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Abstrakt 

Denna studies syfte var att undersöka hur introverta, ambiverta och extroverta personer 

upplever stress och se huruvida det finns en skillnad i hur de olika personlighetstyperna 

upplever sin stress. I denna undersökning har teoretiska utgångspunkter som kognitiv 

stressteori, Lazarus transaktionsmodell och arousalteorin använts. Detta är en 

kvantitativ undersökning och är gjord på högskolestudenter. För att genomföra denna 

undersökning lämnades en enkät ut på den social median Facebook där enkäten kunde 

delas vidare bland de aktiva på den sociala median. Enkäten innehöll 36 frågor varav tre 

av dessa var bakgrundsfrågor, fjorton av frågorna fokuserade på upplevd stress och 

tjugo frågor fokuserade på personlighetstyperna introvert och extrovert. Totalt svarade 

61 respondenter på enkäten och könsfördelningen bland de svarande var 45 kvinnor och 

16 män. Resultatet av undersökningen visade att de två hypoteserna H1 - Studenter med 

övervägande introverta egenskaper är mer stressade än personer med övervägande 

extroverta egenskaper och H2 - Studenter med övervägande ambiverta egenskaper är 

mindre stressade än de två andra grupperna introverta och extroverta som 

undersökningen hade blev förkastade då inget statistiskt signifikant (p < .05) samband 

uppkom.  

 

Nyckelord: introvert, ambivert, extrovert, upplevd stress, högskolestudenter, 

personlighet. 
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Abstract 

The purpose of this study was to examine how introverted, ambivert and extroverted 

people experience stress and see whether there is a difference in how the different 

personality types experience their stress. In this study, theoretical points that cognitive 

stress theory, Lazarus transaction model and arousalteorin used. This is a quantitative 

study conducted on college students. To carry through this study a questionnaire was 

provided on the social media Facebook, where the study could be shared further among 

the active on social media. The questionnaire consisted of 36 questions, three of these 

were background questions, fourteen of the questions focused on the perceived stress 

and the twenty questions focused on the personality types introvert and extrovert. In 

total, 61 respondents participated in the study and gender distributions of the 

respondents were 45 women and 16 men. The results of the study showed that the two 

hypothesis H1 - Students with predominant introverted characteristics are more stressed 

than people with predominant extrovert characteristics and H2 - Students with 

predominant ambiverta characteristics are less stressed than the other two groups 

introverts and extroverts that investigation was rejected when no statistically significant 

(p < .05) relationship arose.  

 

Keywords: introvert, ambivert, extrovert, perceived stress, university students, 

personality.  
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Förord  

Vi vill framförallt börja med att tacka alla som på något sätt medverkat i denna uppsats. 

Tack vare alla som svarat på vår enkät har denna c-uppsats blivit möjlig att skriva. Vi 

vill också passa på att tacka alla utomstående som kommit med tankar, funderingar och 

hjälpt oss finna inspiration. Tack till alla föreläsare som vi haft möjlighet att lära oss 

utav under vår utbildning, ni har gett oss kunskapen som har tagit oss dit vi är idag. 

 

Ett stort tack även till Tanya Jukkala för handledningen och stödet vi fått av dig.  
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1 Introduktion 

 

1.1 Inledning 

Enligt Lycken (2005, s.74) har stressen ökat drastiskt under de senaste åren. Hur en 

individ reagerar på denna stress har mycket med individens personlighet att göra. En 

extrovert individ som föredrar att stå i centrum, trivs i sociala sammanhang och som 

föredrar att vara utåtriktad kan bli mycket stressad av ensamhet och att inte ha någon att 

samtala med. En introvert individ som istället föredrar ensamhet, tysthet och som inte 

behöver mycket social stimulans kan bli stressad av att behöva stå i centrum i ett socialt 

sammanhang. Jonkman (2012, s.241) menar att om en individ har lika mycket introverta 

egenskaper som extroverta kallas den personen för ambivert. Enligt Jonkman (2012, 

s.241) är introverta individer mer stresskänsliga och presterar sämre när de känner sig 

stressade eller pressade än individer med en extrovert personlighet. Enligt Susan Cain 

(2012, s.16) låtsas många introverta människor vara mer extroverta för att passa in i 

samhället. Många introverta håller sig även för sig själva och därför uppmärksammas de 

extroverta människorna mer i dagens samhälle än vad de introverta personerna gör. 

 

Susan Cain (2012, s.16) menar att en tredjedel av USAs befolkning är tystlåtna och 

introverta. Dagens samhälle är i en stor omfattning anpassat för extroverta och 

utåtriktade människor och Cain (2012, s.16) menar att det under 1900-talet växte fram 

ett ideal om att utåtriktade personer var mer intressanta och attraktiva.  

 

Margareta Lycken (2005, s.74) menar att personligheten kan påverka hur en individ 

reagerar på stress och att det är viktigt att förstå att alla är olika istället för att döma 

varandra. Enligt Lycken (2005, s.74) kan en extrovert person exempelvis bli stressad på 

grund utav att personen ibland hamnar i en situation där den inte kan ge uttryck för sin 

utåtriktade sida. En individ som däremot är introvert och föredrar lugnet kan ibland 

tvingas till att agera mer extrovert än vad personen verkligen är för att passa in i 

samhället. Exempelvis kan den introverta individen tvingas stå i centrum på 

arbetsplatsen och då känna sig väldigt obekväm. Lycken (2005, s.74) menar att detta tar 

mycket på den introvertas krafter och kan leda till stress. 
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De mest kreativa och stimulerande miljöerna att befinna sig i för introverta individer är 

oftast mindre sociala sammanhang. De flesta arbetsplatser och klassrum är enligt Susan 

Cain (2012, s.16) anpassade för utåtriktade individer men det är även viktigt att anpassa 

dessa miljöer för introverta individer. Att samhället inte är lika anpassat för introverta 

individer som extroverta är idag ett samhällsproblem. Att det finns ett ideal från 

omgivningen om hur människan bör vara för att exempelvis vara attraktiv på 

arbetsmarknaden kan skapa en stress. Lazarus och Folkman (1984) definierar stress som 

ett tillstånd då individens upplevelse av dennes belastning överskrider individens 

upplevda förmåga till att hantera den belastningen.  För de människor som är introverta 

kan denna stress skapas då de försöker leva upp till samhällets ideal som innebär att 

individen bör vara social och utåtriktad. 

 

Eftersom introverta och extroverta individer skiljer sig åt är det intressant att undersöka 

om de upplever stress olika. I denna uppsats har en undersökning valts att göra på 

svenska högskolestudenter. Problemet som i denna uppsats kommer att undersökas är 

ifall introverta upplever mer eller mindre stress jämfört med extroverta personer.  

 

Jonkman (2012, s.21) menar att en ambivert person har lika mycket kontakt med den 

inre världen som med den yttre världen och kan pendla mellan att agera som introvert 

och extrovert. Alltså kan den ambiverta individen växla mellan att vara social och 

pratglad och samtidigt nöja sig med att inte stå i centrum. Därför är detta ett problem 

som också ska undersökas i denna uppsats huruvida en individ som har både introverta 

och extroverta egenskaper, alltså om en ambivert individ är mindre stressad än både 

introverta och extroverta. 

 

1.2 Syfte och hypoteser 

Syftet med denna studie är att undersöka om det föreligger skillnader i hur svenska 

studenter som antingen studerar i Sverige eller utomlands med introverta, ambiverta och 

extroverta egenskaper upplever stress. Utifrån Jonkmans (2012) resonemang och våra 

tankar kring detta så har följande två hypoteser utformats.  
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H
1 

Studenter med övervägande introverta egenskaper är mer stressade än personer med 

övervägande extroverta egenskaper. 

 

H
2
 Studenter med övervägande ambiverta egenskaper är mindre stressade än de två 

andra grupperna introverta och extroverta.
 
 

 

1.3 Disposition 

I denna uppsats har teorier om kognitiv stressteori, arousalteorin, och teorier om 

personlighet används, dessa tas upp i avsnittet teoretiska utgångspunkter.  Därefter 

redovisas tidigare forskning inom fältet som handlar om stress, personligheter och 

kopplingar mellan dessa. Det diskuteras bland annat om hur introverta personer och 

extroverta personer förhåller sig till stress. I avgränsningen beskrivs hur undersökningen 

har avgränsats och vad som inte står i stort fokus i just denna studie.  Vidare presenteras 

metod, vilket innefattar hur undersökningen har utformats och även hur den genomförts. 

I resultatet redovisas utfallet av undersökningen med hjälp av en statistisk presentation 

med tillhörande tabeller. I diskussionen diskuteras sedan resultatet och de olika 

aspekterna som kan ha påverkat undersökningen. I diskussionen kopplas även 

hypoteserna in och diskuteras huruvida de förkastas eller stämmer. Det diskuteras även 

vidare kring förslag för framtida forskning på området.  

 

2 Teoretiska utgångspunkter 

 

2.1 Personlighet 

Under historiens gång har människan enligt Fahlke och Johansson (2007, s. 19) hävdat 

att det går att urskilja en persons personlighet utifrån en individs kroppsbyggnad eller 

genom att det var obalans mellan vissa kroppsvätskor. Idag vet människan enligt Fahlke 

och Johansson (2007, s.20) att personligheten skapas i ett ständigt samspel mellan de 

genetiska anlagen en individ har, den miljömässiga omständigheten och personliga 

erfarenheter.  
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Enligt Holt m.fl. (2012, s.563) har begreppet personlighet skapats genom graden av 

mänsklig individualitet. Människor skiljer sig i tankesätt, handlingar och sätt att känna. 

Dessa beteendemönster gör det möjligt att definiera en individs identitet. Enligt Holt 

m.fl. (2012, s.12) konstruerade Carl Jung ett koncept som handlade om personligheter 

och innehöll begreppen introversion och extraversion. Enligt Jung (1921/1927) 

(refererad i Fahlke och Johansson, 2007, s.18) har en människa både en introvert och en 

extrovert sida inom sig men den ena är mer synlig än den andra. Enligt Jung (refererad i 

Karlsson, 2007, s.43) är den extroverta sidan av personligheten utåtriktad och den 

inåtvända delen av personligheten är introvert. 

 

2.2 Kännetecken för introverta 

Enligt Jonkman (2012, s.21) finns det en rad olika kännetecken för den introverta 

personlighetstypen. Introverta människor föredrar en mindre mängd vänner och 

uppskattar istället djupa vänskaper, de blir obekväma när de står i centrum och 

utmattade av nya bekantskaper. Jonkman (2012, s. 104) menar också att introverta har 

en förmåga att ofta tala i ett monotont röstläge och vara fåordiga, de är även väldigt bra 

lyssnare. Människor med en introvert personlighetstyp väntar ofta en stund innan de ger 

svar på en fråga och är noga med att tänka efter innan de uttrycker sig, de har ofta en 

formell hållning och undviker gärna direkt kroppskontakt och de klär sig gärna i dova 

färger som inte drar för mycket uppmärksamhet till sig. En introvert individ uttrycker 

sällan en spontan tanke enligt Jonkman (2012, s.110) utan reflekterar och funderar länge 

innan tanken blir till ord. Introverta personer är även mer oberoende av sin omgivning 

än vad en extrovert person är. Detta innebär att en introvert person ibland kan anses gå 

emot strömmen och motverka grupptänkandet. Enligt Holt m.fl. (2012, s.580) anser 

introverta människor inte alltid att grupparbete är något positivt utan behöver ofta arbeta 

självständigt och strukturerat på egen hand. De kan hamna i något som Jonkman (2012, 

s.241) kallar för hyperfokus och innebär att individen fastnar vid en uppgift eller ett 

arbete och glömmer tiden under en längre tid utan att behöva ta en paus. Detta kanske 

för att de gillar att arbeta ensamma och behöver inte andra människor under en lång tid 

för att inte bli sällskapssjuka. De har ett lågt socialt behov och är tålmodiga, på 

förmiddagen presterar en introvert som bäst och även med brist på sömn kan de prestera 
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bättre. Jonkman (2012, s.241) menar dock att introverta individer är stresskänsliga och 

presterar sämre när de känner sig stressade eller pressade.  

 

Styrkor hos introverta 

Enligt Jonkman (2012, s.206) är en introvert styrka den goda förmågan att kunna 

fokusera på en och samma sak en längre tid utan att varken bli uttråkade eller tappa 

fokus. Att hantera en situation som inte är intränad är enkelt för en introvert person och 

de är mycket uppmärksam på detaljer och tankeprocessen är djup. Jonkman (2012, s. 

206) menar därför att introverta ofta har ett högre IQ generellt sett. 

 

2.3 Kännetecken för extroverta 

Enligt Jonkman (2012, s. 21) vill de extroverta personerna gärna stå i centrum, de är 

nyfikna på främlingar och kan fokusera på arbetet även fast det är mycket oljud i 

omgivningen. Till skillnad från introverta menar Jonkman (2012, s.204) att extroverta 

har en förmåga att tala utan någon längre eftertänksamhet och använder händerna och 

mycket miner när de ska uttrycka sig, de har inget problem med att röra vid den de 

samtalar med och de har gärna uppseendeväckande kläder på sig. Personer med en 

extrovert personlighet håller även mycket ögonkontakt och kan hålla sig uppmärksam 

på omgivningen även mitt under ett samtal. De söker sig enligt Jonkman (2012, s. 242) 

till äventyr och har en snabb reaktionsförmåga. En extrovert person finner vänner 

överallt och är väldigt social. De kan tala med de flesta och om det mesta. Detta gör 

också att de är väldigt grupporienterade och hamnar naturligt i olika grupper. 

 

Styrkor hos extroverta 

Extroverta personers styrkor är enligt Jonkman (2012, s.206) att de kan hålla många 

bollar i luften samtidigt och inta mycket information. De extroverta arbetar även mycket 

bra under stress och tar snabba beslut samtidigt som de inte blir stressade av att växla 

mellan flera olika uppgifter samtidigt. Holt m.fl. (2012, s.580) menar att extroverta är 

pratglada, utåtriktade, vill ha många vänner och dominerar i sociala situationer. 
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2.4 Måste en individ vara antingen introvert eller extrovert? 

För att kunna undersöka personligheter har en rad olika forskare arbetat med 

egenskapsteorin. Denna handlar enligt Karlsson (2007, s.460) om att utgå från att 

personligheterna är sammansatta med ett antal karaktärsdrag. Kombinationen av dessa 

drag utgör då personligheten. En av forskarna som arbetade med denna teori var Hans 

Eysenck som arbetade med begreppen introversion - extraversion. 1963 presenterade 

Warren Norman en teori som byggdes av Eysencks teori men innehöll istället fem 

personligheter. Enligt Holmberg och Weibull (2010) heter denna teori 

femfaktormodellen men kallas på amerikanska för The Big Five. Enligt Karlsson (2007, 

s.460) har denna teori senare utvecklats vidare av McCrae och Costa. Enligt Fahlke och 

Johansson (2007, s.36) har Costa och McCrae utvecklat ett personlighetstest NEO-PI-R 

utifrån The Big Five. I The Big Five har varje personlighetsfaktor enligt Karlsson 

(2007, s.461) en skala med två poler, exempelvis har extraversion sin skala mellan 

polerna introvert och extrovert. 

 

 

Faktor: Poler: Mellanläge: 

Neuroticism lugn- reaktiv  responsiv 

Extraversion introvert-extrovert ambivert  

Öppenhet bevarare-upptäckare moderat 

Trevlighet utmanare- anpassare förhandlare 

Samvetsgrannhet flexibel- fokuserad balanserad 

Figur 1. Personlighetsfaktorer och dess poler samt dess mellanläge 

 

 

Enligt Karlsson (2007, s.461) får Eysencks teori kritik för att den utgår från att en 

individ är antingen introvert eller extrovert, inte lite av varje. Därför menar Karlsson 

(2007, s.461) att det är en positiv utveckling av teorierna att dessa mellanlägen skapats 

då en individ inte måste vara det ena eller det andra. Utvecklingen av McCrae och Costa 

bidrog alltså till att det skapades ett mellanläge mellan introvert och extrovert, detta 

mellanläge kallas för ambivert. 
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2.5 Ambivert 

Jonkman (2012, s.21) påpekar att en individ kan känna igen sig i de båda 

personlighetstyperna och menar att människor ofta har personligheter som tillhör båda 

grupperna. Därför kan det ibland vara svårt att veta vilken personlighetstyp som 

identifierar din egen personlighet bäst. Om en individ har lika mycket introverta 

egenskaper som extroverta kallas den personen för ambivert. Detta innebär att denna 

person har lika mycket kontakt med den inre världen som med den yttre världen och kan 

pendla mellan att agera som introvert och extrovert.  

 

2.6 Kan personligheter förändras över tid? 

Holt m.fl. (2012, s. 583) menar att eftersom personligheter ses som bestående 

beteendemässiga anlag, bör de vara stabila över tiden och inte göra några större 

förändringar. Ändå är personligheter inte oföränderliga. Enligt Fahlke och Johansson 

(2007, s. 25) påstås det att de grundläggande personlighetsdragen är genetiskt grundade 

och finns och kan till viss del synas redan i spädbarnsåldern. Beroende på vilken miljö 

som individen växer upp i förändras de genetiska grundade personlighetsdragen. Enligt 

Holt m.fl. (2012, s. 583) är somliga personlighetsdimensioner mer stabila än andra. 

Extraversion och introversion är personlighetsdimensioner som anses vara ganska 

stabila från barndomen, genom vuxenlivet och ända in i ålderdomen. 

 

2.7 Personlighet och stress 

Margareta Lycken (2005, s.74) menar att personligheten kan påverka hur en individ 

reagerar på stress och att det är viktigt att förstå att alla är olika istället för att döma 

varandra. Enligt Lycken (2005, s.74) kan en extrovert individ bli stressad på grund utav 

att personen ibland hamnar i en situation där den inte kan ge uttryck för sin utåtriktade 

sida. Alltså blir den extroverta personen stressad när det är allt för lugnt och det saknas 

någon annan att tala med. Det är därför en extrovert individ kan ha problem med att 

arbeta ensam under en längre tid, men ett telefonsamtal kan lösa situationen för den 

extroverta. En individ som däremot är introvert och föredrar lugnet kan ibland tvingas 

till att agera mer extrovert än vad personen verkligen är för att passa in i samhället. 

Exempelvis kan den introverta personen tvingas stå i centrum på arbetsplatsen och då 
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känna sig väldigt obekväm. Lycken (2005, s.74) menar att detta tar mycket på den 

introvertas krafter och kan leda till stress.  

 

2.8 Hur de olika personlighetstyperna hanterar stress 

Vid stress reagerar introverta och extroverta människor olika enligt Jonkman (2012, 

s.135). En extrovert individ blir aktiv och tar snabbt beslut och kommer till handling. En 

person med introvert personlighet blir i denna situation istället passiv och stänger ner. 

Detta introverta lugn kan medföra att en introvert person ger sig tiden att tänka efter 

utan att gripas av panik och på så sätt kunna lösa situationen bättre än en extrovert 

person, detta så länge som stressen inte blir för hög. En introvert person kan därför 

hantera en oväntad situation på ett bra sätt genom reflektion och lugn medan en 

extrovert kan hantera en inlärd och övad situation bättre. Jonkman (2012, s.135) ger ett 

exempel på när livet vänds upp och ner som vid en skilsmässa, insjuknande i en kronisk 

sjukdom eller ekonomiska problem, när något av detta händer en introvert person 

vänder den individen sig inåt och isolerar sig från omgivningen. De introverta 

personerna stannar hemma med böcker och filmer i några dagar eller veckor och sedan 

kan de gå vidare. En extrovert individ kan däremot bli allt mer sociala, börja träna eller 

byter frisyr. De vänder sina problem utåt, vilket anses vara normalt i dagens samhälle. 

De introvertas sätt att hantera sorgen anses däremot vara osunt och en introvert kan 

anses vara egoistisk eller asocial när de behöver vara ensamma. Enligt Jonkman (2012, 

s.161) har en undersökning genomförts på individer som togs in på ett nästan helt 

omöblerat rum och blev ombedda att stanna där och vänta. Studiens resultat visade att 

extroverta individer stressade upp varandra och började vandra runt i rummet mycket 

tidigare än de introverta. 

 

2.9 Vad är stress?  

Lazarus och Folkman (1984) definierar stress som ett tillstånd då individens upplevelse 

av dennes belastning överskrider individens upplevda förmåga till att hantera den 

belastningen. Enligt Lycken (2005, s.77) kan ett resultat av en långvarig och negativ 

stress vara att individens svaga sidor tar över. Individen kan då bli som förbytt, 

individen känner inte igen sig själv och omgivningen känner inte heller igen individen. 

Individen har inte kontroll över de sidor som den lever ut och känner inte igen dessa nya 
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sidor av sig själv. Lycken (2005, s.77) menar att extroverta individer ofta blir mer 

tystlåtna när detta sker dem och introverta individer ofta blir högljudda. Enligt 

Wadebeck (2000, s.35) finns det många symptom på stress. Stress kan bland annat ge 

huvudvärk och spänningar i huvudet, magsmärtor, problem med sömnen, dåligt 

närminne, hjärtklappning, svårigheter att klara av krav och svårt att koncentrera sig. En 

stressad individ kan också ha lätt till gråt, lust till isolering, depression, nedstämdhet 

och uppgivenhet.  

 

2.10 Arousalteorin och personligheter 

Arousalteorin är den teori som enligt Karlsson (2007, s.498) dominerar 

stressforskningen i dagens samhälle. Denna teori handlar om den beteendemässiga och 

den fysiologiska upplevda graden av stress. När en individ utsätts för stimulering ökar 

nivån av arousal. De fysiologiska reaktionerna har fått namnet allostas som handlar om 

hjärnan, det hormonella systemet och immunförsvaret. Stressforskaren Hans Selye 

(1956) (refererad i Karlsson, 2007, s.499) beskriver den fysiologiska responsen på stress 

i tre olika stadier. Dessa är larmberedskap som handlar om att det autonoma 

nervsystemet får en reaktion på stressen, motstånd som handlar om att kroppens resurser 

rustas upp och det sista stadiet är utmattning som kan få allvarliga konsekvenser om 

stressen blir långvarig. Hur farlig för hälsan stressen är beror på hur den allostatiska 

belastningen är menar Karlsson (2007, s.499). Detta beror på hur höga krav individen 

har på sig, vilka strategier individen har för att klara av stressen och vilka psykosociala 

resurser individen har, som exempelvis stöd från omgivningen eller egna egenskaper för 

stresshantering. 

 

Enligt Holt m.fl. (2012, s. 586) var Eysenck skapare till en av de första moderna 

teorierna som handlade om biologi och personligheter. Eysenck utgick ifrån att det 

fanns en optimal nivå av biologisk arousal i hjärnan och han trodde att extremt 

introverta individer hade för mycket arousal. Detta innebär att de introverta individerna 

har för elektiskt aktiva hjärnor, för att komma ner till en normal nivå arousal minimeras 

stimuli. Detta kan vara anledningen till att introverta individer söker mindre social 

kontakt. Hjärnorna som tillhör en extremt extrovert individ har däremot för lite arousal 
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och behöver istället mer stimuli för att bibehålla en normal nivå arousal. Därför menar 

Holt m.fl. (2012, s. 587) att extroverta individer söker mer social kontakt.  

 

Tanken kring hur stor del av personligheten som är genetiskt anlagd uppkom enligt 

Fahlke och Johansson (2007, s.45) utifrån oenigheten om personligheten är genetiskt 

anlagd eller om den skapas av omgivningen. Det som forskare ville undersöka var då i 

vilken utsträckning båda dessa faktorer påverkar personligheten och samspelar med 

varandra. Det som också fanns stort intresse i var om det fanns några specifika 

biologiska faktorer som påverkade skapandet och etableringen av en individs personliga 

egenskaper. Forskare frågade sig själva om det fanns något samband mellan 

personlighet och hjärnans aktivitet. Fahlke och Johansson (2007, s.47) tar upp att de 

genetiska anlagen samt miljön påverkar personligheten till cirka 50 % vardera. 

 

2.11 Kognitiv stressteori 

Enligt Karlsson (2007, s.501) har stressforskare som är inriktade på det kognitiva 

perspektivet i efterhand arbetat vidare med arousalteorin genom att även fokusera på en 

individs subjektiva värderingar. Stressnivån beror på hur individen själv upplever 

stressen och därför behöver individen fråga sig om situationen är hotfull och vad som 

kommer krävas av individen för att situationen ska lösa sig. Denna process kallar 

forskaren Richard Lazarus refererad i Karlsson (2007, s.501) för en primär värdering. 

Om individen sedan anser att situationen är hotfull krävs en sekundär värdering, där 

individen får fundera över hur hotet ska hanteras och vilka resurser som krävs. Det som 

är avgörande för stressnivån är vilka resurser individen tror eller inte tro sig ha, inte 

vilka resurser individen faktiskt har.   

 

Lazarus transaktionsmodell 

Transaktionsmodellen är skapad utifrån en individs upplevelse av stressen och hur 

individen bedömer situationen. Individen som befinner sig i en stressad situation gör sin 

värdering utifrån vilken förmåga och vilka resurser individen bär med sig. Detta kallas 

enligt Lazarus (1999, s.75) för primary och secondary appraisal, alltså primär och 

sekundär värdering.  
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Primär värdering 

Primär värdering handlar enligt Lazarus (1999, s.75) om värderingen av en situation. 

Värderingen fokuserar på om det som händer är relevant eller irrelevant för individen, 

om situationen är positiv eller negativ och om den är stressande eller inte. Lazarus 

(1999, s.76) ger ett exempel på detta, en individ kan tycka att det är positivt att ha en 

rikedom, men samtidigt tycka att det inte är värt att lägga ner för mycket uppoffringar 

för att behålla den. Motsatsen till detta kallas för goal commitment och innebär att 

individen kommer arbeta hårt för att uppnå målet trots att den stöter på motgångar. 

Värderingen som individen gör delar Lazarus (1999, s.76) in i tre olika delar. Dessa är 

att situationen individen befinner sig i antingen kan vara skadlig, som ett hot eller som 

en utmaning. 

 

En skadlig situation innebär att personen redan råkat ut för skadan, medan ett hot 

innebär att en skada kommer ske. Om individen redan upplevt ett likadant hot tidigare 

kan personen lära sig att hantera situationen och där med använda förutseende 

copingstrategier för att lösa situationen.  

 

När situationen ses som en utmaning innebär detta enligt Lazarus (1999, s.76) att 

personen blir utmanad till att lösa sin stressiga situation för att senare kunna bearbeta 

den på ett bra sätt. Detta leder till att individen ofta blir driven och fokuserar på vinsten 

som situationen leder till. Utmaningen ger personen spänning och iver medan ett hot ger 

personen oro och rädsla.  

 

Sekundär värdering 

Enligt Lazarus (1999, s.76) handlar den sekundära värderingen om när individen har 

bedömt situationen som skadlig, ett hot eller som en utmaning. Då måste nämligen 

personen även kunna hantera situationen. I detta stadie ska personen värdera vad den 

ska göra åt situationen och Lazarus (1999, s.76) menar att detta är ett avgörande skede 

för hur den stressade situationen löser sig. 

 

En person som går igenom denna situation försöker hitta lösningar på alla möjliga sätt 

och går ofta igenom många olika copingstrategier i sitt huvud innan personen kommer 
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fram till den slutgiltiga värderingen om vad som är den bästa lösningen. Faktorer som 

personen måste ta hänsyn till här är vilken lösning som är möjlig att genomföra, vad 

som är bäst för just denna situation och hur stor chansen är att denna strategi kommer 

lösa situationen.  

 

Reappraisal 

Enligt Lazarus och Folkman (1984, s.38) finns det även en tredje form av värdering som 

kallas för reappraisal. Denna form av värdering kan förändras över tid om personen får 

ny information. Alltså innebär detta att en situation som först upplevs som ofarlig och 

icke stressande blir stressig efter att personen fått information. Medan en stressig och 

farlig situation kan bli lugn efter information. Ett exempel på denna situation kan vara 

en student som tror att hemtentamen ska lämnas in om två dagar och sedan får 

information om att deadline inte är förrän om sju dagar. Det uppstår här en kognitiv 

värderingsprocess då en interaktion mellan miljö och person sker. En positiv värdering 

av en situation kan därmed bli ombedömd till ett hot eller en skada, som Lazarus (1999, 

s.75) talade om i den primära värderingen.  

 

3 Tidigare forskning inom fältet 

 

3.1 Personlighet och stress 

Enligt en studie gjord av Tyssen m.fl. (2007)  fanns det ett samband mellan personlighet 

och upplevd stress hos läkarstudenter. Det fanns också ett samband mellan studenternas 

olika personligheter och förmåga att framkalla högre nivåer av stress.  Parkes (1986) tar 

i sin studie upp att personlighet påverkar stress och copingstrategier. Resultatet visade 

också att beroende på hur stressen upplevs och när den äger rum är betydande för hur 

individen använder copingstrategier. McManus, Keeling och Paice (2004) studie visade 

också på att det fanns ett samband mellan personlighet och stress samt utbrändhet.  

 

Extraversion är ett av de fem personlighetsdragen i The Big Five och har enligt Grant 

och Langan-Fox (2007) visats sig vara positivit relaterad till upplevd stress oavsett 

vilken typ av stress. Detta innebär att personlighetsfaktorn extraversion påverkar 
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stressupplevelsen. Uliaszek m.fl. (2012) studie fann också detta resultat kring 

personlighetsdraget extraversion. 

 

3.2 Skillnader mellan introverta och extroverta 

Enligt Kolanowski och Richards (2002) har introverta människor i allmänhet en större 

vilja eller tendens till att göra olika aktiviteter själva. Extroverta människor gläds mer av 

att samspela med andra människor jämfört med introverta. Resultatet från Yellen, 

Winniford and Sanford (1995) visade att extroverta och introverta kände sig mer 

bekväma med att delta i en grupp som stödjer varandra. Introverta kände sig dock mer 

bekväma i en grupp som stödjer varandra jämfört med extroverta. Extroverta kunde 

gärna överdriva sina förslag i en grupp som inte ger stöd till varandra. Personlighet är 

en viktig faktor för deltagandet i en grupp. Det går att se olika reaktioner och beteende 

för personligheter i olika miljöer precis likadant som att olika personligheter söker sig 

till olika yrken.  

 

3.3 Introverta och extroverta i förhållande till upplevd stress 

Resultatet från Jonassaint m.fl. (2009) studie visade att extroverta och introverta 

personligheter reagerar på stressande stimuli. En biologisk aspekt är att introverta 

personer hade en högre nivå av arousal jämfört med extroverta personer. Introverta hade 

en sämre känsloreglering jämfört med extroverta. Eftersom introverta och extroverta 

perosner kan påverka sin känsloreglering diskuterade forskarna i studien kring vilken 

stress som de två personligheterna upplever. Diskussionen kretsade kring om en studie 

undersöker psykisk stress kanske forskarna i den studien missar att se sambandet mellan 

stress och extroverta personer respektive introverta personer eftersom dessa 

personligheter kan påverka sin känsloreglering.  

 

Swickert, Rosentreter, Hittner och Mushrush (2002) tar i sin studie upp att extroverta 

söker sig till situationer som ökar känslostämningen och att introverta har en tendens till 

att undvika sådana situationer. I studien fann Swickert m.fl. (2002) att det inte fanns 

något samband för extroverta och introverta personer gällande stress och benägenheten 

att utnyttja det sociala stöd som finns. 
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Extroverta personer hade enligt Park, Lee, Sohn, Eom och Sohn (2014) en lägre nivå av 

lidande i psykiskt svåra situationer jämfört med introverta. Forskarna lade fram ett 

förslag om att det fanns ett samband mellan det parasympatiska nervsystemet och 

stressiga situationer för extroverta personer. Resultatet från studien visade att extroverta 

personer var mindre psykiskt känsliga och de hade även en högre parasympatisk nivå. 

Det visade sig också i Park m.fl. (2014) studie att det fanns ett samband mellan 

känsloreglering och den parasympatiska aktiviteten i kritiska situationer. Om den 

parasympatiska aktiviteten var hög, var också känsloregleringen hög. Eftersom 

extroverta personer hade en högre grad av parasympatisk aktivitet innebar det enligt 

Park m.fl. (2014) att de har automatiska reaktioner i kritiska lägen.  

 

Enligt Hasel, Besharat, Abdolhoseini, Nasab och Niknams (2012) forskning visade det 

sig att det fanns en positiv inverkan och bättre reaktioner på upplevd stress hos 

extroverta personer. Extroverta är också enligt Hasel m.fl. i jämförelse med andra 

personlighetstyper mer självsäkra, glada, energiska och utåtriktade. Detta eftersom de 

konfrontationer och stressfaktorer som de möts av ser de som möjligheter och inte som 

straff. Studien visade att det fanns ett signifikant (p < .05) samband mellan olika 

personligheter i förhållande till upplevd stress och symptomen på sjukdom. Individer 

som upplever en högre nivå av stress har en större risk att få en depression. Högre 

nivåer av livsstress kan skapa en känsla av hjälplöshet hos individer som redan känner 

ångest eller har en depression. Social isolering kan påverka livsstressen i en ännu större 

utsträckning.  

 

Vollrath och Torgersens (2000) undersökning gjordes på 683 universitetsstudenter. De 

fann att åtta olika kombinationer av personlighetstyper extroversion, neuroticism och 

samvetsgrannhet hade en bättre eller en sämre effekt på stress samt bättre eller sämre 

copingstrategier för att hantera sin stress. Studenterna som hade en hög grad av 

extraversion och en låg grad neuroticism upplevde minst stress i förhållande till de 

andra personlighetskombinationerna. 

 

Jain, Kumar Tyagi och Kumars (2015) studie undersökte vilka faktorer hos lärare som 

orsakar stress. Personlighet, erfarenheter, kvalifikationer/kompetens, ålder och kön 
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jämfördes mellan de 100 lärarna som deltog i studien. Resultatet i studien visade att 

yngre lärare jämfört med äldre visade en större tendens att uppleva stress. En jämförelse 

mellan män och kvinnor visade att kvinnor hade en större tendens att uppleva stress. 

Även faktorerna erfarenhet och kompetens hos individen spelade roll, om individen 

hade en lägre nivå hade personen en större tendens till att uppleva stress. Introverta 

lärare hade en större tendens till att uppleva stress i förhållande till extroverta lärare. Att 

inte ha tillräckligt med utrymme för att arbeta ensam kan enligt Jain m.fl. (2015) var en 

av orsakerna till att introverta har en tendens till att uppleva mer stress i förhållande till 

extroverta. 

 

3.4 Ambiverta 

Enligt Eysenck och Cookson (refererad i Stough m.fl., 1996) fanns det ett positivt 

samband mellan extraversion och intelligens för barn som gick i låg-, mellan- och 

högstadiet och att det under gymnasiet vänder till ett negativt samband mellan de två 

faktorerna. Enligt Zneider (refererad i Stough m.fl., 1996) försvinner detta förhållandet 

under vuxen ålder och det kan finnas flera förklaringar till det. Bland annat att mindre 

intelligenta studenter blev mer extroverta med tiden och att ökad utbildning ledde till att 

intelligenta studenter blev mer introverta. Stough m.fl. (1996) studie gjordes på 

högskolestudenteter som läste första året på psykologprogrammet. Studiens syfte var att 

undersöka om det fanns samband mellan intelligens och personlighet. Resultatet i 

studien visade att de respondenter som var ambiverta i utförandet av logiska uppgifter 

hade en bättre nivå av arousal jämfört med både introvert och extrovert. Ambiverta 

presterade bättre än både introverta och extroverta i intelligenstest. Att det fanns en 

relation mellan extraversion och arousal är sen tidigare enligt Stough et. al. (1996) känt 

men att det fanns en sådan biologisk mekanism till att ambiverta hade en mer optimal 

arousal än introverta och extroverta är nytt.  

 

Enligt Grant (2013) har ambiverta personer i förhållande till extroverta en lägre nivå av 

arousal. Detta bidrar till att ambiverta inte behöver lägga lika mycket fokus på att 

stimuleras som extroverta personer. Ambiverta kan mer naturligt pendla mellan att prata 

och lyssna på andra personer i förhållande till extroverta personer som oftast söker 

social uppmärksamhet. Extroverta är i större utsträckning i behov av att stimuleras.  
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4 Avgränsning 

 

I denna undersökning har studenter som målgrupp valts, detta eftersom forskarna kan ta 

mer hänsyn till respondenternas livssituation, i detta fall studenter som kan bli stressade 

av en tentamen oavsett vilken personlighetstyp studenterna har. Undersökningen vänder 

sig till svenskar som studerar antingen i Sverige eller utomlands eftersom enkäten är på 

svenska och det kan bli svår för någon som inte kan språket att svara på enkäten. För att 

avgränsa denna undersökning har coping och copingstrategier inte undersökts. En 

avgränsning är också att endast personlighetstypen extraversion med polerna introvert - 

extrovert och mellanläget ambivert undersöks. Undersökningen har inte heller tagit 

ställning till vad som orsakar stressen hos urvalsgruppen utan enbart fokuserat på om 

respondenterna upplever en hög eller låg stressnivå.  

 

5 Metod 

 

5.1 Metodval 

I denna kvantitativa undersökning har enkäter använts för att samla in data. Enkäternas 

spreds på internet och gav därför respondenterna möjligheten att svara när de hade tid. 

Anledningarna till att denna metod användes var på grund av att det var ett enkelt sätt 

att sprida enkäterna geografiskt och att insamlingen av enkäterna gick snabbt och 

krävde inte att vi som forskare var närvarande. Detta är i enlighet Bryman (2008, s.228). 

I denna enkät var alla frågor obligatoriska, vilket innebar att respondenterna inte kunde 

hoppa över några frågor och därför blev det inget internt bortfall i denna undersökning. 

En negativ effekt av att använda enkäten är att respondenterna inte kunde fråga 

forskarna om hjälp vid eventuella funderingar. Bryman (2008, s.229) menar att detta 

kan leda till att missförstånd kan ske. Något som i denna enkät kan varit en stor nackdel 

var att enkäten endast riktade sig åt studenter, men att vi som forskare inte kan veta vem 

som faktiskt svarade. 

 

Den första frågan i enkäten är enligt Bryman (2008, s. 321) en kvot/intervallvariabel, 

den andra frågan är en nominal variabel och den tredje frågan är en dikotom variabel. 
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Frågorna fyra till sjutton är en intervallskala och frågorna arton till trettiosju är också en 

intervallskala. I denna undersökning har det används två redan befintliga frågeformulär. 

Det ena handlar om stress och heter PSS - Perceived stress scale och det andra som 

handlar om personlighetstyper heter NEO-PI-R. Alltså har orginalskalan använts och 

det är anledningen till att enkät som metodval använts. Enligt Bryman (2008, s.260) är 

det bra att använda redan färdiga frågeformulär då reliabilitet och validetet redan är 

undersökt. 

 

5.2 Urval 

I den här studien har det enligt Bryman (2008, s.198) använts ett bekvämlighetsurval 

som innebar att forskarna lämnade ut enkäten som sedan spreds bland vänner och 

vänners vänner. I undersökningen har 61 svenska högskolestudenter deltagit, av dessa 

var 45 stycken kvinnor och 16 stycken var män. 

 

5.3 Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) finns det ett forskningskrav 

som kallas individsskyddskravet. Detta krav handlar om att individer inte får utsättas för 

kränkningar, psykisk eller fysik skada eller förödmjukelse. Samtidigt kan det vara 

oetiskt att inte bedriva viss forskning som kan bidra till en positiv samhällsförändring 

som exempelvis reducering av fördomar. Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer (2002, s. 6) kan individskyddskravet delas in i fyra huvudkrav, som forskarna 

i denna undersökning tagit hänsyn till.  Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Informationskravet har tagits till hänsyn genom att respondenterna blev väl 

informerade om att det var helt frivilligt att delta och att undersökningen skulle ta cirka 

15 minuter att genomföra. Respondenterna fick veta att enkäten handlade om hur olika 

personlighetstester upplever stress och de fick veta vilka som var ansvariga för 

undersökningen. Det lämnades dock inte ut information om syftet då det skulle kunnat 

påverka undersökningens resultat. Eftersom enkäten lades ut på internet hade 

respondenterna möjlighet att avsluta deltagandet när de ville.  
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För att ta hänsyn till samtyckeskravet var det viktigt att respondenterna hade möjlighet 

att avsluta undersökningen när de ville och inte kände sig tvungna att delta. När enkäten 

lades ut på internet skrev forskarna tydligt att enkäten skulle vara till en C-uppsats. I 

denna undersökning var alla frågorna obligatoriska och forskarna tog hänsyn till att en 

del av de som valde att svara på enkäten kanske inte fullföljde enkäten på grund utav att 

det var en eller flera frågor som de inte vill besvara. Vilket betyder att respondenterna 

hade val att avbryta men vilket innebär att de inte är med i undersökningen 

överhuvudtaget. Forskarna kunde i den aktuella undersökningen inte se hur många som 

eventuellt avbröt sitt deltagande. Forskarna valde i den aktuella studien att använda sig 

av obligatoriska frågor på grund utav att slippa internt bortfall. 

 

Konfidentialitetskravet har tagits till hänsyn genom att de uppgifter som 

respondenterna lämnat in inte ska kunna kopplas till den enskilde individen. Forskarna 

anser inte att frågorna är obehagliga eller kränkande för den enskilde individen, men det 

är ändå mycket viktigt att respondenterna ska vara helt anonyma.  

 

Det sista kravet som är nyttjandekravet har tagits till hänsyn genom att den insamlade 

datan inte används till någonting annat än den aktuella undersökningen. 

 

5.4 Instrument 

I denna undersökning har en enkät med 39 frågor använts. Det är tre bakgrundsfrågor, 

fjorton frågor som handlar om deltagarens upplevda stressnivå och tjugo frågor om 

respondenternas personliga egenskaper 

 

I denna enkät är de tre första frågorna enligt Bryman (208, s.248) personliga 

faktafrågor. Den första frågan handlar om respondentens ålder och är en öppen fråga 

enligt Bryman (2008, s.243). Den andra frågan handlar om vilken högskola 

respondenten studerar vid och även denna är en öppen fråga. Fråga nummer tre handlar 

om respondentens kön och har tre svarsalternativ: ”Man”, ”kvinna” och ”vill ej uppge”. 

Syftet med dessa frågor är att använda som kontrollvariabler. Frågan om var 

respondenterna studerar finns endast med för att försäkra att respondenten läser på 

högskolan. 
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I SPSS har följande kodning använts gällande kön och vilken högskola respondenterna 

studerar vid. I kodningen är ”man”=”1”, ”kvinna”= ”2” och ”vill ej uppge”=”3”.  De 

olika högskolorna är kodade som: ”högskolan i Skövde”= ”1”, ”Lunds tekniska 

högskola” = ”2”, ”Umeås universitet” = ”3”, ”Göteborgs universitet” = ”4”, 

”Linnéuniversitetet”=”5”, ”Ersta Sköndal högskola” = ”6”, ”Chalmers tekniska 

högskola” = ”7”, ”Linköpings universitet”= ”8”, ”Högskolan i Jönköping”= ”9”, 

”Högskolan väst” = ”10”, ”Högskolan i Halmstad” = ”11” och ”University of 

Edinburgh”= ”12”  

 

Frågorna fyra till sjutton är enligt Bryman (2008, s.245) slutna frågor och handlar om 

respondentens upplevda stress. Exempel på dessa frågor är: ”Hur ofta har du under den 

senaste månaden tyckt saker och ting utvecklat sig som du velat” och ”Hur ofta har du 

under den senaste månaden känt dig nervös och stressad?”. svarsalternativen på dessa 

fjorton frågor om den upplevda stressen är: ”aldrig”, ”sällan”, ”ibland”, ”ganska ofta” 

och ”mycket ofta”.  Syftet med dessa frågor är att kunna se respondenternas upplevda 

stressnivå. Rankningarna på frågorna 4 till 17 har kodningarna ”aldrig= ”1”, ”sällan” = 

”2”, ”ibland”= ”3”, ”ganska ofta”= ”4” och ”mycket ofta”= ”5”. Frågorna 18 till 37 har 

kodningarna ”håller inte med alls”= ”1”, ”2”=”2”, ”3”=”3”, ”4”=”4” och ”håller inte 

med”= ”5”. Frågorna 7, 8, 9, 10, 12, 13 och 16 som är frågor om upplevd stress hos 

respondenterna ska vändas. 

 

För att kunna mäta den upplevda stressnivån hos respondenterna har modellen PSS 

använts. Cohen, Kamarck och Mermelstein (1983) har framarbetat PSS och har fått 

inspiration från Lazarus transaktionsmodell, dessa två modeller har samma definition av 

begreppet stress. Enligt Cohen m.fl. (1983) har PSS testet många värdefulla funktioner. 

PSS kan bland annat säga vilka stressande situationer som påverkar hälsan och vilka 

faktorer som kan orsaka stress exempelvis socialt stöd. När det är svårt att mäta eller det 

finns diffusa orsaker till stress kan testet undersöka vilken roll den totala vidden av 

stressituationen har. Upplevd stress kan ses som en beroende variabel av bland annat 

coping strategier eller personlighetsfaktorer. 
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Enligt Cohen m.fl. (1983) är det individens upplevelse av en situation i PSS modellen 

som står i centrum, en händelse betraktas som en stressor ifall individen upplever 

situationen hotfull och svår att hantera. Enligt Cohen m.fl. (1983) kan upplevd stress 

mätas genom stressskalan PSS, Perceived stress scale. Denna testskala består av 

sammanlagt fjorton variabler. Sju av dessa är positiva och sju är negativa. PSS mäter i 

vilken grad olika situationer i en individs liv upplevs som stressande. Respondenterna 

får i orginalskalan en femgradig likertskala från noll till fyra att betygssätta sin upplevda 

stress. Svarsalternativen är aldrig, sällan, ibland, ganska ofta och mycket ofta, där aldrig 

är noll och mycket ofta är fyra. De positiva frågorna från PSS vänds och summeras 

sedan med betyg från noll till 56, där ett högt poäng tyder på hög stress. I denna 

undersökning har skalan ett till fem istället används för att förenkla arbetet i SPSS. 

Därför är minsta möjliga poäng 14 och max är 70 och ett är aldrig och fem är mycket 

ofta. Översättningen på PSS testet kommer ifrån Västra Götalandsregionen (2012). 

 

Frågorna arton till trettionio är påståenden som handlar om respondenternas 

personlighetstyper, introvert, ambivert eller extrovert. Exempel på dessa påståenden är: 

”jag har lätt att få nya vänner” och ”jag är svår att lära känna”. Svarsalternativen är en 

femgradig skala, där ett betyder att respondenten inte håller med alls och fem betyder att 

respondenten håller med. Syftet med dessa frågor är att kunna se om respondenten har 

övervägande introverta eller extroverta egenskaper eller om respondenten är ambivert.  

De tio första frågorna om egenskaper är vända så att det lutar åt det extroverta hållet om 

deltagaren svarar med en femma och lutar åt det introverta hållet om deltagaren svarar 

med en etta. De tio sista frågorna om egenskaper är vända så att det lutar år det 

introverta hållet om deltagaren svarar med en femma och åt det extroverta hållet om 

deltagaren svarar med en etta. 

 

För att kunna se huruvida respondenterna har övervägande introvert eller övervägande 

extroverta egenskaper genomfördes ett NEO-PI-R test. Enligt McCrae, Costa och 

Martin (2005) står detta för Neuroticism Extraversion Openess to Experience - 

Personality Inventory. I denna undersökning fokuseras det dock endast på extraversion. 

Enligt McCrae m.fl. (2005) skapades NEO-PI-R testet utefter ett antagande att individer 

skiljer sig i sina tankar, handlingar och känslor och att de tidigare mätinstrumenten inte 
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var bra nog. I denna undersökning har en svarsskala från ett till fem använts. Referens 

till detta test bifogas (bilaga 3) och är fritt översatt av oss som forskare.  

 

I enkäten är de frågorna om personlighetstyperna introvert, ambivert och extrovert 

oberoende variabler och frågorna om stress är de beroende. 

 

5.5 Validitet och reliabilitet 

Enligt Bryman (2008, s.160) handlar reliabilitet om studiens pålitlighet och 

följdriktighet. Tre viktiga punkter att ta ställning till för att se om testet är reliabelt är 

stabilitet, intern reliabilitet och interbedömarreliabilitet. Stabilitet handlar om att 

resultatet av en mätning ska hålla över tid och inte förändras om den replikeras senare. 

Denna undersökning är baserad på två orginalskalor som tidigare använts, därför tror vi 

att mätningen skulle vara stabil om den replikeras.  

 

Intern reliabilitet handlar om hur pålitliga mätinstrumenten som utgör en skala eller 

index är. Enligt Pallant (2013, s.104) är ett värde över 0,8 i ett Cronbach´s Alpha bra 

och visar att ett test är reliabelt. Cronbach´s Alpha på personlighetstestet var 0,93 och på 

stresstestet var det 0,82.  

 

Reliabiliteten har säkrats genom att de test som undersökningen baserats på passar för 

just denna undersökning. I denna undersökning är det fokus kring den upplevda 

stressen, enligt Cohen m.fl. (1983) är PSS en skala som mäter just den upplevda 

stressen. Även om respondenten är introvert eller extrovert ska undersökas, vilket NEO-

PI-R enligt Costa och McRrae (2005) undersöker.  

 

Validitet handlar enligt Bryman (2008, s.162) om huruvida studien verkligen 

undersöker det som är syftet. Karlsson (2007, s.466) ställer frågan huruvida det går att 

mäta en personlighet. Enligt Karlsson (2007, s.466) svarar många psykologer att det går 

att mäta personligheten men att det finns svårigheter. Ett stort problem med mätning av 

personligheter är validiteten. En svårighet kan vara att den teoretiska grunden som testet 

bygger på är felaktig. 
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Det finns olika typer av validitet enligt Bryman (2008, s.50) och mätningsvaliditet, 

intern validitet och extern validitet är till för att se om det mått som använts verkligen 

mäter begreppet som undersöks. Att måttet som använts i undersökningen är reliabelt är 

en förutsättning för att mättningsvaliditeten ska kunna bedömas. Extern validitet handlar 

om resultaten utav en studie kan generaliseras till en likadan urvalsgrupp/population. 

Detta är en orsak till att forskare i kvantitativa undersökningar är mycket noggranna 

med att ha ett representativt urval, som även denna undersökning har.  

 

5.6 Tillvägagångsätt 

För att genomföra denna undersökning har en enkät skapats på Google formulär och 

delats ut på internetsidan Facebook. I samband med länken till enkäten lades även en 

text ut på Facebook (se bilaga 1). Enkäten lades ut på Sophie Persson och Josefine 

Wahlströms Facebook-sidor, vilket innebar att cirka 700 individer såg enkäten, och ett 

flertal delade sedan vidare enkäten på sina Facebook-sidor. Eftersom enkäten lades ut 

öppet på det sociala mediet Facebook kunde respondenterna fritt välja om de ville delta 

och när de ville delta i undersökningen. Respondenterna fick ta den tid de behövde för 

att besvara frågorna och hade ingen tidsbegränsning. Enkäten lades ut den 13 april och 

stängdes den 20 april, mellan dessa sju dagar svarade 61 stycken respondenter på 

enkäten. Ingen ersättning delades ut till de som svarade. Eftersom enkäten endast vände 

sig till högskolestudenter, men lades ut på sociala medier innebär det att vem som helst 

kan svarat på enkäten och inte bara högskolestudenter. Detta kan självklart påverkat 

resultatet på undersökningen om personerna som inte var inom ramarna för urvalet 

svarade på enkäten. Ännu en faktor som kan påverkat undersökningen är att forskarna 

inte närvarade när respondenterna svarade på enkäten. Missförstånd och frågor kring 

enkäten kunde därför inte besvaras. Att forskarna inte närvarade kan samtidigt varit en 

styrka, då respondenterna inte blev påverkade av forskarnas närvaro. Alla frågor i 

enkäten var obligatoriska, vilket innebär att respondenten inte kunde skicka in enkäten 

utan att alla frågor var besvarade, därför finns inga bortfall i denna enkät. 
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5.7 Val av analysmetod 

För att kunna mäta om det föreligger skillnader i hur introverta, extroverta och 

ambiverta personer upplever stress behövde de felvända frågorna i personlighetstestet 

och stresstestet vändas. Efter detta skapades två index som innehöll alla frågor för 

respektive test. Alltså skapades ett personlighetsindex som innehöll de tjugo frågorna 

som testade respondenternas personligheter och ett stressindex som innehöll de fjorton 

frågorna som testade respondenternas upplevda stress. 

 

För att veta vilka respondenter som var introverta, ambiverta eller extroverta i 

personlighetsindexet behövde medelvärdet och standardavvikelsen för 

personlighetsindexet tas fram. För att möjliggöra indelningen till de tre olika 

personligheterna gjordes sedan en uträkning enligt bilaga (se bilaga 4 och 5) för att 

räkna ut var gränserna mellan introverta, ambiverta och extroverta är i svarsskalan. 

Personlighetstestet har en svarsskala som ligger mellan 20 och 100. Genom att dela 

standardavvikelsen på två, 13,58/2 = 6,79 och sedan addera detta med medelvärdet, 

69,59 + 6,79 = 76,38 får vi fram gränsen mellan de ambiverta och extroverta. Sedan 

görs samma procedur men standardavvikelsen subtraheras från medelvärdet, 69,59 - 

6,79 = 62,8 för att få fram gränsen mellan de introverta och ambiverta. Värdena 

avrundas till heltal. Detta innebär att de ambiverta personerna ligger mellan 63 och 76 i 

poängskalan. Genom att veta den ambiverta gruppens gränser går det också att redovisa 

den introverta och extroverta gruppensgränser. Den introverta gruppen ligger därför 

mellan 20 och 62 och den extroverta gruppen ligger mellan 77 och 100.  

 

 

 

Figur 2. Fördelningen för de tre personlighetsgrupperna, introverta, ambiverta och 

extroverta inom gränserna för svarsskalan på personlighetstestet.  
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För att sedan dela de tre personlighetsgrupperna gjordes en omkodning. Den introverta 

gruppen kodades då till en etta och bestod av alla svarsvärden mellan 20 och 62, en tvåa 

blev för de ambiverta personerna och bestod av alla svarsvärden mellan 63 och 76 och 

en trea blev för de extroverta personerna och bestod av alla svarsvärden mellan 77 och 

100. Detta innebär att en ny grupp skapades och som bestod av en indelning mellan de 

tre personlighetsgrupperna med en kodning från ett till tre. Denna grupp kallas 

personlighetsgruppen. 

 

För att få fram medelvärdet och standardavvikelsen för respektive grupp delades 

personlighetsgruppen. Personlighetsgruppen är uppbyggd utav personlighetsindexet och 

därför togs beskrivande statistik fram för personlighetsindexet för att visa medelvärde 

(M) och standardavvikelsen (SD) för de tre personlighetsgrupperna. Introverta (M = 

53,16, SD = 6), ambiverta (M = 69,9, SD = 4,3) och extroverta (M = 83,5, SD = 5,7).  

 

6 Resultat 

 

6.1 Beskrivande statistik 

Tabell 1 

Medelvärdet och standarsavvikelsen för svaren i personlighetstestet 

      

 

Antal: Minimum: Maximum: Medelvärde: Standardavvikelse: 

Personlighetsgrupp:  61 39 100 69,59 13,58 

 

 

Tabell 2 

Fördelningen av respondenter i grupperna introverta, ambiverta och extroverta 

Personlighetsgrupp: Antal: Procent: 

Introvert 19 31,1 

Ambivert 20 32,8 

Extrovert 22 36,1 
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Tabell 3 

Medelvärde (M) och standardavvikelse (SD) för de tre personlighetsgrupperna 

introvert, ambivert och extroverta 

 

Medelvärde: Standardavvikelse: 

Introvert 53,16 6 

Ambivert 69,9 4,3 

Extrovert 83,5 5,7 

 

 

 

 Tabell 4 

Medelvärde (M) och standardavvikelse (S) för den upplevda stressen 

 

Medelvärde: Standardavvikelse: 

Upplevd stress  40,36  7,25 

 

 

Tabell 5 

Medelvärde och standardavvikelse av upplevd stress för de tre personlighetsgrupperna 

introverta, ambiverta och extroverta 

 

Medelvärde av stress Standardavvikelse 

Introvert                   42                 6,2 

Ambiverta                   39,5                 9 

Extroverta                   39,8                6,3 

 

  

Enligt uträkningen (bilaga 4 och 5) kategoriserades 22 av respondenterna som 

extroverta, 20 som ambiverta och 19 som introverta (Tabell 2). På personlighetsskalan 

var det ett värde på 20 som respondenterna kunde få som lägst och 100 var det högsta 

värdet. Medelvärdet (M) och standardavvikelsen (SD) för de introvert (M = 53.16, SD = 

6), ambiverta (M = 69.9, SD = 4.3) och extroverta (M = 83.5, SD = 5.7) utifrån 

personlighetsskalan. (Tabell 3). Den lägsta summan av stress som var möjlig att få var 

14 och den högsta summan var 70. Medelvärdet (M) och standardavvikelsen (SD) för 
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den upplevda stressen (M = 40.36, SD = 7.25). Detta innebar att medelvärdet av 

respondenternas upplevda stress var ganska hög (Tabell 4). 

 

6.2 Hypotesprövning  

6.2.1 Hypotes 1 – Upplever introverta mer stress i förhållande till extroverta?  

 

Tabell 6 

Resultat för ANOVA testet mellan de tre personlighetsgrupperna extroverta, ambiverta 

och introverta i förhållande till den upplevda stressen 

 

df: F: Signifikans: 

Between Groups  2 0,71 0,5 

Within Groups 58 

  Total 60 

   

 

Tabell 7 

 Resultat för ANOVA testet mellan de tre personlighetsgrupperna extroverta, ambiverta 

och introverta i förhållande till den upplevda stressen 

Personlighetsgrupp                                                  Signifikans: 

 Extroverta  Ambiverta                0,52 

 Ambiverta                                         Introverta                0,99 

 Extroverta Introverta                0,6 

  

 

I tabell 6 och 7 används personlighetsgrupperna introvert, ambivert och extrovert i 

förhållande till den upplevda stressen i ett ANOVA test. Detta test utfördes för att 

undersöka H
1
.  F (2, 58) = 0.71, p = 0.5. De extroverta (M = 42, SD = 6,2) i förhållande 

till de introverta (M = 39,8, SD = 6,3) i upplevd stress hade ingen signifikant skillnad p 

> .05. Därför förkastas H
1
. 
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6.2.2 Hypotes 2 – Upplever ambiverta mindre stress i förhållande till extroverta och 

introverta?  

 

Figur 3. Fördelningen mellan personlighet och upplevd stress hos respondenterna.  

 

 

För att undersöka H
2 

gjordes ett scatterplot över fördelningen på personlighet och 

upplevd stress. Vad som går att se i detta scatterplot (figur 2) är att de ambiverta 

personerna har en lägre upplevd stress jämfört med de introverta och extroverta, det 

finns alltså inget linjärt samband mellan de tre personlighetsgrupperna. Detta innebär att 

personlighetsskalan inte är linjär utan att stressen sjunker i mitten av skalan, där 

ambiverten ligger. De ambiverta personerna upplever vad som går att urskilja av 

scatterplottet mindre stress än de extroverta och introverta personerna, det som går att se 

är att de ambiverta har en hög standardavvikelse (tabell 5). Detta innebär att de 

ambiverta respondenterna representerar både personer som upplever en låg stress samt 

personer som upplever en hög stress.  
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Även H
2
 förkastades då det inte fanns någon signifikant skillnad mellan ambiverta och 

extroverta samt ambiveta gentemot introverta i upplevd stress. F (2, 58) = 0.71, p = 0.5. 

De extroverta (M = 42, SD = 6,2) i förhållande till de ambiverta (M = 39,5, SD = 9) i 

upplevd stress hade ingen signifikant skillnad p > .05. Det fanns inte heller någon 

signifikant skillnad p > .05 mellan de ambiverta och introverta (M = 39,8, SD = 6,3). 

(Tabell 6 och 7). 
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7 Diskussion och slutsats 

 

Denna undersökning hade som syfte att undersöka om svenska studenter som antingen 

studerar i Sverige eller utomlands med övervägande introverta egenskaper är mer eller 

mindre stressade än studenter med övervägande extroverta egenskaper. Syftet var även 

att undersöka om svenska studenter som antingen studerar i Sverige eller utomlands 

med övervägande extroverta eller introverta egenskaper är mer stressade än studenter 

med övervägande ambiverta egenskaper.  

 

Undersökningen hade två hypoteser. H
1 

var att studenter med övervägande introverta 

egenskaper är mer stressade än personer med övervägande extroverta egenskaper. 

Denna hypotes förkastas då inget statistiskt signifikant (p < .05) samband fanns. Den 

tidigare forskningen tyder på att personer med övervägande introverta egenskaper är 

mer stressade än personer med övervägande extroverta egenskaper. Detta visar 

exempelvis en undersökning av Hasel m.fl. (2012) som visade att det fanns en positiv 

inverkan av upplevd stress på extroverta personer, vilket stärker H
1
.  

 

Även teorierna som används i denna undersökning stärker H
1
, Jonkman (2012, s.241) 

menar att introverta individer är stresskänsliga och presterar sämre än extroverta 

personer när de känner sig stressade eller pressade. Vidare menar Jonkman (2012, 

s.206) att extroverta personer har lätt för att hålla många bollar i luften och samtidigt 

inta mycket information. De extroverta arbetar även mycket bra under stress och tar 

snabba beslut samtidigt som de inte blir stressade av att växla mellan flera olika 

uppgifter samtidigt.  

 

H
2 

var att studenter med övervägande ambiverta egenskaper är mindre stressade än de 

två andra grupperna introverta och extroverta. Även denna hypotes förkastades då inget 

statistiskt signifikant (p < .05) samband fanns. Tidigare forskning gjord av Grant (2013) 

visar att ambiverta har en lägre nivå av arousal i förhållande till extroverta personer. 

Jonassaint et. al. (2009) tog upp i sin studie att introverta har en högre nivå av arousal i 

förhållande till extroverta personer. Arousal är graden av upplevd stress i hjärnan enligt 
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Karlsson (2007, s.498) och när en individ utsätts för stimulering ökar nivån av arousal. 

Detta stärker H
2
.  

 

Även teorierna som används i undersökningen stärker H
2
. Enligt Holt m.fl. (2012, s. 

586) var Eysenck skapare till en av de första moderna teorierna som handlade om 

biologi och personligheter. Eysenck hävdade att extremt introverta individer hade för 

mycket arousal. Hjärnorna som tillhör en extremt extrovert individ har däremot för lite 

arousal och behöver istället mer stimuli för att bibehålla en normal nivå arousal. Detta 

går att koppla till H
2 

då Grant (2013) menar att ambiverta personer har en lägre arousal 

än extroverta personer. Det går då att tänka att ambiverta personer har en optimal nivå 

arousal.  

 

Vad som kunde gjorts bättre i denna studie var att informationen som gick ut till 

respondenterna var bristfällig. Respondenterna borde fått veta att deras svar endast 

kommer användas i undersökningssyfte i enbart denna studie. Respondenterna borde 

också fått veta att underökningen vände sig till både högskolestudenter och 

universitetsstudenter, vilket inte klargjordes i informationen. Bristen på denna 

information kan vara en bidragande orsak till att endast 61 svar på enkäten samlades in. 

Detta kan självklart påverkat undersökningens resultat negativ och ett helt annat resultat 

hade kunnat uppnås om fler enkätsvar samlats in. Det är möjligt att resultatet kunde 

blivit signifikant (p < .05)om fler svar samlats in eftersom tidigare forskning tar upp att 

det fanns samband mellan personlighet och upplevd stress. En annan bidragande orsak 

till endast 61 svar på enkäten skulle kunna vara att respondenten inte kände för att svara 

på en eller flera specifika frågor då alla frågorna vara obligatoriska och valde då att 

avbryta sitt deltagande. 

 

Något som också är viktigt att tänka på är att respondenterna kan svarat mer 

önsketänkande än verklighetsbaserat på frågorna i enkäten. Ett exempel på detta är 

påståendet: ”jag har lätt för att få nya vänner”. Det finns en möjlighet att respondenterna 

önskar att de hade lätt att få nya vänner och därför medvetet eller omedvetet svarat att 

de har lätt för att få nya vänner trots att detta kanske inte är sant.  
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Även det faktum att alla människor värderar enkätens påståenden olika är viktigt att 

förstå. En av respondenterna kanske har fått tio nya vänner det senaste året och inte 

tycker att detta är många vänner nog och anser då att personen har svårt för att skaffa 

nya vänner. En annan av respondenterna kanske inte skaffat en ny vän under de senaste 

fem åren men tycker att det räcker med de vänner respondenten redan har och anser då 

att den har lätt för att skaffa nya vänner. Detta trots att den respondenten som svarat att 

denne har svårt för att skaffa vänner egentligen har lättare för att skaffa nya vänner än 

den som svarade att den hade lätt för det. Någonting som däremot är väldigt positiv med 

denna undersökning är att extraversion har undersökts i tre delar av personligheten, 

introvert, ambivert och extrovert.  

 

Det går även att diskutera kring vilka det faktiskt är som deltar i studien bland annat de 

som använder internet mycket samt vilka dessa personer är, olika personlighetstyper 

använder kanske internet i en större eller mindre utsträckning. Även om det är fler unga 

som deltar eller är aktiva på internet med tanken på att majoriteten av vårt urval hade en 

relativt låg ålder.  

 

En sak som är viktigt att diskutera är anledningen till att vi i detta arbete valt att göra en 

kategorisering av extraversion till tre olika grupper, introverta, ambiverta och 

extroverta. Ett annat alternativ hade varit att se extraversion som en intervallskala. Men 

för att kunna få med den ambiverta personligheten i arbetet valde vi istället att 

kategorisera extraversion i dessa tre grupper. Bland annat litteraturen från Jonkman 

(2012) tar upp att en individ kan ha lika många introverta och extroverta egenskaper och 

då vara ambivert. För att inte kategorisera en individ som det ena eller det andra utan att 

en individ faktiskt kan ha drag av båda dessa personligheter introvert och extrovert 

gjordes denna indelning.  

 

Förslag på vidare forskning inom fältet 

Eftersom den teoretiska grunden till denna studie visar att personligheten är kopplad till 

biologiska faktorer och visar på att detta har med genetiska faktorer och miljön att göra, 

skulle detta vara mycket intressant att undersöka vidare.  
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Det skulle också vara intressant att se hur resultatet blev om urvalet var ett annat. Denna 

undersökning vände sig endast till studenter på högskolan och universitetet och enkäten 

lämnades endast ut på internetsidan facebook. Eftersom urvalet blev begränsat och 

endast lämnades ut till forskarnas vänner och delades bland deras vänners vänner ledde 

detta till att många av respondenterna var mellan 20 och 30 år, medelvärdet av ålder i 

denna undersökning är 23. Det hade därför varit intressant att undersöka antingen endast 

en åldersgrupp eller en mer generell undersökning där åldersspridningen var större och 

respondenterna inte bara var studenter.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1: Texten som skrevs på Facebook i samband med att enkäten lades 

ut där.  

”Hej! Läser du på högskolan? Isåfall skulle jag (Sophie Persson) och Josefine 

Wahlström vara väldigt tacksamma om du skulle vilja ägna en liten stund åt att svara på 

vår enkät för vårt examensarbete i Socialpsykologi! Dela gärna vidare!” 
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Bilaga 2: Enkäten 

Vi vill börja med att tacka för att du vill vara med och delta i vår undersökning! Denna 

enkät handlar om hur olika personlighetstyper upplever stress. Dina svar är helt 

anonyma och kommer inte kunna kopplas till dig som individ. Enkäten är ganska 

omfattande men bör uppskattningsvis inte ta mer än 15 minuter att genomföra. Vår 

målgrupp för denna enkät är högskolestudenter.  

 

Sophie Persson och Josefine Wahlström i samarbete med handledare Tanya Jukkala.  

 

Kontaktperson vid frågor: 

Josefine Wahlström, a12joswa@student.his.se   

 

Tack för ditt engagemang och din tid!   

 

Personliga egenskaper och stress 

 

Bakgrundsfrågor 

 

Ålder:_______ 

 

Kön: 

 

Man          Kvinna          Vill ej uppge 

 

Vilken högskola läser du på? 

________________________________ 

 

Följande fjorton frågor handlar om din upplevelse utav stress. Ta ställning till varje 

alternativ och ringa in ditt svar.  

 

1. Hur ofta har du under den senaste månaden blivit upprörd över någonting som skett 

helt oväntat? 

mailto:a12joswa@student.his.se
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Aldrig          Sällan          Ibland          Ganska ofta          Mycket ofta 

 

2. Hur ofta har du under den senaste månaden känt att du inte har haft kontroll över de 

viktiga faktorerna i ditt liv? 

 

Aldrig          Sällan          Ibland          Ganska ofta          Mycket ofta 

 

3. Hur ofta har du under den senaste månaden känt dig nervös och stressad? 

 

Aldrig          Sällan          Ibland          Ganska ofta          Mycket ofta 

 

4. Hur ofta har du under den senaste månaden tagit itu med dagliga bekymmer på ett 

tillfredsställande sätt? 

 

Aldrig          Sällan          Ibland          Ganska ofta          Mycket ofta 

  

5. Hur ofta har du under den senaste månaden effektivt hanterat avgörande förändringar 

i ditt liv? 

 

Aldrig          Sällan          Ibland          Ganska ofta          Mycket ofta 

 

6. Hur ofta har du under den senaste månaden känt dig säker på din förmåga att hantera 

dina personliga problem? 

 

Aldrig          Sällan          Ibland          Ganska ofta          Mycket ofta 

 

7. Hur ofta har du under den senaste månaden tyckt saker och ting utvecklat sig som du 

velat? 

 

Aldrig          Sällan          Ibland          Ganska ofta          Mycket ofta 
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8. Hur ofta har du under den senaste månaden känt att du inte kunde hantera allt som 

måste göras? 

 

 Aldrig          Sällan          Ibland          Ganska ofta          Mycket ofta 

 

9. Hur ofta har du under den senaste månaden känt att du har haft kontroll över 

irriterande moment i ditt liv? 

 

Aldrig          Sällan          Ibland          Ganska ofta          Mycket ofta 

 

10. Hur ofta har du under den senaste månaden känt att du har haft kontroll över saker 

och ting? 

 

Aldrig          Sällan          Ibland          Ganska ofta          Mycket ofta 

 

11. Hur ofta har du under den senaste månaden blivit arg över saker som har hänt och 

som låg utanför din kontroll? 

 

Aldrig          Sällan          Ibland          Ganska ofta          Mycket ofta 

 

12. Hur ofta har du under den senaste månaden kommit på dig själv med att fundera 

över saker som du måste utföra? 

 

Aldrig          Sällan          Ibland          Ganska ofta          Mycket ofta 

 

13. Hur ofta har du under den senaste månaden kunnat bestämma hur du skulle använda 

din tid? 

 

Aldrig          Sällan          Ibland          Ganska ofta          Mycket ofta 
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14. Hur ofta har du under den senaste månaden känt att problemen blivit så många att 

du inte kunnat hantera dem? 

 

Aldrig          Sällan          Ibland          Ganska ofta          Mycket ofta 

 

Följande frågor handlar om dina personliga egenskaper. Ta ställning till varje 

alternativ och ringa in ditt svar.  

 

1. Jag känner mig bekväm när jag är med andra människor 

Håller inte med alls                Håller med 

          1                    2                   3                    4                    5 

 

2. Jag har lätt för att få nya vänner  

Håller inte med alls                Håller med 

          1                    2                   3                    4                    5 

 

 

3. Jag är skicklig på att hantera sociala situationer 

Håller inte med alls                Håller med 

          1                    2                   3                    4                    5 

 

4. Jag är festens mittpunkt 

Håller inte med alls                Håller med 

          1                    2                   3                    4                    5 

 

5. Jag vet hur man charmar människor 

Håller inte med alls                Håller med 

          1                    2                   3                    4                    5 

 

6. Jag är bra på att starta konversationer 

Håller inte med alls                Håller med 

          1                    2                   3                    4                    5 
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7. Jag har lätt för att vara öppen tillsammans med andra 

Håller inte med alls                Håller med 

          1                    2                   3                    4                    5 

 

8. Jag pratar ofta med många olika människor på en fest 

Håller inte med alls                Håller med 

          1                    2                   3                    4                    5 

 

9. Jag har ingenting emot att stå centrum för uppmärksamheten 

Håller inte med alls                Håller med 

          1                    2                   3                    4                    5 

 

10. Jag muntrar upp människor 

Håller inte med alls                Håller med 

          1                    2                   3                    4                    5 

 

11. Jag har lite att säga 

Håller inte med alls                Håller med 

          1                    2                   3                    4                    5 

 

12. Jag håller mig i bakgrunden 

Håller inte med alls                Håller med 

          1                    2                   3                    4                    5 

 

13. Jag skulle beskriva mina erfarenheter som tråkiga 

Håller inte med alls                Håller med 

          1                    2                   3                    4                    5 

 

14. Jag gillar inte att dra åt mig uppmärksamhet 

Håller inte med alls                Håller med 

          1                    2                   3                    4                    5 
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15. Jag pratar inte mycket 

Håller inte med alls                Håller med 

          1                    2                   3                    4                    5 

 

16. Jag undviker kontakt med andra 

Håller inte med alls                Håller med 

          1                    2                   3                    4                    5 

 

17. Jag är svår att lära känna 

Håller inte med alls                Håller med 

          1                    2                   3                    4                    5 

 

18. Jag drar mig tillbaka från andra människor 

Håller inte med alls                Håller med 

          1                    2                   3                    4                    5 

 

19. Jag har svårt att närma mig andra människor 

Håller inte med alls                Håller med 

          1                    2                   3                    4                    5 

 

20. Jag håller andra på avstånd 

Håller inte med alls                Håller med 

          1                    2                   3                    4                    5 
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Bilaga 3: NEO-PI-R testet 
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Bilaga 4: E-mailkonversation med John Johnson angående hur introverta, 

ambiverta och extroverta delas upp enligt NEO-Pi-R. 
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Bilaga 5: Internetsidan John Johnson refererade till i sitt e-mail.  

 

Detta står i bilden nedanför men den var väldigt stor så det blev svårt att se vad det stod 

när den blev inklistrad, detta är en kopia av texten. 

Interpreting Individual Scores 

  

We are sometimes asked how to interpret individual IPIP scale scores, for example, 

"How high does a person have to score on the Extraversion scale to be considered an 

Extravert?" We are also sometimes asked if we have manuals or interpretive guides that 

explain what is likely to be true for people who score within certain ranges on IPIP 

scales. If someone does score within the extraverted range, what else can be said about 

that person? This page provides some answers to these questions. 

  

First, the IPIP website does not contain manuals or interpretive guides for explaining 

how to interpret specific scales. For most of the constructs listed on the IPIP website 

there is an extensive body of research that was published prior to the development of the 

IPIP representations of these constructs. Some of these publications are listed on 

the IPIP References page. There is also a growing body of publications describing 

studies that have used IPIP scales; a non-exhaustive list of these appears on the IPIP-

Related Publication page. IPIP scale users who want to know what people on the low 

and high ends of a particular construct are like should acquaint themselves with the 

relevant research literature. 

  

To interpret individuals' scores, one might calculate the mean and standard deviation 

(SD) for a sample of persons, usually of the same sex and a particular age range, and 

interpret scores within one-half SD of the mean as "average." Scores outside that range 

can be interpreted as "low" or "high." If the scores are normally distributed, this would 

result in approximately 68% of persons being classified as average, about 16% as low, 

and 16% as high. We recommend computing means and standard deviations in one’s 

own sample for reasons explained on the Norms page of the IPIP website. 

  

http://ipip.ori.org/newReferences.htm
http://ipip.ori.org/newPublications.htm
http://ipip.ori.org/newPublications.htm
http://ipip.ori.org/newNorms.htm
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More generally, however, one should try not to pigeon-hole individuals into type 

categories like introvert and extravert, given that introversion-extraversion is a 

continuum. Most research studies can use continuous statistical analyses of the full 

range of scores, such as some form of regression analysis. And if one’s goal is to 

provide feedback to participants, one can show them where their score lies on the full 

continuum of scores rather than telling them what type of person they are. In short, we 

caution against interpreting IPIP scale scores in terms of categories or sorting 

respondents into groups based on their scores. 

  

Return Home 

 

http://ipip.ori.org/
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