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Abstract 

The purpose of our study is to contribute to increased knowledge with the hope of 

producing arguments as to why employers should invest in mental health by investigating the 

questions: 1) How does employee personality relate to the experience that it is important that 

their employers invest in mental health? 2) How does personality relate to the experience of 

overall well-being? The results are based on 365 responses to our survey containing a 

personality test according to the Big five theory, an item about overall well-being according to 

the Cantril Scale and items about what the participants think is important in the workplace. 

Our results showed a negative correlation between neuroticism and well-being and a positive 

correlation between extraversion and well-being as well as conscientiousness and well-being. 

Analysis of the results shows that there is a significant connection in our sample between 

higher values of neuroticism and openness, and the experience that it is important for the 

employer to invest in mental health. According to our research, this appears to be new 

knowledge as we have not been able to find other scientific material that has investigated this 

connection. The knowledge that our study has generated can be implemented in various ways, 

for example by employers investing in mental health to attract employees who score high in 

neuroticism and openness. 
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Sammanfattning 

Syftet med studien är att bidra till ökad kunskap med förhoppning att producera 

argument till varför arbetsgivare bör investera i mental hälsa genom att undersöka frågorna:  

1) Finns det samband mellan medarbetares personlighet och upplevelsen av att det är viktigt 

att deras arbetsgivare investerar i mental hälsa? 2) Finns det samband mellan personlighet och 

upplevelsen av övergripande välmående? Resultatet baseras på 365 svar på vår 

enkätundersökning innehållandes personlighetstest enligt femfaktorteorin, ett item om 

övergripande välmående enligt Cantril Scale samt items om vad deltagarna tycker är viktigt 

på arbetsplatsen. Våra resultat visade en negativ korrelation mellan neuroticism och 

välmående och en positiv korrelation mellan extraversion och välmående samt 

samvetsgrannhet och välmående. Analys av resultaten påvisar att det finns signifikanta 

samband i vårt urval mellan högre värden på neuroticism samt openness, och upplevelse av att 

det är viktigt att arbetsgivaren investerar i mental hälsa. Enligt våra efterforskningar ser detta 

ut att vara ny kunskap då vi inte kunnat hitta annat vetenskapligt material som undersökt detta 

samband. Kunskapen som vår studie har genererat kan implementeras på olika sätt, 

exempelvis genom att arbetsgivare investerar i mental hälsa för att attrahera medarbetare som 

skattas högt på neuroticism och openness. 

 

Nyckelord: välmående, personlighet, neuroticism, mental hälsa, openness 
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Inledning 

Denna studie undersöker om det finns skillnader mellan hur olika personlighetsdrag 

enligt femfaktorteorin värderar att arbetsgivare investerar i mental hälsa, samt upplevelsen 

av övergripande välmående. I inledningen kommer områden som är relevanta för studien att 

tas upp, däribland mental hälsa, välmående och femfaktorteorin. Inledningen avslutas med 

att förklara bakgrunden till studien och vad dess resultat kan få för inverkan och hur det kan 

användas i praktiken. 

Mental hälsa och subjektivt välmående 

Psykisk hälsa definieras av Världshälsoorganisationen (WHO, 2018) som ett tillstånd 

av psykiskt välbefinnande där individen själv inser sina förmågor och möjligheter, kan klara 

av det vardagliga livet och utmaningarna det innebär, arbeta produktivt och har förmåga att 

bidra till samhället. Psykisk hälsa är med andra ord mycket mer än frånvaron av psykisk 

ohälsa. 

Folkhälsomyndigheten beskriver psykisk hälsa som “grunden för vårt välbefinnande, 

vår hälsa och vår funktionsförmåga” (2020). Vidare är det grundläggande för vår förmåga att 

tänka, känna, interagera med andra personer, arbeta och njuta av livet (WHO, 2018). Psykisk 

hälsa och mental hälsa är två likvärdiga uttryck med samma innebörd. För att vara 

konsekventa kommer vi hädanefter bara använda mental hälsa. 

Begreppet om välmående syftar till välfungerande psykiska funktioner och 

erfarenheter (Ryan & Deci, 2001). Subjektivt välmående definieras som en individs 

kognitiva och emotionella subjektiva uppfattningar av hens liv. Detta innefattar hur nöjd 

individen är med tillvaron och känner tillfredsställelse samt hens emotionella reaktioner på 

olika situationer i livet. Högt subjektivt välmående är således ett begrepp som innebär att 

uppleva behagliga känslor, sällan vara nedstämd och känna en stor tillfredsställelse i livet 

(Diener et al., 2002). 

Enligt Diener et al. (2002) anser vissa teoretiker att personers välmående påverkas av 

olika förutsättningar under hela livet. När människor närmar sig sina mål eller är engagerade 

i för dem intressanta aktiviteter, borde deras välmående påverkas positivt. Andra teoretiker 

hävdar dock att det finns en viss nivå av stabilitet i människors välmående som inte påverkas 

av att förutsättningarna i livet förändras, utan att det istället beror på en del av det subjektiva 

välmående av individens varaktiga personliga egenskaper (Diener et al., 2002). Välmående 
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kan även vara intressant att undersöka ur ett arbetsperspektiv för att förstå eventuella 

implikationer. 

 

Välmående på arbetsplatsen 

Det är viktigt för arbetsplatsens prestanda att arbeta för en bättre mental hälsa enligt 

ett flertal studier inom ämnet. Bland annat har det visats att glada personer ställer upp oftare 

samt har ett mer positivt synsätt på sin arbetsplats (Diener et al., 2002). Det har även visats 

att emotionellt utmattade anställda presterar sämre (Wright & Bonnet, 1997). Psykologiskt 

subjektivt välmående korrelerar med arbetsprestation på så sätt att välmående personer 

presterar bättre samt att subjektivt välmående är en bättre indikator för arbetsprestation än 

vad arbetstillfredsställelse är (Wright & Cropanzano, 2000). En annan positiv faktor av att 

arbetsplatsen investerar i mental hälsa är att den mentala hälsan förbättras samtidigt som 

sjukfrånvaron sänks (Kuoppala et al., 2008). De ekonomiska kostnaderna av sjukfrånvaro i 

Sverige under 2019 var totalt 64 miljarder kronor varav mental hälsa stod för 48% av 

kostnaderna (Skandia, 2019). När det psykologiska välmåendet påverkats negativt till den 

punkt att personer utvecklar utmattningssyndrom påverkas även deras prestation på sin 

arbetsplats. Några av de negativa följderna av utmattningssyndrom är frånvaro från 

arbetsplatsen, vilja att lämna arbetsplatsen samt uppsägning. För de som stannar på 

arbetsplatsen trots sitt utmattningssyndrom leder detta till en lägre produktivitet och 

effektivitet samt en lägre arbetstillfredsställelse och engagemang för arbetet. Förutom de 

individuella effekterna riskerar även utmattningssyndromet att påverka kollegorna runt 

omkring på grund av ökade personliga konflikter samt genom att störa i andras 

arbetsuppgifter (Maslach et al., 2001; Burke & Greenglass, 2001).  

För att öka den mentala hälsan på arbetsplatsen används ibland coachning.  

Coachning på arbetsplatsen är en intervention som utförs mellan en anställd och en coach. 

Fokus ligger på reflektiva, målfokuserade och samarbetsinriktade samtal vars mål är att 

utveckla de professionella resultat som den anställde värdesätter (Smither, 2011). Det har 

visats att öka nivån av måluppfyllelse, generell upplevd interaktionskvalité och mental hälsa 

för de som mottar coachning på sin arbetsplats. Dessutom visade samma studie att ju närmre 

en person stod de som mottog coachningen, desto mer påverkar det deras egen mentala hälsa 

positivt (O’Connor & Cavanagh, 2013). Coachning har, förutom en generell positiv effekt på 

den anställdas utveckling och lärande på arbetsplatsen, även en positiv effekt oavsett om den 
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utförs ansikte mot ansikte eller via kommunikationsverktyg online. Däremot visades det att 

coachning från interna coacher, istället för externt inhyrda coacher, var effektivare (Jones et 

al., 2015). Det har även funnits stöd för att coaching utvecklar egenskaper som är effektiva 

för att reducera stress. Bland dessa egenskaper belyses framförallt förmågan att kunna 

planera sin tid (Ladegård, 2011). En meta-analys inom området visade att coaching är en 

generellt effektiv intervention för att förbättra olika element på arbetsplatsen, bland annat 

den mentala hälsan (Theeboom et al., 2013). För att förstå välmående på arbetsplatsen 

ytterligare kan det vara gynnsamt att undersöka personlighet och hur dessa samspelar. 

Personlighet 

Inom psykologin har begreppet personlighet en definition som innefattar ett syfte att 

förklara individers karaktäristiska mönster, även om definitionen varierar beroende på vilket 

psykologiskt perspektiv eller teoretiska ansats som personlighetsforskaren utgår från. 

Det verkar inte finnas en totalt accepterad gemensam förståelse om vad begreppet 

‘personlighet’ faktiskt innebär. Bergner (2020) skriver om just detta problem inom 

personlighetsforskning och föreslår samtidigt en definition av begreppet som lyder: 

“An individual's personality is the enduring set of Traits and Styles that he or she 

exhibits, which characteristics represent (a) dispositions (i.e., natural tendencies or 

personal inclinations) of this person, and (b) ways in which this person differs from 

the “standard normal person” in his or her society.” (s. 4) 

Femfaktorteorin 

Femfaktorteorin, eller Big five-teorin, är en personlighetsteori som har sin 

utgångspunkt i att människors personlighet kan delas upp i fem distinkta drag som är 

universella och oberoende av kultur och situation. Teorin har utvecklats av en mängd 

forskare mellan 1960-talet till 2000-talet, bland dessa finns Ernest Tupes, Raymond Christal 

och Lewis Goldberg. 

De fem distinkta dragen, eller faktorerna, är openness (öppenhet), conscientiousness 

(samvetsgrannhet), extraversion, agreeableness (tillmötesgående) och neuroticism. 

(Goldberg, 1993). 

Openness (öppenhet) syftar till en tendens att uppskatta konst, känslor, äventyr, 

fantasi och nyfikenhet. En person med hög öppenhet är öppen för nya idéer och upplevelser 

och tenderar att vara mer kreativ och medveten om sina känslor. Personer med hög öppenhet 
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kan även uppfattas som oförutsägbara och ofokuserade. I kontrast tenderar personer med låg 

öppenhet att uppfattas som slutna och pragmatiska. 

Conscientiousness (samvetsgrann) syftar till en tendens att vara plikttrogen, 

målinriktad och självdisciplinerad. Samvetsgrannhet är kopplat till förmågan och viljan att 

styra impulser. Personer med hög samvetsgrannhet uppfattas ofta som envisa, fokuserade 

och har en preferens för att planera istället för att agera spontant. Personer med låg nivå av 

samvetsgrannhet kan istället uppfattas som flexibla, spontana och slarviga. 

Extraversion förklarar tendensen att vara självsäker, energisk, att ha positiva känslor 

och att söka andras sällskap. Extroverta personer tenderar att vara entusiastiska och föredrar 

att interagera mycket med sin omvärld. En person med låg nivå av extraversion kallas istället 

för introvert. Introverta personer tenderar att föredra ensamhet oftare än extroverta personer. 

Introverta personer kan uppfattas som att de har en låg energinivå och är blyga eller 

reserverade. 

Agreeableness (tillmötesgående) förklarar tendensen att ha medkänsla och 

vara samarbetsvillig istället för fientlig och tävlingsinriktad. Personer som är tillmötesgående 

upplevs ofta som bland annat pålitliga, snälla, optimistiska och generösa. Tillmötesgående 

personer är villiga att förgå sina personliga behov för andras. Personer som inte är 

tillmötesgående kan uppfattas som tävlingsinriktade, ovänliga och egoistiska. De sätter sina 

egna behov främst och är generellt ointresserade av andras känslor och behov. 

Neuroticism är tendensen att lätt uppleva obehagliga känslor som ångest och stress, 

ilska och depression. Personer med en hög nivå av neuroticism tenderar att reagera starkt 

emotionellt och är känsliga för stress, deras negativa känslor håller i en längre tid än andras 

och de kan uppleva vanliga situationer som hotfulla. En hög nivå av neuroticism är även 

kopplat till ett sämre psykologiskt välmående (Dwan & Ownsworth, 2019; Gutiérrez et al., 

2005). Personer med en låg nivå av neuroticism uppfattas istället som lugna, emotionellt 

stabila och fria från långvariga negativa känslor (Costa & McCrae, 1992; Tupes & Christal, 

1992). 

Femfaktorteorins användningsområde har framförallt varit kopplat till 

personlighetstester. Personlighetstest byggt på de fem faktorerna har varit användbara inom 

en mängd olika forskningsområden. Personlighetsdragen som mäts har visats vara relativt 

stabila från vuxenålder och utsätts sällan för större förändringar även vid livsförändrande 

händelser (Cobb-Clark & Schurer, 2012). Personlighetsdragen har även visats vara relevanta 
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på arbetsplatsen. Studier har visat att personer med hög neuroticism oftare utsätts för 

trakasserier på arbetsplatsen medan personer med hög extraversion utsätts mer sällan 

(Nielsen et al., 2017; Persson et al., 2016). Dessutom har det visats att extraversion är den 

starkaste prediktor för arbetsplatstillfredsställelse (Zhai et al., 2013). För att utforska 

liknande samband ytterligare kan man undersöka relationen mellan personlighet och 

välmående. 

Relationen mellan välmående och personlighet 

Det finns en stor mängd studier inriktade på att undersöka relationen mellan 

välmående, framförallt subjektivt välmående och personlighet. Tillräckligt för att ett antal 

meta-studier om ämnet ska ha utförts, exempelvis Steel et al. (2008), DeNeve & Cooper 

(1998) och Diener & Emmons (1984). Samtliga av dessa studier fann att subjektivt 

välmående på något sätt beror på personlighet. De skiljer sig däremot åt i hur starkt detta 

samband är samt vilka komponenter av personligheten som påverkar subjektivt välmående 

starkast. Steel et al. (2008) skriver att de tidigare meta-studierna har underskattat relationen 

mellan subjektivt välmående och personlighet, ett av deras argument för detta är att delar av 

personligheten, mer specifikt extraversion samt neuroticism, är fundamentalt det samma som 

elementen positiv affekt och negativ affekt inom subjektivt välmående. De bör därför ha ett 

väldigt starkt samband när man korrelerar dem med varandra.  

Ytterligare ett argument som Steel et al. (2008) för, är att både personlighet samt 

subjektivt välmående har en biologisk anknytning, vilket förklarar varför de båda är relativt 

stabila genom livet. Studier har även indikerat att gener ansvarar för 80% av denna stabilitet 

(Lykken and Tellegen, 1996; Nes et al., 2006). Resultaten från Steel et al. (2008) visade att 

extraversion och neuroticism är signifikant kopplade till alla sex uppmätta delar av subjektivt 

välmående vilket är happiness (glädje), life satisfaction (livstillfredsställelse), positive affect 

(positiv affekt), negative affect (negativ affekt), overall affect (övergripande affekt) och 

quality of life (livskvalité). Extraversion var den bästa positiva prediktor för happiness, 

positive affect, overall affect och quality of life medan neuroticism var den bästa negativa 

prediktor för happiness, quality of life, overall affect och den bästa positiva prediktor för 

negative affect. Resultaten visar mer generellt att personlighet är extremt viktigt för att 

kunna förstå subjektivt välmående vilket utmanar en viss syn på välmående, nämligen 

tanken om att välmående är i största del kopplad till den socioekonomiska miljön. Genom att 

välmående är så starkt beroende av personlighet och personlighet är stabilt genom livet, och 
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tenderar att inte påverkas av utomstående händelser, förklarar detta varför även subjektivt 

välmående förblir relativt stabilt. Dessa utomstående händelser är fortfarande viktiga men de 

förklarar istället det dynamiska humöret och har ingen långvarig påverkan på det subjektiva 

välmåendet. Utöver neuroticism och extraversion tenderar även conscientiousness att 

korrelera med välmående på så sätt att personer med högre nivåer av conscientiousness även 

anger högre nivåer av välmående (Diener & Lucas, 1999; Steel et al., 2008). Det finns 

däremot även studier som tyder på att conscientiousness inte alltid korrelerar med en hög 

nivå av välmående. Exempelvis tenderar personer med en hög nivå av conscientiousness att 

uppleva ett större fall i nivå av välmående efter en uppsägning än personer med en låg nivå 

av conscientiousness. Argumentet förs att detta beror på att personer som har en hög nivå av 

conscientiousness generellt är målorienterade, prestationsinriktade samt tenderar att 

uppskatta sin arbetsplats mer än personer med en lägre nivå, och när de upplever en stor 

negativ förändring som en uppsägning hindrar det deras förmåga att nå sina mål (Boyce et 

al., 2010). 

En annan studie påvisar ett samband mellan en extremt hög nivå av 

conscientiousness och ett sämre välmående, även om conscientiousness generellt korrelerar 

positivt med välmående (Carter et al., 2016). Personlighetsdragen tenderar även att korrelera 

olika starkt med välmående, där neuroticism och conscientiousness korrelerar starkare än 

vad extraversion och openness gör, även när samtliga har signifikant resultat. Samma studie 

visade även att kopplingen mellan personlighet och mental hälsa är större än både fysisk 

hälsa samt hälsobeteenden som träning och att kontrollera sin kost. Även detta är ett tecken 

på att personlighet har en avgörande roll för förståelsen av mental hälsa (Strickhouser et al., 

2017). 

Syfte och betydelse 

  Syftet med studien är att bidra till argument för att arbetsgivare ska investera i den 

mentala hälsan hos sina medarbetare. Detta genom att undersöka huruvida det är viktigt för 

medarbetare att arbetsgivare investerar i mental hälsa, och om det finns en skillnad i 

uppfattning i frågan baserat på personlighetsdrag enligt femfaktorteorin. Vidare undersöker 

vi om det finns ett samband mellan personlighetsdrag enligt femfaktorteorin och upplevelsen 

av övergripande välmående för att se om vi kan identifiera intressanta fynd. 

Om det finns ett samband mellan personlighetsdrag enligt femfaktorteorin och 

upplevelse av övergripande välmående kan den informationen vara relevant för arbetsgivare, 
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för att bättre förstå sina medarbetare och möta deras behov.  

 Att arbetsgivaren investerar i mental hälsa kan bland annat innebära att arbetsgivaren 

gör det möjligt för medarbetarna att regelbundet träffa en coach, terapeut eller annan 

yrkesperson inom området. Coaching är en effektiv intervention för att förbättra den 

övergripande mentala hälsan på arbetsplatsen (Theeboom et al., 2013).  

 Genom att belysa skillnader mellan olika personlighetsdrag hoppas vi kunna 

motivera arbetsgivare att utöver en generell investering i mental hälsa även ha ökade resurser 

för de personer som anser att det är viktigt.  

Skulle vår studie motivera arbetsgivare till att börja investera i mental hälsa drar de 

nytta av de bevisade fördelarna som skapas på arbetsplatsen. Fördelarna är exempelvis att 

den mentala hälsan förbättras och att sjukfrånvaron sänks (Kuoppala et al., 2008). En annan 

fördel är att välmående personer presterar bättre, subjektivt välmående korrelerar med 

förbättrad arbetsprestation (Wright & Cropanzano, 2000).  

  Tidigare studier har visat att medarbetare attraheras av att arbetsgivare kommunicerar 

varför de förtjänar den bästa arbetskraften (Myrden & Kelloway, 2015). Kunskap som den 

här uppsatsens underlag är tänkt att frambringa kan därför också få betydelse för 

arbetsgivare ur ett rekryteringsperspektiv. Visar våra resultat att medarbetare tycker att det är 

viktigt att arbetsgivaren investerar i mental hälsa så kan det vara ett argument för att 

arbetsgivaren ska börja med det, i syfte att attrahera ny personal och behålla befintlig. Fler 

och fler arbetsgivare och bemanningsföretag använder sig av personlighetstester i deras urval 

av rekryteringskandidater för att bedöma deras lämplighet till den utlysta tjänsten och till 

organisationen (Rothstein & Goffin, 2006). Skulle våra resultat påvisa att det finns en 

skillnad i huruvida medarbetarna tycker att mental hälsa är viktigt baserat på deras 

personlighetsdrag så kan de arbetsgivare som redan använder personlighetstest enligt 

femfaktorteorin i deras rekryteringsprocess dra nytta av den kunskap våra resultat ger. De 

kan även använda kunskapen genom att testa sina befintliga medarbetare för att bättre kunna 

förstå vad de tycker är viktigt och agera lämpligt utifrån det. 

Utifrån ovan material har vi skapat två frågeställningar som vi vill undersöka: 

1. Finns det samband mellan personlighetsdrag enligt femfaktorteorin och upplevelsen 

av att det är viktigt att arbetsgivare investerar i mental hälsa?  

2. Finns det samband mellan personlighetsdrag enligt femfaktorteorin och upplevelsen 

av övergripande välmående? 
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Metod 

Deltagare 

I studien deltog 365 personer, varav 218 st (59.7%) var kvinnor, 146 st (40%) var 

män och 1 st (0.3%) identifierade sig varken som kvinna eller man. Åldersspannet bland 

deltagarna var brett, mellan 21 och 73 år, och medelåldern för samtliga som uppgav ålder 

(356 st) var 44.3 år (SD=11.6). 89% av deltagarna uppgav att de för närvarande arbetade, 

varav 73% på heltid och 16% på deltid, medan 2% var arbetssökande, 6% var studerande 

och 3% uppgav “Annat” som val av primär sysselsättning. Medelvärdet för hur länge 

deltagarna arbetat på sin nuvarande arbetsplats var 6.74 (SD=8.21), och antalet år varierade 

mellan 0 (för dem som inte arbetade för tillfället) till 42 år. 

Design 

Studiens design är en korrelationsstudie med kvantitativ ansats. Enligt Shaughnessy 

et al. (2015) sätter korrelationsstudier en grund för att kunna göra prediktioner utifrån olika 

variabler och dess relation till varandra. I denna studie har samband mellan femfaktorteorins 

olika personlighetsdrag, övergripande välmående och upplevelsen av hur viktigt det är att 

ens arbetsplats investerar i mental hälsa undersökts. I en regressionsanalys användes även ett 

antal kontrollvariabler (kön, ålder, år på nuvarande arbetsplats och Cantril Scale). 

Procedur 

Enkäter är ett bra val av datainsamlingsmetod för att undersöka människors åsikter, 

tankar och känslor. Genom att använda en digital enkät som enkelt både distribueras till 

många mottagare och snabbt kan fyllas i av deltagarna, kan man på relativt kort tid få ihop 

en större mängd data (Shaughnessy et al., 2015). Då syftet med studien var att undersöka 

personers subjektiva åsikter, personlighetsdrag utifrån femfaktorteorin samt att tiden för 

studien var knapp, grundar sig valet av design på de fördelar som kan erhållas genom 

digitala enkätundersökningar. Studiens enkätundersökning gjordes med hjälp av Google 

Forms. Enkäten var aktiv mellan den 12 november till den 23 november och riktade sig till 

personer som arbetade eller tidigare har arbetat. Urvalet baserades på ett bekvämlighetsurval 

genom att enkäten distribuerades till våra kontakter i olika sociala nätverk (LinkedIn, 

FaceBook, e-post), där den också delades vidare flertalet gånger. 

Material/Instrument 

Webbenkäten bestod av tre delar. Först fick deltagarna svara på några få 

demografiska frågor om kön, ålder, sysselsättning samt hur länge de hade arbetat. Därefter 
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mättes personlighetsdrag utifrån frågor baserade på femfaktorteorin, vilket är en välbeprövad 

teori och den som används mest idag (Costa & McCrae, 1992). 

För att undvika eventuell responsbias, det vill säga att de svarande oftast håller med 

(eller inte håller med) alla påstående/items, rekommenderas att vända en del items i motsatt 

riktning (Shaughnessy et al., 2015). I personlighetstestet som användes var denna metod 

redan tillämpad och vi försökte tillämpa den på bästa möjliga sätt även på några av de items 

vi tagit fram för vad som är viktigt för välmående på arbetsplatser. 

Både i delen med personlighetstestet och delen för välmående på arbetsplatser 

slumpades ordningen av frågorna/items för varje deltagare. Detta för att minska risken att 

ordningsföljden skulle påverka resultatet på något sätt.  

Personlighetstest enligt femfaktorteorin 

Personlighetstestet består i originalversionen av 120 st items som mäter de fem 

distinkta personlighetsdragen Openness, Conscientiousness, Extraversion, Agreeableness 

och Neuroticism. För att minska eventuellt bortfall på grund av många items valde vi att 

använda oss av Bäckströms (2010) kortare, men ändå validerad, version på 30 items. 

Dessutom är reliabiliteten på Bäckströms version god då ett Cronbach’s alfa test (N = 999 

svenskar) för en kort-skala gav utmärkta resultat; 0.84 (Neuroticism), 0.85 (Extraversion), 

0.71 (Openness), 0.76 (Agreeableness), och 0.80 (Conscientiousness). I personlighetstestet 

ombads deltagarna ange hur väl påståendena stämde in på dem själva genom att välja ett 

alternativ mellan 1 = Instämmer inte alls till 5 = Instämmer mycket väl. 

Cantril Scale 

Den tredje och sista delen inleddes med att mäta övergripande välmående genom en 

frågeställning baserad på Cantril Scale, vilket är ett instrument där den som besvarar enkäten 

får se en bild av en stege med 11 steg, från 0-10. Deltagaren blir ombedd att svara på vilket 

steg hen befinner sig, med förutsättningarna att steg 10 är det bästa möjliga livet för 

deltagaren, och 0 är det värsta möjliga livet för deltagaren. Vi använde oss av Cantril Scale 

då det instrumentet är lätt att applicera på flera målgrupper för att mäta subjektivt 

övergripande välmående, oavsett kultur, religion, kön, ålder eller andra variabler. Det är 

deltagarens egen upplevelse av vad som är ett bra eller dåligt liv och vad som adderar värde 

till livet, enligt hens subjektiva upplevelse av verkligheten, som blir grund för svaret (Mazur 

et al., 2016). 
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Viktigt för välmående på arbetsplatsen 

Enkäten avslutades med att fråga om vad som anses som viktigt för var och en för att 

uppnå ett subjektivt välmående på arbetsplatsen vilket var vår övergripande utgångspunkt i 

undersökningen, som sedan riktades in på området mental hälsa (under “Dataanalys” 

förklarar vi detta utförligare). Utifrån Graveling et al. (2008) metaanalys om interventioner 

på arbetsplatsen som uppmuntrar till en god mental hälsa identifierades fem breda områden; 

Socialt klimat, Arbetsmiljö, Mental hälsa, Fysisk hälsa och Arbetets utformning. Utifrån 

dessa områden formulerades 22 olika påstående/items.  

Även i detta test ombads deltagarna att ange hur väl påståendena stämde in på sig 

själva genom att välja ett alternativ mellan 1 = Instämmer inte alls till 5 = Instämmer mycket 

väl. 

Dataanalys 

Datan för hela enkätundersökningen exporterades från Google Forms och 

importerades in i Jamovi där dataanalyser genomfördes. Då några items var vända i motsatt 

riktning ändrades dem för att vara likvärdiga med resterande items. Därefter lades olika 

items i personlighetstestet ihop enligt femfaktorteorin och bildade nya variabler; 

Neuroticism, Extraversion, Openness, Agreeableness och Conscientiousness. I testet för 

“viktigt för välmående på arbetsplatsen” gjordes reliabilitetsanalyser för att hitta items med 

tillräckligt hög reliabilitet. Två items som rörde området mental hälsa (“Jag mår bra när jag 

har regelbunden kontakt med en coach/terapeut/psykolog kopplat till arbetsplatsen.” och 

“Det är avgörande för mitt välmående att min arbetsgivare investerar i mental hälsa.”) gav 

ett resultat enligt Cronbachs alfa på 0.61 vilket motsvarar en acceptabel nivå av reliabilitet 

(Hulin et al., 2001). Med hänsyn av detta bildades den nya variabeln (av tidigare nämnda två 

items) “Vikten av mental hälsa” vilken sedan användes i olika dataanalyser. 

En korrelationsanalys med variablerna Neuroticism, Extraversion, Openness, 

Agreeableness, Conscientiousness och Cantrile Scale (övergripande välmående) 

genomfördes. Detta för att undersöka om det finns ett samband mellan ett eller flera 

personlighetsdrag enligt femfaktorteorin och upplevt övergripande välmående. Vidare 

gjordes även en korrelationsanalys med variablerna Cantril Scale och “Vikten av mental 

hälsa”. I den undersöktes om det fanns ett samband mellan upplevt övergripande välmående 

och upplevelse av att det är viktigt att arbetsgivaren investerar i mental hälsa. Slutligen, 

genom en multipel regressionsanalys, undersöktes om det fanns ett samband mellan de olika 
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personlighetsdragen i femfaktorteorin och upplevelse av att det är viktigt att arbetsgivaren 

investerar i mental hälsa. Regressionsmodellen bestod av alla personlighetsdrag i 

femfaktorteorin samt kontrollvariablerna kön, ålder, år på arbetsplatsen och Cantril Scale. 

Innan resultatet analyserades kontrollerades alla antaganden för regressionsanalysen. Testet 

för normalfördelning genomfördes genom en okulär besiktning av Q-Q-plot samt Shapiro 

Wilks-test vilka båda uppfyllde antagandet för normalfördelning. Genom Cook’s distance-

test i Jamovi kunde även antagandet för inga inflytelserika observationer antas. Även 

antagande för linjäritet, homocedasticitet och mulitkollinearitet kunde antas. 

Etik 

I samband med instruktionerna för hur deltagarna skulle fylla i enkäten belystes även 

att deltagandet var helt frivilligt, alla svaren var helt anonyma och att de endast skulle 

användas inom ramen för vår studie, samt att deltagarna närsomhelst kunde välja att avbryta 

sin medverkan. Det fanns även kontaktuppgifter för de som eventuellt hade några frågor 

angående studien. 

 

Resultat 

Deskriptiv statistik 

Tabell 1 visar medelvärden, standardavvikelser och Cronbachs alfa för de olika 

personlighetsdragen, samt medelvärden och standardavvikelser för övergripande välmående 

(Cantrile Scale) och “Vikten av mental hälsa”. Agreeableness hade högst medelvärde vilket 

innebär att det var mest framträdande personlighetsdrag hos deltagarna i vårt stickprov. 

Lägst medelvärde hade neuroticism vilket innebär att det var det minst framträdande 

personlighetsdrag i stickprovet. 
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Tabell 1 - Deskriptiv data för de olika personlighetsdragen i femfaktorteorin, övergripande 

välmående och variabeln “Vikten av mental hälsa”. 

 M SD ɑ N 

Neuroticism 2.22 0.76 0.84 361 

Extraversion 3.77 0.67 0.74 362 

Openness 3.74 0.74 0.73 365 

Agreeableness 4.27 0.51 0.59 361 

Conscientiousness 4.10 0.55 0.71 363 

Cantrile Scale 7.10 1.57  356 

“Vikten av mental hälsa” 2.97 1.02  362 

Not. M = Medelvärde, SD = Standardavvikelse, ɑ = Cronbachs alfa, N = antal deltagare. 

Femfaktorteorins personlighetsdrag (skala 1-5). 

 

Samband mellan personlighetsdrag och vikten av mental hälsa 

I tabell 2 redovisas resultaten från regressionsanalysen där det undersöktes om det 

fanns ett samband mellan de olika personlighetsdragen i femfaktorteorin och upplevelse av 

att det är viktigt att arbetsgivaren investerar i mental hälsa. Två faktorer visade signifikant 

värde. Neuroticism (β = .35) och Openness (β = .17). R2-värdet var .17 vilket innebär att 17% 

av variansen i “Vikten av mental hälsa” beror på denna modell (se tabell 2 nedan). 
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Tabell 2 - Regressionsmodell, femfaktorteorins olika personlighetsdrags effekt på variabeln 

“Vikten av mental hälsa”. 

 B SE β 

Neuroticism .48 .09 .35*** 

Extraversion .11 .09 .07 

Openness .28 .08 .17** 

Agreeableness .17 .16 .08 

Conscientiousness -.04 .11 -.02 

Kön -.03 .12 -.01 

Ålder -.01 .01 -.07 

År på arbetsplatsen .00 .01 .01 

Cantril Scale .01 .04 .01 

Not. B = regressionskoefficient, SE = Standard error, β = standardiserad 

regressionskoefficient. ** p < .01, *** p < .001. R2 = .17 (p < .001) 

 

Korrelation mellan personlighetsdrag och övergripande välmående 

Tabell 3 redovisar Pearson’s r för korrelationsanalysen som gjordes för att undersöka 

om det fanns ett samband mellan ett eller flera personlighetsdrag enligt femfaktorteorin och 

upplevt övergripande välmående. Tre värden var signifikanta. neuroticism hade en negativ 

korrelation (vilken också var starkast) med övergripande välmående, och conscientiousness 

och extraversion hade en positiv korrelation övergripande välmående. 
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Tabell 3 - Korrelation mellan de olika personlighetsdragen i femfaktorteorin och 

övergripande välmående (Cantril Scale) 

 Övergripande välmående 

Neuroticism -.38*** 

Extraversion .21*** 

Openness .09 

Agreeableness -.01 

Conscientiousness .27*** 

Not. *** p < 0.001 

 

Ingen korrelation mellan vikten av mental hälsa och övergripande välmående 

Korrelationsanalysen som genomfördes för att undersöka om det fanns ett samband 

mellan upplevt övergripande välmående (enligt Cantrile Scale) och upplevelse av att det är 

viktigt att arbetsgivaren investerar i mental hälsa visade en svag korrelation men inget 

signifikant resultat (r = -.09, p = .08). 

 

Diskussion 

Utifrån resultaten som vår studie genererat har vi, med hjälp av tidigare 

forskningsmaterial, kunnat komma fram till huruvida det finns stöd för våra frågeställningar. 

Flertalet av enkätens items, som var avsedda att mäta vad som var viktigt för välmående på 

arbetsplatsen, användes inte i dataanalysen då vi under processens gång kom fram till att det 

fanns potential i att ta reda på sambandet mellan personlighetsdrag och vikten av mental 

hälsa, och valde därför att fokusera på det.   

Personlighetsdrag och vikten av mental hälsa 

Vår studie visar att det finns signifikanta samband i vårt urval mellan högre värden 

på två personlighetsdrag enligt femfaktorteorin, neuroticism samt openness, och upplevelse 

av att det är viktigt att arbetsgivaren investerar i mental hälsa. Denna kunskap har vi inte 

kunnat hitta i något annat vetenskapligt material när vi gjort efterforskningar. Vi har därmed 

stöd för frågeställning 1, att det finns ett samband mellan personlighetsdrag enligt 



 
 

15 
 

femfaktorteorin och upplevelsen av att det är viktigt att arbetsgivare investerar i mental 

hälsa. Svaret på frågeställningen blir enligt våra resultat således att det går att predicera att 

personer som har högre värden på personlighetsdragen neuroticism och openness även 

upplever att det är viktigt att arbetsgivaren investerar i mental hälsa.  

Dessa resultat kan delvis förklaras med stöd av tidigare forskning enligt ovan 

refererade studier. Eftersom en person med höga värden av neuroticism lättare upplever 

obehagliga känslor såsom stress och depression (Dwan & Ownsworth, 2019; Gutiérrez et al., 

2005) så kan det vara orsaken till att hen upplever det som viktigt att arbetsgivaren investerar 

i mental hälsa, för att genom arbetsgivaren ha möjlighet att få verktyg att hantera de 

obehagliga känslorna. Därför kan det vara gynnande för arbetsgivare att utöver en generell 

investering i mental hälsa även ha ökade resurser för personer med neuroticism och openness 

eftersom det är dessa som anser det viktigast.  

Personlighetsdrag och övergripande välmående 

Som tidigare forskning har visat finns det en relation mellan välmående och 

personlighetsdrag. Framförallt har det visats finnas en negativ korrelation mellan 

neuroticism och välmående samt en positiv korrelation mellan extraversion, 

conscientiousness och välmående (Dwan & Ownsworth, 2019; Gutiérrez et al., 2005). 

Resultaten från denna studie stödjer även detta då det finns en negativ korrelation mellan den 

angivna nivån av välmående på Cantril Scale och neuroticism i vårt sampel samt en positiv 

korrelation mellan nivå av välmående och extraversion. Det finns även en signifikant positiv 

korrelation mellan conscientiousness och välmående. Därav finns det stöd för frågeställning 

2, alltså att det finns ett samband mellan personlighet och nivå av upplevt övergripande 

välmående.  

Liknande tidigare studier visar även dessa resultat på att korrelationen mellan 

neuroticism och välmående är starkare än vad korrelationen mellan extraversion samt 

conscientiousness och välmående är. I detta samband bör störst implikationer härledas från 

den mentala hälsan då det är denna, över fysisk hälsa och livsstil, som framförallt korrelerar 

med personlighetsdragen enligt Strickhouser et al. (2017) metasyntes. Enligt tidigare studier 

är det alltså inte förvånande att resultaten för korrelationerna mellan välmående och 

personlighet ser ut som de gör.  

Att en högre nivå neuroticism korrelerar med en lägre nivå av självupplevt 

välmående är en följd av personlighetsdragets natur eftersom en del av vad som 
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karaktäriserar en person med högre nivå av neuroticism är att de lättare upplever obehagliga 

känslor som stress och depression vilket är kopplat till välmående. Dessutom har det visats 

att personer med en högre nivå av neuroticism oftare utsätts för trakasserier på arbetsplatsen 

medan personer med hög extraversion utsätts mer sällan (Nielsen et al., 2017; Persson et al., 

2016), vilket är relevant eftersom den stora majoriteten av vårt urval är aktiva arbetstagare. 

Enligt samma logik är det inte heller svårt att se varför extraversion korrelerar positivt med 

välmående. Extroverta personer tenderar att uppleva fler positiva känslor samt är mer 

självsäkra, därav skattar de sig även högre när man mäter deras upplevda välmående. 

Samtidigt som korrelationen mellan conscientiousness och välmående tenderar att 

vara positivt (Steel et al., 2008) finns det även tillfällen då en hög nivå av conscientiousness 

kan ha en negativ effekt på välmående. Exempelvis tenderar personer med höga nivåer av 

conscientiousness att må sämre efter en negativ förändring som en uppsägning samt att när 

nivåerna är extremt höga blir det positiva sambandet med välmående istället omvänt, alltså 

upplever personer med extremt höga nivåer av conscientiousness ett sämre välmående än 

personer med en låg nivå (Boyce et al., 2010; Carter et al., 2016). Anledningarna bakom 

detta är inte helt utforskat ännu, därav lämnar detta ett intressant område för framtida 

forskning att undersöka samt att utöka detta fynd till de andra personlighetsdragen och 

utvärdera dess praktiska applikation. 

Vikten av mental hälsa och övergripande välmående 

Resultaten från korrelationsanalysen mellan vikten av mental hälsa och nivå av 

upplevd välmående visade inget signifikant resultat även om det fanns en svag negativ 

korrelation. Det finns en mängd studier inom området mental hälsa och välmående, men 

under vår efterforskning har vi inte hittat några tidigare studier som utforskat huruvida nivå 

av upplevt övergripande välmående korrelerar med en inställning till att vikt läggs vid 

mental hälsa. Även här finns det utrymme för framtida forskning att undersöka vad 

individers upplevelse av att det är viktigt att arbetsgivaren fokuserar på mental hälsa. 

Metoddiskussion 

På grund av vår tydliga tidsbegränsning för studien, det vill säga kursens 

tidsbegränsningar, blev urvalet för studien ett bekvämlighetsurval och är inte nödvändigtvis 

representativt för hela den population vi vill testa. Vi kan heller inte bortse från att urvalet 

troligtvis påverkats av att vi tre som genomför studien är de ursprungliga distributörerna, och 

att det därför kan finnas en obalans i urvalet vad gäller exempelvis yrkestillhörighet, ålder 
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och kön. Eftersom vi inte frågade om yrkestillhörighet i enkäten så vet vi inte fördelningen 

av denna och kan inte redogöra för om det finns en obalans mellan olika yrkesgrupper. 

Skulle det finnas en obalans så kan det innebära att resultaten inte är representativa för vissa 

yrkesgrupper.   

För att studien ska uppfylla de etiska kraven som ställs var vi mycket tydliga med att 

det var valfritt för deltagarna att genomföra enkäten och att det gick bra att avbryta när som 

helst. Dessutom var frågorna inte obligatoriska att svara på. Detta medförde att vissa av 

deltagarna inte svarade på alla frågor, exempelvis svarade endast 356 av de totalt 365 

deltagarna på frågan om ålder. Vi fick dock ett stort urval att utgå ifrån med 365 svar på vår 

enkät, och en väl spridd fördelning vad gäller kön och ålder.  

  Ytterligare en begränsning i vår studie är det faktum att vi själva har producerat 

variabeln vikten av mental hälsa, vilken består av två items i vår enkätundersökning: “Jag 

mår bra när jag har regelbunden kontakt med en coach/terapeut/psykolog kopplat till 

arbetsplatsen.” och “Det är avgörande för mitt välmående att min arbetsgivare investerar i 

mental hälsa.”. Eftersom det är en ny variabel har validiteten inte testats tidigare och inga 

upprepade mätningar har gjorts har reliabiliteten inte heller testats fullt ut, men då Cronbachs 

alfa mäter 0.61 så talar det för att dessa två items har en acceptabel gemensam mätförmåga 

(Hulin et al., 2001).  

Slutsats och framtida forskning  

  Kunskapen som vår studie har genererat kan implementeras på olika sätt, till exempel 

genom att arbetsgivare investerar i mental hälsa för att attrahera medarbetare som skattas 

högt på neuroticism och openness enligt femfaktorteorin. Väljer arbetsgivare att investera i 

mental hälsa drar de även nytta av redan bevisade fördelar, såsom förbättrad mental hälsa på 

arbetsplatsen och förbättrad arbetsprestation från medarbetarna på grund av ökat subjektivt 

välmående. Den kan även vara startskottet för ytterligare studier som kan undersöka 

liknande frågeställningar, såsom samband mellan personlighetsdrag och vikten av fysisk 

hälsa. Syftet med denna studie var att bidra till argument för att arbetsgivare ska investera i 

den mentala hälsan hos sina medarbetare och bättre kunna möta deras behov. Om denna 

studies resultat används av arbetsgivare som argument för att investera i mental hälsa är den 

delen av syftet i någon mån uppnått. Skulle liknande studier utföras för att undersöka 

ytterligare samband mellan personlighetsdrag och vad som upplevs som viktigt på 
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arbetsplatsen kan detta bredda kunskapen så att arbetsgivare får bättre förutsättningar för att 

kunna möta sina anställdas behov.  
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