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Abstrakt 

Tidigare forskning har visat att det finns ett samband mellan personlighetsdraget neuroticism och 

yttre motivation, a-motivation, låg självkänsla samt negativ affekt. Syftet med studien var att öka 

förståelsen för neuroticism som personlighetsdrag utifrån individernas motivationstyp, självkänsla 

samt individernas affektiva tillstånd. Studien undersökte även reliabiliteten hos instrumentet Mini-

IPIP som har undersökt personlighetsdrag inom Big-five-teorin. Syftet testades med hjälp av fyra 

självskattningstester. Dessa var Mini-IPIP, Situational Motivation Scale (SIMS), Positive Affect and 

Negative Affect Scale (PANAS) samt Rosenbergs Self-esteem Scale (SES). I studien deltog N=110 

deltagare i åldrarna 19-53 år. I avsikt att bättre förstå neuroticism och dess relation till motivation, 

självkänsla samt affekt genomfördes statistiska analyser såsom korrelation och regressionsanalys. 

Resultatet visade, med hjälp av en korrelation, att det fanns ett samband mellan negativ affekt och 

neuroticism som personlighetsdrag. Regressionsanalysen bekräftade samband mellan neuroticism 

som personlighetsdrag och motivationstyperna a-motivation samt yttre motivation. Dock kunde 

inget samband mellan neuroticisms och självkänsla bekräftas.   

 

Nyckelord: Big-five-teorin, neuroticism, motivation, självkänsla, affektivitet, Mini-IPIP. 
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Introduktion 

Personlighetsdrag har, enligt Augustine och Larsen (2012), varit svårdefinierat och det har inte fun-

nits någon allmän överenskommelse av vad definitionen var. Med personlighet och personlighets-

drag har det syftats på en individs specifika, stabila karaktärsdrag. I avsikt att förklara människors 

beteende i olika situationer har förståelse för personlighet och personlighetspsykologi varit en 

grundläggande vetenskap (Cooper, Knotts, McCord & Johnson, 2013). Personlighetsdrag har setts 

som biologiskt baserade skillnader i mönstren för affekt, beteende och kognition. Beroende på hur 

stor andel av varje faktor en individ har besuttit utformades personligheten. Tidigare har personlig-

het kategoriserats in i breda kategorier. På senare år har forskning dock smalnat av beståndsdelarna i 

varje drag eftersom forskare har haft en vilja att kunna placera in olika personligheter i smalare ka-

tegorier (Wilt, Condon, Brown-Riddell & Revelle, 2012). 

Syftet med studien var att få en djupare förståelse för vad neuroticism handlade om. Vidare 

var syftet att undersöka affektiva tillstånd hos personer med personlighetsdraget neuroticism, vilken 

typ av motivation som har motiverat individerna och hur neuroticism har relaterat till självkänsla. I 

avsikt att undersöka ovanstående användes kvantitativa metoder.   

Allt mer forskning har visat ett samband mellan personlighet och sjukdom. Personlighet har 

relaterats till hur lätt en individ har att drabbas av exempelvis hjärtsjukdomar och diabetes. Även 

psykiska sjukdomar såsom depression har kunnat kopplas samman med personlighet (Armon & 

Toker 2013). Enligt Armon och Toker (2013) har det funnits ett samband mellan personlighet och 

beteenden som syftar till att hjälpa en individ att hantera olika sjukdomstillstånd. Vidare fann Au-

gustine och Larsen (2012) att det mest tillförlitliga sättet att undersöka personlighet var genom att 

utföra beprövade enkätundersökningar. Dessa enkäter var forskares tidigare bedömningar av per-

sonlighetstillstånd. Självskattningstester fångade hur individer ville uppfattas av omgivningen och 

gav ett förhållandevis överensstämmande mönster av personens beteende. Skattande av personlig-

hetsdrag kunde i många fall ge en förståelse för det genomsnittliga beteendet hos en person. Ett 

exempel på tidigare forskares bedömning av personlighetstillstånd har varit teorin om Big-five. 

(Augustine & Larsen, 2012).  

 

Big-five-teorin 

Big-five, även benämnt som fem-faktorteorin, har varit en väl använd personlighetsteori 

som delat in personlighetsdrag i fem olika kategorier. Termen Big-five fick psykologer av olika tra-

ditioner att förenas över ett gemensamt begrepp och ramverk gällande människors personligheter 

(McCrae & John, 1992). 
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Cattell har betraktas som en utav grundarna till Big-five och har varit en av dem som haft 

störst inflytande på personlighetsteorin. Cattell utformade skalor för olika personlighetstyper och 

skalade ner dessa till 35 olika personlighetsvariabler. I slutet av 60-talet presenterade Eysenck 

forskning om att det var främst Neuroticism och Extraversion som var utmärkande drag i personlig-

hetsteorin. Detta kom att hjälpa till att forma dagens syn på personlighetsteorin. Medan Eysenck 

främst utgick från dessa två drag fortsatte modernare forskare fokusera på att det fanns fem väsent-

liga kategorier inom personlighetsteorin och under 80-talet presenterade Costa och McCrae namnen 

som används än idag och dessa nämns som: Neuroticism, Extraversion, Öppenhet, Sympatiskhet och 

Samvetsgrannhet. Utöver detta skapade Costa och McCrae ett instrument som benämndes NEO-PI-

R. NEO-PI-R var ett av instrumenten som har varit mest använt i mätning av personlighetstyper 

(McCrae & John, 1992). 

 

Personlighetsdragen i Big-five-teorin delades upp i följande kategorier: 

Neuroticism: Personlighetsdraget neuroticism har kunnat förklaras med drag som aggressivitet, ten-

denser till ångest samt depression (Marsh, Nagengast & Morin, 2013). Individen kunde till exempel 

ha haft problem med att handskas med sina negativa känslor (Klimstra, Luyckx, Gossens, Teppers 

& Fruyt, 2013). 

 

Extraversion: Att vara social, utåtriktad, aktiv och att inneha positiv affekt har visats vara typiska 

karaktärsdrag för individer med personlighetsdraget extraversion (Marsh et al., 2013). Extroverta 

personer har ansetts trivas i situationer där individen syns och får uppmärksamhet av sin omgivning 

(Karwowski, Lebuda, Wisniewska & Gralewski, 2013). 

 

Öppenhet: Dessa individer har visats ha en positiv inställning till nya idéer, vara kreativa och ha 

god fantasi (Marsh et al., 2013). Öppenhet har banat väg för ett mångsidigt kreativt tänkande (Kar-

wowski et al., 2013). 

 

Sympatiskhet: Sympatiskhet som personlighetstyp har visats innehålla egenskaperna osjälviskhet, 

tillit, värme och vänlighet (Marsh et al., 2013). Utöver detta har personlighetstypen ansetts ha en 

hög grad av flexibilitet gentemot andra människor och att vara förlåtande (Karwowski et al., 2013). 

 

Samvetsgrannhet: Med samvetsgrannhet har det menats att individer var plikttrogna, påvisades ha 

hög självkontroll och var ordningsamma (Marsh et al., 2013). Att prestera väl har kommit att be-
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traktas viktigt för denna personlighetstyp medan att vara beroende av andra ansågs negativt (Kar-

wowski et al., 2013). 

 

Big-five-teorin har visats vara den mest övergripande och viktiga strukturella modellen 

inom personlighetspsykologin. Det har dock funnits problem och ett av dem har varit att modellen 

samt dess tillhörande instrument inte har ansetts vara nyanserade nog och att det har varit svårt att 

få en överensstämmelse mellan olika grupper och personlighetsdrag. Olika instrument innehöll va-

rierande grad av nyansering av frågor, vilket bidrog till dessa problem (DeYoung, Weisberg, Quilty, 

Peterson, 2013). Den aktuella studien har fokuserat på ett instrument som var framställt inom Big-

five-teorin, detta har benämnts som Mini-IPIP. Mini-IPIP har ansetts förhållandevis nytt inom 

forskningsområdet (Cooper, Smillie & Corr, 2010). I den aktuella studien användes Mini-IPIP som 

ett instrument att testa personlighetsdrag, som nämnts ovan, enligt Big-five-teorin. Syftet med att 

använda mini-IPIP i undersökningen var att stärka reliabiliteten hos instrumentet. Därmed under-

söktes om instrumentet hade samma problematik med nyansering som funnits tidigare med instru-

ment inom Big-five-teorin.  

Av de fem faktorerna i Big-five-teorin har det i denna studie fokuserats på neuroticism då 

detta ansetts vara ett stabilt personlighetsdrag (McCrae & John, 1992). Studien inriktades mot per-

sonlighetsdraget neuroticisms samband med affektivitet, motivation samt självkänsla. Neuroticism 

härstammar från ordet neuros. Neuros har ansetts vara ett samlingsbegrepp för psykisk ohälsa, 

främst av typen känslomässiga störningar. Begreppet började användas 1769 och presenterades av 

en skotsk läkare vid namn William Cullen (Denissen & Penke, 2008). 

Neuroticism har kopplats samman med negativa känslor, dessa känslor ansågs vara stabila 

över tid. Känslorna var även genetiskt förutbestämda. Hos personer med personlighetsdraget neuro-

ticism har dessa negativa känslor funnits både på ett medvetet och omedvetet plan (Robinson & 

Meier, 2005). Känslor såsom negativa spänningar, nervositet, humörsvängningar, ångest, depressio-

ner samt ett instabilt känsloliv har kopplats samman med personlighetsdraget. Forskning har visat 

att individer med neuroticism som personlighetsdrag var mer benägna att drabbas av ångest och 

depressioner. Dessa personer kunde även anses som mer känsliga för stress och uppfattas som fient-

liga mot personer i omgivningen (Trull, 2012). Utöver detta har personer med neuroticism som per-

sonlighetsdrag haft låg kvalitet både i sociala och romantiska relationer, det vill säga få och ostabila 

relationer. Sett till det självupplevda välbefinnandet och den fysiska hälsan värderade personer med 

personlighetsdraget neuroticism sig lägre i förhållande till andra individer, samt gav en negativ bild 

av sig själva (Denissen & Penke, 2008). 
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Personlighetsdraget neuroticism har visats ha en påverkan på individens stressorer (faktorer 

som leder till stress), copingstrategier och emotionella utveckling. Tidigare forskning har visat att 

det finns ett samband mellan personlighetstypen neuroticism och yttre motivation, negativ affekt 

och låg självkänsla. Personer med personlighetsdraget neuroticism har haft en mer negativ livssyn 

vilket påvisats både i kontrollerad miljö och i naturlig miljö, detta påvisades då med hjälp av kvanti-

tativa samt kvalitativa metoder (Tamir, Robinson & Solberg, 2006). Personer med personlighetsdra-

get neuroticism karakteriserades med drag som lägre självkänsla och har upplevt negativ affekt 

(Robinson & Meier, 2005). Även fallen då individen utsattes för situationer och händelser av neu-

tral karaktär tenderade personerna att tolka detta ur ett negativt perspektiv (Duffy, Shaw, Scott & 

Tepper, 2006). Vidare har tidigare forskning pekat på att personer med personlighetsdraget neuroti-

cism inte har ansetts vara högpresterande. Individer som visat tecken på att ha neuroticism som per-

sonlighetsdrag distraheras lätt under tiden personen utför en handling. Under en pågående handling 

kunde individen distraheras av irrelevanta detaljer som innebar att personerna presterade lägre 

(Bipp & Kleinbeck, 2011). Däremot visade en studie av Komarraju, Karau och Schmeck (2009) att 

individer som presterade högt hade en viss känsla av ångest över att inte lyckas och detta gjorde att 

personer som var högpresterande hade en tendens till att ha neuroticism som personlighetsdrag.  

Med utgångspunkt i forskning skulle det kunna tolkas att personlighetsdraget neuroticism 

inte påverkas utav vilken status, utbildning eller uppväxt en individ har, utan kan förekomma i alla 

samhällsskikt. Med en strävan att öka förståelsen för vad neuroticism innebär har studien utgått från 

motivation, affektivitet och självkänsla.  

 

Motivation 

Motivation har, enligt Kusurkar, Ten Cate, Vos, Westers och Croiset (2013), definierats som den 

process som väglett, gett initiativ och gett personer ett målmedvetet beteende. Det har ansetts att 

motivation var det som gav individer vilja att agera och utföra handlingar (Ryan & Deci, 2000).  

Motivation har delats in i två olika dimensioner, inre eller yttre motivation. Inre motivation 

har även benämnts som intrinsic motivation. Forskningens definition av inre motivation var att des-

sa personer blev motiverade av att utföra en handling för sin egen skull i avsikt att känna en inre 

tillfredsställelse. Ett exempel på inre motivation var att en individ studerade för personens eget 

välmående och för viljan att lära sig om ämnet (Forgeard & Mecklenburg, 2013). Den inre motiva-

tionen gällande studier har sjunkit för personer desto högre utbildning individen skaffade. Även i 

samband med att individerna blev äldre sjönk den inre motivationen (Ryan & Deci, 2000). Yttre 

motivation, som även har benämnts som extrinsic motivation, har ansetts vara när en person motive-
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rades av något avlägset exempelvis som en belöning. Yttre motivation förklarades av forskare som 

att en individ studerade eftersom det kunde leda till ett välbetalt arbete, inte för intresset att lära sig 

om ämnet (Forgeard & Mecklenburg, 2013). 

Utöver inre och yttre motivation väckte Ryan och Deci (1985; i Guay, Blanchard och Val-

lerand, 2000) ett förslag om ett tredje motivationskoncept med vilja att få en djupare förståelse för 

mänskligt beteende. Detta motivationssätt kom att benämnas som a-motivation. Forskning visade 

att när en individ kände sig a-motiverad kände personen ingen speciell anledning till att göra aktivi-

teten utan gjorde den eftersom det var ett inlärt beteende.  När en person var motiverad av a-

motivation kom individen inte att förvänta sig någon belöning eller kontroll på omständigheterna 

kring aktiviteten. Ett sådant handlande har inte varit likt yttre eller inre motivation och forskning har 

visat att a-motivation var det motivationssätt som var minst förutbestämt. 

Guay et al., (2000) framställde ett mätinstrument som mätte inre motivation, yttre motiva-

tion och a-motivation. Instrumentet som framställdes benämndes som Situational Motivation Scale 

(SIMS). Inom SIMS har yttre motivation mätts som två delar och två olika sätt att motiveras. Dessa 

motivationssätt har benämnts som extern reglering och identifierad reglering. Extern reglering styr-

des av att personen ville ha belöningar eller att personen ville undvika negativa konsekvenser. Detta 

kom med en uppfattning hos individen att det fanns ett önskvärt beteende som personen rättade sig 

efter i hopp om att få sin belöning. Identifierad reglering har förklarats som när en person har känt 

att aktiviteten eller beteendet har varit självvalt. Denna sorts motivation värderades därför högt för 

personen då detta var en personlig önskan att till exempel klara av aktiviteten (Guay et al., 2000). 

Enligt Tamir et al., (2006) skulle styrkan av en identifierad reglering som motivation sänkas om en 

person inte hade personlig kompetens som ansågs relevant för aktiviteten. Därmed blev denna typ 

av motivation negativ för en person med neuroticism som personlighetsdrag då individen lätt blev 

nedstämd eller hade lätt att trycka ner sig själv när uppgiften inte har slutförts (Tamir et al., 2006). 

Motivation har ansetts vara en väsentlig del av en persons karaktärsdrag. Det var inte viktigt 

för själva skapandet av personlighetsdrag, dock var det viktigt då motivation påverkade beslut och 

handling. Motivation har varit en betydelsefull del av att få mål att övergå till handlingar (Bipp & 

Kleinbeck, 2011). 

 

Affektivitet 

Forskare definierade affektivitet som en känsloreaktion som innefattade känslouttryck, beteenden, 

känsloupplevelser och kroppsliga förändringar (Dan-Glauser & Gross, 2013). En positiv affektivitet 

påverkade personers välmående positivt. Den ökade kreativiteten hos personer, hjälpte till att för-
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bättra personers sociala kompetens, gjorde att individer fick lättare att hantera stress och gav en 

bättre fysisk hälsa (Grumber, Kogan, Quoidbach & Mauss, 2013). 

Personers tillfälliga affektiva tillstånd har delats upp i olika dimensioner som mättes med ett 

instrument som Watson, Clark och Tellegen (1988) har framställt. Instrumentet benämndes Positive 

Affect and Negative Affect Scale (PANAS). Dimensionerna har delats upp i positiv affekt (PA) och 

negativ affekt (NA). PA visades påverka att personer kände sig aktiva, entusiastiska och alerta. När 

en individ har uppvisat en hög PA kom personen att känna av en hög koncentrationsnivå, mycket 

energi och givande engagemang. Däremot en person som hade ett lågt tillstånd av PA har uppvisat 

karaktärsdrag såsom ledsamhet och slöhet (Watson et al., 1988). Inom den andra dimensionen, NA, 

ingick känslor av otillfredsställande engagemang och subjektiv oro. Dessa känslor gav i sin tur ut-

slag av ett brett känslospann som inkluderade förakt, skuld, rädsla, ilska, avsky och nervositet (Wat-

son et al., 1988). Enligt Robinson och Meier (2005) var NA svårt att mäta då det har ansetts vara ett 

personligt område. Det var inte säkert att personer besvarade frågorna sanningsenligt i enkäten då 

det kunde kännas privat och påfrestande att besvara frågor kring ämnet (Robinson & Meier, 2005). 

Även om NA har ansetts svårt att mäta har det tydligt kopplats samman med personlighets-

draget neuroticism, vilket gjort att det varit intressant för aktuell studie att använda ovan nämna 

instrument med avsikt att besvara syftet med undersökningen. 

 

Självkänsla 

Självkänsla har definierats som att se sitt egenvärde och förstå sitt värde gentemot andra (Ryeng, 

Kroger, Martinussen, 2013). Även självbild, självuppfattning och hur en person identifierar sig har 

visat sig vara grundläggande för en individs självkänsla (Bailey, 2003). Forskare har menat att en 

hög självkänsla innebar att en individ var mer välmående och värderade sig själv högt medan en 

individ med låg självkänsla hade en låg grad av självvärderande och således värderade sig själv 

lägre (Ryeng et al., 2013). Vidare fick individer med låg självkänsla ett högre och mer långvarigt 

lidande efter negativa upplevelser än individer med hög självkänsla (Jordan et al., 2013). 

 

Självkänsla har delats in i fyra olika kategorier, implicit och explicit självkänsla samt global och 

generell självkänsla. 

 

Implicit och explicit självkänsla: Implicit självkänsla har, av forskare, definierats som graden av 

kognitiv association mellan självuppfattning och negativ samt positiv affekt (Jordan et al., 2013). 

Denna typ av självkänsla har inte lärts in utan var snarare en automatisk utvärdering av självet. Då 
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implicit självkänsla har ansetts vara impulsstyrd har detta visat en påverkan på spontana handlingar 

och affektivt beteende (Vater et al., 2013). Explicit självkänsla har definierats som en medveten typ 

av självkänsla där individen ägnat sig åt självreflekterande och självutvärderande (Jordan et al., 

2013).  Den explicita självkänslan har räknats som en del av det reflexiva systemet och den har vi-

sats förutsäga kontrollerade och reflekterande händelser (Vater et al., 2013). 

Forskning har påvisat att både implicit och explicit självkänsla påverkades av olika händel-

ser i livet. Implicit självkänsla etablerades redan i barndomen medan den explicita självkänslan sta-

biliserades först i 30-årsåldern (Vater et al., 2013). Individer med hög grad av explicit och låg grad 

av implicit självkänsla har visats vara mer defensiva samt hade högre motivation till att bibehålla 

sin självkänsla. Personer som istället hade en hög grad av implicit självkänsla och låg grad av expli-

cit tenderade att drabbas av självdestruktivt beteende (Jordan et al., 2013). 

 

Global och generell självkänsla: Forskning ansåg att global självkänsla var en individs positiva och 

negativa attityder mot sig själv, självrespekt, hur högt eller lågt en individ värderade sina egna ka-

paciteter samt vilket självvärde personen ansåg sig ha (Ryeng et al., 2013). Denna typ av självkäns-

la har visats vara under utveckling fram till individen har blivit ung vuxen. Innan självkänslan stabi-

liserades tenderade dessa individer att ha en mer positiv inställning till sig själva än när personen 

väl stabiliserat sin globala självkänsla (Birkeland, Breivik & Wold, 2013). Generell självkänsla de-

finierades av Rosenberg som individens känsla av att vara bra nog samt individens självrespekt och 

egenvärde (Ryeng et al., 2013). Självkänslan har ansetts vara relativt stabil när individen uppnått 

vuxen ålder, dock visade forskning att självkänslan blev lägre efter 65-års ålder (Wagner, Neyer & 

Wagner, 2013). 

Ett samband har påvisats mellan hög självkänsla och klasstillhörighet, hälsa och utbildning. 

En välutbildad, välmående individ hade således högre självkänsla (Wagner et al., 2013). Faktorer 

som istället kunde leda till låg självkänsla var när en individ blev nedvärderad för vem personen var 

och blev utesluten ur gemenskaper (Bernstein et al., 2013). 

 

Neuroticism i relation till motivation, självkänsla och affektiva tillstånd 

Psykiska faktorer 

Låg självkänsla har ansetts vara en källa till sårbarhet, denna sårbarhet har i många fall i sin tur lett 

till en större tendens för individen att drabbas av depressioner. Vidare har tidigare forskning påvisat 

att personer med hög grad av neuroticism i högre grad led av depressioner, jämfört med andra per-

sonlighetstyper (Hankin, Lakdawalla, Carter, Abela, Adams, 2007). Kombinationen av låg själv-
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känsla och neuroticism har därmed bedömts som en hög riskfaktor sett till risken att drabbas av de-

pressioner (Auerbach, Abela, Ho, McWhinnie, Czaikowska, 2010). Det har dock inte bara varit de-

pression som har ansetts vara en högrisksjukdom bland individer med låg självkänsla och hög grad 

av neuroticism. Individer med endast låg självkänsla och med endast personlighetsdraget neuroti-

cism som utmärkande drag har i större utsträckning drabbats av mentala sjukdomar som ångest, 

depressioner och psykoser än andra individer (Krabbendam et al., 2002). Emellertid har forskning 

pekat på att individer som hade kombinationen av låg självkänsla och hög grad av neuroticism i 

större utsträckning har lidit av mentala sjukdomar.  

 

Situationella faktorer 

Individer med personlighetsdraget neuroticism värderade sig lägre på flera olika plan jämfört med 

andra personer. Forskning har även visat att individer med neuroticism som personlighetsdrag hade 

svårt att vara anpassningsbara vid olika situationer. Exempelvis visade forskningen att situationer 

och miljöer där det har förekommit någon typ av beteende som indikerade bestraffning kom perso-

ner med neuroticism som personlighetsdrag reagerade negativt och visade en hög grad av känslighet 

inför eventuell korrektion (Duffy et al., 2006). Att personer med personlighetsdraget neuroticism 

har haft svårt att anpassa sig i olika situationer har kunnat relateras till negativ affekt. NA har 

kopplats samman med neuroticism som personlighetsdrag. Personer med NA samt neuroticism som 

personlighetsdrag har påvisat ett beteende som har dragit in individerna i ansträngande situationer 

där personerna har känt sig utsatta och/eller blottade. Personer med personlighetsdraget neuroticism 

har visat en tendens till att dras till situationer där personerna hamnade i negativa emotionella till-

stånd och där individerna kände sig nedstämda. Exempel på situationer som personer med person-

lighetsdraget neuroticism har dragits till var destruktiva förhållanden eller missgynnsamma situatio-

ner på arbetsplatsen (Panaccio & Vandenberghe, 2012). 

 

Sociala faktorer 

Självkänsla, liksom affekt, har påverkats av det som var i närheten av personen, det vill säga sociala 

relationer och liknande. Både låg självkänsla, NA och neuroticism som personlighetsdrag har inne-

burit att en människa ansågs mer sårbar för negativa händelser, jämfört med andra. (Auerbach et al., 

2010). Individer med neuroticism som personlighetsdrag har haft svårt att känna kontroll över sin 

närvaro och har kunnat motiveras genom yttre motivation då det har ansetts att individen inte behö-

ver ha personlig kontroll över sin egen vilja (Donche, De Maeyer, Coertjens, Van Daal & Van Pete-

gem, 2013). Yttre motivation och a-motivation har tidigare visats ha en inverkan på personer med 
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neuroticism som personlighetsdrag. Personer med personlighetsdraget neuroticism blev inte lika 

ofta motiverade av en inre motivation eller intrinsic motivation som personer med andra personlig-

hetsdrag (Komarraju et al., 2009). 

 

Självvärdering 

Låg självkänsla har karaktäriserats som att en person har värderat sig själv lågt och negativt (Ryeng 

et al., 2013). Detta synsätt har i sin tur kunnat leda till ett självdestruktivt beteende (Jordan et al., 

2013). Denna negativa syn på sig själv har känts igen från personlighetsdraget neuroticism. Perso-

ner med neuroticism som personlighetsdrag har visat tendenser att värdera sig lågt på skalor gällan-

de sin fysiska hälsa och sin syn på sig själva (Denissen & Penke, 2008) 

 

Relationen mellan neuroticism och motivation, självkänsla samt affekt 

Personlighetsdraget neuroticism har lett till en rad negativa psykiska känslolägen. Förutom detta har 

personer med neuroticism som personlighetsdrag i högre grad lidit av fysisk ohälsa (Schmitz, Kug-

ler & Rollnik, 2003). Enligt tidigare forskning har neuroticism som personlighetsdrag stämt överens 

med negativ affekt. Individer som har neuroticism som personlighetsdrag har visats ha breda nega-

tiva emotionella tillstånd. Dessa tillstånd har då kunnat vara förakt, rädsla, ilska och skuld (Robin-

son & Meier, 2005; Watson et al., 1988). Personer med neuroticism som personlighetsdrag har även 

visat en tendens till att ha negativa upplevelser kring affekt samt ha känt emotionell instabilitet 

(Robinson & Meier, 2005). En person med NA har påvisat bristande engagemang. Dessa individer 

har känt sig oroliga, missanpassade och nervösa (Watson et al., 1988). Dragen i NA har känts igen 

från personlighetsdraget neuroticism. En person med neuroticism som personlighetsdrag har på 

samma sätt som inom NA många gånger påvisat nervösa, oroliga samt ångestfyllda drag (Denissen 

& Penke, 2008). Det har visats finnas tydliga samband mellan låg självkänsla, NA och neuroticism 

(Auerbach et al., 2010). 

 

Frågeställning 

Hur kan neuroticism förstås utifrån motivation, självkänsla och affekt? 

 

Utifrån frågeställningen och tidigare forskning utformades tre hypoteser. Första hypotesen är en 

verifierings hypotes med avsikt att bekräfta reliabiliteten inom instrumentet mini-IPIP. Den första 

hypotesen var det finns ett samband mellan negativ affekt och neuroticism som presonlighetsdrag. 

Andra och tredje hypotesen kom att utformas utifrån tidigare forskning, andra hypotesen kom då att 
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vara det finns ett samband mellan neuroticism som personlighetsdrag och motivationstyperna a-

motivation samt yttre motivation samt tredje hypotesen var det finns ett samband mellan självkänsla 

och personlighetsdraget neuroticism. 

 

Metod 

Deltagare 

Urvalet av deltagare var ett bekvämlighetsurval. Individerna blev tillfrågade på Linnéuniversitetets 

campus, universitetsbiblioteket i Kalmar och Växjö samt på Kalmar stadsbibliotek. Majoriteten av 

deltagarna tillfrågades på universitetsbiblioteken samt på campus tillhörande Linnéuniversitetet. 

Det fanns inga specifika krav på deltagarna utöver att personerna skulle vara över 18 år. Ur-

valsområdena var av den karaktären att några deltagare under 18 år inte förväntades tillfrågas. Efter 

det att insamlingen genomförts kunde det bekräftas att inga yngre deltagare hade besvarat enkäten. 

I studien var deltagarna (N=110) mellan 19 år och 53 år (M=26,31, SD=7,32). Deltagarna 

var näst intill jämnfördelade utifrån kön, med 48,2 % (53 stycken) män och 51,8 % (57 stycken) 

kvinnor. Av dessa var 75,5 % (83 stycken) studerande, 21 % (19 stycken) yrkesverksamma och 5,5 % 

(6 stycken) angav alternativet ”annat” som sysselsättning. 

Bortfallet var 8,33 %, och det var endast internt, det vill säga tio stycken av 120 utdelade 

enkäter. Enkäterna som tillhörde bortfallet var inte korrekt ifyllda. Gemensamt för alla enkäter som 

räknades som bortfall var att deltagarna inte hade besvarat samtliga frågor. Detta kunde tolkas som 

att vissa av frågorna var svåra att förstå. Många av frågorna som deltagarna i bortfallsgruppen hade 

lämnat obesvarade var frågor som andra deltagare hade ställt frågor om i samband med att indivi-

derna besvarade enkäten. Vissa hade strukit över frågor som personerna inte ville besvara. Det skul-

le ha kunnat tolkas som att frågorna, enligt deltagarna, var för närgångna eller irrelevanta. 

 

Instrument 

Frågeställningen och hypoteserna besvarades med hjälp av fyra olika instrument. Det instrument 

som användes vid mätning av personlighetsdraget neuroticism var Mini-IPIP som var i enlighet med 

Big-five-teorin. Vid mätningen av motivation användes Situational Motivation Scale (SIMS). Vida-

re mättes emotion med ett instrument vilket har benämnts som Positive Affect and Negative Affect 

Scale (PANAS). Slutligen mättes självkänsla med hjälp av Rosenbergs Self-esteem Scale (SES). I 

den aktuella studien var dessa mätinstrument delar av en enkät som deltagarna fyllde i. 

Mini-IPIP har utformats som en kortversion av IPIP-FFM. IPIP-FFM var ett mätningsin-

strument som utformats enligt Big-five-teorin. Instrumentet har utvecklats i syfte att mäta person-
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lighetstyperna neuroticism, extraversion, öppenhet, sympatiskhet och samvetsgrannhet (Cooper et 

al., 2010). 

Mini-IPIP designades med 20 frågor som deltagarna skulle besvara utifrån hur personerna 

ser sig själva med utgångspunkt från andra människor i samma ålder och kön som personen själv. 

Exempel på frågor i instrumentet kunde vara ”Pratar inte mycket”. De medverkande besvarade frå-

gorna på en skala mellan ett till fem, där olika svarsalternativ stod för 1=överensstämmer inte alls 

2=överensstämmer lite 3=överensstämmer varken mycket eller lite 4=överensstämmer till viss del 

5=överensstämmer mycket (Cooper et al., 2010). I avsikt att svara mot syftet i föreliggande studie 

användes endast neuroticismskalan vid de statistiska analyserna. 

Situational Motivation Scale (SIMS) utformades med 16 frågor där deltagaren fick besvara 

påståenden om hur eller vad som har motiverat personen att till exempel studera eller att gå till ar-

betet. Exempelvis kunde ett påstående i instrumentet vara ”Jag utförde den här aktiviteten: men jag 

är inte säker på att det är en bra sak att ägna sig åt”. Svarsalternativen var 1=överensstämmer inte 

alls 2=överensstämmer väldigt lite 3=överensstämmer lite 4=överensstämmer måttligt 

5=överensstämmer ganska mycket 6=överensstämmer mycket 7=överensstämmer exakt (Guay et al., 

2000). 

I mätningen av emotion användes skalan Positive Affect and Negative Affect Scale (PANAS) 

vilken bestod av 20 olika adjektiv. Exempel på dessa adjektiv var ”engagerad” och ”nervös”. Delta-

garen skulle besvara om detta adjektiv passade in på personens egen upplevelse nyligen. Deltagaren 

fick skatta, på en skala mellan ett och fem, vad som passade bra in på individens upplevelser kring 

adjektivet. 1=inte alls 2=lite 3=i någon mån 4=ganska bra 5=väldigt mycket (Watson et al., 1988). 

Vid mätning av självkänsla användes Rosenbergs Self-esteem Scale (SES), en skattnings-

skala med 10 frågor som mätte individernas upplevda självkänsla. Ett exempel på påstående i in-

strumentet var ”Jag kan göra saker och ting lika bra som andra”. Skalan var från 1 – 4 där personen 

tog ställning till påståendet. 1=Instämmer helt 2=instämmer delvis 3=Tar delvis avstånd 4=Tar helt 

avstånd (Rosenberg, 1965). 

 

Procedur 

Då studien var kvantitativ och instrumenten var väl beprövade genomfördes ingen pilotstudie. En-

käten kontrollerades dock av handledare innan den delades ut till deltagarna i undersökningen. 

Frågeformuläret bestod av fyra delar som alla ingående beskrevs i avsnittet för ”instrument”. När 

enkäten delades ut fanns författarna till uppsatsen på plats och därmed tillgängliga för frågor. Fråge-

formuläret innehöll tydliga instruktioner till varje del. 



13 

 

 

 

När insamlingen var slutförd matades resultaten in i statistikprogrammet SPSS. Frågor som i 

enkäten hade varit vända vändes då till en enhetlig skala. Detta var nödvändigt då datan skulle kun-

na bli analyserad på bästa sätt. 

Analyserna som genomfördes var korrelationer samt regressionsanalyser. 

 

Etik 

Studien utfördes utifrån Vetenskapsrådets och Linnéuniversitetets respektive riktlinjer. 

I enlighet med vetenskapsrådet följdes fyra etiska grundkrav. Grundkraven var informa-

tionskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Deltagarna informerades om viktiga delar av syftet med studien, att deltagandet var frivilligt 

samt att personen kunde avbryta sitt deltagande, detta föll under informationskravet. Samtyckeskra-

vet innebar att deltagarna frivilligt gick med på att delta. Då deltagarna i studien var över 15 år be-

hövdes inget godkännande från målsman. Deltagarna var anonyma och kunde inte identifieras. Ma-

terial kring deltagarna behandlades med tystnadsplikt och insamlat material har förvarats där obehö-

riga inte har haft tillgång till det. Informationen om att deltagarna skulle vara anonyma och att del-

tagandet var frivilligt informerades både personligen samt via ett missivbrev som delades ut till-

sammans med enkäten. I missivbrevet fanns kontaktuppgifter om deltagarna hade ytterligare frågor 

eller ville ta del av studien när den var klar. I enlighet med nyttjandekravet användes materialet i 

studien endast till den sagda C-uppsatsen (Vetenskapsrådet, 2002). 

Enligt riktlinjer från Linnéuniversitetet fick personer som var utsatta eller genomförde be-

handling till följd av traumatiska händelser inte tillfrågas. Vidare skulle deltagarna inte vara i bero-

endeställning eller påverkas negativt av studien. Slutligen skulle deltagandet vara på frivilligbasis, 

det vill säga att deltagandet var helt utan tvång och kunde avbrytas om det önskades (lnu.se). 

Dessa krav följdes i största möjliga mån. Dock tillfrågades inte deltagarna om individerna 

hade varit med om några traumatiska händelser eller var under behandling. Detta på grund av att det 

skulle kunnat anses kränkande mot deltagarna att ställa frågor av privat karaktär. Individer som ver-

kade upprörda eller stressade tillfrågades inte eftersom studien skulle tillmötesgå kravet på att inte 

tillfråga utsatta människor, utan att kränka någon. Kravet på frivilligt deltagande och anonymitet 

följdes som beskrivits ovan. Kravet följdes både i enlighet med Vetenskapsrådet och Linnéuniversi-

tets riktlinjer. 

Frågorna i enkäten behandlade personlighetsdrag, motivation, emotion samt självkänsla. 

Vissa av frågorna kan ha uppfattats som närgångna och eventuellt kränkande. Deltagarna var infor-
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merade om att svaren skulle behandlats anonymt och att individerna kunde avbryta sitt medverkan-

de. Därmed ansågs inte detta som något problem. 

Enkäten var utformad med ett försättsblad eftersom deltagarna inte skulle känna att svaren 

kunde läsas av utomstående. Utöver detta fanns det kontaktuppgifter och deltagarna kunde även 

ställa frågor om enkäten direkt på plats. 

 

Resultat 

Syftet med studien var att studera personlighetsdraget neuroticism och hur detta har kunnat relateras 

till affektiva tillstånd, undersöka hur och vilken typ av motivation individer med neuroticism som 

personlighetsdrag motiverade sig med samt personernas självkänsla.  Det övergripande syftet med 

undersökningen var att få en bredare förståelse för vad neuroticism innebar.  

 

Tabell 1. 

Deskriptiv statistik på deltagarnas ålder och kön.     

  Min  Max   N  M (SD)  

Kvinnor  19  52  57  26,60 (8,18) 

Män   19  53  53  26,00 (6,34) 

Total   19  53  110  26,31 (7,32)   

 

Första hypotesen det finns ett samband mellan negativ affekt och neuroticism som preson-

lighetsdrag blev bekräftad med hjälp av en korrelation. Det fanns ett signifikant samband mellan 

neuroticism och negativ affekt (r=0,396, N=93, p<0,001).  

En regressionsanalys bekräftade andra hypotesen det finns ett samband mellan neuroticism 

som personlighetsdrag och motivationstyperna a-motivation samt yttre motivation, då neuroticism 

kunde prediceras av a-motivation och yttre motivation. Resultatet visade ett signifikant samband 

mellan neuroticism och identifierad reglering (F(7,85)=5,373 p=0,003), extern reglering 

(F(7,85)=5,373, p=0,002) samt på a-motivation (F(7,85)=5,373, p<0,001), se tabell 2.  

Tredje hypotesen kunde inte bekräftas då inget samband mellan neuroticism och självkänsla 

påträffades. Därmed förkastades hypotesen det finns ett samband mellan självkänsla och personlig-

hetsdraget neuroticism. En regressionsanalys visade att det inte fanns något samband mellan neuro-

ticism och självkänsla (F(11,81)=3,915, p=0,550), se tabell 2. Samma resultat kunde styrkas av en 

korrelation där inget fanns ett signifikant värde mellan neuroticism och självkänsla kunde påvisas 

(r=0,138, N=93, p=0,186). 
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Tabell 2. 

Regressionsanalys affektivitet, självkänsla samt motivation. 

Variabel B SE B β p 

Positiv affektivitet -0,110 0,112 -0,093 0,330 

Negativ affektivitet 0,497 0,120 0,402 0,000 

Självkänsla -0,010 0,016 0,061 0,550 

Inre motivation 0,019 0,017 0,160 0,266 

Identifierad reglering -0,060 0,020 -0,489 0,003 

Extern reglering 0,045 0,014 0,355 0,002 

A-motivation -0,082 0,023 -0,547 0,001 

Kommentar: Den beroende variabeln är neuroticism. 

 

Diskussion 

Den aktuella studiens resultat bekräftade ett samband mellan neuroticism och negativ affekt, detta i 

enlighet med Auerbach et al., (2010). Denissen och Penke (2008) gjorde studier på personlighets-

drag vars resultat visade att individer med personlighetsdraget neuroticism hade många gemen-

samma drag med personer som hade hög negativ affekt. Dessa drag var bland annat oro, nervositet 

samt att individerna uppvisade tendenser till ångest. Utöver dessa drag har tidigare forskning visat 

att personer med neuroticism som personlighetsdrag och individer med hög affekt dras till liknande 

självdestruktiva situationer och förhållanden (Panaccio & Vandenberghe, 2012). Vidare har både 

individer med neuroticism som personlighetsdrag samt personer med hög affekt uppvisat tillstånd 

av förakt, rädsla, ilska samt skuld. Även emotionell instabilitet har visats vara ett gemensamt till-

stånd för individerna (Robinson & Meier, 2005; Watson et al., 1988). Neuroticism och NA har haft 

många gemensamma drag. Då tidigare forskning har visat samma samband (Tamir et al., 2006) var 

resultatet i den aktuella studien väntat. Vid tidigare användning av instrument som mäter personlig-

hetsdrag enligt Big-five har det visats ett samband mellan NA och neuroticism. Då även den aktuel-

la studiens resultat kunde styrka sambandet bekräftas verifieringshypotesen "det finns ett samband 

mellan negativ affekt och neuroticism som presonlighetsdrag ". Med det resultatet konstaterades det 

att reliabiliteten i instrumentet Mini-IPIP har stärkts.  

Den aktuella studien bekräftade att neuroticism som personlighetsdrag predicerades av yttre 

motivation (identifierad reglering & extern reglering) samt a-motivation som motivationssätt. Detta 

resultat bekräftades av tidigare forskning där studier har styrkt att yttre motivation samt a-

motivation har haft en påverkan på individer med personlighetsdraget neuroticism. Dessa personer 

blev motiverade av yttre motivation. Inom yttre motivation hade individen inte en personlig förank-

ring till varför aktiviteten har utförts, utan blev motiverad av påverkan utifrån (Donche et al., 2013; 
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Komarraju et al., 2009). Resultatet i den aktuella studien överensstämde med Tamir et al., (2006) då 

ett samband styrktes mellan yttre motivation, a-motivation och neuroticism som personlighetsdrag.    

Tidigare forskning har visat ett samband mellan neuroticism som personlighetsdrag och låg 

självkänsla (Auerbach et al., 2010) trots detta kunde den aktuella studien inte bekräfta något sam-

band mellan personlighetsdraget neuroticism och låg eller hög självkänsla. Enligt Hankin et al. 

(2007) har låg självkänsla varit en källa till sårbarhet. Sårbarhet har visats kunna leda till depressio-

ner som i sin tur har kopplats samman med neuroticism som personlighetsdrag. Gemensamt för 

neuroticism som personlighetsdrag och låg självkänsla har enligt tidigare forskning varit att båda 

dragen har lett till depressioner (Hankin et al., 2007).  Enligt en studie av Tamir et al. (2006) har det 

visats ett samband mellan låg självkänsla och neuroticism som personlighetsdrag vilket var i mot-

sats till den aktuella studiens resultat.  

Förklarande orsaker till varför den aktuella studiens resultat inte stämde överens med tidiga-

re studier kunde exempelvis ha varit målgrupp, kursperiod för studerande eller antal deltagare. Stu-

diens målgrupp blev oavsiktligt studerande individer på grund av bekvämlighetsurval. Detta kan ha 

påverkat utfallet. Anledningen till att målgruppen möjligen kan ha haft en påverkan på resultatet var 

att studenterna eventuellt kan ha fått tillbaka positiva resultat på tentamen, vilket kortsiktigt kunde 

ha stärkt deltagarnas självkänsla. Studenterna blev möjligtvis påverkade av kursperiod om det ex-

empelvis var en kursstart i samband med undersökningen. En orsak kan ha varit att en kursstart 

gjorde att studenterna kände mindre krav och stress vilket i sin tur kunde ha påverkat individernas 

självkänsla. Antalet deltagare kan ha påverkat studiens resultat, fler deltagare hade varit fördelaktigt 

för undersökningen. Majoriteten av studiens deltagare var i 20-års åldern. Självkänslan stabilisera-

des enligt Wagner et al. (2013) först i vuxen ålder. Vater et al. (2013) menade att det var först i 30-

års ålder. Detta stärker att studiens resultat inte kunde bekräfta att neuroticism som personlighets-

drag predicerades av självkänsla.  

 

Praktiska implikationer 

Forskning inom ämnet neuroticism som personlighetsdrag har ansetts viktigt eftersom individer 

med personlighetsdraget har visats ha tendenser att dras till negativa och destruktiva situationer 

(Panaccio & Vandenberghe, 2012). Forskning inom ämnet har visats viktigt då studier har kunnat 

underlätta vid möten i anslutning till individer med personlighetsdraget neuroticism i olika sam-

manhang. Det har även varit viktigt att öka förståelsen och därmed underlätta i situationer där dessa 

individer har behövt stöd och hjälp.   
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För personal som har arbetat med ungdomar inom skolan och övriga verksamheter har det 

kunnat vara väsentligt att ha förståelse för hur personer med personlighetsdraget neuroticism har 

motiverats. Det skulle kunna ha ansetts vara viktigt för personalen att veta hur arbete med individer 

med personlighetsdraget neuroticism kunde blir förenklat. Förståelse för individer med personlig-

hetsdraget neuroticism och dessa personers motivationstyp kan ha haft en påverkan på hur vissa 

individer har bemötts och på vilka sätt personalen försökt motivera dem. Samma premisser skulle 

kunna ha haft inverkan inom arbetsliv. Olika personlighetstyper har visats motiverats av skilda mo-

tivationstyper. Både inom skola samt arbetslivet har personer med neuroticism som personlighets-

drag sökt sig till situationer där personerna inte varit välmående (Panaccio & Vandenberghe, 2012). 

Förståelse för personlighetsdraget neuroticisms affektiva tillstånd kan ha gett individer i närheten en 

uppfattning om hantering och bemötande av individer med personlighetsdraget neuroticism. En 

ökad förståelse för dessa individer skulle kunnat vara till hjälp vid arbete med att stärka personernas 

självkänsla.  

Det ovan nämnda har även kunnat tillämpas inom vården samt i familjelivet. Forskningen 

inom ämnet kan ha förebyggt problem, förbättrat livskvalitén och gett förståelse för individer med 

personlighetsdraget neuroticism och personernas vardag.   

 

Metodologisk diskussion 

För att nå syftet undersöktes neuroticism som personlighetsdrag, självkänsla, motivation samt affek-

tion med hjälp av skalorna SIMS, PANAS, SES samt Mini-IPIP. Instrumenten har använts vid tidi-

gare forskning och hade därmed en god intern konsistens. Detta kom att stärka validiteten av studi-

en. Frågeställningarna besvarades utifrån resultatet av enkäten, som bestod av de ovan beskrivna 

skalorna. Även reliabiliteten har stärkts då instrumenten har använts vid tidigare forskning. Mini-

IPIP var det minst beprövade av instrumenten som nämnts ovan, därmed utfördes ett Cronbach´s 

alpha. Cronbach´s alpha på Mini-IPIPskalan fick resultatet 0,583 för neuroticism. Med strävan att 

stärka reliabiliteten kunde ett test-retest ha utförts på studien. 

I missivbrevet som delades ut tillsammans med enkäten undanhölls delar av studiens syfte. 

Det doldes med avsikt att inte påverka deltagarna och individernas svar. I missivbrevet stod det att 

enkäten skulle behandla känslor och motivation. Enkäten innehöll utöver känslor och motivation en 

undersökning av personlighet och självkänsla. 

En av testerna var utformad med en vänd skala, skalan utgick från att första alternativet 

var ”positivt” och det sista var ”negativt” medan övriga skalor utgick från att första alternativet 
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var ”negativt” och det sista var ”positivt”. Utformningen var inte i avsikt att vilseleda deltagarna 

utan detta var nödvändigt eftersom enkäten skulle följa tidigare validerad forskning av instrumentet. 

En brist i studien var att det inte kunde garanteras att frågorna i enkäten besvarades enskilt 

utan det fanns möjlighet för deltagarna att diskutera med varandra. Social önskvärdhet kunde ha 

påverkat deltagarna och därmed kunde individerna ha blivit influerade av personer i närheten. 

Inom studiens interna bortfall förekom deltagare som inte förstod innebörden av frågor i en-

käten. Detta framgick då deltagarna markerat eller hoppat över vissa frågor i enkäten. På grund av 

detta fanns risken att deltagare som ingick i studien besvarat frågor utan att förstå betydelsen av ord 

eller stycken. Som försök att minimera denna risk fanns undersökningsledarna av studien närvaran-

de och inom räckhåll för deltagarna att ställa frågor om enkäten. 

 

Framtida forskning 

Förslag på framtida forskning skulle ha kunnat vara mätningar av specifika grupper, det vill säga att 

forskning skulle kunna ha utförts på olika yrkeskategorier, utbildningar och ålderskategorier. Forsk-

ning har visat att neuroticism har kopplats samman med låg självkänsla, NA samt yttre motivation 

(Tamir et al., 2006). I den aktuella studien visades inget samband mellan självkänsla och neuroti-

cism. Då detta motsäger tidigare studiers resultat väcktes intresse för framtida forskning om resulta-

ten kunde skilja mellan olika arbets- eller studiesituationer. Förslag på studier som kunde utföras 

inom ämnet var till exempel två longitudinella kohortstudier. Den första undersökningen skulle för-

slagsvis kunna avse individers självkänsla inom grupper såsom yrkesverksamma samt studerande. 

Dock skulle det vara en fördel om personerna inom studien var över 30 år då självkänsla stabiliseras 

först i denna ålder (Vater et al., 2013).  Den andra studien som hade kunnat utföras var en under-

sökning mellan olika studenters programinriktningar. Detta skulle ha kunnat påvisa eventuella skill-

nader inom grupperna gällande självkänsla. Om skillnader mellan ovan nämnda grupper och påver-

kan av självkänsla skulle bekräftas kunde detta ge stöd för den aktuella studiens resultat.  

Vidare förslag på framtida forskning var att utföra test-retest på den aktuella studien, det 

skulle kunna ha stärkts studiens reliabilitet. Ett test-retest skulle även ha inneburit en försäkran om 

att studiens resultat var korrekt.  

Forskningen inom ämnet kan ha gett förståelse för hur individer med personlighetsdraget 

neuroticism fungerar i vardagssituationer. Framtida forskning skulle kunnat erbjuda förbättrad livs-

kvalité genom ökad förståelse för individerna.   
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