och visade 

på en negativ korrelation. Övriga personlighetsegenskaper var inte signifikant relaterade med 

stress. Resultatet visade också att det fanns en skillnad mellan män och kvinnors stressnivå, 

där kvinnorna upplevde högre stress. Således innebär detta att hypotesen till största del inte 

stöds. 

Likt vår studie undersökte Mörck och Åstedt (2007) studenter på 

Linnéuniversitetet samt använde sig av mätinstrumentet NEO-FFI. Jämfört med Mörck och 

Åstedts (2007) studie hade deltagarna i vår undersökning ett lägre medelvärde på 

conscientiousness, vilket kan bero på tillvägagångssättet vid insamlandet av data. Då de 

delade ut enkäter i anslutning till föreläsningar kan det antas att de fångade in fler personer 

med olika studietekniker och därmed inkluderade de som studerade i en informell miljö, som 

exempelvis hemma i vardagsrummet. Då vi enbart nådde de som studerade i formell miljö kan 

det vara en förklaring till att medelvärdena skiljde sig åt. Tillvägagångssättet kan även ha 

resulterat i att vi eventuellt inte nådde de individer som var mest stressade då det var möjligt 

att de valde att inte sitta i skolan. 

Burgess et al., (2010) hittade ett liknande fynd då de fann ett signifikant negativt 

samband mellan conscientiousness och arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskor. Författarna 

anser att en möjlig rekryteringsstrategi inom vården kan vara att efterfråga egenskaper som är 

relaterade till mindre stress. Sådana egenskaper kan även antas gynna studenter då de kan 

bidra till mer struktur i studierna. 

Grant och Langan-Fox (2007) studie om chefers arbetsrelaterade stress fann att 

conscientiousness och extraversion var de viktigaste personlighetsegenskaperna för 

välbefinnande. Detta motsäger vårt fynd med avseende på att inget signifikant samband fanns 

mellan stress och extraversion. En anledning kan vara att Grant och Langan-Fox inkluderade 

både psykologiskt och fysiskt välbefinnande medan vi endast fokuserade på psykologisk 

stress. Detta kan göra att forskarna fångar in en bredare aspekt av välbefinnandet. De fann 

också att conscientiousness skyddar mot stress. Ur ett företagsperspektiv är det fördelaktigt att 

anställa personer som har hög grad av conscientiousness för att de ska kunna klara av 

påfrestningar i arbetslivet. Detta kan göra att chefer och anställda mår bättre på arbetet och 

därav presterar bättre vilket i sin tur kan leda till mindre sjukskrivningar på arbetsplatsen. 
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Både Ebstrup et al., (2011) och Hao och Long (2003) hittade signifikanta 

samband mellan alla personlighetsegenskaper och stress, utöver openness. En möjlig 

förklaring gällande skillnaden till vår studie var att studierna i första fallet undersökte ett 

bredare åldersspann och i andra fallet arbetare. Då Ebstrup et al., inkluderade fler deltagare 

med spridda åldrar är det möjligt att en mer rättvis bild kan fångas in angående variationen i 

personligheten. Dessutom kan hanteringen av stress skilja sig åt beroende på ålder. Även Kim 

et al., (2016) undersökte ett brett åldersspann (19-69 år) och fann i sin studie att personer med 

högre nivåer av neuroticism och lägre nivåer av agreeableness, extraversion och 

conscientiousness var relaterat till högre stress. Det finns anledning att tro att äldre kan ha 

bättre copingkapacitet än yngre till följd av mer livserfarenhet. Då vårt ålderspann inte var så 

brett kan det ha påverkat hur vissa personlighetsegenskaper samverkat med stress. Därför kan 

även andra personligheter ha skydd mot stress beroende på hur man hanterar stress. En 

förklaring till Hao och Longs resultat kan vara att de fångar in olika människor och inte bara 

de som aktivt valt att sitta i en formell miljö, vilket studenterna som vi undersökte gjorde. 

  Ytterligare ett negativt samband mellan conscientiousness och ohälsa hittades av 

Celik och Oral (2013) i en studie om utbrändhet, vilket innebär att conscientiousness inte bara 

skyddar mot stress utan även mot utbrändhet. Armon et al., (2012) styrker detta i sin studie. 

Detta kan sägas vara gynnsamt för samhället eftersom conscientiousness då har ett skydd mot 

stress och i förlängningen utbrändhet. Detta kan vara viktigt att ha i åtanke då man kan anta 

att utbrändhet kan leda till minskad arbetsförmåga. 

Gällande könsskillnader fann både Ebstrup et al., (2011) och Kim et al., (2016) 

att kvinnor hade högre stressnivå än män. Detta stämmer även överens med vårt resultat. 

Enligt Kim et al., berodde detta på att kvinnor hade en högre grad av neuroticism och 

agreeableness och lägre grad av extraversion och conscientiousness. Detta går inte att 

applicera till vår studie då vi inte fann någon signifikant könsskillnad i 

personlighetsegenskaperna. Det kan finnas många andra möjliga bidragande faktorer till högre 

stressnivå hos kvinnor som exempelvis press i skolan. Enligt en undersökning av SCB från 

2015 upplever 60 % av kvinnliga gymnasieelever stress på grund av läxor eller prov jämfört 

med männen där endast 20 % upplever stress. De kvinnliga deltagarna i vårt stickprov kan ha 

känt mer press i skolan på grund av att de var inne i en tentaperiod. En hälsoundersökning 

bland gymnasieelever utförd av Skövde kommun (2014) visade att kvinnor känner sig mer 

stressade även i familjelivet och fritidslivet jämfört med män. Detta tyder på att kvinnor kan 

känna att de har mycket att leva upp till även utanför skolan. 
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Geisler el al., (2009) skrev om coping relaterat till personlighetsegenskaper där 

conscientiousness, extraversion, agreeableness och openness var relaterade till 

problemfokuserad coping. Burgess et al., (2010) fann ett liknande resultat, dock var openness 

inte signifikant relaterad i deras studie. Detta innebär att alla personlighetdimensioner förutom 

neuroticism är gynnsamma för hantering av stress. Conard och Matthews (2007) styrker att 

neuroticism har en negativ inverkan på stress. Även om coping kan bero på personligheten 

kan situationen spela lika stor roll. På grund av det signifikanta sambandet mellan 

conscientiousness och stress i vår studie finns det belägg för att de deltagarna även har en 

problemfokuserad coping. 

Med tanke på alla positiva fördelar med conscientiousness kan det vara viktigt 

att öva upp egenskaper inom denna dimension för att få ett bättre skydd mot stress. Som 

tidigare nämnt skriver Ardelt (2000) att enligt Costa och McCrae är personlighet genetiskt. 

Detta innebär att personligheten är stabil och därmed inte kan övas upp. Detta har dock på 

senare år ifrågasatts där exempelvis Ardelt (2000) har påvisat att personligheten förändras till 

följd av omgivningen. Då situationen kan vara mer avgörande för hur en person beter sig kan 

olika egenskaper visa sig och utvecklas. Positiv förstärkning kan exempelvis främja 

utvecklandet av olika egenskaper. Genom detta sätt finns det möjligheter att egenskaper inom 

conscientiousness utvecklas. 

  

Metodologiska aspekter 

  

De vetenskapliga artiklarna som refererats till i tidigare forskning publicerades år 2000 och 

framåt. Detta gör att studiernas resultat är aktuella, särskilt de studier som ligger nära i tid. 

Dock bör man ha i åtanke att annan forskning och nya insikter kan ha tillkommit och 

utvecklats. Eftersom studierna är gjorda i USA, Asien, Europa och Australien har de stor 

spridning i världen. Då alla studier har fått fram att conscientiousness är signifikant relaterat 

till stress är det därmed mer troligt att det går att generalisera resultatet till andra delar av 

världen, vilket kan anses vara en stor fördel. Det är spännande att liknande resultat även har 

erhållits i andra kulturer utöver Europa. Dock kan vårt resultat möjligen inte appliceras till 

andra kulturer i Sydamerika och Afrika. En ytterligare aspekt som är fördelaktig för 

generaliserbarheten är att mätinstrumenten PSS och NEO-FFI som användes i vår studie även 

användes av Ebstrup et al.,. Detta gör det möjligt att direkt jämföra resultaten studierna 

emellan. 
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Även om majoriteten av litteraturen av Lazarus och Folkman samt McCrae och 

Costa publicerades innan 2000-talet har de använts för att författarna anses vara de som 

definierade begreppen stress och personlighet. Övrig litteratur publicerades 2012 respektive 

2015 och anses därmed ha ny och relevant fakta inom områdena. Internetkällorna anses också 

vara legitima då exempelvis Centrala Studienämnden är en statistikansvarig myndighet. 

  Eftersom vår enkät var på svenska inkluderades inte de internationella 

studenterna vilket gjorde att vårt urval inte var representativt för hela Linnéuniversitetet. 

Bekvämlighetsurval är en annan aspekt som leder till att stickprovet inte är helt representativt 

för populationen. I detta avseende begränsas generaliserbarheten. Något annat som försvagade 

generaliserbarheten var att enbart studenter på Linnéuniversitetet undersöktes. För att få ett 

mer representativt stickprov för studenter i Sverige borde fler skolor inkluderats i studien. 

Detta innebär att resultatet möjligen inte kan generaliseras bortom Linnéuniversitetet och det 

kan leda till att vissa socioekonomiska grupper i samhället missas. 

  En begränsning som kan påverka resultatet är social önskvärdhet. Det finns 

alltid en osäkerhet kring huruvida deltagarna har svarat efter hur de vill framstå på grund av 

samhällets normer till skillnad från hur de egentligen beter sig. En ytterligare begränsning är 

risken med självskattning då metoden bygger på självinsikt hos deltagarna samt deras 

subjektiva uppfattning om sig själva och frågorna. Ett exempel på detta kan vara att det är lätt 

att överdriva sin stressnivå om man känner sig stressad för stunden. Detta kan leda till 

felbedömning. För att undvika felbedömningar gjordes en pilotstudie som medförde att orden 

metodisk och kontroversiell förklarades i enkäten, vilket höjde enkätens validitet.  

Eftersom insamlandet av enkäter skedde under en hel dag kunde vi fånga in olika typer av 

studenter och människor. Däremot gavs de studenter som studerar under kvällstid ingen 

möjlighet att delta, vilket kan ha påverkat resultatet. Dessutom är stress en faktor som varierar 

över tid vilket kan leda till att stressnivån kan se annorlunda ut beroende på exempelvis 

tentamensperioder och tidpunkter på året. Av den anledningen kan reliabiliteten ha minskat. 

Dock anser vi att reliabiliteten ändå uppnås då vi använt oss av väletablerade instrument. 

Något viktigt att ha i åtanke är att olika tredje variabler kan påverka sambandet i 

en MRA. Tredje variabler i denna studie skulle exempelvis kunna vara sömn, coping, olika 

tidpunkter samt self-efficacy. I studien av Ebstrup et al., förklarades det negativa sambandet 

mellan conscientiousness, extraversion och stress till stor del av self-efficacy, vilket tyder på 

att self-efficacy kan spela en stor roll för stressupplevelsen. Det finns därför alltid en risk att 

det är en tredje variabel och inte i vårt fall conscientiousness som ger utfall på stress. Trots att 
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en lösning kan vara att öva upp egenskaper inom conscientiousness är det viktig att tänka på 

att andra faktorer kan ha lika stor påverkan gällande att minska stress. 

  

Framtida forskning 

  

I framtida forskning hade det varit intressant att undersöka copingstrategier i relation till 

personlighet och stress. Mer ingående studier gällande problem- och känslofokuserad coping 

hade kunnat ge mer förståelse för hur dessa samverkar och därmed påverkar människors 

stressnivå. Geisler et al., (2009) undersökte coping i relation till stress genom ett experiment 

och nämner att framtida forskning borde undersöka om detta fenomen fortfarande gäller 

utanför laboratoriet. Därför vore det givande att göra en kvantitativ studie på detta område. 

För att kunna generalisera till en större population hade framtida forskning 

kunnat inkludera fler universitet för att på så sätt bredda perspektivet. Det hade även varit 

intressant att undersöka arbetare för att se om samma resultat erhållits. En studie om detta 

hade kunnat hjälpa arbetsgivare att få en medvetenhet och förståelse för vad personlighet kan 

ha för roll gällande stress. På så sätt kan de informera sina anställda om att alla har olika 

förutsättningar och genom detta skapa en förståelse för varandra. Dessa åtgärder kan hjälpa 

till att förebygga ohälsa på arbetsplatsen och bidra till ökat välbefinnande, vilket i sin tur kan 

leda till mindre utbrändhet. 
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