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Fem-Faktor modellen och stress 
- Personlighet som prediktor för upplevda påfrestningar? 

 
Elizabeth  O’Donnell 

 
 

Tidigare forskning visar att personlighet har betydelse för individens 
stressupplevelse. Särskilt individer högt i Fem-Faktor modellens 
personlighesdimension neuroticism tenderar att upplevd högre stressnivåer 
än övriga fyra personlighetsdimensioner extraversion, samvetsgrannhet, 
öppenhet och sympatiskhet. Denna studie undersökte relationen mellan 
samtliga personlighetsdimensioner, samt en del övriga variabler, och stress. 
Detta skedde utifrån fyra frågeställning med fyra tillhörande hypoteser. 152 
högskolestudenter deltog genom att besvara en enkät som bestod av 
översatta   versioner   av  Shafer’s  Five-Factor Personality Scale samt Cohen, 
Kamarck och Mermelsteins Perceived Stress Scale. Samt nio övriga 
bakgrundsvariabler.  Insamlad data undersöktes med korrelationer, 
regressionsanalys, t-test och variansanalys. Resultatet visade, i linje med 
tidigare studier, att personlighet har betydelse för upplevd stress. Högt 
neurotiska individer upplever mest stress. I denna studie kunde 36 % av 
variationen i stressupplevelse förklaras av personlighet. 
 
Keywords: stress, personality traits, big five, neuroticism, college students 

 
 

Inledning 
 
Otaliga studier har gjorts gällande stress bland studenter. De har bland annat fokuserat på 
upplevd stress, olika typer av stressorer för studenter, samt beteende för att hantera stress och 
depressiva symptom (Al-Zayyat & Al-Gamal, 2014; Chou et al. 2011; Hamaideh 2012; Misra 
et al., 2000). Det finns även många studier om upplevd arbetsstress i relation till 
personlighetstyp (Conard & Matthews, 2008; Törnroos et al., 2013; Zhang, 2012). Däremot är 
antalet studier om personlighet och upplevd stress betydligt färre, särskilt sådana utförda på 
gruppen studenter. Förhoppningen med denna studie är att ta reda på hur studenter upplever 
stress beroende på hur de skattar sig enligt fem-faktormodellens (FFM) personlighetsdrag 
extraversion, neuroticism, samvetsgrannhet (conscientiousness), öppenhet (openness) och 
sympatiskhet (agreeableness).  
 
 
Stress 
 
Lazarus tog ett stort steg framåt i stressforskningen då han utvecklade sin transaktionella 
modell om stress, vilken kom att bli den mest inflytelserika psykologiska stressmodellen de 
senaste årtiondena (Vollrath, 2001). Stressorer, vilka kan vara en händelser, ett stimuli eller 
betingelser som individen möter, producerar spänning (Lazarus & Folkman, 1984). Pågående 
stress kan även innebära frustration, låg tolerans, ångest och högt blodtryck hos individen 
(Grammon & Rose, 1991). Dessa är de fysiologiska, psykologiska och beteendemässiga 
konsekvenserna av stress. Relationen mellan stress och spänning kan regleras av situationella 
faktorer, som antingen kan betona eller dämpa effekten av potentiella stressorer, och forma 
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värderingen av stress. Lazarus och Folkman (1984) beskriver stress som en relation mellan en 
individ och en omgivning, som av individen bedöms som krävande eller bortom hennes 
tillgängliga resurser. Detta kallas för den transaktionella stressmodellen, då stress ses som en 
transaktion mellan individ och omgivning.  Enligt Lazarus (1993) består denna kognitiva 
process av tre olika steg; primär värdering, sekundär värdering och emotionella förutsägelser. 
I det första steget bestämmer sig individen för ifall situationen är positiv, negativ eller neutral. 
Det andra steget innebär att individen bedömer sina tillgängliga resurser och beslutar sig för 
hur hon ska respondera. I det sista steget förutspår man vilka känslor situationen kommer 
väcka hos en, och förutspår vilken känslomässig inverkan varje annan potentiellt respons 
skulle ha. Värderingen av situationen är vad som avgör eventuell stressreaktion samt dess 
intensitet, en universell process i vilken individer kontinuerligt uppskattar betydelsen av det 
som händer. Desto negativare bedömning av situationen samt ens egna resurser att hantera 
dessa, desto mer stress upplevs av individen. Dessa bedömningar görs inte bara en gång i 
början och hålls stabila, utan beroende på utvecklingen av situationen görs upprepade 
bedömningar   och   revideras   möjligtvis.   Därav   namnet;;   den   ”transaktionella”   modellen 
(Lazarus & Folkman, 1984). Värderingsprocesser formar stressreaktionen, och dessa 
processer influeras i sin tur av variabler i omgivningen samt inom individen. Beroende på 
individens mål och trosföreställningar kommer vissa saker tas med i den kognitiva 
evalueringen, medan annat selekteras bort (Lazarus, 1993). Lazarus och Folkman (1984) 
betonar individens värdering av stressfulla situationer snarare än den stressfyllda situationens 
förekomst eller storlek. Därav är en central aspekt av modellen att alla individer reagerar på 
liknande sätt vid samma typ situationer.  Responsen kan bero på situationella faktorer - och 
stressvärdering är den psykologiska mekanismen vilken stress producerar spänning. 

Nyare forskning har funnit att det även finns en skillnad mellan kvinnor och män gällande 
uppfattning och reaktion av stress, då de tenderar att värdera stressfulla situationer olika. 
Kvinnor upplever mer stress i livet än vad män gör, och reagerar i första hand emotionellt vid 
stress, medan männen i första hand reagerar beteendemässigt och kognitivt. (Brougham, Zail, 
Mendoza & Miller, 2009; Hamaideh, 2012; Matud, 2004; McDonough & Walters, 2001). 
Dock är det än oklart huruvida det finns en faktisk skillnad eller om skillnaden beror på 
könsroller och normer. Sociala roller och kulturella förväntningar är relevanta gällande 
stressfulla livserfarenheter då de avgör spannet av potentiella stressfulla upplevelser och ökar 
risken för exponering för vissa stressorer (Hamaideh, 2012). 

Det finns även en del medierande faktorer som kan påverka hur vi värderar stressfulla 
situationer, som exempelvis socialt stöd. Dock kommer det i denna studie inte läggas något 
större fokus på just detta då det redan gjorts många studier om socialt stöds betydelse för att 
hantera olika typer av påfrestningar (Ditzen & Heinrichs, 2014; Glozah & Pevalin, 2014; 
Sanguanklin et al., 2014; Upadhyay & Singh, 2014;). En annan potentiell buffert mot stress är 
husdjur. Förslagsvis då djuret upplevs som en nära vän, att man känner sig älskad, och 
upplever husdjuret i form av ett socialt stöd (Allen, 2003; Siegel, 1990). Även fysisk aktivitet 
har visat sig reducera perceptionen av stress och skydda vid exponering av stressorer, samt ge 
en bättre resistens mot fysiologiska och emotionella konsekvenser av psykisk stress. Förutom 
detta har fysisk aktivitet även visat bidra till andra positiva hälsoeffekter, som ett bättre 
humör, självbehärskning och social integration. Behandlingar i klinisk psykologi lindrar 
rutinmässigt de emotionella effekterna av stress som redan uppkommit hos individen, i 
jämföresle till detta tillhandahåller fysisk aktivitet ett sätt att förmildra effekterna av stress 
som inte äänu uppkommit (Salmon, 2001). (Greenwood et al., 2013; Rueggeberg, Wrosch & 
Miller, 2012; Salmon, 2001).  Rökning, vilket vissa individer upplever har en lugnande effekt 
vid stress, påverkar inte den genomsnittliga stressupplevelsen under en dag jämfört med en 
icke-rökare; rökare början sina dagar med en högre grad stress än icke-rökare, men avslutar 
sina dagar med en lägre stressnivå än icke-rökare (Parrott & Joyce, 1993). Dock har det visat 

http://link.springer.com/search?facet-author=%22Natthananporn+Sanguanklin%22
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sig att stress är en primär mekanism involverad i upprätthållandet samt återfall av rökning 
(Baer, Lichtenstein, Kamarck & Ransom, 1989). Stress främjar missbruksbeteenden för 
individer med ett beroende, genom att det ökar begäret och minskar självkontrollen för 
belöningssubstanser (Sinha, 2001; Mckee, 2011). 
 
 
Personlighet och dess relation till stress 
 
Personlighetsdrag omfattar ett brett spann av individuella skillnader gällande tankar, känslor 
och beteende (Caspi, Roberts & Shiner, 2005). Personlighetsdrag förmodas vara stabila och 
varierar alltså inte särskilt mycket hos en individ från dag till dag. Dock behöver 
personlighetsdragen inte alltid vara konstanta över hela livet, utan en individs personlighet 
kan förändras lite under en livstid (Hampson & Goldberg, 2006). Efter årtionden av 
personlighetsforskning har FFM utvecklats, eller Big Five, som den också kallas. Även fast 
FFM är ofta förekommande i studier och många teoretiker stöder att denna taxonomi 
innefattar samtliga personlighetsdrag (e.g. Digman, 1990; Goldberg, 1993), så finns det 
många andra personlighetsteorier som belyser andra aspekter än vad FFM gör. FFM är en 
generell taxonomi om personlighet som integrerar ett flertal tidigare personligshetssystem i 
fem grundläggande personlighetsdimensioner (John & Srivastava, 1999); extraversion (e.g. 
utåtriktad, social), sympatiskhet (e.g. medgörlig, förlåtande), samvetsgrannhet (e.g. 
självdisciplinerad, ansvarsfull), neuroticism (e.g. orolig, instabil), och öppenhet (e.g nyfiken, 
fantasirik) (John & Srivastava, 1999; McCrae & John 1992).  

Studier om stress och coping i fältet personlighetspsykologi har en lång tradition (Vollrath, 
2001). Inom hälsopsykologin finns det ett ökat intresse för att undersöka huruvida särskilda 
personlighetsdrag skulle kunna agera som resurser vid stressfyllda situationer. Exempel på 
personlighetsdrag som skulle kunna skydda mot stress är optimism (Scheier & Carver, 1985), 
Hopp (Snyder et al., 1991) och tro på den egna förmågan (self-efficacy) (Bandura, 1978). 
Studier som dessa har lagt grunden till att introducera olika typer av personlighetsbegrepp i 
den transaktionella stressforskningen (Vollrath, 2001). Nyare forskning har visat att optimism, 
hopp, tron på den egna förmågan, känsla av sammanhang (sence-of coherence) och inre 
kontrollokus (internal locus of control) vilar tungt på personlighetsfaktorn neuroticism och 
även extraversion samt samvetsgrannhet (Larsson & Kallenberg, 1999, Marshall et al., 1994, 
Smith et al., 1992). Judge, Eres, Bono och Thoresen (2002) föreslår att i alla fall neuroticism 
kan vara del av en underliggande dimension som inrymmer självförtroende, locus of control, 
och generell self-efficacy. Personlighetsdragen neuroticism, extraversion och samvetsgrannhet 
som nämns, är del av FFM, vilken aktuell forskning indikerar på, är viktig i varje aspekt av 
stressprocessen (Vollrath, 2001). 

FFMs personlighesdimension neuroticism spelar en särskild stor roll i värderingen av 
stress. Personer som ligger väldigt högt i detta personlighetsdrag kan även tolka banala, 
vardagliga situationer som hotande (Bolger & Schilling, 1991; Gallahger, 1990; Shewchuk, 
Elliot, MacNair Semands & Harkins, 1990). Huruvida man värderar en händelse som hotande 
eller som en utmaning framträder från ens uppfattning om tillgängliga (eller icke tillgängliga) 
resurser för att hantera den (Lazarus & Folkman, 1984). En individs värdering av stressfulla 
situationer är delvis beroende av hennes nivå av neuroticism och extraversion. Neurotiska 
individer tenderar att uppfatta sina resurser som otillräckliga, och tolkar därför situationer som 
ett hot, då man inte kommer kunna hantera den på ett lämpligt sätt. I kontrast till detta brukar 
personer som ligger högt i extraversion oftare istället se dessa situationer som utmaningar. 
Detta kan även förklaras genom att individer högt i neuroticism tenderar att ha en en 
känslighet mot bestraffning (punishment sensivity), vilket leder till selektiv uppmärksamhet 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886912002309#b0060
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till det potentiellt negativa utfallet av en stressfull situation. Personer högt i extraversion har 
istället en belöningssensibilitet (reward sensivity), vilket ger dessa personer viktig motivation 
till att hantera den upplevda utmaningen (Gallagher, 1990). 

I studier om upplevd jobbstress visar just neuroticism den starkaste och mest konsekventa 
korrelationen med upplevd stress (e.g Törnroos et al., 2013; Zhang, 2012). Den näst starkaste 
prediktorn för arbetsrelaterad stress är samvetsgrannhet, följt av extraversion, öppenhet, och 
slutligen sympatiskhet på sista plats (Zhang, 2012). De högt i neuroticism upplever mer stress 
än de individer som ligger lågt i detta personlighetsdrag, oberoende av graden utav faktisk 
arbetsbelastning. Antal dagliga stressorer har inte heller någon betydelse (Conrad & Matthews, 
2008). Hög neuroticism relateras, oberoende av graden av faktiskt arbetsbelastning och antalet 
dagliga stressorer, till upplevda höga krav och låg kontroll samt högre grad av upplevd 
arbetsbelastning än personer som ligger lågt i personlighetsdraget neuroticism. Att högt 
neurotiska individer upplever sina arbetsegenskaper som mer negativa kan ha att göra med 
deras benägenhet att uppleva mer oro (Törnroos et al., 2013). Caspi et al. (2005) beskriver 
även högt neurotiska individer med ord som bland annat ängsliga, bristande självförtroende, 
lynniga, arga och lättfrustrerade, vilket ytterligare kan förklara dessa resultat. 

Extraversion och samvetsgrannhet korrelerar med högre kontroll och mindre upplevd 
arbetsbelastning. Öppenhet associeras med lägre upplevd arbetsbelastning, högre krav samt 
högre kontroll. Slutligen upplever individer som ligger högt i sympatiskhet låga krav, hög 
kontroll samt lågt upplevt arbetsbelastning (Törnroos et al., 2013). Som framgår ovan verkar 
grad av neuroticism otvetydigt vara den bästa prediktorn för upplevd stress (Conard & 
Matthews, 2008; Gallagher, 1990; Törnroos et al., 2013; Zhang, 2012). Undersökningar om 
upplevd stress på studenter i relation till personlighet visar liknande resultat (e.g. Vollrath & 
Torgesen, 2000). 

Av FFMs fem personlighetsdrag har det visat sig att neuroticism, extraversion samt 
samvetsgrannhet är mest relevanta i fråga om stressupplevelse och coping (e.g Zhang, 2012). 
En del nyare studier har man därför testat effekten av att kombinera dessa istället för att mäta 
varje personlighesdimension separat. Även här framgår tydligt neuroticismens starka 
påverkan på stresskänslighet, följt av samvetsgrannhet och sedan extraversion. Den 
personlighetskombination som upplevde mest stress är individer högt i personlighetsdragen 
neuroticism och conscientiousness. (Grant & Langan-Fox, 2006; Vollrath & Torgesen, 2000). 
 
 
Frågeställningar och hypoteser 
 
Upplevelsen och värderingen av stress är mer komplex än vad som beskrivs genom 
transaktionella modellen eller utifrån personlighetsperspektivet. Dock tenderar denna process 
att influeras av personlighetsdrag (Shewchuk et al., 1990). Denna studie åsyftar till att ta reda 
på hur mycket av skillnaden i upplevd stress som beror på personlighet. Mer precist; hur 
studenter i Mellansverige upplever påfrestningar i sitt liv beroende på deras 
personlighetsdrag.  

Frågeställningarna är följande  
(F1) Finns det ett samband mellan de demografiska, arbetsrelaterade, studierelaterade och 
hälsorelaterade bakgrundsvariablerna, och stress?  
(F2) Finns det ett samband mellan FFM:s personlighetsdimensioner (extraversion, 
neuroticism, samvetsgrannhet, öppenhet samt sympatiskhet), och stress? 
(F3) Hur ser sambandet ut mellan samtliga bakgrundsvariabler och stress? 
(F4) Hur ser sambandet ut mellan FFMs personlighetsdimensioner och stress? 

Man har i vissa studier funnit att träning och husdjur kan fungera som en buffert mot stress 
(e.g. Allen, 2003; Greenwood et al., 2013). Man har även funnit att kvinnor upplever mer 
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stress än män (e.g. Hamaideh, 2012; Matud, 2004), samt att neuroticism är det 
personlighetsdraget som refererar mest till stress (e.g Conard & Matthews, 2008; Törnroos et 
al., 2013). Med stöd av dessa studier kan resultatet för denna studie förväntas gå i samma 
riktning som de tidigare resultaten. 

Hypoteserna är följande:  
(H1) Neuroticism är positivt korrelerat med stress. 
(H2) Kvinnor upplever med stress än män. 
(H3) Individer med husdjur upplever mindre stress än individer utan husdjur. 
(H4) Individer som tränar mycket upplever mindre stress än individer som tränar lite eller 
inget alls. 
 
 

Metod 
 
Deltagare 
 
Deltagare i studien var 152 högskolestudenter på en högskola i Mellansverige, varav 64 av 
dessa var män och 88 var kvinnor. Utav respondenterna hade 83 % studerat 1-4 terminer, 16 
% hade studerat 5-8 terminer, och 1 % hade studerat i 9-12 terminer. Exempel på 
utbildningsprogram som representerades i studien var folkhälsoprogrammet, 
beteendevetenskapliga programmet, datorprogrammet och civilingenjörsprogrammet i 
energisystem. Det externa bortfallet var åtta personer, vilket bestod av individer som valde att 
inte medverka. Förutom detta tillkom en enkät med endast 10 besvarade frågor. Denna 
plockades bort och användes ej vid dataanalysen. Det fanns även enkäter med icke besvarade 
items samt frågor besvarade med mer än ett kryss, vilket resulterade i totalt 16 interna bortfall. 
Dock plockades inte dessa enkäter bort, utan användes vid analysen. Deltagarna fick ingen 
kompensation för sin medverkan. 
 
 
Material 
 
Data samlades in med hjälp av en egenkonstruerad enkät bestående av tre delar, som mätte; 
bakgrundsvariabler, personlighet och stress. 
 

Bakgrundsvariabler. Bakgrundsvariablerna bestod av nio, varav sex av dessa var dikotoma 
och handlande om kön, huruvida man röker och, har husdjur och partner, ifall man jobbar 
utöver studierna, samt huruvida minst en av ens föräldrar genomfört en högskole-/eller 
universitetsutbildning. De tre övriga bakgrundsfrågorna var på kvotnivå och handlade om hur 
många gånger i veckan man tränar antal, timmar man studerar utöver schemalagd tid, antal 
terminer på högskola/universitet 
 

Personlighet. Personlighet mättes med en svensk översättning (Hochwälder, 2006) av en 
skala utvecklad av Shafer (1999). Skalan mäter FFMs personlighetsdimensioner: extraversion, 
neuroticism, samvetsgrannhet, sympatiskhet, och öppenhet. Den totala skalan består av 30 
bipolära   items.   Extraversion   (eg.,   “blyg-social”,   “enstöring-gruppmänniska”,   neuroticism  
(e.g.,   “ängslig-lugn”,   “osäker-självsäker”,   samvetsgrannhet   (e.g.,   “viljesvag-
självdisciplinerad”,   “oorganiserad-metodisk”,   öppenhet   (e.g.,   “konventionell-originell”,  
“okreativ-kreativ”,   respektive   sympatiskhet   (e.g.,   “kritisk-överseende”,   “motståndsaktig-
medgörlig”)   mäts   av   sex   items   vardera   genom   en   skala   från   1   (den   vänstra   egenskapen   i  
egenskapsparet beskriver mig mycket väl) till 9 (den högra egenskapen i egenskapsparet 
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beskriver mig mycket väl). Ett genomsnittligt värde för varje respondent beräknades på varje 
dimension. Det teoretiska minimumet för vardera personlighetsdimensionen var värdet 1 och 
det teoretiska maximumet var värdet 9. För samtliga dimensioner indikerar ett högre värde 
högre nivåer av extraversion, neuroticism, samvetsgrannhet, öppenhet, respektive 
sympatiskhet. Cronbach’s   alpha   visa   följande   för   aktuellt   sampel:   extraversion   (α   =   .618),  
neuroticism  (α  =  .908),  samvetsgrannhet  (α  =  .772),  öppenhet  (α  =  .761),  och  sympatiskhet  (α  
= .725). 
 

Upplevd Stress. Upplevd Stress mättes med en svensk version (Eskin & Parr, 1996) av The 
Perceived Stress Scale (Cohen et al., 1983).  Skalan  består  av  14  items  (e.g.,  “Hur  ofta  har  du  
under   den   senaste   månaden   tyckt   att   du   inte   kunnat   klara   av   allt   du   skulle   ha   gjort?”).  
Respondenterna ombads uppskatta upplevd stressnivå under den senaste månaden genom en 
femgradig skala (från 0 = aldrig till 4 = väldigt ofta). Maxpoängen är 56, och totalpoängen 
erhålls genom att lägga ihop poängen av samtliga 14 items. En högre totalpoäng indikerar 
högre  nivå  av  upplevd  stress.  Cronbach’s  alpha  för  denna  studies sampel låg på .835. 
 
 
Procedur 
 
Studien inleddes genom att kontakt togs via mejl med föreläsare för de olika 
utbildningsprogrammen. Tre av dem godkände en kort presentation av studien samt utdelning 
av enkäter vid ett föreläsningstillfälle. Vid presentationen informerades studenterna bland 
annat om studiens syfte, att deltagandet var frivillig, anonymitet och estimerad beräknad 
tidsåtgång. Denna information fanns även skriftligt på enkätens första sida. Utöver detta 
delades även enkäter ut till studenter i högskolans bibliotek och i cafeterian, dels för att få en 
större bredd i urvalen genom att få med studenter som studerat olika länge samt på olika 
utbildningsprogram, men framför allt för att jämna ut könsfördelningen i urvalet. Efter 
datainsamlingen numrerades enkäterna med olika siffror. Detta för att enkelt kunna gå tillbaks 
till aktuella enkäter ifall tveksamheter om deltagarnas svar skulle uppstå.  

För bearbetning och analys av insamlad data användes SPSS. Samtliga 16 partiella bortfall 
ersattes med ett värde som räknades fram genom att medelvärdet räknades ut för aktuell fråga 
och avrundades till närmaste heltal. Medelvärdesindex av de olika 
personlighetsdimensionerna beräknades för varje individ. För varje individ beräknades även 
summa för stress. Tre olika klasser bildades för frågan om antal träningsdagar; första 
kategorin bestod av de individer som tränade 0 – 1 dagar i veckan, den andra kategorin bestod 
av de individer som tränade 2 – 4 dagar i veckan, och grupp tre bestod av de individer som 
tränande 5-7 dagar i veckan. Sedan beräknades frekvenser av de olika kategorivariablerna, 
och medelvärde och standardavvikelse för de kontinuerliga variablerna. Samband beräknades 
med Pearsons korrelationskoefficient för att besvara F1 och F2, samt ge svar på H1, H2, H3 
och H4. En hierarkisk regressionsanalys gjordes sedan för att besvara F3 och F4. För att 
besvara och förtydliga svaren för H2 samt H3, utfördes t-test.. För att förtydliga svaret på H4 
utfördes en envägs variansanalys för oberoende grupper. 
 
 

Resultat 
 
Deltagarnas bakgrundsuppgifter presenteras i tabell 1 nedan. Fördelningen mellan kön, de 
som har ett förhållande eller ej, samt individer som har minst en högutbildad förälder eller ej, 
är jämn. Fåtalet individer i undersökningen är rökare och endast 23 % har ett husdjur. 
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Tabell 1 
Frekvenser för bakgrundsvariabler 
Variabel % 
Kön (man/kvinna) 42/58 
Rökare (ja/nej) 6/94 
Jobb vid sidan av (ja/nej) 38/63 
Förhållande (ja/nej) 52/48 
Husdjur (ja/nej) 23/77 
Minst en av föräldrarna 
högutbildade (ja/nej) 

 
47/53 

 
 
I tabell 2 redovisas resultaten för frågeställning ett, som handlar om huruvida det finns något 
samband mellan bakgrundsvariablerna och stress, samt och frågeställning två, som handlar 
om huruvida det finns något samband mellan de fem personlighetsdimensionerna och stress. 
Ett signifikant samband konstateras för kön och stress (r = .218, p < .007), vilket ger stöd för 
hypotes två. Ett t-test förtydligade detta; Kvinnor (M = 26.60, SD = 7.92) upplever mer stress 
än män (M = 23.33, SD = 7.53), t(150) = -2.734, η 2 =  0.05,  p < .007. Det finns en negativ 
korrelation mellan träning och stress (r = -.305, p < .000). Detta tyder på att stöd finns för 
även hypotes 4, det vill säga, de som tränar lite eller inget alls upplever mer stress än de som 
tränar mycket. Däremot fanns inget statistiskt signifikant samband mellan ägandet av husdjur 
och stress, och därmed ges inget stöd för hypotes tre. Beträffande F2 konstateras det att den 
personlighetsdimension som har det starkaste sambandet med stress är neuroticism (r = .654, 
p < .001). Detta ger stöd för hypotes 1, som påstår att neuroticism är positivt korrelerat med 
stress. 
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Tabell 2 
Pearsonskorrelationer mellan variablerna samt deskriptiv statistik 
 
Variabel M SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Bakgrundsvariabler                 
1. Kön b iaa ia -              
2. Studielängd 2.25 2.02 -.35**              
3. Rökning c ia ia .01 .10             
4. Jobb vid sidan av c ia ia -.25** -.07 -.08            
5. Träning 2.72 1.87 -.09 -.04 .06 .04           
6. Relationsstatus c ia ia -.19* -.03 -.04 -.20* -.00          
7. Husdjur c ia ia -.06 -.19 -.07 .29** .08 .15         
8. Minst en förälder 
högutbildad c 

ia ia -.19* .13 .21** .09 .08 .11 .08        
9. Antal studietimmar 15.96 10.23 -.02 -.03 .00 -.06 -.25** .08 .05 -.16*       
                 
Personlighetsdimensioner                 
10. Extraversion 6.23 2.15 .07 -.08 -.04 -.08 .21** -.05 .00 .07 -.12      
11. Neuroticism 4.29 1.77 .28** -.05 .09 -.14 -.22** -.08 -.01 -.00 .13 -.14     
12. Samvetsgrannhet 6.70 1.16 .21** .03 -.06 -.06 .16* -.10 -.03 -.11 19* .08 .07    
13. Öppenhet 5.72 1.37 .12 .04 .08 -.07 .06 .04 .08 .09 -.08 .08 -.07 .26**   
14. Sympatiskhet 5.91 1.22 .11 -.06 .05 .01 .09 .06 .09 .17** -.08 .08 -.06 .08 .17*  
                 
15. Upplevd stress 25.18 7.66 .22** -.01 -.01 -.07 -.31** -.05 -.04 -.02 .07 -.09 .65** -.19* -.12 .03 
Not. N = 152. *p<.05,**p<.01. 
a ia: Icke applicerbart. 
b Män kodades med 0 och kvinnor 1.  
c  Ja kodades med 0 och nej med 1.  
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I en envägs variansanalys för oberoende mätningar förtydligas svaret på hypotes 4, det vill 
säga att de som tränar lite eller inget alls upplever mer stress än de som tränar mycket (se 
tabell 3). De individer som tränar 5 -7 gånger i veckan upplever minst stress (M = 21.11, SD = 
8.20). Individer som tränar 2 – 4 gånger i veckan upplever mer stress (M = 25.49, SD = 7.06), 
och individer som tränar 0-1 gånger i veckan upplever mest stress (M = 27.19, SD = 7.63), F 
1,2 = 5.657, p <.004,  η  2 = 0.71. I ett post hoc test (LSD) påvisas det att det finns en statistisk 
signifikant skillnad mellan grupp ett och tre, med en medelskillnad på 6,08, SE = 1,83 (p < 
.001), samt mellan grupp två och tre, med en medelskillnad på 4,38, SE = 1,65 (p < .009). 
 
Tabell 3. 
Post-hoc test för upplevd stress beroende på antal träningsdagar i veckan. 
(I) träningsdagar M SD (J) träningsdagar Mean 

difference 
(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 

0-1 27,19 7,63 2-4 1,70 1,41 ,230 
   5-7 6,08 1,83 ,001 
       
2-4 25,49 7,06 0-1 - 1,70 1,41 ,230 
   5-7 4,38 1,65 ,009 
       
5-7 21,11 8,20 0-1 -6,08 1,83 ,001 
   2-4 -4,38 1,65 ,009 
       
Not. N=152. 
 
 
Den tredje frågeställningen som handlade om samband mellan bakgrundsvariablerna (e.g. 
demografiska och hälsorelaterade) och stress, och fjärde frågeställningen som handlade om 
samband mellan personlighetsdimensionerna (e.g. extraversion och neuroticism)och stress, 
besvarades med hjälp av en hierarkisk regressionsanalys (Se tabell 4). Steg 1 bestod av 
samtliga bakgrundsvariabler, och kunde förklara 13 % av variationen i upplevd stress (p < 
.013). I steg två lades personlighetsdimensionerna (extraversion, neuroticism, 
samvetsgrannhet, öppenhet och sympatiskhet) till, vilket resulterade i en ökning av R2 från .13 
till .36.  Personlighetsdimensionerna förklarade 36 % av variationen i upplevd stress.  
Modellen som helhet var signifikant och kunde totalt förklara 49 % av variationen i upplevd 
stress (p < .001) med hjälp av samtliga bakgrundvariabler samt personlighetsdimensionerna. 
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Tabell 4 
Regressionsanalys för upplevd stress 
 Steg 1  Steg2  
Variabel β  a SE β SE 
Steg 1:     
Kön b .21** 1.39   
Terminer .05 .33   
Rökare c -.01 2.62   
Jobb c -.01 1.35   
Träning -.28*** .34   
I förhållande c -.01 1.25   
Husdjur c -.00 1.52   
Minst en förälder 
högutbildad c 

.04 1.28   

Studietimmar .01 .06   
 
R2 

∆ R2 

 
Steg2: 

 
 .13** 
.13 

   

Kön   .08 1.18 
Studielängd   .06 .26 
Rökare c   -.07 2.07 
Jobb vid sidan av c   .03 1.07 
Träning   -.15** .28 
I förhållande c   -.01 .98 
Husdjur c   -.03 1.20 
Minst en förälder 
högutbildad c 

  -.02 1.02 

Studietimmar   -.02 .05 
Extraversion   .03 .23 
Neuroticism   .61*** .29 
Samvetsgrannhet   -.14* .46 
Öppenhet   -.05 .37 
Sympatiskhet   .10 .40 
 
R2 

∆ R2 

   
.49*** 
.36** 

 

     
Notering: N= 152..*p < .10, **p < .05,***p<.01. 
a  β  anger  standardiserade  regressionskoefficienter. 
b  Män kodades med 0 och kvinnor 1. 
c Ja kodades med 0 och nej med 1. 
 
 

Diskussion 
 
Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan stress och Fem-Faktor modellens 
personlighetsdimensioner extraversion, neuroticism, samvetsgrannhet, öppenhet och 
sympatiskhet hos högskolestudenter på en högskola i Mellansverige. Detta skedde utifrån fyra 
frågeställningar. Den första frågeställningen handlade om samtliga nio bakgrundsvariablers 
samband med stress. Studiens resultat visade att kvinnor upplever mer stress än män, vilket 
ger stöd för H2. Detta går även i linje med tidigare studier om kön och stress (Brougham et 
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al., 2009; Hamaideh, 2012; Matud, 2004; McDonough & Walters, 2001). Dock var 
medelskillnaden i upplevd stress inte särskilt stor mellan kvinnor (M = 26.60, SD = 7.92) och 
män (M = 23.33, SD = 7.53) och effekstyrkan svag (η  2 = 0.05). Även H4 fick stöd av studiens 
resultat; ju mer man tränar desto mindre stress upplever man. Även i tidigare studier har man 
funnit att individer som tränar upplever mindre stress än de individer som inte tränar 
(Greenwood et al., 2013; Rueggeberg, et al., 2012; Salmon, 2001). I studien visade det sig att 
individer som tränar 5 -7 gånger i veckan upplever minst stress. Individer som tränar 2 – 4 
gånger i veckan upplever mer stress, och individer som tränar 0 -1 gånger i veckan upplever 
mest stress. Dock var det respondenterna själva som fick avgöra vad de räknade som träning. 
Studiens   resultat   angående   träning   och   stress   hade   en   god   styrka   (η   2 = 0.71), dock hade 
kanske resultatet kunnat bli tydligare om en definiering av vad som räknades som träning 
gjorts.  

Studien fann dock inget stöd för att husdjursägare upplever mindre stress än individer utan 
husdjur (H3). Till skillnad från tidigare studier tillfrågades dock inte respondenterna med 
husdjur om vilket slags djur de ägde, vilket möjligtvis kan ha orsakat resultatet. I en tidigare 
studie i ämnet räknades endast djuren katt och hund som husdjur (Allen, 2003). I en annan 
studie undersöktes upplevd stress även beroende av vilken typ av husdjur respondenterna 
ägde. Det visade sig att endast husdjuret av en hund fungerade som en buffert mot stress 
medan andra typer av djur inte gjorde det (Siegel, 1990). Att endast 23 % av de 152 
deltagarna hade husdjur kan möjligen också gett ett skevt resultat. Att ha husdjur kan 
möjligtvis även kunnat tolkas på olika sätt; en del som angav sig ha husdjur kanske har ett 
husdjur hos föräldrarna som de träffar någon gång i månaden, någon annan kanske har ett 
hemma hos sig som de träffar varje dag. Resultatet kan i sådana fall ha påverkats, då tidigare 
studier, som dessa resultat jämförs med, har syftat på husdjur man har hemma hos sig och 
träffar (så gott som) dagligen (Allen, 2003; Siegel, 1990). 

Den andra frågeställningen gällde sambandet mellan FFMs olika 
personlighetsdimensionerna – var och en för sig – och stress. I linje med tidigare studier 
kunde det konstateras att den personlighetsdimension som har det starkaste sambandet med 
stress är neuroticism (e.g. Conard & Matthews, 2008; Gallagher, 1990; Törnroos et al., 2013; 
Zhang, 2012). Därmed fanns stöd för H1. Trots studiens låga deltagarantal var sambandet 
tydligt, vilket tyder på att högt neurotiska individer upplever mer stress än de lågt i detta 
personlighetsdrag. Med tanke på att högt neurotisk individer upplever mer oro än individer 
lågt i personlighetsdraget (Törnroos et al., 2013) och neuroticism relateras till upplevda höga 
krav samt låg kontroll oberoende av den faktiska arbetsbelastningen (Conrad & Matthews, 
2008), är resultatet kanske inte så förvånande. Individer högt i personlighetsdraget 
neuroticism kan tolka även banala, vardagliga situationer som hotande Shewchuk, Elliot, 
MacNair Semands & Harkins, 1990. En möjlig förklaring är att dessa individer tenderar att 
uppfatta sina resurser som otillräckliga, och tror sig därför inte kunna hantera situationen på 
ett lämpligt vis (Gallagher, 1990). Detta ger i sådana fall förståelse till varför neurotiska 
individer upplever mer vardagsstress än övriga. Precis som Lazarus och Folkman (1984) 
betonar, så är individens värdering av stressfulla situationer snarare än den stressfyllda 
situationens förekomst eller storlek relevant gällande upplevd stress. 

Frågeställning tre handlade om hur sambandet mellan bakgrundsvariablerna (e.g. 
demografiska och hälsorelaterade) och stress såg ut. Enligt resultatet kunde 13 % av 
variationen i hur individer upplever stress förklaras av dessa. Detta kan tolkas som att valda 
bakgrundsvariabler i enkäten hade kunnat vara bättre. Rökning exempelvis, gav enligt tidigare 
studier inte upphov till mer total daglig stress jämfört med en icke-rökare (Parrott & Joyce, 
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1993), så den variabeln känns inte relevant att ta med i enkäten. Bakgrundsvariabeln husdjur 
visade sig fungera som en buffert mot stress i tidigare studier (Allen, 2003; Siegel, 1990), 
men då endast 23 % av deltagarna i aktuell studie var husdjursägare, kan den kanske också ha 
plockats bort. För övrigt borde kanske mer tid och efterforskning ägnats åt att välja ut 
relevanta bakgrundsvariabler som kan spela in i upplevelsen av stress. Beträffande den fjärde 
frågeställningen, vilken handlade om hur sambandet ser ut mellan FFMs 
personlighetsdimensioner (e.g. extraversion och neuroticism) och stress, visade resultatet att 
36 % av variationen i hur individer upplever stress kunde förklaras med hjälp av FFMs 
personlighetsdimensioner. Personlighet förklarar endast drygt en tredjedel av varför individer 
upplever olika mycket stress, och bör därav kanske inte användas som en ensam prediktor för 
upplevd stress. Tillsammans förklarade bakgrundsvariablerna och FFMs 
personlighetsdimensioner totalt 49 % av variationen i hur individer upplever stress. FFM 
tillsammans med mer relevanta bakgrundsvariabler eller någon annan lämplig skala kan säkert 
förklara mer än vad denna studies resultat gjorde. Dock är upplevelsen och värderingen av 
stress mer komplex än vad som beskrivs genom transaktionella modellen eller utifrån 
personlighetsperspektivet. Hur som helst tenderar denna process att influeras av 
personlighetsdrag (Shewchuk et al., 1990). Med andra ord kan det ändå vara idé att ta FFM i 
beaktning vid framtida stressforskning. 

Utöver den andra frågeställningen syns det i tabell 2 att den även finns ett väldigt svagt – 
men statistiskt signifikant – negativt samband mellan neuroticism och antalet träningsdagar i 
veckan (p.<.006). Om detta stämmer är det ett intressant samband, då starkt neurotiska 
individer upplever mycket stress (Zhang, 2012), och träning kan reducera upplevd stress 
(Greenwood et al., 2013). Frågan är i så fall varför neuroticism leder till mindre träning, och 
om mindre träning kan vara en del av anledningen till varför neurotiska individer upplever så 
pass mycket mer stress än övriga personlighetsdrag. Enligt Horner (1996) korrelerar stark 
neuroticism med external locus of control, och individer som tror sig ha lite kontroll över sitt 
liv är mer sårbara för sjukdomar. Skulle detta kunna förklara vara det negativa sambandet 
mellan neuroticism och träning? Om man inte tror sig kunna påverka sin hälsa kanske man 
inte ser någon poäng med att träna? 

Styrkor med studien är att väl beprövade mätinstrument används för att genomföra den, 
samt   att   Cronbach’s   alpha   översteg   gränsvärdet   på   .70   på   stresskalan samt samtliga 
personlighetsdimensioner förutom en. Detta medför att studien sammantaget kan anses ha 
tillfredsställande reliabilitet. Ytterligare en styrka är det låga externa bortfallet på nio 
personer, samt det faktum att den slutgiltiga modellen lyckades förklara hela 49 % av 
variationen med avseende på stress. Ännu en styrka är enkätens längd, vilket dels bidrog till 
att flertalet tog sig tid att besvara den, samt att dess korthet gjorde det möjligt att hålla 
koncentrationen uppe istället för att bara snabbt kryssa i något bara för att bli klar. 
Könsfördelningen i studien var relativ jämn, vilket kan ses som positivt då bägge könen 
representerades ungefär lika mycket och resultaten därför kan sägas gälla bägge könen. Det 
faktum att respondenterna var från flera olika utbildningsprogram på högskolan breddade 
generaliserbarheten ytterligare en aning. 

Det finns vissa svagheter med studien som kan ha påverkat validiteten negativt. Vad gäller 
respondenternas ifyllande av enkäterna, kan saker som tidpunkt på dygnet, hur lång period det 
var till närmsta tentamen, aktuellt sinnestillstånd och andra faktorer i privatlivet spelat in.  
Det kan ha förekommit olika tolkning av begrepp och ord på grund av subjektiva 
associationer och förståelser för de olika begreppen. Muntliga kommentarer från deltagare 
angav att vissa begrepp i den översatta personlighetsskalan var lite svåra att förstå, till 
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exempel  ”angenäm”.  Två  respondenter  ansåg  att  exempelvis  ”realistisk  – filosofisk”  ej  kunde  
ses som en motsvarighet till det andra ordet i paret, och då valde då att fylla i två kryss istället 
för ett på aktuell fråga. Vad gäller studiens validitet kan resultaten sägas vara delvis 
generaliserbara för studenter vid den aktuella högskolan. Ytterligare en svaghet var att de 16 
partiella bortfallet ersattes med ett medelvärde baserat på vad övriga respondenter svarat. För 
övrigt kan även det faktum att respondenterna själva skattade sina personlighetsdimensioner 
och upplevds stress kritiseras ifråga om individers objektivitet. Slutligen är även 
deltagarantalet en brist då 152 stycken inte uppfyller villkoren för en multipel regression. 
Enligt villkoren skulle deltagarantalet vara minst 170 (50+8*antal oberoende). 

I framtida studier skulle det vara intressant att undersöka vad könsskillnaden - i fråga om 
upplevd stress -beror på. Har det att göra med göra med sociala roller och förväntningar som 
Hamaideh (2012) föreslår, eller kan en del av variationen till exempel förklaras av att kvinnor 
i högre grad skattar sig högre i personlighetsdrag som korrelerar med stress, som neuroticism? 
Då den slutgiltiga modellen förklarade 49 % av variationen med avseende på stress, vore det 
givande att ta reda på andra variabler som kan svara för resterande 51 % av variationen.  

Att studera kombinationer av personlighetsdragen i Fem-Faktor modellen är fortfarande 
ganska nytt, och särskilt dessa i relation till stress (Grant & Langan-Fox, 2006; Vollrath & 
Torgesen, 2000). Det skulle vara spännande att undersöka hur kombinationer av 
personlighethetsdimensioner – istället för var och en för sig – upplever påfrestningar. Kan till 
exempel någon personlighetsdimension väga upp för neuroticismens negativa effekter eller 
till och med förstärka dessa?  

Avslutningsvis kan det sägas att resultat från tidigare studier fortfarande verkar vara 
aktuella, och att resultaten om neuroticism som den starkaste prediktorn för upplevd stress 
utav de fem personlighetsdimensionerna i FFM, även gäller för högskolestuderande i 
Mellansverige. Då FFM förklarade hela 36 % av variationen med avseende på stress – utöver 
vad som kunnat förklaras av studiens bakgrundsvariabler - verkar modellen vara relevant i 
fråga om individers upplevda stress, och bör förslagsvis tas i beaktning vid framtida studier 
om stress. 
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