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Abstract

This study examined the relation between The Big Five personality dimensions and Health 

Locus of Control (HLC). The tests NEO-FFI and MHLC were used to measure the 

personality dimensions and the dimensions in HLC. 130 students from Växjö University 

participated in the study. The result exhibits a relation between Conscientiousness and the 

dimension Internal HLC. Extraversion had a somewhat weaker relation to IHLC. Students 

with a higher degree of Conscientiousness or Extraversion generally had a higher degree of 

IHLC. Neuroticism had a relation to the dimension Powerful others (PHLC). Students with a 

higher degree of Neuroticism also had a higher degree of the dimension PHLC. The relations 

found may suggest that the personality dimensions along with HLC possibly influence factors 

that can effect health.

Keywords: The Big Five, NEO-FFI, Health Locus of Control, MHLC

Abstrakt

Denna studie undersökte relationen mellan karaktärsdragen i The Big Five och Health Locus 

of Control (HLC). Testen NEO-FFI och MHLC användes för att mäta karaktärsdragen och 

dimensionerna i HLC. 130 studenter vid Växjö universitet deltog i studien. Resultatet visade 

en relation mellan Conscientiousness och dimensionen Intern HLC. Extraversion hade en 

något svagare relation till IHLC. Studenter med en högre grad av Conscientiousness eller 

Extraversion hade generellt en högre grad av IHLC. Neuroticism hade en relation till 

dimensionen Powerful others (PHLC). Studenterna med en högre grad Neuroticism hade 

också i allmänhet en högre grad av PHLC. De funna relationerna kan tyda på att 

karaktärsdragen tillsammans med HLC möjligen kan påverka faktorer som inverkar på 

hälsan.

Nyckelord: The Big Five, NEO-FFI, Health Locus of Control, MHLC
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Personlighet 

Det finns flera olika personlighetsteorier. Dessa skiljer sig ifrån varandra då de 

beskriver vad personlighet är och hur den formas. Det är därför svårt att ge en generell 

definition av personlighet. Ett försök till en sådan definition är: ”personligheten är vårt unika 

och relativt stabila sätt att tänka, känna och agera” (Passer & Smith, 2000, s.442; vår 

översättning). Personligheten består av olika karaktärsdrag som beskriver hur personen 

normalt är och hur personen oftast reagerar i olika situationer. Dessa karaktärsdrag anses vara 

relativt stabila men kan förändras under livet (Passer & Smith, 2000). 

Modeller som kan användas för att beskriva personlighet är Raymond Catells 16 

faktorsmodell, Hans Eysencks PEN-modell eller The Big Five av Paul Costa och Roger 

McCrae. Modellerna skiljer sig bland annat beroende på hur många karaktärsdrag de 

använder för att beskriva personligheten. Värt att notera är att modellerna används för att 

beskriva och inte förklara olika människors personlighet (Larsen & Buss, 2005).

Hälsa 

Hälsa är ett begrepp som de flesta av oss känner igen och kan relatera till. 

Världshälsoorganisationen (WHO) definierar hälsa som "ett tillstånd av fullständigt fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande och inte blott frånvaro av sjukdom och 

handikapp" (Taylor, 2005). Denna definition ger en mycket vid beskrivning av begreppet 

vilket innebär att den kan appliceras på en rad olika sammanhang. En god hälsa är enligt 

WHO inte bara en grundläggande rättighet för varje människa utan också nödvändig för att 

uppnå välbefinnande och livskvalitet (WHO, 1998).

Skillnader i personlighet kan delvis förutsäga hur individer aktivt verkar för en god 

hälsa och för att förebygga och hindra uppkomst av sjukdomar. Det kan även finnas 

skillnader i strategier för hur individer bearbetar ett uppkommet sjukdomstillstånd. (Rydén & 

Stenström, 2004).

The Big Five

Teoretikerna Costa och McCrae har bidragit till utvecklingen av The Big Five och 

mätinstrument för denna (t ex NEO-PI, NEO-FFI). The Big Five är en modell med fem olika 

karaktärsdrag som beskriver personlighet. De fem karaktärsdragen är: Openness, 

Conscientiousness, Extraversion, Agreeableness och Neuroticism; vilket ibland förkortas med 

3



akronymen OCEAN. Costa och McCrae menar att karaktärsdragen kan appliceras på 

människor över hela världen (Passer & Smith, 2000).

Personer som har en lägre grad av Openness (öppenhet) är generellt jordnära, 

konventionella, okonstnärliga, konservativa och har mer fokus på nuet. I allmänhet är 

personer med en högre grad av karaktärsdraget originella, kreativa, nyfikna, intellektuella och 

mer öppna för nya idéer. Individer med en lägre grad av Conscientiousness 

(samvetsgrannhet) är i större utsträckning opålitliga, lata, oorganiserade och spontana jämfört 

med individer med en högre grad av karaktärsdraget som är mer ordningsamma, pålitligare, 

regelstyrda, praktiska och ambitiösa. Personer som har en lägre grad av Extraversion 

(utåtvändhet) är i allmänhet reserverade, uppgiftsorienterade, tystlåtna och inte så sociala som 

de med en högre grad av karaktärsdraget. Personer med en högre grad är mer känslosamma, 

påflugna och optimistiska. Individer med en lägre grad av Agreeableness (trevlighet) är i 

regel mer rationella, cyniska och tävlingsinriktad medan individer med en högre grad har en 

tendens att vara rättframma, altruistiska, anspråkslösa och ömsinta. Personer med en lägre 

grad av Neuroticism (ängslighet) är i större omfattning lugnare, mer balanserade och 

självsäkra än personer med en högre grad som är mer instabila, känslosamma, osäkra och 

lättpåverkade (Pervin & Oliver, 1999). 

En undersökning (Lemos-Giráldez & Fidalgo-Aliste, 1997) som genomfördes på 

studenter i Spanien visade flera relationer mellan karaktärsdragen i The Big Five och 

hälsoattityder samt hälsobeteenden. Studenter med en högre grad av Conscientiousness eller 

Agreeableness hade bättre hälsoattityder och hälsobeteenden än övriga. En högre grad av 

Neuroticism visade sig ha ett samband med sämre hälsoattityder. Även i andra 

undersökningar (Ingledew & Brunning, 1999; Booth-Kewley & Vickers, 1994) har man sett 

att högre Conscientiousness och Agreeableness är relaterat till bättre hälsobeteenden samt att 

högre Neuroticism är relaterat till sämre hälsobeteenden. I Lemos-Giráldez och Fidalgo-

Alistes undersökning (1997) sågs även att kvinnliga studenter med högre grad av Openness 

och Extraversion hade sämre hälsoattityder än övriga kvinnliga studenter.

På senare tid har det uppmärksammats att även känslor kan påverka hälsan (Rydén & 

Stenström, 2004). I en undersökning (Gutiérrez m.fl., 2005) ville man se om karaktärsdragen 

i The Big Five hade ett samband med positiva och negativa känslor. Extraversion hade det 

starkaste sambandet med positiva känslor medan Neuroticism hade ett samband med negativa 

känslor. Openness hade ett samband med både positiva och negativa känslor. Resultatet gick i 

linje med vad tidigare undersökningar funnit (Costa & McCrae, 1980; DeNeve & Cooper, 

1998). Den undersökning Gutiérrez m.fl. (2005) genomförde visade också på köns- och 
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ålderskillnader för karaktärsdragen i The Big Five. Till exempel hade de kvinnliga deltagarna 

högre medelvärden av Neuroticism än de manliga.  

De karaktärsdrag som enligt presenterade studier har visat sig kunna påverka 

hälsobeteenden och hälsoattityder positivt är Conscientiousness och Agreeableness; 

Neuroticism har däremot visat sig kunna ha negativ påverkan. Openness och Extraversion 

verkar kunna ha en varierande inverkan.

Health Locus of Control 

Health Locus of Control (HLC) bygger på Julian Rotters koncept Locus of Control. 

Konceptet handlar om var individer lägger kontrollen över de händelser och förutsättningar 

som påverkar dem själva. En individ lägger kontrollen antingen internt eller externt. En intern 

kontroll innebär att individen själv anser sig kunna påverka händelserna och förutsättningarna 

i sitt liv. Individer som istället lägger kontrollen externt anser att förklaringar i en högre grad 

kan återfinnas i yttre faktorer (Passer & Smith, 2000). 

Health Locus of Control delas i enlighet med Locus of Control in i intern och extern 

kontroll. Intern HLC innebär att en individ själv anser sig kunna styra över sitt hälsotillstånd. 

Extern HLC innefattas av två delar. Chance (CHLC), som är den ena, innebär att individen 

anser att det är ödet eller slumpen som är avgörande för vilket hälsotillstånd man får. 

Powerful others (PHLC) är den andra delen i extern HLC och innebär att individen lägger 

kontrollen över den egna hälsan hos kompetenta och betydelsefulla personer såsom läkare 

eller annan sjukvårdspersonal (Rydén & Stenström, 2004). 

Enligt Seeman och Seemans (1983) undersökning hade personer med en högre intern 

kontrolluppfattning (IHLC) en i allmänhet större benägenhet att hålla sig uppdaterade 

avseende kunskap och information som berör hälsa. Vidare intog personer med en högre 

intern kontrolluppfattning en mer problemfokuserad hållning avseende hälsa och sjukdom; 

dessutom agerade de mer förebyggande i syfte att uppnå och vidmakthålla en god hälsa. 

Personer med en högre intern kontrolluppfattning hade en i allmänhet bättre upplevd hälsa än 

personer med en högre extern kontrolluppfattning. I en studie (Bennet m.fl., 1997) 

undersöktes om Health Locus of Control kunde kopplas till individers motionsvanor. Studien 

genomfördes på individer mellan 18 och 64 år. Resultatet visade att personer med en högre 

intern kontrolluppfattning (IHLC) motionerar mer på sin fritid än personer med en lägre grad. 

Utifrån resultaten är det troligt att personer med högre intern kontrolluppfattning i större 

utsträckning medvetet vill påverka sin hälsa genom att motionera. En högre grad av den 

5



interna kontrolluppfattningen kan därmed möjligen påverka hälsan positivt. 

Kulturella skillnader kan eventuellt påverka hälsobeteenden. I en omfattande studie 

(Steptoe & Wardle, 2001) jämfördes studenter från Öst - och Västeuropa. Resultaten visade 

att de östeuropeiska studenterna överlag hade en högre grad av extern kontrolluppfattning än 

de västeuropeiska. Den högre graden av extern kontrolluppfattning kan möjligen delvis 

förklaras av att de östeuropeiska studenterna generellt fått mindre information kring hälsa och 

beteende associerat till hälsa. Dessutom hade de östeuropeiska studenterna en allmänt mindre 

hälsosam livsstil och var mer deprimerade än de västeuropeiska. Därmed kan en högre grad 

av de externa kontrolluppfattningarna (CHLC och PHLC) möjligen påverka hälsan negativt.

Syfte

Eftersom att både karaktärsdragen i The Big Five och dimensionerna i Health Locus 

of Control i någon omfattning har visat sig kunna ha en inverkan på hälsan, var det enligt 

författarna av intresse att undersöka om det fanns en relation dem emellan. Det var denna 

eventuella relation som denna studie avsåg att lägga fokus på. Det ska understrykas att 

studien inte syftade till att utröna om det fanns en kausalitet mellan karaktärsdragen och 

HLC. 

Studien avsåg vidare att undersöka om det fanns köns- och ålderskillnader för 

karaktärsdragen i The Big Five och dimensionerna i Health Locus of Control; detta gjordes 

med anledning av de tidigare forskningsresultat som visat på sådana skillnader. Dessutom 

undersöktes om kön och ålder påverkar den eventuella relationen mellan de fem 

karaktärsdragen och HLC. 

En undersökning kring vilka karaktärsdrag i The Big Five som kunde förutsäga den 

interna kontrolluppfattningen IHLC och de externa kontrolluppfattningarna CHLC och PHLC 

genomfördes också. Avslutningsvis avsår arbetet att undersöka om karaktärsdrag i The Big 

Five tillsammans har en effekt på intern och extern kontrolluppfattning. 

Metod

Deltagare

130 studenter vid Växjö Universitet deltog i undersökningen. Deltagarna utgjorde gemensamt 

ett tillgänglighetsurval.  Av deltagarna var 87 kvinnor och 43 män. Åldern varierade mellan 

19 och 44 år. Medelåldern för kvinnor var 24,69 (SD = 4,31). För männen var medelåldern 

23,67 (SD = 6,11). Med anledning av att alla deltagare garanteraterades anonymitet har 

kurstillhörighetsdata ej samlats in. Fyra deltagare hade internt svarsbortfall.

6



Procedur

Enkäten som användes i denna studie delades ut i anslutning till föreläsningar. Detta skedde 

efter att författarna i förväg fått ett godkännande av undervisande lärare. Information om 

undersökningen gavs muntligen och skriftligen i försättsbladet till enkäten. Författarna 

stannade kvar i föreläsningssalen under tiden som studenterna fyllde i enkäten för att kunna 

förklara eventuella oklarheter. Slutligen samlades enkäterna in.

Instrument

Personlighetstestet NEO-PI utvecklades av Costa och McCrae i början av 1980-talet och 

publicerades 1985 (Pervin & Oliver, 1999). Testet används för att mäta karaktärsdragen i The 

Big Five. NEO-PI innehåller 240 frågor vilket av många anses vara alltför omfattande. Därför 

utarbetades en kortare version av NEO-PI som döptes till NEO-FFI (Costa, & McCrae, 

1989). Det är NEO-FFI som används i denna studie för att mäta karaktärsdragen i The Big 

Five. Instrumentet innehåller 60 frågor. 12 frågor mäter varje karaktärsdrag. Svarsalternativen 

för de 60 frågorna är: instämmer helt och hållet, instämmer, varken eller, instämmer inte och 

instämmer inte alls. Det lägsta, respektive det högsta möjliga värdet för de enskilda 

karaktärsdragen är 12 och 60. Ett i testet högt värde av exempelvis Openness innebär också 

en hög grad av samma karaktärsdrag.

För att mäta Health Locus of Control används instrumentet Multidimensional Health  

Locus of Control (MHLC). Instrumentet utvecklades och användes för första gången 1978 av 

Wallston, Wallston och DeVellis (Sanders & Suls, 1982). Instrumentets tre delskalor mäter de 

olika kontrolluppfattningarna Intern, Chance och Powerful others. För respektive delskala 

finns sex stycken påståenden med sex olika svarsalternativ. De sex svarsalternativen är: tar 

avstånd, tar avstånd till största delen, tar avstånd i viss mån, instämmer i viss mån, instämmer 

till största delen och instämmer helt. Sammantaget består instrumentet således av 18 stycken 

frågor. Det lägsta, respektive det högsta möjliga värdet för varje enskild delskala i HLC är 6 

och 36. Ett i testet högt värde i exempelvis IHLC innebär också en högre grad av samma 

kontrolluppfattning.

Databearbetning

Inledningsvis numrerades enkäterna; de insamlade uppgifterna fördes in och bearbetades i 

statistikprogrammet Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Insamlad 

demografisk data bestod av kön och ålder. Kön användes som en gruppvariabel, de manliga 

studenterna kodades in som ettor och de kvinnliga som tvåor. En reliabilitetsanalys utfördes 
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på de två instrumenten som användes i undersökningen. Därefter undersöktes variablernas 

skevhet samtidigt som relevant deskriptiv statistik för variablerna togs fram. I denna fas 

påträffades variablerna Conscientiousness, Extraversion och IHLC vara skeva.

Relationen mellan de fem karaktärsdragen och de tre dimensionerna i Health Locus of 

Control undersöktes först med det icke-parametriska testet Spearman's korrelation. Skeva 

variabler rangordnades därefter för att kunna användas i parametriska tester.

Vidare undersöktes med T-test om det fanns köns- och ålderskillnader för de fem 

karaktärsdragen och de tre dimensionerna i HLC. Ålder delades upp i yngre och äldre med 

medianen som brytpunkt. Sedan genomfördes partiella korrelationer för att kontrollera för 

den varians de demografiska variablerna kön och ålder skapar. 

För att ytterligare undersöka relationen mellan karaktärsdragen i The Big Five och 

Health Locus of Control genomfördes tre regressionsanalyser för att se om några 

karaktärsdrag predicerar dimensionerna i HLC. De fem karaktärsdragen användes 

tillsammans med kön och ålder som prediktorer. 

Avslutningsvis genomfördes tre stycken tvåvägs-ANOVA för att se om några 

interaktionseffekter fanns. De karaktärsdrag som predicerar dimensioner i HLC används 

tillsammans med kön och ålder som oberoende variabler. Karaktärsdragen delades upp med 

medianen som brytpunkt i lägre/högre grad, ålder delades upp på samma sätt i yngre/äldre. 

Resultat

Resultaten analyserades stegvis. Initialt genomfördes en reliabilitetsanalys för 

delskalorna i respektive instrument (Tabell 1). Totalt mättes reliabiliteten för åtta delskalor, 

fem för karaktärsdragen i The Big Five och tre för dimensionerna i Health Locus of Control. 

Samtliga delskalor hade tillfredsställande värden. Delskalorna för karaktärsdragen hade 

överlag högre värden än delskalorna för HLC. Vidare sammanställdes för studien relevant 

deskriptiv statistik (Tabell 2).
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Tabell 1. Cronbach's Alpha för studiens variabler

α α
Openness 0,68 IHLC 0.55
Conscientiousness 0,83 CHLC 0,66
Extraversion 0,79 PHLC 0,66
Agreeableness 0,67
Neuroticism 0,82

Tabell 2. Deskriptiv statistik för studiens variabler (N = 130)

n Min Max Mdn M SD

 Openness 129 23 54 41 40,7 6,0

 Conscientiousness 129 27 60 42 41,8 6,7

 Extraversion 129 19 54 41 41,9 6,2

 Agreeableness 129 26 53 43 42,5 5,0

 Neuroticism 129 16 52 33 33,2 7,2

 IHLC 129 19 35 26 26,3 3,2

 CHLC 127 7 35 20 19,5 4,7

PHLC 128 8 32 18 17,7 4,4

Spearman's korrelation användes för att se om de fem karaktärsdragen samvarierar med de tre 

dimensionerna i HLC. Resultatet visade att karaktärsdragen Conscientiousness (rs = 0,269, p 

= 0,002) och Extraversion (rs = 0,265, p = 0,002) signifikant korrelerar positivt med IHLC. 

Generellt hade deltagare med en högre grad av Conscientiousness eller Extraversion också en 

högre grad av IHLC. Dessutom fanns en tendens till signifikant negativ korrelation mellan 

Neuroticism och IHLC (rs = -0,169, p = 0,057). Deltagare med en högre grad av Neuroticism 

tenderade att ha en lägre grad av IHLC. Inga signifikanta korrelationer återfinns mellan 

karaktärsdragen och CHLC. Slutligen visade resultatet att karaktärsdraget Neuroticism (rs = 

0,189, p = 0,033) hade en signifikant positiv korrelation med PHLC. Deltagare med en högre 

grad Neuroticism hade generellt en något högre grad av PHLC.

I syfte att undersöka om det fanns köns- och ålderskillnader för de fem 

9



karaktärsdragen i The Big Five och de tre dimensionerna i Health Locus of Control 

genomfördes T-test. Resultaten visade att det fanns könsskillnader i Conscientiousness (t = 

-3,585, df = 127; p = 0,000), de kvinnliga studenterna (M = 43,29, SD = 6,82) hade högre 

medelvärden än de manliga (M = 38,98, SD = 5,60). Det fanns också en könsskillnad för 

Neuroticism (t = -3,478, df = 127; p = 0,001), de kvinnliga studenterna (M = 34,71, SD = 

6,51) hade också denna gång högre medelvärden än de manliga (M = 30,21, SD = 7,70). Inga 

signifikanta könsskillnader fanns i dimensionerna av HLC. För karaktärsdragen fanns inga 

signifikanta ålderskillnader. För den externa kontrolluppfattningen CHLC (t = 2,824, df = 

125; p = 0,006) fanns en ålderskillnad som var signifikant. De yngre deltagarna (M = 20,43, 

SD = 4,42) hade generellt något högre grad av CHLC än de äldre (M = 18,06, SD = 4,84).  

Med anledning av de köns- och ålderskillnader som upptäcktes i T-testen genomfördes 

partiella korrelationer i syfte att kontrollera för den varians som kön och ålder skapar. I 

resultaten syntes att korrelationen mellan Neuroticism och PHLC (pr = 0,277, p = 0,011) blev 

starkare vid en kontroll för kön. Könsskillnaden för Neuroticism påverkar korrelationen 

mellan karaktärsdraget och PHLC. Även vid en kontroll för ålder blev korrelationen mellan 

Neuroticism och PHLC (pr = 0,199, p = 0,026) något starkare. Vidare noterades vid kontroll 

för ålder att tendensen för korrelation mellan Neuroticism och IHLC blev svagare (pr = 

-0,122, p = 0,177). Ålder verkar alltså ha en viss påverkan på korrelation mellan Neuroticism 

och PHLC samt IHLC; trots att det inte finns en signifikant ålderskillnad för karaktärsdraget.

Vidare genomfördes tre regressionsanalyser för att undersöka vilka karaktärsdrag i 

The Big Five som predicerar de tre dimensionerna i Health Locus of Control. Då tidigare 

resultat i denna studie visat att kön och ålder har en viss påverkan, användes dessa variabler 

förutom de fem karaktärsdragen som prediktorer. Den första regressionsanalysen visade att 

20,3 % av variansen i IHLC kan förklaras av de fem karaktärsdragen tillsammans med kön 

och ålder. Conscientiousness (β = 0,318, t = 3,338; p = 0,001) och ålder (β = -0,266, t = 

-3,188; p = 0,002) predicerade enskilt IHLC signifikant. En högre grad av Conscientiousness 

predicerade en högre grad av IHLC. En lägre ålder predicerade en högre grad av IHLC. 

Resultatet av den andra regressionsanalysen visade att 10 % av variansen i CHLC kunde 

förklaras av prediktorerna. Ålder (β = -0,202, t = -2,211; p = 0,029) var den enda variabel 

som signifikant predicerade CHLC. En lägre ålder predicerade en högre grad av CHLC. Den 

tredje och sista regressionsanalysen visade att 7 % av variansen i PHLC förklaras av 

prediktorerna, Neuroticism (β = 0,279, t = 2,486; p = 0,014) predicerade PHLC signifikant. 

En högre grad av Neuroticism predicerade en högre grad av PHLC. 

Slutligen utfördes tre stycken två-vägs ANOVA, en för varje dimension av HLC för 
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att se om det fanns några interaktionseffekter. De karaktärsdrag som tidigare signifikant 

predicerat dimensioner i HLC användes tillsammans med kön och ålder som oberoende 

variabler. Inga signifikanta interaktionseffekter påträffades i någon av variansanalyserna.

Diskussion

I denna studie undersöktes om det fanns en relation mellan The Big Five och Health 

Locus of Control. Studien avsåg också att se om det fanns köns- och ålderskillnader samt om 

dessa skillnader påverkade relationen mellan karaktärsdragen och dimensionerna i HLC.

Sammantaget visade resultaten av denna studie att karaktärsdraget Conscientiousness 

hade en genomgående stark relation till den interna kontrolluppfattningen IHLC. Det fanns 

även en könsskillnad för Conscientiousness. Karaktärsdraget Neuroticism hade en relation till 

den externa kontrolluppfattningen PHLC; denna relation stärktes vid kontroll för kön 

respektive ålder. Det fanns också en könsskillnad för Neuroticism. Karaktärsdraget 

Extraversion hade en relation till IHLC. Ålder hade en koppling till IHLC och CHLC, För 

den senare fanns även en åldersskillnad. 

Korrelationen mellan Conscientiousness och IHLC var signifikant. Karaktärsdraget 

predicerade IHLC. Personer med en högre grad av detta karaktärsdrag hade generellt också 

en högre tilltro till sin egen förmåga att påverka hälsan. Tidigare forskning (Lemos-Giráldez 

& Fidalgo-Aliste, 1997) har visat att en högre grad av Conscientiousness är relaterat till bättre 

hälsobeteenden och hälsoattityder. Det har tidigare påvisats att en högre grad av IHLC på 

samma sätt kan påverka hälsobeteenden i en positiv riktning (Bennet m.fl., 1997; Seeman & 

Seemans, 1983). Den i studien funna relationen skulle kunna förklaras av att individer med en 

högre grad av Conscientiousness i regel är noggranna, ordningsamma och ambitiösa. Dessa 

egenskaper kan möjligen kopplas till en benägenhet att vilja ha kontroll över händelser; något 

som är typiskt för individer med en högre grad av IHLC. 

Denna studie visade på en signifikant korrelation mellan Neuroticism och PHLC. 

Karaktärsdraget predicerade även PHLC. Personer med en högre grad av Neuroticism hade 

allmänt en något starkare tilltro att andra betydelsefulla personer påverkar den egna hälsan. 

Relationen stärktes vid kontroll av kön respektive ålder. En högre grad av Neuroticism har 

tidigare visat sig ha ett samband med sämre hälsobeteenden och hälsoattityder (Booth-

Kewley & Vickers, 1994; Ingledew & Brunning, 1999; Lemos-Giráldez & Fidalgo-Aliste, 

1997). En högre grad av Neuroticism har även visat sig ha ett samband med negativa känslor 

(Costa & McCrae 1980; DeNeve & Cooper, 1998; Gutiérrez m.fl., 2005). Det har också 

framkommit att studenter med en mindre hälsosam livsstil i större utsträckning är 
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deprimerade. Generellt hade dessa studenter en högre extern kontrolluppfattning (Steptoe & 

Wardle, 2001). Möjligen hade samma studenter också en högre grad av Neuroticism; detta då 

de tidigare presenterade forskningsresultaten visat på samband mellan en högre grad av 

karaktärsdraget och sämre hälsobeteenden, hälsoattityder och negativa känslor. Att denna 

studie visat på en relation mellan Neuroticism och den externa kontrolluppfattningen PHLC 

är därmed föga överraskande. Personer med en högre grad av Neuroticism är i regel 

emotionellt instabila och osäkra på sig själva. Det är därför rimligt att tro att de lägger över en 

större del av ansvaret på för dem betydelsefulla personer såsom läkare och vänner. Detta då 

de själva inte har en tillräcklig tilltro till sin egen förmåga att påverka hälsan. 

Vidare framkom att karaktärsdraget Extraversion hade en signifikant korrelation med 

den interna kontrolluppfattningen IHLC. Individer med en högre grad av karaktärsdraget 

hade allmänt en högre grad av IHLC. En högre grad av Extraversion har tidigare visat sig 

påverka kvinnors hälsoattityder negativt (Lemos-Giráldez & Fidalgo-Aliste, 1997). En högre 

grad av karaktärsdraget har också visat sig vara kopplat till positiva känslor (Costa & McCrae 

1980; DeNeve & Cooper, 1998; Gutiérrez m.fl., 2005), vilket i sin tur kan ha en gynnsam 

effekt på hälsan. En starkare intern kontrolluppfattning har tidigare relaterats till bättre 

hälsobeteenden (Bennet m.fl., 1997; Seeman & Seeman, 1983). Relationen mellan 

Extraversion och IHLC kan tolkas som att personer med en högre grad av karaktärsdraget 

ofta är optimistiska. Det är därför möjligt att de också har en starkare tilltro till sin egen 

förmåga att påverka hälsan.

I denna studie syntes att det fanns könsskillnader för karaktärsdragen 

Conscientiousness och Neuroticism. De kvinnliga deltagarna hade allmänt en högre grad av 

de två karaktärsdragen. Könsskillnader för karaktärsdragen har tidigare noterats i andra 

undersökningar (Gutiérrez m.fl., 2005; Lemos-Giráldez & Fidalgo-Aliste, 1997). Kön tycks 

alltså kunna inverka på relationen mellan karaktärsdragen i The Big Five och dimensionerna i 

Health Locus of Control. 

Vidare påvisades en ålderskillnad för den externa kontrolluppfattningen CHLC som 

ålder också predicerade. De yngre studenterna hade generellt en högre tilltro till ödet och 

slumpens inflytande när det gäller den egna hälsan. Ålder predicerade också den interna 

kontrolluppfattningen IHLC. De yngre hade i allmänhet en något större tro på sin egen 

förmåga att kontrollera och påverka sin egen hälsa. Ålder tycks därmed kunna ha en viss 

inverkan på både CHLC och IHLC.

En högre grad av Conscientiousness eller IHLC kan ha en gynnsam inverkan på 

hälsobeteenden. Till följd av relationen dem emellan som denna studie fann, kan det vara av 
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intresse för framtida studier att undersöka om de kan ha en gemensam effekt inte bara på 

hälsobeteenden utan också direkt på hälsan. En högre grad Neuroticism och PHLC har båda 

tidigare visat sig kunna relateras till sämre hälsobeteenden. Då denna studie fann att de i 

någon omfattning samvarierar kan det vara av intresse att se om de tillsammans har en effekt 

på hälsan. Det skulle samtidigt kunna vara av intresse att undersöka om Extraversion och 

IHLC har en gemensam effekt på hälsan. Detta med avseende på den relation denna studie 

har funnit mellan dem. Andra variabler såsom socialt stöd och copingstrategier torde vara av 

intresse för framtida studier vars syfte är att få en bra bild av hur relationen mellan 

personlighet och hälsa ser ut. 

I denna studie fann författarna endast signifikanta könsskillnader för karaktärsdragen 

medan tidigare undersökningar dessutom har funnit åldersskillnader. Även framtida 

undersökningar kan ha nytta av att undersöka dessa skillnader då de kan ha implikationer på 

forskningsresultat samt tolkningen av dessa. Det kan av samma anledningar också vara av 

vikt att undersöka om sådana skillnader finns för dimensionerna av Health Locus of Control. 

Författarna till denna studie fann att personlighet möjligen kan styra vart individer 

lägger kontrollen och ansvaret över sin hälsa. Att titta på om personlighet också kan ha en 

direkt koppling till olika mått av individers hälsa vore i framtiden av värde. Att ytterligare 

utröna kopplingar mellan personlighet och hälsa skulle möjligen utmynna i upptäckter som i 

någon utsträckning kan bidra med kunskap till den ständigt aktuella diskussionen kring 

människan och hennes välmående. Till exempel skulle framtida undersökningar kring 

personlighet och hälsa kunna underlätta arbete som ämnar identifiera olika såkallade 

riskgrupper. Ett sådant bidrag skulle utgöra ett betydelsefullt steg i ett fortsatt 

hälsobefrämjande arbete. De fynd som återfanns i denna studie skulle i förlängningen 

eventuellt kunna bidra till att beskriva den ofta komplexa relationen mellan personlighet och 

hälsa. 

Det var för denna studie av rent praktiska skäl svårt att använda ett randomiserat 

urval; därför användes ett bekvämlighetsurval. Denna typ av urval anses inte vara lika bra 

som ett randomiserat urval där deltagarna slumpvis väljs ut. Urvalets storlek var också av 

praktiska skäl något begränsat vilket kan påverka generaliserbarheten av denna studies 

resultat negativt. Studiens urval bestod av fler kvinnliga än manliga deltagare. De kvinnliga 

deltagarna var dock inte så många fler till antalet att det i någon nämnvärd utsträckning bör 

äventyra den externa validiteten. En jämnare fördelning av manliga och kvinnliga studenter 

är dock önskvärd. Deltagarna bestod av studenter, av denna anledning är åldersspridningen 

limiterad. En större ålderspridning i urvalet är därför även det önskvärt, dock kan det vara 
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svårt att uppnå med tanke på hur åldersspridningen ser ut för studenter generellt. På grund av 

att urvalet inte är randomiserat, den begränsade åldersspridningen och det begränsade antalet 

deltagare i urvalet är det vanskligt att generalisera resultatet till andra grupper än möjligen 

den undersökta. Kurstillhörighet för deltagarna är en variabel som för liknande studier i 

framtiden skulle kunna vara användbar. Då kan till exempel studenter på vårdvetenskapliga 

program och kurser, med tanke på deras framtida yrke, jämföras med andra studenter 

avseende hållning kring vilka faktorer som påverkar hälsan. Det kan dock vara svårt att 

garantera deltagarnas anonymitet om sådan information samlas in. 

Det finns några saker som är värda att nämna avseende hur undersökningen 

genomförts. Deltagarna som har ingått i undersökningen fick fylla i enkäterna i 

föreläsningssalar. Möjligheten att de i någon mån påverkats av varandra kan därför inte 

uteslutas. Denna eventuella påverkan kan ha lett till att några deltagare svarat på ett sätt de 

annars inte skulle ha gjort. 

Undersökningen har på grund av schemaskillnader mellan de olika grupperna skett 

vid olika tidpunkter på dygnet. Tidpunkten kan ha haft en viss påverkan. Förslagsvis kan man 

undgå denna eventuella påverkan genom att undersöka deltagarna vid samma tid på dygnet. 

Av betydelse kan även vara om studenterna fått fylla i enkäten före eller efter en föreläsning. 

Dessa faktorer kan möjligen ha påverkat den ekologiska validiteten. Det är också svårt att 

helt utesluta att andra förhållanden kan ha haft en viss påverkan på resultatet. Det bör även 

beaktas att deltagarnas subjektiva tolkningar av frågorna har inverkat på resultatet. 

Instrumenten som använts i studien är båda standardiserade och används frekvent. 

Frågorna i dem verkar vara tydligt formulerade då författarna mottog väldigt få frågor 

angående dessa. Detta medför att begreppsvaliditeten sannolikt är god. En eventuell brist 

avseende de instrument som används i studien är att det test som mätte Health Locus of 

Control hade en något lägre reliabilitet än vad man hade kunnat förvänta sig av ett 

standardiserat instrument. Vad detta kan bero på är svårt att avgöra. Det går inte att utesluta 

att den lägre tillförlitligheten kan ha orsakats av en slump och att det vid senare 

användningstillfällen uppvisar en högre reliabilitet. 
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VÄNLIGEN. LÄS DETTA FÖRST!

Information

Vi är två studenter som läser på Växjö Universitet och arbetar just nu med 

vår C-uppsats. Med hjälp av denna undersökning vill vi se om personliga 

karaktärsdrag har någon relation till var man lägger kontrollen över sin 

hälsa. Det är självklart frivilligt att delta och du kan när som helst avbryta 

om du skulle önska det. I undersökningen är du helt anonym och de 

uppgifter som vi samlar in kan ej knytas till någon enskild person. Svaren 

kommer att behandlas konfidentiellt. Undersökningen tar 10-15 minuter att 

genomföra. 

Tack på förhand!

Robin Mörck (rmofr04@student.vxu.se)

Eric Åstedt (epffr05@student.vxu.se)

Instruktioner

Denna undersökning innehåller totalt 78 påståenden. Läs noggrant varje 

påstående och markera med ett kryss i den ruta, som bäst motsvarar din 

uppfattning om dig själv som du känner dig just nu. 

Om ett påstående stämmer helt och hållet för dig markerar du så här:

Jag är på gott humör… 

Instämmer 

inte alls

Instämmer 

inte

Varken 

eller

Instämmer Instämmer 

helt och 

hållet

□ □ □ □ □
Om du inte kan ta ställning eller inte tycker att frågan är relevant för dig 
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markera under ”Varken eller”. Ge bara ett svar på varje påstående. Ta 

ställning till alla påståenden. Var säker på att du markerar på rätt rad. 

Nu börjar undersökningen. Vänligen börja med att fylla i kön och ålder!
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Man Kvinna
Kön: □ □
Ålder:         år


