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Är resiliens en framgångsfaktor på arbetsmarknaden?   

- Personlighet som prediktor för resiliens  
 

På dagens arbetsmarknad bedöms arbetssökanden i stor utsträckning utifrån sitt CV, 
trots att arbetsgivare i allt större utsträckning efterfrågar personliga egenskaper likt 
stresstålighet och förmåga att hantera komplexa situationer. Syftet med föreliggande 
studie var att undersöka om personlighetsfaktorer eller rekryteringsfaktorer har högst 
prediktiv validitet för självskattad grad av resiliens i arbetslivet. I syfte att besvara 
studiens frågeställning tillämpades en kvantitativ ansats. Ett digitalt frågeformulär 
sammanställdes för att snabbt och smidigt nå ut till deltagare online. 
Mätinstrumenten IPIP30, COPSOQ II och The Resilience Scale användes för att 
mäta personlighet, upplevd stress, kvantitativa krav i arbetet, risk för utbrändhet och 
resiliens. Även data gällande ålder, kön, utbildningsnivå, betyg,  tid i nuvarande 
tjänst och yrkesområde samt total arbetslivserfarenhet efterfrågades med avseende 
att motsvara vanligt förekommande rekryteringsfaktorer. Data har analyserats från 
252 yrkesverksamma deltagare i åldrarna mellan 17-62 (M = 34, SD = 10) år, 62% 
kvinnor och 38% män. Deltagarnas utbildningsnivå utgjordes främst av 
gymnasieutbildning eller kandidatexamen, där majoriteten vid 
undersökningstillfället arbetade heltid och närmare hälften hade en total 
arbetslivserfarenhet på över tio år. Till att beräkna predicerbarhet för respektive 
faktorer tillämpades en hierarkisk regressionsanalys i två steg. Studiens resultat 
visade att personlighetsfaktorer kan predicera en individs förmåga att hantera 
arbetsrelaterad stress mer tillförlitligt än de vanligt förekommande 
rekryteringsfaktorerna. Vår analys indikerade även att vanligt förekommande 
rekryteringsmetoder som CV-granskning inte kan bidra med någon tillförlitlig 
personlighetsbedömning. Förhoppningsvis kommer vårt resultat bidra till att 
framtida rekrytering lägger större vikt vid personlighetsfaktorer. 
 
Nyckelord: Personlighet, Femfaktormodellen, Resiliens, arbetsrelaterad stress, 
rekryteringsfaktorer, kvantitativ metod 
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Is resilience a success factor in the labor market? 

- Personality as a predictor for resilience 
 

In the Swedish labor market jobseekers are largely judged based on their CV, despite 
the fact that employers increasingly require personal qualities like resistance to stress 
and ability to handle complex situations. The aim of the present study was to 
investigate whether personality factors or common recruitment factors have the 
highest predictive validity for resilience in work life. A digital questionnaire was 
compiled to quickly and easily reach respondents online. Measuring instruments 
IPIP30, COPSOQ II and The Resilience Scale were used to measure personality, 
perceived stress, quantitative requirements at work, risk of burnout and resilience. 
Data regarding age, sex, education level, grades, time in current employment and 
occupational area as well as total work experience were collected in order to collect 
classical recruitment factors. Data was analyzed from 252 professionals in the ages 
17-62 (M = 34, SD = 10), 62% women and 38% men. At the time of the study the 
majority of the respondents worked full-time and their education level was primarily 
a secondary education or a bachelor's degree. To calculate the predictability for the 
current factors, a two-step hierarchical linear regression analysis was implemented. 
Results showed that personality factors can predict an individual's ability to handle 
work-related stress more reliably than common recruitment factors. Our analysis 
also indicated that classical recruitment methods such as CV review could not 
contribute with a reliable resilience assessment. Hopefully, our results could help 
enhancing the recruitment business and induce a greater emphasis on personality 
factors. 
 
Keywords: Personality, Big Five, Resilience, occupational stress, recruitment 
factors, qualitative method 
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Föreställ dig att du ska få välja en person som ska bli din närmaste kollega. Skulle du då välja 
att grunda ditt val utifrån individens akademiska meriter och arbetslivserfarenhet eller utifrån 
hur personen beter sig och har förmåga att hantera utmanande arbetssituationer? 

Undersökningen som ligger till grund för följande studie vände sig till yrkesverksamma 
individer. I studien undersöktes individuella skillnader och arbetsrelaterade faktorer genom att 
mäta upplevd stress, grad av utbrändhet, kvantitativa krav i arbetet, personlighetsfaktorerna 
inom femfaktormodellen samt resiliens (motståndskraft). Avsikten med att mäta dessa faktorer 
var att möjliggöra undersökning kring huruvida det fanns något samband mellan 
personlighetsfaktorerna inom Femfaktormodellen och benägenhet att motstå upplevd negativ 
arbetsrelaterad stress. I föreliggande studie har utöver ovanstående faktorer även data samlats 
in gällande kön, ålder, betyg, utbildningsnivå, yrkeserfarenhet, tid i nuvarande tjänst och total 
arbetslivserfarenhet för att representera vanligt förekommande bakgrundsfaktorer inom 
rekrytering. Målet med att mäta både personlighetsfaktorer och några av de vanligt 
förekommande rekryteringsfaktorerna var att ta reda på vilka variabler som mest tillförlitligt 
förutsäger hur motståndskraftig en individ kommer att vara mot stress i arbetslivet. 

Det stora rekryteringsproblemet  

Vanligt förekommande bedömningsfaktorer inom rekrytering i Sverige är akademiska meriter 
och arbetserfarenhet. Statistiska centralbyrån (SCB) gick ut med en rapport år 2004 som 
innefattar en beskrivning av föregående års utveckling gällande tillskott av arbetskraft och 
rekryteringsbehov (SCB, 2004). Prognosen som avser perioden år 2004-2010 visar att 
tillgången av personer med eftergymnasial examen ökat kontinuerligt sedan år 1996 och 
förväntas att fortsätta öka i takt med den svenska arbetsmarknadens rekryteringsbehov. I studien 
presenterades även en prognos gällande hur reserven av utbildade med eftergymnasial examen 
skulle minska successivt under hela prognosperioden till år 2010, vilket leder till framtida 
kompetensbrist på arbetsmarknaden (SCB, 2004). Prognosen stämmer överens med den 
rådande kompetensbristen inom ett flertal yrkesområden år 2018. SCB publicerade en prognos 
år 2017 gällande utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden inom respektive 
utbildningsområde (SCB, Trender och Prognoser, 2017). Syftet med prognosen var att lyfta 
fram rådande obalanser mellan tillgång på utbildade personer och behovet på arbetsmarknaden. 
Prognosen sträcker sig till år 2035 och visar att både tillgång och efterfrågan på arbetskraft 
beräknas växa kraftigt under hela prognosperioden. Behovet som beräknas öka mest är 
arbetsmarknadens efterfrågan på personer med eftergymnasial examen. Totalt sett beräknas 
tillgången på eftergymnasialt utbildade möta efterfrågan väl, dock ser framtidsprognosen olika 
ut beroende på utbildningsinriktning i förhållande till yrkesområde. Arbetsmarknadens framtida 
tillgång på utbildad arbetskraft med yrkesförberedande gymnasieutbildning kommer däremot 
inte nå upp till arbetsmarknadens växande efterfrågan inom ett flertal yrkesområden. 
Efterfrågan på gymnasieutbildade är stor inom flera yrkesområden, exempelvis äldreomsorgen, 
bygg, teknik och tillverkning, samtidigt som bristen på utbildade ökar. I SCB:s årliga 
arbetskraftsbarometer från år 2017 presenteras att arbetsgivare inom flera yrkesområden har 
svårt att rekrytera gymnasieutbildade. Enligt rapporten är bristen störst på utbildade inom 
fordonsindustrin, det råder även stor brist inom bygg, transport, restaurang, naturbruk och 
automation (SCB, Arbetskraftsbarometern, 2017). 



5 
 

Den rådande kompetensbristen inom ett flertal yrkesområden på den svenska 
arbetsmarknaden är ett faktum och arbetsgivare uppger att de har svårt att rekrytera nya 
medarbetare. Samtidigt finns det utbildade personer som uppger att de inte får jobb på grund av 
otillräcklig arbetslivserfarenhet, trots att de får höra att den svenska arbetsmarknaden lider av 
brist på arbetskraft. På arbetsmarknaden råder det en obalans mellan efterfrågan på utbildning 
och yrkeserfarenhet i förhållande till tillgången, vilket innebär rekryteringssvårigheter (SCB, 
Arbetskraftsbarometern, 2017). Den rådande situationen på arbetsmarknaden innebär att vissa 
individers akademiska meriter och arbetslivserfarenhet inte räcker till, vilket kan vara ett skäl 
till att i större utsträckning fokusera på personliga egenskaper inom rekrytering och inkludera 
arbetspsykologisk testning för att urskilja individuella skillnader hos arbetssökande. Att 
använda sig av psykometrisk testning och analys kan inom rekrytering ge en bild av kandidatens 
personlighet, beteendemönster, kognitiva förmåga, problemlösningsförmåga och förmåga att 
hantera olika typer av situationer (Ryan & Tippins, 2004). Syftet med psykometrisk testning 
och analys är att kunna jämföra individers resultat. Metoden kan därmed användas för att välja 
ut bäst lämpade kandidater, utifrån de valda kriterier man utgår ifrån för att bedöma lämplighet 
gällande en viss typ av tjänst. 

Personlighet - Big Five 

De rådande arbetsmarknadsproblemen föranleder att rekrytering bör diskuteras ur ett bredare 
perspektiv, för att undersöka om det finns en eventuell koppling mellan de personliga 
egenskaper och vanligt förekommande rekryteringsfaktorer som arbetsgivare eftersöker med 
avsikt att uppnå organisatoriska mål. Det finns därtill forskning som tyder på att personlighet 
har inverkan på både karriärmässig och ekonomisk framgång (Judge, Higgins, Thoresen & 
Barrick, 1999; Kajonius & Carlander, 2017). Det är därför relevant att i denna studie inbegripa 
ämnet personlighetspsykologi. 

Femfaktormodellen Big Five är den mest erkända personlighetsteorin inom psykologin 
och tillämpas världen över (Maples, Guan, Carter, & Miller, 2014). Big Five har utvecklats 
under lång tid och härstammar ursprungligen från taxonomiska studier som syftar till att försöka 
förstå användningen av språk för att beskriva individers egenskaper och beteendemönster (John, 
Naumann, & Soto, 2008). Utifrån ett flertal omfattande analyser av de språkliga 
beteendebeskrivningarna kunde man konstatera att det är fem faktorer som konsekvent 
framträder för att beskriva personlighet. De fem övergripande dimensionerna är Neuroticism, 
Extroversion, Öppenhet, Välvillighet samt Samvetsgrannhet (Costa & McCrae, 1992; McCrae 
& Costa, 1997; John et al., 2008). Neuroticism syftar till att mäta känslomässig instabilitet 
innefattande bland annat grad av ångest, depression, ilska, impulsivitet och sårbarhet. Låg grad 
av Neuroticism motsvaras av emotionell stabilitet. Extroversion ska motsvara ett mått på hur 
utåtriktad och sällskaplig en individ är mätt i aktivitet, självsäkerhet, positiva känslor och 
strävan efter spänning. Dimensionen Öppenhet är mätt i grad av fantasi, idérikedom och 
mottaglighet för förändring samt uppskattning av konst. Välvillighet mäts i form av tillit, 
medkänsla och hjälpsamhet, någon med hög Välvillighet är ofta prestigelös och 
tillmötesgående. Samvetsgrannhet motsvaras av exempelvis struktur, disciplin, plikttrogenhet 
och prestationssträvande (Costa & McCrae, 1992; John et al., 2008). 
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Paul Costa och Robert McCrae har utifrån de fem dimensionerna i Femfaktormodellen 
utformat ett personlighetstest som ursprungligen består av 300 frågor. Testet bygger på att 
individen genom självskattning ska besvara hur väl olika påståenden stämmer överens med 
personens egen uppfattning om sig själv. Flera författare hävdar att det finns empiriskt stöd för 
att tillämpa Femfaktormodellen (Costa & McCrae, 1992; Goldberg, 1999; Johnson, 2014; 
Maples et al., 2014). Både McCrae och Costa (1997) samt Maples et al. belyser att personlighet 
har en betydande inverkan på hur människor tänker, känner och handlar. McCrae och Costa 
belyser i sin studie att strukturella skillnader i personlighet är universellt och näst intill 
oberoende av kulturella skillnader världen över. Även om människors beteende till vis del kan 
påverkas av livssituation och plötsliga händelser, har studien av Costa och McCrae (1992) visat 
att personlighet generellt är relativt oföränderlig och stabil över tid. Även Judge et al. (1999) 
har kunnat påvisa att samtliga persolighetsfaktorer inom Big Five är långsiktigt stabila över tid, 
utifrån longitudinella undersökningar som genomförts med individer från barndom till pension. 
Tidigare forskning förespråkar att en individs uppsättning av Big Five dimensionerna har en 
genetisk och därmed ärftlig bas (Digman, 1989). Även John et al. (2008) betonar att det finns 
en mängd studier som har påvisat att det finns en biologiskt ärftlig komponent som påverkar 
hur en individs personlighet kommer att utvecklas. 

Vikten av personlighet vid rekrytering. Judge et al. (1999) har i sin studie fokuserat på 
faktorerna personlighet och generell mental förmåga för att predicera karriärmässig framgång. 
Judge et al. har i linje med tidigare studie valt att göra en uppdelning mellan yttre och inre 
karriärmässig framgång. Yttre framgång innefattar objektiva faktorer som lön, befordran och 
yrkesmässig status, inre framgång inbegriper mer subjektiva faktorer som individens upplevda 
arbetstillfredsställelse (Judge, Cable, Boudreau, & Bretz, 1995). Judge et al. (1999) har genom 
flera studier följt undersökningsdeltagarna under en stor del av livet, från tidig barndom till 
pension. Det samlade resultatet har enligt forskarna visat att Extroversion, Neuroticism och 
Samvetsgrannhet är de tre personlighetsdrag inom Femfaktormodellen som är mest relevanta 
för att kunna förutsäga karriärmässig framgång. Utifrån insamlade data har Judge et al. påvisat 
att Extroversion och Samvetsgrannhet har ett positivt samband till faktorer som enligt 
författarna innefattas av begreppet yttre framgång. Likt presenterade resultat gällande 
karriärmässig framgång har Kajonius och Carlander (2017) påvisat att låg Neuroticism och hög 
Extroversion kan predicera ekonomisk framgång. 

Resultat av Judge et al. (1999) studie påvisar att personlighetsdraget Samvetsgrannhet har 
ett starkt positivt samband för att förutsäga både inre och yttre framgång i karriären. 
Neuroticism och Välvillighet korrelerar negativt med yttre framgång, men kan inte förutse inre 
framgång enligt undersökningarna som gjorts. Författarna hävdar att Big Five kan förutse både 
inre och yttre karriärmässig framgång, variationen är signifikant enligt det uppvisade resultatet. 
Framgång i karriären är en individuell faktor, men författarna menar att personlig framgång 
också bidrar till organisatorisk framgång. Eftersom personlighetsfaktorer bidrar till att individer 
uppnår karriärmässig framgång, finns det enligt författarna en sannolikhet att dessa 
framgångsrika individer också bidrar till organisatorisk framgång. I enlighet med studiens 
resultat hävdar forskarna att organisationer bör rekrytera individer som inom 
femfaktormodellen uppvisar hög Samvetsgrannhet och emotionell stabilitet, eftersom det är 
personlighetsdrag som starkast kan relatateras till arbetsprestation (Judge et al., 1999).  
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Olander (2009) har i sin rapport kartlagt vilka personlighetsfaktorer som efterfrågas av 
rekryterande chefer och undersöker vilka önskemål som svenska arbetsgivare har när det gäller 
personliga egenskaper hos blivande medarbetare. I rapporten har författaren även utgått från en 
lista med personliga egenskaper för att kartlägga och analysera i vilken utsträckning svenska 
studerande inom biblioteks- och informationsvetenskap motsvarar arbetsgivarnas önskemål. 
Det är vanligt förekommande att personlighet betraktas som en viktig aspekt inom rekrytering 
och personlighetsfaktorer brukar listas tydligt redan i arbetsplatsannonser. Olander redogör för 
de personliga egenskaper som anses vara särskilt viktiga inom rekrytering och därmed är vanligt 
förekommande i svenska platsannonser. Enligt rapporten är det karaktäristiska egenskaper likt 
samarbetsförmåga, stresstålighet, ansvarstagande och öppenhet för nya idéer som frekvent 
efterfrågas på arbetsmarknaden. Enligt Olander har den svenska arbetsmarknaden länge 
efterfrågat samarbetsvilliga, strukturerade samt utåtriktade individer, oavsett yrkesområde. I 
granskningen av arbetsannonser som publicerades mellan 1989–2009 var efterfrågan av dessa 
individuella egenskaper påtaglig och stabil över tid (Olander, 2009).  

Apers och Derous (2017) har undersökt olika metoder för att urskilja personlighet inom 
rekryteringsförfaranden. Forskarna har gjort en studie med 296 rekryterare med syftet att 
undersöka hur väl rekryterarna kan bedöma en arbetssökande kandidats karaktäristiska 
personlighetsdrag inom femfaktormodellen, utifrån olika tillvägagångssätt. De har jämfört tre 
rekryteringsförfaranden, att enbart titta på arbetssökandes ansökningshandlingar genom 
traditionella CV:n, respektive att använda sig av videoansökan eller audioansökan. De kom 
fram till att inget av tillvägagångssätten på ett säkert sätt kan utläsa en individs 
personlighetsdrag inom Big Five. Studien visar att metoderna som användes för att utläsa de 
samlade faktorerna i Big Five uppnådde liknande samband. Enligt resultatet är styrkan på 
sambanden följande, traditionella CV:n (r =0.19), audioansökningar (r=0.23) och 
videoansökningar uppnådde (r =0.17). I studien uppvisas dock skillnader mellan de fem 
personlighetsfaktorerna, Öppenhet och Samvetsgrannhet gick inte att tillförlitligt förutse utifrån 
någon av de tre ansökningsformerna. Enligt studiens resultat kan granskning av traditionella 
CV:n inte heller bidra till att förutse emotionell stabilitet, som uppvisar ett samband närmare 
noll. Enligt Apers och Derous visade resultatet däremor att Extroversion är det 
personlighetsdrag inom Big Five som uppvisar starkast samband till traditionella CV:n 
(r=0.32). Audioansökningar kunde dock inte urskilja Extroversion tillförlitligt. Resultatet av 
studien tyder på att rekryterare inte kan göra en tillförlitlig bedömning av en arbetssökandes 
karaktäristiska personlighetsdrag enbart utifrån att granska traditionella CV:n, 
audioansökningar eller videoansökningar. Även om rekryterarna själva litar på sin förmåga att 
avläsa och tyda personlighetsdrag från olika typer av ansökningshandlingar, så visar studien att 
informationen som går att få utav olika handlingar inte är tillräcklig. Istället bör valida 
mätinstrument användas för att bedöma arbetssökande kandidaters personlighet (Apers & 
Derous, 2017).    

Arbetskrav, stress och utbrändhet 

Tidigare forskning hävdar att arbetsrelaterad stress är en vanligt förekommande företeelse i 
arbetslivet som kan leda till negativa hälsoeffekter (Berthelsen, Westerlund, & Søndergård 
Kristensen, 2014). Den arbetsrelaterade stressen grundar sig ofta i otydliga krav och 
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förväntningar i yrkesrollen eller bristande resurser för att utföra sina arbetsuppgifter. Berthelsen 
et al. menar att kvantitativa krav i arbetet avser förhållandet mellan arbetsuppgifternas omfång 
och de tidsmässiga resurser som avsätts för att genomföra dessa. Författarna hävdar att höga 
kvantitativa krav är en arbetsrelaterad faktor som direkt kan leda till stress. Berthelsen et al. 
definierar stress som en förening av faktorerna spänning och olust. Tillfällig stress under en 
kortare tid kan vara prestationshöjande, medan ökad stressnivå över tid har visat sig vara 
skadligt för arbetsprestation och hälsa men även för livskvalitén överlag. För att motverka 
arbetsrelaterad stress kan det vara fördelaktigt med tydliga krav, inflytande över sitt arbete och 
tillräckliga resurser för att kunna uppfylla kraven tillfredsställande. Likt Berthelsen et al. 
belyser även Van Vegchel, De Jonge och Landsbergis (2005) att för många krav i förhållande 
till få resurser i arbetet är den främsta orsaken bakom de upplevda påfrestningar som kan leda 
till arbetsrelaterad stress.  

Enligt Försäkringskassans socialförsäkringsrapport (2016:7) har sjukskrivningarna i 
Sverige ökat årligen och sjukskrivningar till följd av stressrelaterade sjukdomstillstånd som 
exempelvis utbrändhet är den sjukskrivningsorsak som ökat mest. Enlig Berthelsen et al. (2014) 
förklaras utbrändhet som graden av fysisk trötthet och psykisk utmattning hos en individ. En 
förhöjd grad av utbrändhet hänger samman med arbetsuppehåll, ökad sjukfrånvaro, sömnbesvär 
och risk för hjärtsjukdom. Hao, Hong, Xu, Zhou och Xie (2015) beskriver fenomenet 
utbrändhet som ett resultat av känslomässiga reaktioner som uppkommer till följd av kroniska 
stressorer i arbetet. Maslach, Schaufeli och Leiter (2001) hävdar däremot att 
utbrändhetssyndrom präglas av emotionell utmattning, cynism och nedsatt yrkesmässig 
effektivitet. Trots liknande arbetsbörda drabbas inte alla på samma arbetsplats av utbrändhet, 
vilket tyder på att vissa individer drabbas hårdare än andra av stressfulla arbetsmiljöer. Även 
Boyas och Wind (2010) belyser att stress är en viktig prediktor för människors hälsa, eftersom 
det kan leda till stressrelaterade sjukdomar såsom utbrändhet. Beroende av personlighet 
upplever individer situationer som olika stressiga, därför menar författarna att vi är olika 
motståndskraftiga mot stress. Det finns därtill forskning som tyder på att den arbetsrelaterade 
stressen kan vara lika skadlig som långvarig akut stress som kan uppstå utifrån stressfyllda 
livshändelser och Grant, Langan-Fox och Tetrick Lois (2007) betonar att stress bör undersökas 
tillsammans med individuella skillnader gällande sårbarhet och motståndskraft. Hao et al. 
presenterar resultat som visar att utbrändhet främst drabbar individer med hög Neuroticism, 
medan personer med låg Neuroticism tenderar att i mindre utsträckning drabbas av negativa 
hälsoeffekter till följd av arbetsrelaterad stress.  

Resiliens 

Likt flera tidigare studier som fokuserar på att undersöka individuella skillnader gällande 
upplevelsen och förekomsten av stress, har föreliggande studie inkluderat faktorer som risk för 
utbrändhet och motståndskraft till att klara av utmaningar och stressfyllda situationer. En 
undersökningsvariabel i följande studie är resiliens, begreppet resiliens definieras i studien som 
ett mått på individens motståndskraft och återhämtningsförmåga för att hantera motgångar och 
utmaningar, hög resiliens motsvarar högre motståndskraft och återhämtningsförmåga (Hao et 
al., 2015; Hu, Zhang, & Wang, 2015). För en bredare förståelse kan resiliens även associeras 
med en individs anpassningsförmåga till att klara av påfrestningar och dämpa negativa effekter 
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som kan uppstå av stress (Lundman, Strandberg, Eisemann, Gustafson, & Brulin, 2007). 
Författarna menar att hög resiliens baseras på fem egenskaper; en balanserad livssyn, känsla av 
mening med livet, förmåga att fortsätta trots motgångar, erkännande att våga gå sin egen väg 
samt tron på sig själv och sina förmågor.  

Rutters (2013) forskningsresultat indikerar att individer med hög resiliens presterar bättre 
under upplevda påfrestningar, stress eller motgångar i förhållande till andra individer som 
utsätts för samma omständigheter. De individer som har en lägre grad av resiliens lider större 
risk för utbrändhet och andra stressrelaterade konsekvenser. Kimura, Bande och Fernández-
Ferrín (2018) påvisar i enlighet med tidigare forskning att resiliens ger en ökad förmåga att lösa 
utmanande situationer på ett adekvat sätt. Hao et al. (2015) belyser variationen av resiliens 
bland individer och hävdar i sin studie att vissa personlighetstyper är mer benägna till att klara 
stressfulla situationer än andra. Vidare hävdar Hao et al. med belägg i sin studie, att en individs 
grad av resiliens avgör och påverkar sambandet mellan arbetsrelaterad stress och utbrändhet. 
Därtill konstaterar författarna utifrån sitt resultat att förhållandet mellan resiliens och utbrändhet 
påvisas av stress. Resiliens reglerar därmed förhållandet mellan stress och utbrändhet. Vilket 
tyder på att resiliens verkar som en skyddande kraft som motverkar att riskfaktorer resulterar i 
utbrändhet. Enligt Hao et al. studie korrelerar resiliens signifikant negativt med både stress och 
utbrändhet, medan stress och utbrändhet korrelerar starkt positivt med varandra. Författarna 
skiljer dock mellan generell och arbetsrelaterad stress, eftersom det endast var arbetsrelaterad 
stress som hade en signifikant inverkan på utbrändhet. 

Det finns även studier som tyder på andra samband mellan ovannämnda 
undersökningsvariabler, vilket framgår i Oshio, Taku, Hirano och Saeeds (2018) metaanalys av 
resiliens och personlighetsfaktorerna i Big Five. Metaanalysen som utgår ifrån 30 olika studier 
presenterar ett samstämt resultat kring att Neuroticism har ett signifikant negativt samband till 
resiliens (r = -.46, p < .001). Metastudien påvisar även att personlighetsdragen Öppenhet, 
Välvillighet, Extroversion och Samvetsgrannhet överlag har relativt stark positiv korrelation 
till resiliens (r = .31 - .42). Enligt presentationen av Oshio et al. är korrelationen mellan resiliens 
och Samvetsgrannhet signifikant på 5%-nivån (p < .05) medan korrelationen till Öppenhet och 
Neuroticism är signifikant på 0.1%-nivån  (p < .001). Extroversion och Välvillighet har däremot 
inte uppvisat något signifikanta samband till resiliens enligt Oshio et al. (2018).   

Syfte och frågeställning 

Studiens syfte är att undersöka om personlighetsfaktorer eller vanligt förekommande 
rekryteringsfaktorer har högst prediktiv validitet för resiliens (motståndskraft) i arbetslivet. Vår 
hypotes är att personlighetsfaktorer kan predicera individers förmåga att hantera arbetsrelaterad 
stress mer tillförlitligt än vanligt förekommande rekryteringsfaktorer. Förutsatt att vår hypotes 
får stöd av empiri, kommer vi att diskutera huruvida personlighetstest är ett bättre alternativ än 
granskning av vanligt förekommande rekryteringsfaktorer för att förutsäga en individs 
motståndskraft till arbetsrelaterad stress vid rekrytering. 

• Har personlighetsfaktorerna i Big Five högre prediktiv validitet än vanligt 
förekommande rekryteringsfaktorer för resiliens? 
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Metod 

För att besvara studiens frågeställning har en kvantitativ ansats praktiserats. Kvantitativ metod 
valdes med hänsyn till studiens syfte och undersökningsdesign som var ämnad att fånga en bred 
undersökningspopulation. Metoden har även valts utifrån dess praktiska genomförbarhet ur ett 
resurs- och tidsperspektiv, kvalitativ metod hade inte lika effektivt kunnat fånga den bredd i 
undersökningsgruppen som studien syftar till att undersöka. Ett frågeformulär sammanställdes 
för att snabbt och enkelt kunna nå ut till deltagare inom en bred målgrupp. Kvantitativ metod 
ska enligt Gosling, Rentfrow och Swann (2003) vara fördelaktig vid undersökning av olika 
personligheter, eftersom flest validerade mätinstrument inom området är enkätbaserade 
självskattningsformulär. 

Undersökningsdeltagare 

Studiens målgrupp har begränsats till yrkesverksamma individer för att få in relevanta svar, 
endast yrkesverksamma kan besvara frågor kring den personliga upplevelsen av de 
arbetsrelaterade faktorer som studien avser mäta. För att fånga en så stor undersökningsgrupp 
som möjligt har stickprovet tillåtits vara brett och oberoende av deltagarenas befattning och 
yrkesbransch. Enkäten vänder sig till alla som förstår svenska och i någon utsträckning är 
yrkesverksamma individer på den svenska arbetsmarknaden. 

Studiens kedjeurval kan anses vara en form av bekvämlighetsurval som varken är 
systematiskt eller helt slumpmässigt utan kan liknas vid spridning enligt en så kallad 
snöbollsmetod (Bryman, 2011). Eftersom datainsamlingen är webbaserad och mer eller mindre 
vem som helst kan delta via internet så är det ingen förutbestämd urvalsgrupp. Poängen med 
detta urval var att inte begränsa deltagandet. Buhrmester, Kwang och Gosling (2011) hävdar att 
webbaserad datainsamling är minst lika representativ och pålitligt som traditionella 
insamlingsmetoder samtidigt som kvalitén på online-deltagare även uppfyller de psykometriska 
normerna. 

Totalt har 256 deltagare besvarat enkäten, varav 252 svar har analyserats efter ett fåtal 
bortfall (4 stycken) med bristande svarsfrekvens. Deltagarena har angett ålder mellan 17-62 (M 
= 34, SD = 10) år, varav 62% kvinnor och 38% män. Deltagarenas högsta utbildningsnivå utgörs 
av grundskoleutbildning (3%), gymnasieutbildning (35%), vuxenutbildning/Komvux (8%), 
kandidatexamen (34%), masterexamen (10%), magisterexamen (3%) och annan okänd 
utbildningskategori (6%). Alla som genomfört en gymnasieutbildning (7 stycken bortfall) har 
uppskattat sitt genomsnittliga gymnasiebetyg på skalan 1-10, svaren är relativt normalfördelade 
med viss negativ skevhet (-0.52). Majoriteten av alla deltagare har angett att de har en 
heltidsanställning (80%), följt av deltidsanställda (5%), tim-/behovsanställda (11%) och 
egenföretagare (4%). Deltagarena tillfrågades även hur länge de arbetat inom nuvarande 
yrkesområde, hur länge de haft sin nuvarande tjänst samt total arbetslivserafenhet mätt i antal 
år. Trots att nästan hälften (47%) av deltagarena har mer än tio års total arbetslivserfarenhet 
varav 29 procent arbetat i över tio år inom sitt nuvarande yrkesområde, så har en större andel 
(31%) deltagare arbetet mindre än ett år i sin nuvarande tjänst. Störst andel deltagare arbetar 
inom administration, ekonomi eller juridik (24%) följt av pedagogiskt arbete (11%) samt hälso- 
och sjukvård (11%). 
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Procedur 

Datainsamlingen bygger på ett digitalt komponerat frågeformulär i Google forms som har 
spridits offentligt på internet främst via sociala medier som Facebook och LinkedIn, men även 
genom riktade mail som skickats ut på arbetsplatser för att åstadkomma en större träffsäkerhet 
i relation till målgrupp. Enkäten spreds via forum som sociala medier för att snabbt kunna nå 
ut till en bred målgrupp och inte begränsas varken geografiskt eller nätverksmässigt. Enkäten 
har spridits med utgångspunkt från författarnas personliga sidor och kontaktnät, men även 
publicerats av olika personer i öppna forum och grupper utanför författarnas kontaktnät för att 
uppnå en mer slumpartad spridning med avseende ålder, kön, yrkeskategori, erfarenhet, 
befattning, utbildningsnivå och geografisk lokalisering. Varje deltagare som genomförde 
undersökningen uppmanades i sin tur till att sprida enkäten vidare via länken, för att på detta 
sätt uppnå en ännu större spridning oberoende av oss som författare. Mail med direktlänk till 
frågeformuläret har skickats ut via någon verksam person på respektive arbetsplats där enkäten 
mailats ut. Enkäten låg ute på internet tillgänglig för datainsamling under en tre veckors period 
i april månad år 2018. 

Deltagarna har själva valt med vilket elektroniskt verktyg som enkäten genomförts, till 
exempel smartphone, dator eller surfplatta. Undersökningsdeltagarna har även bestämt när 
deras medverkan ägt rum vilket gör det svårt att veta om det vid tillfället funnits några störande 
moment, men eftersom inga frågor som kräver någon större ansträngning efterfrågas anser vi 
författare inte att det kan ha haft någon större inverkan på svaren. Däremot kan det i kritikers 
ögon vara en begränsning att deltagande enbart går att genomföras online, men med dagens 
digitalisering, fria tillgång till skärmar och internet på publika mötesplatser anser vi inte att 
detta ska vara något hinder. Tvärtom tror vi att färre deltagare hade tagit sig tiden att fylla i ett 
fysiskt frågeformulär. 

Etiska överväganden. Alla undersökningsdeltagare har på eget initiativ frivilligt valt att 
delta i studien genom att besvara frågeformuläret utan ersättning. Studiens övergripande syfte 
och användningsområde har presenterats i enkätens inledande missivbrev (se Apendix 1), där 
deltagarna även underrättats om deras rättighet gällande konfidentialitet och samtycke 
(Vetenskapsrådet, 2010). Konfidentialitetskravet kan garanteras genom att deltagandet är helt 
anonymt, personuppgifter eller annan information som kan härledas till deltagare på individnivå 
har inte samlats in och resultaten presenteras endast på gruppnivå. Det framgår även tydligt att 
deltagare genom sitt medverkande i undersökningen tillåter användning av resultaten i 
forskningssyfte.  

Instrument 

Utifrån studiens undersökningsområde är frågeformuläret uppbyggt med bakgrundsfrågor 
gällande kön, ålder, utbildningsnivå, gymnasiebetyg, yrkeserfarenhet, tid i nuvarande tjänst och 
total arbetslivserfarenhet. Följaktligen baseras formuläret på validerade mätinstrument i form 
av självskattningsfrågor kring personlighet, stress, resiliens, kvantitativa krav och utbrändhet. 
Datainsamlingen inkluderar dock inte data beträffande socioekonomiskt status, religion eller 
annan trosuppfattning, sexuell läggning, etnisk tillhörighet eller eventuella 
funktionsnedsättningar, eftersom denna information kan upplevas som känslig, därtill anser vi 
författare att dessa aspekter inte är relevanta för studiens syfte. Hela undersökningen är på 
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svenska, totalt bestod enkäten av 80 frågor (varav 69 validerade), som beräknades ta cirka tio 
minuter att besvara. Flera av mätinstrumentets validerade frågor är omvända, vilket Bryman 
(2011) menar är fördelaktigt med avseende att få deltagare att svara på ett reflekterat sätt. För 
att kunna kombinera flera olika mätinstrument i samma studie utan att tappa deltagare på grund 
av tidskrävande undersökning, har den kortare versionen av personlighetstestet IPIP använts. 
Yarkoni (2010) bekräftar i sin studie att validiteten förblir relativt oförändrad även om 
reliabiliteten kan avta vid kortare skalor och färre items. 

IPIP30 Personlighetsskala. I undersökningen har den svenska versionen av testet IPIP30 
tillämpats för att mäta personlighet, den svenska översättningen från International Personality 
Item Pool (IPIP) är initialt gjord av professor Martin Bäckström (Bäckström, 2010). IPIP30 är 
en kortare variant av IPIP120-testet som i sin tur ursprungligen bygger på Femfaktormodellens 
IPIP-NEO av Costa och McCrae bestående av 300 frågor (Goldberg, 1999; Johnson, 2014; 
Maples et al., 2014). Testet syftar till att mäta personlighetsfaktorer uppdelat i fem olika 
dimensioner; Neuroticism, Extroversion, Öppenhet, Välvillighet samt Samvetsgrannhet. 
Frågeformuläret består av 30 beskrivande påståenden där respondenten på en femfaldig skala 
från 1 (stämmer inte alls/så gott som aldrig) till 5 (stämmer mycket väl/så gott som alltid), ska 
ange i vilken utsträckning påståendet stämmer in på individen. Varje personlighetsdimension 
mäts utifrån fem påståenden, ett exempel som mäter Neuroticism är ”känner mig ofta nere”, ett 
annat påstående som mäter Samvetsgrannhet lyder ”Vet hur man får saker gjorda”. Utifrån vad 
respondenten svarat beräknas ett samlat värde för varje personlighetsdimension, ett högt värde 
motsvarar en hög samstämmighet med den personlighetsfaktor som avses mätas. I resultatet 
presenteras personlighetsdimensionerna i fem sammansatta variabler som skapats utifrån ett 
medelvärde för varje personlighetsdrag. Bland många författare har Baldasaro, Shanahan och 
Bauer (2013) bekräftat validering av dessa IPIP-items. 

COPSOQ II. COPSOQ II är en omfattande enkät vars syfte är att kartlägga den 
psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatser (Berthelsen et al., 2014). Mätinstrumentet är inom 
stressforskning välkänt och validerat på fler än 25 olika språk. I syfte att mäta arbetsrelaterad 
stress, har denna studie valt att tillämpa de avsnitt av frågeformuläret som omfattar 
dimensionerna kvantitativa krav, risk för utbrändhet och upplevd stress. Det är fyra frågor för 
respektive dimensionsavsnitt och varje fråga besvaras utifrån en svarsskala bestående av fem 
alternativ. Med kvantitativa krav avses hur mycket individen ska uppnå på sitt arbete. Fyra 
frågor mäter förhållandet mellan arbetsuppgifternas omfång och vilken tid som avsatts för att 
genomföra dessa. De fem svarsalternativen för dessa frågor är; alltid, ofta, ibland, sällan och 
aldrig/nästan aldrig. Avsnittet om utbrändhet mäter med fyra frågor graden av fysisk och 
psykisk trötthet eller utmattning hos individen. Dessa frågor har ursprungligen valts ut från ett 
mätinstrument för personlig utbrändhet vid namn Copenhagen Burnout Inventory. De fem 
svarsalternativen för dessa frågor är; hela tiden, en stor del av tiden, en del av tiden, en liten del 
av tiden eller inte alls. Grad av upplevd stress mäts utifrån en kombination av upplevd spänning 
samt olust och för frågorna om stress tillämpades samma svarsalternativ som till utbrändhet. 
För att analysera deltagarnas svar beräknades ett medelvärde för varje undersökt dimension. 
Medelvärdet baserades på individens svar på de enskilda frågorna inom respektive avsnitt och 
presenteras i studien som ett värde mellan ett och fem. Utifrån syftet att mäta arbetsrelaterad 
stress, skapades en sammansatt variabel av medelvärdena från variablerna upplevd stress, grad 
av utbrändhet och kvantitativa krav. En fråga som avser mäta variabeln lyder ”är din 
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arbetsbörda ojämnt fördelad så att arbete samlas på hög?”. Den nya variabeln presenteras i 
resultatet med benämningen arbetsrelaterad stress. 

The Resilience Scale. För att mäta deltagarnas resiliens har den svenska versionen av The 
Resilience Scale tillämpats, översatt och validerad av Lundman et al. (2007). Genom sin studie 
har författarna kunnat påvisa att mätinstrumentet är applicerbart på den svenska befolkningen. 
The Resilience Scale är ett frågeformulär som syftar till att mäta en individs motståndskraft för 
att hantera utmanande eller kravfyllda situationer i livet. Mätinstrumentet består av 25 
påståenden där respondenten får ange ett svar på en sjugradig skala. Ett exempel på påstående 
som avser mäta resiliens är ”jag känner att jag kan hålla många bollar i luften samtidigt”. En 
summa av samtliga svar ger ett värde mellan 25 och 175, där högre värde motsvarar högre 
resiliens. Hög resiliens motsvaras av hög motståndskraft och förmåga att prestera trots stress 
och andra påfrestningar i kontrast till låg resiliens som indikerar att individer löper risk för 
utbrändhet och andra stressrelaterade konsekvenser. Baserat på tidigare studier menar Lundman 
et al. att en totalsumma på 147 eller högre på The Resilience Scale kan klassas som hög 
resiliens, summa mellan 121 och 146 som medelmelmåttig och summa under 121 bedöms som 
låg resiliens. I resultatet presenteras variabeln resiliens som medelvärdet av samtliga items på 
The Resilience Scale. I resultatet presenteras variabeln resiliens som medelvärdet av samtliga 
items på The Resilience Scale. 

Resultat 
Tabell 1.  
Deskriptiv statistik för personlighetsfaktorerna i Big Five, vanligt förekommande 
rekryteringsfaktorer, stress, kvantitativa krav, utbrändhet och resiliens samt den sammansatta 
variabeln arbetsrelaterad stress 
Item N N missing M SD S K a 
1. Kön (1-2) 250 2  0.49 0.50   
2. Ålder (17-62) 227 25 33.80 10.08 0.97 0.01  
3. Utbildningsnivå (1-7) 235 17 3.48 1.52 0.62 -0.23  
4. Betyg (1-10) 248 4 6.73 1.68 -0.52 0.15  
5. Total arbetslivserfarenhet (1-7) 251 1 5.57 1.67 -0.91 -0.20  
6. År i nuvarande tjänst (1-7) 251 1 2.84 1.91 0.96 -0.16  
7. År i nuvarande yrkesområde (1-7) 250 2 4.13 2.20 0.11 -1.40  
8. Neuroticism (1-5) 252 0 2.0 1.70 0.82 0.16 .81 
9. Extroversion (1-5) 252 0 3.67 0.74 -0.37 -0.14 .79 
10. Öppenhet (1-5) 252 0 3.33 0.81 -0.20 -0.36 .75 
11. Välvillighet (1-5) 252 0 4.07 0.60 -0.72 1.10 .63 
12. Samvetsgrannhet (1-5) 252 0 3.92 0.57 -0.38 -0.13 .72 
13. Stress (1-5) 252 0 2.90 0.78 -0.07 -0.25 .77 
14. Utbrändhet(1-5) 252 0 3.09 0.81 0.10 -0.42 .83 
15. Kvantitativa krav i arbetet (1-5) 252 0 2.55 0.87 0.29 -0.51 .79 
16. Resiliens (1-7) 251 1 5.34 0.67 -0.27 -0.39 .86 
17. Arbetsrelaterad stress (1-5) 252 0 2.84 0.64 0.15 -0.12 .69 

 
Not. Resultat från variabel 3 presenteras enligt skalan: 1 = grundskoleutbildning, 2 = gymnasieutbildning,  
3 = vuxenutbildning/Komvux, 4 = Kandidatexamen, 5 = Masterexamen, 6 = Magisterexamen, 7 = annat. 
Variabel 4 avser självskattat genomsnittligt gymnasiebetyg på skalan 1-10. Variablerna 5-7 presenteras  
enligt skalan; 1 = mindre än 1 år, 2 = 1-2 år, 3 = 3-4 år, 4 = 5-6 år, 5 = 7-8 år, 6 = 9-10 år, 7 = mer än 10 år.  
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I tabell 1 presenteras svarsfrekvens (N) och bortfall (N-missing) för respektive 
undersökningsvariabel, även medelvärde (M), standardavvikelse (SD), Skewness (S), Kurtosis 
(K) och Cronbach's alfa (a) för samtliga variabler. Skewness och Kurtosis har beräknats för att 
presentera den asymmetriska fördelningen och sannolikheten för avvikande utfall på respektive 
variabel. Cronbach’s alfa har beräknats för att uppskatta mätinstrumentets reliabilitet och 
tillförlitlighet. 
 
Tabell 2.  
Korrelationsanalys av samtliga för undersökningen valda variabler 

  Kön  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  
2 Ålder  .12 

            

3 Utbildningsnivå  -.18** .06 
           

4 Betyg  -.21** -.16* .19** 
          

5 Nuvarande tjänst   .17** .46** -.18** -.21** 
         

6 Yrkesområdeserfarenhet  .26** .59** -.13 -.13* .57** 
        

7 Arbetslivserfarenhet  .28** .69** -.06 -.22** .46** .57** 
       

8 Neuroticism  -.11 -.28** .07 .06 -.09 .46** -.28** 
      

9 Extroversion  -.17** .14* .09 -.03 -.14* -.09 .03 -.01 
     

10 Öppenhet  .04 .19** .17* .06 -.03 -.14* .17** .19** -.01 
    

11 Välvillighet  -.28** .19** .12 .08 -.05 -.03 .10 .37** .19** .15* 
   

12 Samvetsgrannhet  -.18** .10 .07 .15* -.01 -.05 .08 -.07 .37** .01 .16* 
  

13 Arbetsrelaterad stress  .00 -.12 .02 -.06 -.05 .00 -.14* -.01 -.21** .08 .00 -.25** 
 

14 Resiliens  -.02 .24** -.01 .00 .00 -.03 .21** -.21** .36** .06 .11 .49** -.38** 

Not. * p < .05, Korrelationen är signifikant på 5%-nivån, ** p < .01, Korrelationen är signifikant på 1%-nivån. 
 
Tabell 2 visar den korrelationsanalys som gjorts mellan samtliga för undersökningen utvalda 
variabler. I analysen har Pearsons korrelationskoefficient använts med syftet att visa om det 
finns samband mellan studiens undersökningsvariabler. Av tabellen framgår även vilka 
samband som är statistiskt signifikanta enligt signifikanstest (2-tailed). 

I enlighet med undersökningssyfte och forskningsfråga gjordes en hierarkisk 
regressionsanalys. Tabell 3 presenterar resultatet från regressionsanalysen som gjorts i två steg  
för att ta reda på vilka variabler som har högst prediktiv validitet att predicera resiliens. I det 
första steget matades personlighetsvariablerna in i ett block, för att i nästa steg kombinera 
bakgrundsvariablerna tillsammans med personlighetsvariablerna i block två. Den hierarkiska 
regressionsanalysen, visade att personlighetsfaktorerna i Big Five tillsammans utgjorde 45% 
(R2 = .45) av den förklarade variansen för resiliens. Enligt resultatet var det enbart 
personlighetsfaktorerna Neuroticism och Samvetsgrannhet som uppnådde statistisk signifikans 
för att predicera resiliens (p < .001). Regressionsanalysen visade även att bakgrundsfaktorerna 
tillsammans med personlighetsfaktorerna förklarade 46 % (R2 = .46) av variansen för resiliens, 
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vilket betyder att kontrollerat för Big Five faktorerna, tillför bakgrundsfaktorerna 1 % (R2 = .01) 
av den förklarade variansen för resiliens. 
 
Tabell 3.  
Resultatet från den hierarkiska regressionsanalysen 

Oberoende variabel  Beta  Beroende variabel  R2  Justerat R2 

Neuroticism  -.47***  Resiliens .45 .44 
Extroversion  .12     
Öppenhet  .13     
Välvillighet  -.04     
Samvetsgrannhet  .23***     
     
Neuroticism  -.47***  Resiliens  .46  .43  
Extroversion  .09        
Öppenhet  .11        
Välvillighet  -.05        
Samvetsgrannhet  .24***        
Kön  -.03     
Ålder  .03      

 

Utbildningsnivå  -.00        
Betyg  -.02        
Anställningslängd  -.13        
Tid i nuvarande yrkesbransch  .05        
Total arbetslivserfarenhet  .05        
Not. Standardiserade Beta koefficienter presenteras, samt signifikansnivå för varje oberoende variabel i relation 
till beroende variablerna, *** p < .001.  
 

Diskussion 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka om personlighetsfaktorer och vanligt 
förekommande rekryteringsfaktorer kan predicera en individs resiliens. Våra resultat visar att 
personlighetsdragen i Big Five tillsammans har en betydligt högre prediktiv validitet för 
resiliens än de undersökta rekryteringsfaktorerna. Personlighetsdragen har en hög prediktiv 
validitet och kan förklara 45% av variansen för resiliens. Den föreliggande studiens resultat 
påvisar i jämförelse med meta-analyser (Hemphill, 2003; Oshio et al., 2018; Schönbrodt & 
Perugini, 2013) att vi identifierat ovanligt starka samband mellan flera personlighetsdrag och 
resiliens med statistisk signifikans på 1%-nivån. Den föreliggande studien visar ett oväntat 
starkt signifikant samband på 1%-nivån (p < .01) mellan Samvetsgrannhet och resiliens, ett 
resultat som varken Judge et al. (1999) eller metastudien av Oshio et al. kunnat påvisa till en 
lika hög statistisk signifikans. Hypotesen för den föreliggande studien var att 
personlighetsfaktorer ska kunna predicera individens förmåga att hantera arbetsrelaterad stress 
mer tillförlitligt än de vanligt förekommande rekryteringsfaktorerna som undersökts. Utifrån 
analys av insamlade data har resultatet visat sig överensstämma med studiens hypotes. Därtill 
har resultatet påvisat att de rekryteringsfaktorer som ingår i studien är näst intill obetydliga 
eftersom de inte tillför något direkt förklaringsvärde för variansen av resiliens, kontrollerat för 
personlighetsvariablerna. är näst intill obetydliga eftersom de inte tillför något direkt 
förklaringsvärde för variansen av resiliens, kontrollerat för personlighetsvariablerna. 



16 
 

Den föreliggande undersökningen visar liknande resultat som tidigare forskning och 
påvisar starka samband till resiliens för flera personlighetsdrag (Hao et al., 2015; Oshio et al., 
2018). Resultatet indikerar därmed att personer med hög Samvetsgrannhet och Extroversion i 
större utsträckning är motståndskraftiga mot negativ stress vid kravfyllda situationer i arbetet 
än övriga individer, samtidigt som personer med hög Neuroticism löper större risk för att 
uppleva negativ arbetsrelaterad stress. Resultatet styrker teorin kring att vissa individer löper 
högre risk för utbrändhet och tenderar att drabbas hårdare än andra av stressfulla arbetsmiljöer, 
vilket enligt tidigare forskning är beroende av individers personlighet och benägenhet att motstå 
arbetsrelaterad stress (Boyas & Wind, 2010; Hao et al., 2015; Maslach et al., 2001; Oshio et al., 
2018).  

Grant et al. (2007) poängterar även vikten av att stress bör studeras tillsammans med 
individuella skillnader gällande sårbarhet och motståndskraft, något som föreliggande 
undersökning tagit fasta på. Resultatet baserat på den föreliggande studiens stickprov visar att 
det råder ett signifikant starkt samband (r = -.38) mellan resiliens och arbetsrelaterad stress, 
vilket styrker tidigare forskning gällande att individer med hög nivå av resiliens har större 
sannolikhet att klara arbetsrelaterade motgångar (Hao et al., 2015; Kimura et al., 2018; Rutter, 
2013).  

Att mäta sammansättning av individers karaktäristiska personlighetsdrag är inte enbart 
betydelsefullt när man vill undersöka individers benägenhet för upplevd negativ stress, utan har 
även betydelse för framgång i arbetslivet (Judge et al., 1999; Kajonius & Carlander 2017). Den 
föreliggande studiens resultat kan inte generaliseras till karriärmässig framgång över lag, men 
i enlighet med tidigare forskning tyder resultatet på att både Neuroticism och Samvetsgrannhet 
är betydande personlighetsdrag som kan tillämpas för att predicera karriärmässig framgång 
inom stressfyllda och påfrestande yrken. Eftersom personlig framgång visat sig vara bundet till 
särskilda personlighetsfaktorer, finns det även sannolikhet att samma personlighetsfaktorer 
indirekt kan bidra till organisatorisk framgång (Judge et al.). Detta bör rimligen vara av intresse 
för rekryterande företag på arbetsmarknaden och kan enligt oss vara ytterligare ett argument för 
att ta hjälp av personlighetstest vid rekrytering. 

Validitet  

Signifikanta korrelationer mellan studiens undersökningsvariabler indikerar att resultaten inte 
identifierats av en slump. Sannolikheten att en studies resultat uppnår statistisk signifikans är 
till stor del beroende av stickprovets storlek, den föreliggande studiens relativt stora stickprov 
skulle kunna vara en bidragande faktor till att flera signifikanta samband identifieras (Cohen, 
1988; Hemphill, 2003; Schönbrodt & Perugini, 2013). 

Bortsett från variablerna ålder och utbildningsnivå har datainsamlingen erhållit en 
förhållandevis hög svarsfrekvens, vilket tyder på engagerat deltagande från deltagarna. Hög 
svarsfrekvens ger färre mätfel och reducerar brus. Även om stickprovet uppfyller gränsen för 
godtycklig representation i stabila statistiska beräkningar av korrelationsanalyser med råge 
(Schönbrodt & Perugini, 2013), bör det tas i beaktning att datainsamlingen bygger på individers 
subjektiva tolkningar, vilken aldrig är helt definitiv utan påverkas av respektive individs 
personlighet. Trots att deltagarna uppmanades att svara så spontant och sanningsenligt som 
möjligt samt informerades om att det inte finns några rätt eller fel, är det inte ovanligt att 
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deltagare vid självskattningsfrågor svarar utifrån social önskvärdhet (Bryman, 2011). Den 
datainsamling som vi tror kan ha påverkats mest av social önskvärdhet i svaren är 
bakgrundsfrågan kring betyg, som ändå inte visat sig ha någon större betydelse i våra resultat. 
Med ett flertal omvända frågor i mätinstrumentet förebyggs deltagare även från att falla i spåret 
av ja- eller nejsägande. Olika personligheter kan ha spelat en viss roll i spridningen med 
avseende vilka personer som valt att delta i studien och inte, något som dock inte direkt framgår 
av resultatet. Kritik kan även riktas mot enkätens spridning, eftersom utgångspunkt från 
författarnas kontaktnät inte ger ett slumpmässigt urval. En konsekvens av det icke 
randomiserade urvalet skulle kunna vara att deltagarna visade sig ha en viss åldersförskjutning 
med fler unga än äldre deltagare, vilket möjligen kan ha bidragit till ökad skevhet.  

Antalet deltagare (N = 252) anser vi med tanke på omständigheterna är relativt många och 
bidrar till ett mer representativt stickprov (Schönbrodt & Perugini, 2013). Med våra signifikant 
starka samband, höga prediktiva validitet och stabila reliabilitet vågar vi påstå att dessa resultat 
med viss försiktighet kan generaliseras på populationen yrkesverksamma individer i Sverige. 
För mer definitiva riktlinjer bör forskning utföras på större stickprov och eventuellt vid fler än 
ett datainsamlingstillfälle. 
 
Rekryteringsfaktorer på dagens arbetsmarknad 

Många arbetsgivare ställer idag höga krav på formell kompetens vid nyrekryteringar, samtidigt 
råder det stor kompetensbrist på den svenska arbetsmarknaden (SCB, Trender och Prognoser, 
2017). Dessutom menar Olander (2009) att arbetsgivare i stor utsträckning även efterfrågar 
personliga egenskaper som stresstålighet och god förmåga att hantera komplexa situationer. 
Trots att arbetslivet ställer krav på individuella egenskaper som inte är kopplade till kön, ålder, 
utbildning eller arbetslivserfarenhet, så bedöms ändå arbetssökanden i stor utsträckning utifrån 
sitt CV. Därtill tyder tidigare forskning på att granskning av CV:n inte är en tillräckligt 
tillförlitlig metod för att utläsa samtliga personlighetsfaktorer inom Big Five (Apers och 
Derous, 2017). Utifrån den föreliggande studiens presenterade resultat anser vi att undersökta 
rekryteringsfaktorer som är vanligt förekommande i CV:n inte bidrar till att tillförlitligt förutse 
en individs resiliens och därmed förmåga att hantera kravfyllda situationer. Resultatet utifrån 
den genomförda undersökningen indikerar däremot att personlighetsdrag kan predicera hur väl 
en individ kommer att vara motståndskraftig mot negativ stress vid kravfyllda arbetssituationer. 
Därmed anser vi att arbetsgivare inom framtida rekrytering bör använda sig av validerade 
mätinstrument för psykometrisk testning, för att på ett tillförlitligt sätt mäta personlighet och 
därigenom kunna förutse en individs nivå av resiliens. Trots att insamlad data grundas på 
självskattning, ser vi resultatet som en indikator på att bedömning av personlighetsfaktorer bör 
användas i större utsträckning inom rekrytering. Utifrån kunskapen om att vissa 
personlighetsdrag är betydande för hur väl en individ kommer hantera arbetsrelaterad stress, 
kan yrkesverksamma dra nytta av detta för att förebygga utbrändhet och sjukskrivning. Både 
privatpersoner och rekryterare kan använda denna kunskap för att placera rätt person på rätt 
plats. I relation till både tidigare forskning och föreliggande presenterade resultat finns flera 
argument för att arbetsgivare i större utsträckning bör basera sin rekrytering på att undersöka 
individuella faktorer. Detta bör särskilt tillämpas inom rekrytering av personal till yrken där 
stresstålighet och krav på att kunna hantera krävande eller komplexa situationer är av stor vikt. 
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Slutsats  
Den föreliggande studien har visat att personlighetsfaktorer inom Big Five kan predicera 
resiliens, resultatet påvisar även att de undersökta vanligt förekommande 
rekryteringsfaktorerna inte kan bidra med någon tillförlitlig bedömning av en individs nivå av 
resiliens. Enligt vår analys indikerar resultatet att beprövade psykometriska test bör användas 
inom rekrytering för att predicera vilka individer som har högre grad av motståndskraft och 
lägre benägenhet att uppleva negativ stress. I enlighet med presenterade resultat är vår slutsats 
att arbetsgivare i större utsträckning bör använda personlighetstest för att få en tillförlitlig 
indikator på hur väl en individ kommer att uppleva och hantera krävande arbetsförhållanden.  
Vi hoppas att vår studie ska väcka intresse till vidare forskning gällande personlighet och 
arbetsrelaterad stress, för att i sin tur bidra med mer kunskap på området. Sammanfattningsvis 
vill vi att vårt resultat ska bidra till att framtida rekrytering lägger större vikt vid 
personlighetsfaktorer än de vanligt förekommande rekryteringsfaktorer som undersökts. 
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Appendix 1 

Missivbrev 
 

Hej! 
 
Vi är två personalvetarstudenter, Apilou Dragin och Camilla Harlos Lundin från Högskolan 
Väst som nu skriver vårt examensarbete i psykologi. Studien syftar till att undersöka 
individuella skillnader gällande upplevelsen av arbetsrelaterade faktorer. Vi vänder oss därför 
till dig som är yrkesverksam. Följande frågeformulär kommer samla in den information som 
ligger till grund för vårat examensarbete, vi hoppas att du vill vara med och bidra till nya 
insikter. 
 
Frågeformuläret beräknas ta ca 10 minuter att besvara och dina svar kommer att behandlas 
konfidentiellt. Försök att svara så spontant och sanningsenligt som möjligt, observera att det 
inte finns några rätt eller fel. Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att 
avbryta din medverkan.  
 
När arbetet har godkänts kommer uppsatsen att publiceras i databasen DiVA 
(www.diva-portal.org), där ni kan ta del av studiens resultat i sin helhet. Resultaten kommer att 
presenteras på gruppnivå, vilket betyder att enskilda svar inte kommer kunna härledas till dig 
personligen. Genom att besvara frågeformuläret bekräftar du att du tagit del av ovanstående 
information och ger ditt samtycke till att svaren får användas i forskningssyfte.  
 
Vid frågor är du välkommen att kontakta oss eller vår handledare 
Apilou Dragin: apilou.dragin@student.hv.se 
Camilla Harlos Lundin: camilla.lundin@student.hv.se 
Handledare: Professor Petri Kajonius, petri.kajonius@hv.se 
 
Vi uppskattar din medverkan! 
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