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Abstrakt 

Syftet med studien var att verifiera sambandet mellan personlighetsdrag, affekt och 

emotionsreglering. Det undersöktes om hur specifika personlighetsdrag kan predicera 

användning av emotionsreglering. Utgångspunkten var tidigare forskning som visar 

korrelationer mellan dessa tre variabler. Undersökningen utfördes online och sammanlagt 

deltog 47 personer. Extraversion i sig visade sig kunna predicera både användning av 

Omvärdering och upplevelse av positiv affekt, medan Neuroticism bara verkar kunna predicera 

negativ affekt. Multipelregressionsanalysen visade att Öppenhet och Vänlighet leder till ökning 

användning av Omvärdering. Ökningen i Öppenhet var också relaterad till ökning av positiv 

affekt, samtidigt som Extraversion var relaterad till minskad användning av Supression.  

Utöver det hittades positiva korrelationer mellan Supression och negativ affekt samt 

Omvärdering och positiv affekt, och negativt samband med vice versa.  

Nyckelord: Affekt, Emotionsreglering, Personlighet, Extraversion, Neuroticism, 

Supression, Omvärdering, Femfaktorsteorin 
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 Under många årtionden har man inom psykologisk forskning lagt fokus på människans 

mentala ohälsa och individens tillfrisknanden från psykisk sjukdom. En gren inom psykologi i 

början av 2000-talet började istället ändra inriktning och la fokus mer på studier om hur man 

förebygger ohälsa (Snyder, Lopez, & Pedrotti, 2010). Denna gren kallas idag för positiv 

psykologi och bygger på att förbättra individens välbefinnande och livstillfredsställande 

(Grant, 2008; 2009).  

Positiv psykologi är idag en gren inom psykologi som är inriktad på vad som skapar 

det goda livet för individen (Lopez, 2009; Seligman & Csikszentmihaly, 2000) genom att 

studera de positiva aspekterna som höjer individens tillfredsställelse (Peterson, 2006) och   

genom att vårda och utveckla deras potential, vilket är huvudmålet (Sin & Lyubomirsky, 2009).  

Här handlar det inte om att eliminera de negativa känslorna utan att finna en balans mellan 

positiva och negativa känslor. Därför är det viktigt att främja tillväxten av det allmänna 

välbefinnandet (Fredrickson, 2001).   

Studier ha påvisat att individer med ett högre välbefinnande har nytta av det i olika 

områden i livet genom att hantera negativa stressituationer med bra strategier (Park, Peterson, 

& Seligman, 2004). En annan känsloaspekt som påverkas av välbefinnandet är 

emotionsreglering, som är en process som hjälper individen att filtrera sina känslor genom att 

kontroll hur de mår och beter sig. Genom att reglera våra känslor kan vi påverka våra 

beteenden. Känslorna för den delen behöver inte vara "dåliga" eller att vi bör undvika dem, de 

ger oss en stor möjlighet att kunna navigera i vår omgivning. Känslorna skall därför upplevas 

på en nivå, som är optimal i varje sammanhang. 

Det subjektiva välbefinnandet representerar inte bara en stor viktig roll i det goda livet 

för individen utan även för vårt samhälle. Därför räcker det inte bara med att vårda enbart 

individens välbefinnande  (Diener, Suh, Lucas, & Smith, 1999; Diener, Oishi, & Lucas, 2003). 

En viktig aspekt som författarna lyfter fram är att kultur och personlighet har en effekt på 

välbefinnandet. De belyser att alla studier som gjordes så här långt är främst 

korrelationsstudier, dvs. man vet inte orsak/verkan.  

Personlighet 

I denna studie mäts personlighet genom Big-Five-teorin, den kallas också 

femfaktorsteorin. Att personligheten har generella drag som är medfödda och kan påverka 

situationer man befinner sig i, är grunden i femfaktorsteorin. Personlighetsdragen uppvisar 

märkbar kontinuitet över tid (Robins, Fraley, Roberts, & Trzesniewski, 2001).  

Enligt femfaktorsteorin kan vår personlighet beskrivas med hjälp av fem faktorer (John 

& Srivastava, 1999): (1) Öppenhet, förmåga att vara nyfiken och ha viljan att utforska nya 

saker, (2) Samvetsgrannhet, förmågan att vara organiserad och pålitlig, (3) Extraversion, 

förmågan att vara utåtriktad och social, (4) Vänlighet, förmågan att vara förstående och 

samarbetsvillig och (5) Neuroticism, förmågan att lättare uppleva negativa emotioner. 

Alla personlighetsdrag som definieras genom femfaktorsteorin har något samband med 

välbefinnandet. Extraversion har visat sig ha positiv relation till psykiskt välbefinnande, positiv 

mental hälsa, subjektivt välbefinnande och framför allt till positiva emotioner (DeNeve & 

Cooper, 1998; Hayes & Joseph, 2003; Martin, Watson, & Wan, 2000; McCrae & Costa, 1991). 

Det har också framkommit att även om man bara agerar som extrovert så kan det öka ens 

välbefinnandet (Fleeson, Malanos, & Achille, 2002). Ett av de andra femfaktorsteorisdrag som 

det har forskats mycket på är Neuroticism. Det man har kommit fram till är att Neuroticism har 

negativa effekter på psykiskt välbefinnande, subjektivt välbefinnande, livstillfredsställelse, 

lycka, samt bidrar till att predicera somatiska symptom (DeNeve & Cooper, 1998; Hayes & 

Joseph, 2003; McCrae & Costa, 1991; Ode & Robinson, 2007).  

För de resterande tre dragen har det gjorts färre studier på och slutsatserna är något 

varierande. Det forskas mer kring dragen Extraversion och Neuroticism för att dessa troligtvis 
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påverkar mycket i vårt dagliga liv. På det hela taget har man kommit fram till att (1) Vänlighet 

bidrar till en ökad livstillfredsställelse och lycka, ger bättre positiv mental hälsa, ger upphov 

till mer upplevelser av positiva emotioner liksom att den påverkar förhållandet mellan 

Neuroticism och somatisk stress (DeNeve & Cooper, 1998; Martin, Watson, & Wan, 2000; 

McCrae & Costa, 1991; Ode & Robinson, 2007). (2) Samvetsgrannhet bidrar till en ökad 

livstillfredsställelse och lycka, vilket har betydelse för förståelsen av subjektivt välbefinnande 

(Hayes & Joseph, 2003; McCrae & Costa, 1991). (3) Öppenhet har visat sig ha mest effekt på 

psykiskt välbefinnande (McCrae & Costa, 1991).  

Emotioner 

En emotion igenkänns genom olika delkomponenter, såsom subjektiv upplevelse och 

hantering av emotioner (Juslin & Västfjäll, 2008). Emotioner tros också framkalla 

handlingstendenser till adaptiva beteenden (Lazarus, 1999; Scherer, 2005). dvs. att man lär sig 

reagera gynnsamt i en situation. I och med komplexiteten som ligger bakom själva ordet 

”emotion” (Mulligan & Scherer, 2012) har denna undersökning fokuserat på de affektiva 

emotionerna. Affekt är en bred term som hänvisar till olika valenser av emotioner, dess positiva 

och negativa tillstånd  (Juslin & Västfjäll, 2008). Inom psykologin är affekt en term för ett 

observerbart känslouttryck, som därmed kan både studeras och undersökas. Individuell affekt 

varierar i samband med individens känslomässiga tillstånd.  

Det har hävdats att en av de största metodfrågorna i känsloforskning är mätningen av 

den subjektiva upplevelsen. Det mest förekommande mätinstrument på positiva och negativa 

emotioner är Positive and Negative Affekt Schedule (PANAS). Den används för mätning av 

välmående eller lyckan i samband med subjektivt välbefinnande. Subjektivt välbefinnande 

definieras av: positiv affekt (PA), negativ affekt (NA) och livstillfredsställelse (Diener E. , 

1984). Här beskriver PA utvärdering av trevliga (positiva) emotioner, NA bedömer otrevliga 

(negativa) emotioner och livstillfredsställelse är en kognitiv utvärdering av livet. 

 De negativa emotionerna är viktiga för ens överlevnadsanpassning (fight-or-flight 

response) och är bra på kort sikt. Medan de positiva emotionerna tar oss ett steg längre och 

hjälper i ens personliga utveckling (Fredrickson, 2001). Det har också sagts att positiva 

emotioner spelar en viktig roll för att hjälpa till att förbereda oss för sämre tider. Känslorna 

uppfyller annorlunda funktioner i vårt liv. Både positiva och negativa kan vara fördelaktiga 

beroende på situationen. De positiva känslorna öppnar upp våra sinnen så vi kan se flera 

lösningar till ett problem. Samtidigt som de negativa känslorna gör så att vi fokuserar på det 

som händer i stunden och därmed begränsar våra möjligheter till mångsidiga lösningar 

(Fredrickson, 1998; 2001). 

Emotionsreglering 

Emotionsreglering (Emotion Regulation) är förmågan att förstå och anpassa sina 

emotionella upplevelser till situationer (Gross, 2014). Det är ett viktigt begrepp eftersom det 

ger en individ möjlighet att engagera sig i lämpliga strategier, kontrollera sina emotioner när 

det behövs och att engagera sig i adaptiva beteenden i sociala miljöer (Rottenberg & Gross, 

2007). Den generella processmodellen av emotionsreglering bygger på en modell av Gross 

(Gross, 1998). Processmodellen innehåller fem huvudpunkter där individer kan reglera sina 

emotioner genom olika strategier. Var och en av huvudpunkterna kan påverka uppkomsten av 

emotioner. De fem huvudpunkterna är följande: situationsselektion (situation selection), 

situationsmodifiering (situation modification), selektiv uppmärksamhet (attention 

deployment), kognitiv omstrukturering (cognitive change) och responsmodifiering (response 

modulation). 

Modellen börjar med att fokusera på responsen som uppstår vid en personligt relevant 

situation. Den första gruppen av strategier kallas situationsselektion. Den innebär att man kan 



Personlighet, Affekt och Emotionsreglering  4 

 

göra det mer eller mindre troligt att hamna i situationer som kan orsaka önskade eller oönskade 

emotioner. Till exempel man väljer att fika med kompisar då man vet att detta kommer att vara 

bra för ens sinnesstämning. Den andra är situationsmodifiering, som hänvisar till att direkt 

modifiera en situation genom att ändra dess känslomässiga effekt. Till exempel genom att 

skapa mer fysiskt avstånd mellan sig själv och personer man känner sig obekväm med. 

Den andra komponenten i processmodellen för emotionsreglering hänvisar till hur man 

kan reglera sina emotioner när de redan har inträffat (Gross, 1998). Det inkluderar två grupper 

av olika emotionsregleringsstrategier som benämns selektiv uppmärksamhet och kognitiv 

omstrukturering. Genom selektiv uppmärksamhet fokuserar man uppmärksamheten mot eller 

bort från en given situation i syftet att påverka sina emotioner. Till exempel man distraheras 

från det som händer i bilen för att kunna fokusera på själva bilkörningen.  

Kognitiv omstrukturering innebär att man ändrar synsättet av situationen för att på så 

sätt kunna ändra den känslomässiga effekten som uppstår. Hur man väljer att bedöma 

händelsen kan skapa basen för våra emotioner (Lazarus, 1991). Genom att förändra sättet man 

värderar en viss situation kan man förändra hur det upplevs känslomässigt. Den mest studerade 

strategin i kategorin kallas Kognitiv Omvärdering (Cognitive Reappraisal) (Gross, 2014). Ett 

brett utbud av strategier kan användas vid Omvärdering. Man kan objektivt betrakta situationen 

genom att ta avstånd ifrån en känslomässigt framkallande situation. I stället för att fokusera på 

olika detaljer i situationen kan man se på helheten för att få ett bättre perspektiv på vad som 

händer i ögonblicket, till exempel att man fokusera på en hel fotbollsmatch i stället för ett 

specifikt mål. Det handlar om att kognitivt förändra den känslomässiga påverkan (genom att 

minska eller öka ens emotionell upplevelse) vid situationen, för att på ett lämpligt sätt reagera 

på händelsen.  

Den sista huvudpunkten fokuserar på hur man kan förändra reaktionen på den redan 

uppkomna emotionen. Responsmodifiering avser hur man ändrar pågående känslomässiga 

uttryck (Gross, 1998). Den mest studerade strategin här är Uttrycksfull Supression (Expressive 

Suppression). Strategin innebär att man kan minska eller öka en känslomässig reaktion, och i 

dess förlängning även beteenden, till situationen. Ett bra exempel här skulle vara att försöka 

skratta och se glad ut när man känner sig nedstämd. Supression har studerats i många 

metaanalyser och dess effektivitet och funktion har granskats under de senaste åren (Gross, 

2014).   

Tidigare studier visade att de som använder sig av Omvärdering upplever och uttrycker 

i större utsträckning PA och mindre NA, medan de som använder Supression upplever och 

uttrycker mindre PA, men ändå upplever större NA. Det kan vara så att Omvärdering är mer 

funktionell strategi, medens Supression kan anses vara dysfunktionell. Att använda 

Omvärdering som en regelmässig strategi har samband med bättre självbehärskning och bättre 

välbefinnande. Å andra sidan är användandet av Supression relaterat till sämre 

självbehärskning och låga poäng på skattningen av välbefinnandet (John & Gross, 2004). 

Emotionsreglering är en dynamisk process formad av både stabila 

personlighetsfaktorer och miljökrav (Srivastava, Tamir, McGonigal, John, & Gross, 2009). 

Undersökningar visar att Omvärdering ofta är mer effektiv än Supression. Omvärdering 

minskar den känslomässiga upplevelsen och beteendeuttrycket, och har ingen inverkan på 

minnet. Däremot minskar Supression beteendeuttryck, men misslyckas med att minska 

känslomässig upplevelse, och egentligen försämrar minnet. Supression är dessutom ineffektivt 

i att minska negativa emotioner och är associerat med högre självupplevelse av stress. 

Deprimerade personer verkar spontant använda sig av denna strategi (Ehring, Tuschen-Caffier, 

Schnülle, Fischer, & Gross, 2010; Moore, Zoellner, & Mollenholt, 2008). Strategin ökar också 

fysiologiska reaktioner för människor som använder sig av den, på samma sätt som det 

påverkar deras sociala partner (Gross, 2002). Man har nämligen hittat ökat blodtryck i både 

personer som har använt sig av denna strategi och för deras partner. 
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Det finns även kulturella skillnader i användningen av dessa två strategier. Inom öst- 

och västvärlden verkar man inte använda sig av samma emotionsregleringsstrategier samt inte 

i samma utsträckning. Kulturer som var långsiktigt orienterade och värderade förankring och 

hierarki (såsom t.ex. i Kina) tenderade att bestå av individer som har högre poäng på 

Supression. Vidare var Omvärdering och Supression positivt korrelerad. Däremot kulturer som 

värderade individuell autonomi och jämlikhetsideologi (som t.ex. i Sverige) tenderade att ha 

lägre poäng på Supression. Omvärdering och Supression var negativt korrelerade i dessa fall i 

studien (Matsumoto, Yoo, & Nakagawa, 2008). 

Genom utvecklingen har det visat sig att emotionsreglering genomgår stora 

förändringar även i en tidig vuxenålder. Det har funnits bevis för en normativ förskjutning mot 

en alltmer friskare emotionsregleringsprofil under vuxenlivet  (John & Gross, 2004). Från tidig 

vuxen- till övre medelåldern visade individer en ökning av Omvärdering och en minskning av 

Supression.  

Samband Mellan Personlighet, Affekt och Emotionsreglering 

Personlighet och Emotioner  

Flera studier visar främst positivt korrelation för Extraversion med PA och Neuroticism 

med NA. Vidare verkar det vara så att Extraversion är negativt korrelerad till NA samtidigt 

som Neuroticism är negativt korrelerad till PA (DeNeve & Cooper, 1998; Letzring & Adamcik, 

2015; McCrae & Costa, 1991; Ready & Robinson, 2008). Dessa studier har också undersökt 

samband mellan de övriga personlighetsdragen och affekt, och fann att Vänlighet, Öppenhet 

och Samvetsgrannhet är positivt korrelerade till PA och negativt korrelerad till NA.  

Neuroticism och Extraversion uppfattas följaktligen som affektmottagliga 

personlighetsdrag, där Extraversion predicerar individer mot PA, och Neuroticism predicerar 

individer mot NA. Förklaringen kan vara att extroverta personer är mer benägna att söka 

belöning, medan neurotiker är bestraffningsorienterade (Larsen & Ketelaar, 1991; Lucas & 

Fujita, 2000; Robinson, Moeller, & Ode, 2010; Smillie, Cooper, Wilt, & Revelle, 2012). Det 

är dock svårt att veta om det predisponerade påverkas av andra faktorer än de som har studerats 

i dessa fall.  

Personlighet och Emotionsreglering 

Det finns många strategier som människor kan använda för att reglera sina emotioner. 

Två vanliga former av emotionsreglering (Omvärdering och Supression) som definieras av 

generell processmodell av emotionsreglering har stått i fokus för många tidigare forskningar 

och även för denna studie. Män och kvinnor skiljer sig åt i användandet av 

emotionsregleringsstrategier (Kokkonen & Pulkkinen, 2001a; Kokkonen & Pulkkinen, 2001b). 

Vissa strategier kan föredras mer av ena könet, medan andra föredras av andra könet. Såvitt 

författaren vet så har det inte studerats tillräckligt för att man ska kunna dra några generella 

slutsatser på könspredisponering.   

När det kommer till personligheten så har studierna hittills visat att högre poäng på 

Extraversion, Öppenhet, Samvetsgrannhet och Vänlighet predicerade mer användning av 

Omvärdering, medan högre poäng på Neuroticism predicerade mer användning av Supression 

(Gresham & Gullone, 2012; Gross & John, 2003; Hasking, o.a., 2010). Vidare, så var 

Neuroticism negativt relaterad till Omvärdering; medan Extraversion, Öppenhet, 

Samvetsgrannhet och Vänlighet har negativt samband till användning av Supression i dessa 

studier.  

Ett flertal studier antyder att emotionsreglering påverkas av temperamentet och 

personligheten. Till exempel tros Extraversion ha samband med de funktionella 

emotionsregleringsstrategierna, medan Neuroticism tros vara relaterade till dysfunktionella 
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emotionsregleringsstrategier  (John & Gross, 2004; Ng & Diener, 2009). Det har visat sig att 

personlighetsdragen (vanligtvis Extraversion och Neuroticism) är förknippade med olika 

emotionsregleringsstrategier. Dessutom är individuella variationer i affekt tillräckligt stabila 

för att betraktas som karaktärsdrag (Eid & Diener, 1999). Fynden är i överensstämmelse med 

hypotesen att neurotiska personer visar förhöjd emotionell reaktivitet vid negativ stimulans, 

medan extroverta personer visar förhöjd emotionell reaktivitet vid positiva stämningar (Larsen 

& Ketelaar, 1991). Sammanfattningsvis har Extraversion positiv koppling till Omvärdering, 

samtidigt som Neuroticism har en koppling till Supression.   

Personlighet, Affekt och Emotionsreglering 

Extraversion är relaterad till att bevara PA, på samma sätt som Neuroticism är relaterad 

till NA (Ng & Diener, 2009). Förutom det tros Extraversion vara en prediktion för PA och 

Neuroticism en prediktion för NA (Diener, Oishi, & Lucas, 2003; Emmons & Diener, 1986). 

Egenskapsskillnaderna i emotionsreglering kan förmedla relationen mellan personlighetsdrag 

och PA eller NA.  

Annan forskning har även visat att olika variabler kan vara kopplade till relationen 

mellan personlighetsdrag, affekt och emotionsreglering. Till exempel har en studie visat att 

relationen mellan personlighet och viljan att fysiskt skada sig själv förmedlades genom 

emotionsreglering (Hasking, o.a., 2010). En negativ korrelation hittades mellan viljan att fysiks 

skada sig själv och Omvärdering, mot det att en positiv korrelation hittades med Supression. 

En av de senaste studierna visade att utmattning kan påverka förhållandet mellan Neuroticism 

och NA, samt förhållandet mellan Extraversion med både PA och affektbalansen (González, 

o.a., 2014).  Dvs. utmatning kan leda till mer NA samt högre poäng på Neuroticism-skala, 

samtidigt som den kan minska upplevelse av PA och Extraversion. Det betonar vikten av att 

studera sambandet mellan dessa tre begrepp. 

Det finns bevis för att skillnader inom emotionsregleringen påverkar relationen mellan 

Neuroticism och NA, samt relationen mellan Extraversion och PA (Ng & Diener, 2009; Wang, 

Shi, & Li, 2009). Det ser ut som att valet av emotionsregleringsstrategi kan påverka relationen 

mellan affekt och personlighetsdrag. Omvärdering tycks förklara mer variation vid 

rapportering av positiva samt negativa emotioner.  

Ur dessa studier föddes en avslutande sambandsmodell som förklarar förhållandet 

mellan personlighetsdrag, emotionsreglering och upplevd affekt (för mer information läs 

(Wang, Shi, & Li, 2009). Den artikeln var utgångspunkten för nuvarande studie då den anger 

att Extraversion och Neuroticism kan predicera användning av specifik 

emotionsregleringsstrategi och att det är kopplad till affekt. I studien visade resultaten att 

Extraversion och Neuroticism indirekt bidrog till NA och PA. Enligt slutsatsen verkade 

emotionsreglering ha en förmedlande roll mellan affekt och personlighetsdrag. Deras fynd 

tyder på att olika individer med olika personlighetsdrag använder olika regleringsstrategier som 

i sin tur påverkar upplevda känslor. Den har varit grunden till denna studie som syftar till att 

undersöka om hur olika personlighetsdrag predicerar specifika emotionsregleringsstrategier.  

Syfte. Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan personlighetsdrag, affekt 

och emotionsregleringsstrategi. Mer specifikt så studerades det är om specifika 

personlighetsdrag kunde predisponera användning av specifika emotionsregleringsstrategier 

och/eller upplevd affekt. I överensstämmelse med tidigare fynd har tre hypoteser formats. 

Hypotes 1 är att tidigare fynd av sambandet mellan personlighetsdrag och affekt ska 

replikeras, mer specifikt att positiva förhållandet mellan Extraversion och PA samt mellan 

Neuroticism och NA ska replikeras. 
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Hypotes 2 är att specifika personlighetsdrag kommer att korrelera med specifika 

emotionsregleringsstrategier, dvs. att det kommer att finnas positiva samband mellan 

Extraversion och Omvärdering, samt mellan Neuroticism och Supression.  

Hypotes 3 är att när samtliga femfaktorsteorin drag granskas som prediktorer för affekt, 

kommer Extraversion vara prediktorvariabeln för PA och Neuroticism kommer att vara 

prediktorvariabeln för NA, samt att det kommer påvisas liknande tendens med användning av 

specifika emotionsregleringsstrategier (bl.a. Extraversion är prediktorvariabeln för 

Omvärdering och Neuroticism är prediktorvariabeln för Supression).  

Metod 

Undersökningsdeltagare 

Antalet personer som deltog i studien var 47 (37 studenter och 10 anställda), av dessa 

var 38 kvinnor. Trettionio av deltagarna föll inom åldersspannet 20 till 30 år, 5 deltagare inom 

åldersspannet 30 till 40 år, samt 3 deltagare var över 40 år gamla. Av samtliga deltagare var 40 

personer födda i Sverige och 7 utomlands. 45 deltagare var uppvuxna i Sverige och 2 

utomlands. 

Mätinstrument   

The Big Five Inventory (BFI) är en 44-påståendesinventering som mäter en individ på 

Big-Five faktorer av personligheten (John, Naumann, & Soto, 2008). Var och en av de 

faktorerna är sedan ytterligare uppdelad i personlighetsdrag. De fem dragen av personligheten 

är sorterade enligt följande: Extraversion (8 påståenden), Vänlighet (9 påståenden), 

Samvetsgrannhet (9 påståenden), Neuroticism (8 påståenden) och Öppenhet (10 påståenden).  

Påståendena (t.ex. "Jag ser mig själv som någon som tenderar att vara lat”, ”Jag ser mig själv 

som någon som gör ett grundligt jobb”) värderas på en 5-gradig likertskala (från 1 = stämmer 

absolut inte till 5 = stämmer absolut). För att kunna beräkna en poäng på varje 

personlighetsdrag vänds först svarsskalan på 16 av de ingående påståendena. Därefter 

summeras poängen ihop. Reliabiliteten för frågeformuläret uppskattas genom Cronbachs alfa 

som ligger mellan 0,73 och 0,84 för olika delskalor. Studien använder sig av ett svenskt 

frågeformulär som är hämtad från en tidigare studie (Zakrisson, 2010), presenterad i Bilaga A. 

The Positive and Negative Affect Schedule (PANAS) är en 20-påståendesjälvrapport av 

positiva och negativa emotioner som utvecklats av Watson, Clark och Tellegen (1988). Den 

sträcker sig från 1 ("inte alls") till 5 ("väldigt mycket") och mäter subjektiv bedömning av ens 

emotioner, sinnesstämningar och känslor. 10 av punkterna på skalan mäter positiva emotioner 

(t.ex. entusiastisk, aktiv, stolt etc.) och 10 av dem mäter negativa emotioner (skamsen, rädd, 

fientlig etc.). Svensk översättning (se Bilaga B) av testet som användes i nuvarande studie är 

hämtad från en tidigare undersökning (Palomo, Beninger, Kostrzewa, & Archer, 2004).  

Reliabiliteten för frågeformuläret speglas genom Cronbachs alfa som ligger på 0,89 för PA 

skalan, och 0,85 för NA skalan (Crawford & Henry, 2004). 

Emotion Regulation Questionnaire (ERQ) är ett frågeformulär med 10 påstående som 

är utformad för att mäta deltagarnas benägenhet att reglera sina emotioner genom två redan 

beskrivna emotionsregleringsstrategier: Omvärdering och Supression (Gross & John, 2003). 

Deltagarna besvarar varje punkt på en 7-gradig likertskala från 1 (”samtycker inte alls”) till 7 

(”samtycker starkt”). Gross och John (2003) har visat att alfatillförlitligheten är i genomsnitt 

0,79 för Omvärdering och 0,73 för Supression. Stabilitet i resultatet över tre månader hittades 

för ERQ. Svensk översättning av denna test är presenterad i Bilaga C (Hashemi, Jaber, & 

Mohiyeddini, 2015). Bra konvergent validitet har rapporterats med flera mätinstrument, och 

diskriminerande validitet med till exempel de 44-frågors BFI (för en grundlig beskrivning av 

validiteten se Gross & John, 2003). 
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Utöver det tillfrågades det om: kön, ålder, samt nationalitet, då dessa variabler kan ha 

påverkan på studien. Tre förutnämnda mätinstrumenten delades in i delskalor, som presenterar 

variablerna som denna studie lägger fokus på. Respektive nummer av påstående som ingår i 

delskalan är presenterat i parentesen. PANAS delades upp i två delskalor: PA (1, 7, 8, 10, 12, 

14, 15, 17, 19, 20) och NA (2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 16, 18). Data från ERQ delades upp i två 

variabler: Supression (2, 4, 6, 9) och Omvärdering (1, 3, 5, 7, 8, 10). Slutligen, delades upp 

BFI i fem delskalor: Extraversion (1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36), Vänlighet (2, 7, 12, 17, 22, 27, 

32, 37, 42), Samvetsgrannhet (3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43), Neuroticism (4, 9, 14, 19, 24, 

29, 34, 39) och Öppenhet (5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 41, 44).  

Procedur 

Frågan om att medverka i studien har skickats elektroniskt till program ansvariga vid 

högskolan, som i sin tur skickade dessa till studenterna på programmet. Datainsamlingen från 

alla deltagare har skett via en webbenkät i Google Forms. Frågeformuläret bestod av tre tester: 

BFI, PANAS, och ERQ; och innehöll totalt 74 påståenden. Samtliga tester är presenterade i 

bilagan A, B och C, i angiven ordning. Personerna fick slutföra testerna på nätet, individuellt 

på sin fritid. Efteråt hämtades svaren från nätet i Microsoft Excel-kalkylblad (.xlsx format) och 

omvandlades till en SPSS Statistics Data Document (.sav format). Undersökningen påbörjades 

med en presentation av studien och författaren. Vidare intygades att materialet skulle behandlas 

konfidentiellt och att deltagarna skulle få vara anonyma samt kunde avsluta undersökningen 

om så önskades. Exakt formulering av informerat samtycke presenteras i Bilaga D. Den var 

deltagarna obligatoriska att godkänna på förhand för att kunna gå vidare med frågeformulären. 

Därefter gavs några bakgrundsfrågor nämligen: ålder (där 1 = <20 år, 2 = 20 – 30 år, 3 = 30–

40 år och 4 = >40 år), kön (manlig och kvinnlig), nationalitet (Vilket land är du född i? och 

Vilket land är du uppvuxen i?. båda frågor hade två svarsalternativ: Sverige eller Annat) och 

nuvarande sysselsättning (en öppen fråga). Alla frågor var obligatoriska att svara på innan man 

kunde fortsätta frågeformulären. Efter det började deltagarna med att fylla i mätinstrumenten. 

Alla presenterades separat, där alla svar var obligatoriska om man ville fullfölja enkäten.  

Resultat 

Tabell 1 sammanfattar beskrivande statistik. Korrelationsanalyser gjordes för att testa 

hypotes 1 och 2. För att testa hypotes 3 gjordes multipelregressionsanalyser. Ett p-värde mindre 

än 0,05 räknades som signifikant.  

Tabell 1 

Deskriptiv Statistik  

Variabler N Medelvärde SD Min Max 

PA 47 35.91 5.73 21.00 46.00 

NA 47 20.68 6.39 10.00 44.00 

Supression 47 13.81 4.91 4.00 22.00 

Omvärdering 47 30.53 6.88 14.00 42.00 

Öppenhet 47 37.79 6.00 20.00 47.00 

Samvetsgrannhet 47 33.02 4.58 21.00 44.00 

Extraversion 47 28.21 4.70 20.00 38.00 

Vänlighet 47 35.47 4.34 23.00 45.00 

Neuroticism 47 21.28 5.38 9.00 31.00 

Not. N= antal deltagare, SD= standardavvikelse, PA= positiv affekt, NA= negativ affekt. 
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De signifikanta resultaten av korrelationsanalysen sammanfattas i Tabell 2. I enlighet 

med hypotes 1 fanns ett signifikant positivt samband mellan Extraversion och PA, och mellan 

Neuroticism och NA. Vidare var PA positivt korrelerad med Öppenhet och Samvetsgrannhet, 

och negativt korrelerad med Neuroticism. NA var negativt korrelerad med Samvetsgrannhet.  

I enlighet med hypotes 2 fanns ett positivt samband mellan Extraversion och 

Omvärdering, men däremot inte mellan Neuroticism och Supression. Utöver detta var 

Omvärdering positivt korrelerad med Öppenhet, Samvetsgrannhet och Vänlighet. Supression 

var negativt korrelerad med Extraversion.  

Multipelregressionsanalyserna utfördes med alla fem femfaktorsteorisdragen som 

oberoende variabler på både affektskalan och emotionsregleringsskalan. Det utfördes enstaka 

analyser för var och en av delskalorna (dvs. PA, NA, Omvärdering och Supression) med 

personlighetsdrag (dvs. Öppenhet, Samvetsgrannhet, Extraversion, Vänlighet och 

Neuroticism) som prediktion av dessa.  Signifikanta produkter av analyserna är angivna i 

tabellerna nedan.  

I tabell 3 presenters resultaten av de multipelregressionsanalyserna med de fem Big-

Five faktorer som gemensamma prediktorer till Supression respektive Omvärdering. 

Multipelregressionsanalyserna styrkte resultaten som hittades genom korrelationsanalysen.  De 

gav en förklaring om sambanden mellan personlighetsdrag och emotionsvariabler. 

Överensstämmande med hypotes 3 predicerade Extraversion Omvärdering. Vidare 

predicerades Omvärdering också av Vänlighet och Öppenhet. I motsats till hypotes 3 

predicerades inte Supression av Neuroticism. Däremot fanns ett negativt samband mellan 

Extraversion och Supression, men modellen som helhet var inte signifikant.  

  

Tabell 2 

Presentation av korrelationsanalys för alla variabler(N=47) 

 PA NA 

Omvä-

rdering 

Sup-

ression Ö S E V N 

PA 1         

NA – 1        

Omvärdering 0.48** -0.34* 1       

Supression -0.34* 0.33* – 1      

Ö 0.47** – 0.30* – 1     

S 0.37** -0.35* 0.34* – – 1    

E 0.39** – 0.47** -0.37** – – 1   

V – – 0.48** – – 0.29* – 1  

N -0.31* 0.41** – – – -0.47** – – 1 

*p <.05. **p <.01. 

Not. PA= positiv affekt, NA= negativ affekt, Ö = Öppenhet, S = Samvetsgrannhet,  

E = Extraversion, V = Vänlighet, N = Neuroticism.  
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Tabell 3 

Sammanfattning av regressionsanalys för personlighetsvariabler som prediktorvariabler samt 

rapporterade användning av emotionsregleringsstrategier (N = 47) 

 Supression Omvärdering 

Variabler B SE B Β B SE B Β 

Öppenhet – – – 0.27* 0.13 0.24* 

Samvetsgrannhet – – – – – – 

Extraversion -0.34* 0.15 -0.32* 0.54** 0.17 0.37** 

Vänlighet – – – 0.64** 0.19 0.40** 

Neuroticism – – – – – – 

R2  0.18   0.49  

F    1.76   7.85**  

*p <.05. **p < .01.      

I tabell 4 presenteras resultaten av de multipelregressionsanalyserna med de fem 

femfaktorsteorisdragen som gemensamma prediktorer till PA respektive NA. 

Överensstämmande med hypotes 3 predicerade Extraversion PA, samtidigt som Neuroticism 

predicerade mer NA. Utöver det verkar PA prediceras av Öppenhet. 

Diskussion 

Resultatdiskussion   

Resultaten visade att Extraversion var positivt relaterad till PA och Omvärdering, samt 

negativt relaterad till Supression. Neuroticism korrelerade positivt med NA och negativt med 

PA. Detta överensstämmer med tidigare forskning som visat att Extraversion och Neuroticism 

är starkt kopplade till affekt (DeNeve & Cooper, 1998; Letzring & Adamcik, 2015; McCrae & 

Costa, 1991; Ready & Robinson, 2008).  

Vidare var Öppenhet positivt relaterad till PA och Omvärdering. Samvetsgrannhet var 

positivt relaterad till PA och Omvärdering, och negativt relaterad till NA. Vänlighet var positivt 

relaterad till Omvärdering. Liknande resultat har hittats i tidigare forskning  (DeNeve & 

Cooper, 1998; Letzring & Adamcik, 2015; McCrae & Costa, 1991; Ready & Robinson, 2008). 

Tabell 4 

Sammanfattning av regressionsanalys för variabler som predicerar upplevd affekt (N = 47) 

 PA NA 

Variabler B SE B Β B SE B Β 

Öppenhet 0.42** 0.12 0.44** – – – 

Samvetsgrannhet – – – – – – 

Extraversion 0.32* 0.15 0.27* – – – 

Vänlighet – – – – – – 

Neuroticism – – – 0.38* 0.19 0.32* 

R2  0.44   0.24  

F    6.32**   2,56*  

*p <.05. **p <.01.      
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Denna studie visade att högre skattningar av Öppenhet också var relaterade till högre 

skattningar av PA. 

Utöver det fanns ett positivt samband mellan Supression och NA, samt mellan 

Omvärdering och PA. Negativt samband fanns mellan Supression och PA, samt mellan 

Omvärdering och NA. Det kan innebära att användning av vissa emotionsregleringsstrategier 

har koppling till den affekt man upplever. Detta stödjer tidigare forskning som visat att 

Omvärdering är an funktionell emotionsregleringsstrategi, samtidigt som Supression är inte det  

(John & Gross, 2004; Ng & Diener, 2009). Sammanfattningsvis finns det ett positivt samband 

mellan Supression och negativa emotioner, och ett positivt samband mellan Omvärdering och 

positiva emotioner.  

Enligt dessa resultat verkar Extraversion bättre predicera både Omvärdering och 

upplevelse av positiva emotioner, medan Neuroticism bara verkar kunna predicera NA.  Det 

har tidigare föreslagits att Extraversion predisponerar individer mot PA, och Neuroticism 

predisponerar individer mot NA  (Larsen & Ketelaar, 1991; Lucas & Fujita, 2000; Robinson, 

Moeller, & Ode, 2010; Smillie, Cooper, Wilt, & Revelle, 2012). I studien visade resultaten att 

Extraversion utöver att predicera PA också predicerade Omvärdering, samtidigt som ökad 

Extraversion är relaterad till en minskning av Supression.   

När samtliga personlighetsvariabler användes som prediktorvariabler, visade resultaten 

att Extraversion, Öppenhet och Vänlighet var positivt relaterade till Omvärdering. Det 

överensstämmer med tidigare studier som visar att högre poäng på Extraversion, Öppenhet och 

Vänlighet predicerade högre poäng på Omvärdering (Gresham & Gullone, 2012; Gross & John, 

2003; Hasking, o.a., 2010). Högre poäng på Extraversion predicerade också mindre 

användning av Supression.  

När det kommer till affektskalan så predicerade högre poäng på Extraversion och 

Öppenhet mer upplevelse av positiva känslor, samtidigt som Neuroticism kunde predicera mer 

negativa känslor.  

Resultaten från multipelregressionsanalyserna antyder att andra personlighetsdrag kan 

ha samband med affekt och emotionsreglering. Om vi tar till exempel Extraversion så visade 

det sig att Öppenhet kunde predicera bättre PA, medan Vänlighet kunde predicera bättre 

användning av Omvärdering. Det kan innebära att även om Extraversion har en roll i dessa fall, 

så kan andra personlighetsdrag vara mer avgörande för predisponering av affekt och 

emotionsreglering.  

Tidigare studier har mestadels hämtats från USA. Det kan vara så att det finns kulturella 

skillnader i hur vi uppfattar emissionsreglering. Vissa personlighetsdrag gynnas mer i det ena 

samhället. Det kan vara så att öppenhet ledde till mer positiva känslor i detta fall för att just 

detta specifika drag är väldigt viktigt i det svenska samhället. Vänlighet har också kopplats till 

bättre användning av omvärdering för att detta är mer aktuellt i vår kultur. Att vara extrovert 

är viktigt för välbefinnandet, men det kan vara så att Öppenhet och Vänlighet vårdas och 

uppskattas mer i det svenska samhället. Det är dock någonting som kräver mer forskning och 

undersökning innan man kan dra mer generella slutsatser. 

Metoddiskussion  

Det låga deltagarantalet ledde till att kontrollvariablerna (såsom kön, ålder, nationalitet 

samt yrke) inte togs med i analysen vilket hade varit intressant att studera. 

Eftersom det inte krävdes någon inloggning för att lämna in enkäten online finns det 

risk att samma deltagare har lämnat in flera enkäter, alternativt låtsas vara någon annan. 

Alternativet med inloggning valdes bort för att minska bortfallet vilket annars bedömdes bli 

för högt. Om alla deltagare hade varit tvungna att logga in fanns det möjlighet att även de som 

ville delta hade valt att inte göra det på grund av till exempel avsaknad av inloggningskonton 

för Google Forms.   
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Studien var ganska omfattande och hade många frågor, vilket kan ha lett till att vissa 

frågor gicks igenom väldigt fort så att man inte hann fundera vad man egentligen ville svara 

på.  Till exempel kan det vara svårt att vara säker på att deltagare har varit ärliga i sina svar och 

att de tar frågorna på allvar. Å andra sidan är det vanligt att människor som frivilligt deltar i 

studier brukar vara de som vill att deras åsikt ska bli hörd. De kan också vara bekanta med 

sådana former av frågor (kanske till och med frågeformulären). 

Online frågeformulär har också sina nackdelar. Alla deltagare kanske inte har tillgång 

till den elektroniska formen av undersökningen, och därför kan resultatet inte vara 

representativt för målgruppen. Det har nog eliminerats, med tanke på att frågan om att delta i 

studien skickades elektroniskt till alla deltagare. Denna Online metod fungerar också bra då 

min undersökning innehåller flera delfrågor. Instruktionerna visades i början av varje test och 

alla frågor var obligatoriska att besvara innan man kunde fortsätta med undersökningen. Så 

varje test fylldes i var för sig så att man inte blandade ihop frågorna från olika test. 

Och sist, men inte minst, tillvägagångsättet har sina fördelar. Frågeformulären kan 

genomföras snabbt, och på ett bekvämt sätt för deltagaren. Undersökningsdeltagarna var 

anonyma och därmed fria att ärligt svara på frågorna, samtidigt som de kunde göra det när och 

hur länge de ville. 

Slutsats 

Studien fann delvis stöd för hypoteserna: 

Hypotes 1: samband mellan Extraversion och PA samt mellan Neuroticism och NA?  

Stöd för denna hypotes fanns då Extraversion var positivt relaterad till PA samt att Neuroticism 

var positivt korrelerad med NA. Extraversion predicerade PA, och Neuroticism predicerade 

NA.  

Hypotes 2: samband mellan Extraversion och Omvärdering samt Neuroticism och 

Supression? Ett visst stöd för hypotesen hittades. Extraversion var positivt relaterad till 

Omvärdering, men det fanns inget signifikant samband mellan Neuroticism och Supression. 

Däremot fanns en negativ korrelation mellan Extraversion och Supression. Att vara mer 

extrovert kan leda till att man använder sig mindre av Supression som 

emotionsregleringsstrategi. Data tyder på att extroverta människor är bättre på att välja 

funktionella emotionsregleringsstrategier. Det kan tolkas som att vissa människor kan ha det 

lättare att välja att använda sig mer av omvärdering, samt mindre av Supression. Det påvisades 

att ökad Extraversion predicerade både mer Omvärdering samt mindre Supression. 

Extraversion var det enda personlighetsdraget som predicerade båda 

emotionsregleringsstrategierna. Sammantaget kan det vara så att Extraversion spelar en roll i 

att predisponera personer i strategivalet.  

Hypotes 3: Extraversion är prediktorvariabeln för PA och Omvärdering samt 

Neuroticism är prediktorvariabeln för NA och Supression? Ett visst stöd för hypotesen 

hittades, dvs. för Extraversion, men inte Neuroticism. Höga poäng på Extraversion predicerade 

både mer Omvärdering samt minskning av Supression, och större upplevelse av PA. 

Neuroticism verkar kunna predicera NA. 

Extraversion har visat sig ha systematiska effekter på välbefinnande (DeNeve & 

Cooper, 1998; Hayes & Joseph, 2003; Martin, Watson, & Wan, 2000; McCrae & Costa, 1991) 

och predicerade enligt denna studie användning av funktionella emotionsregleringsstrategier. 

Positiva interventioner som syftar till att utöka positiva emotioner kan använda sig av dessa 

fynd. Det kan hjälpa många inom området då man kan fokusera på att lära ut dessa strategier 

som i sin tur kan öka positiva emotioner.  Det vill säga att lära ut omvärdering som en positiv 

intervention kan i sin tur leda till bättre välbefinnande. 

Tidigare forskning har visat att individer med högre nivå av välbefinnandet är bättre på 

att hantera stressiga situationer och har bättre strategier för att kunna hantera negativa 
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situationer (Park, Peterson, & Seligman, 2004). Detta utökas med nuvarande utfallet av studien 

som visar att personligheten också kan vara en variabel som skall tas med i beräkningen. Mest 

för att Extraversion var positivt relaterad till PA, och Neuroticism hade ett positivt samband 

med NA, och negativt med PA. Folk som i grunden är mer extroverta och mindre neurotiska 

verkar ha lättare att uppleva mer positiva känslor. De som har lättare att vara mer neurotiska 

har lättare att uppleva mer negativa känslor samtidigt som de upplever mindre positiva känslor. 

Vissa personlighetsdrag kan göra människor mottagliga för funktionella sätt att både uppleva 

och hantera sina känslor. 

Mer forskning behövs dock för att undersöka vilka processer som ligger till grund för 

sambandet mellan personlighet och affekt. När det gäller i vilken utsträckning man kan 

generalisera resultatet måste det först sägas att det finns olika undersökningar gjorda på ämnet 

att olika mätinstrument har använts.  

Studierna inom området har främst undersökt vissa samband, som till exempel 

personlighet och emotioner eller personlighet och emotionsreglering. En integration av dessa 

är nödvändig om man ska kunna ge en mer meningsfull bild. Vissa studier har visat att det finns 

samband mellan dessa variabler, medans andra inte har hittat samma samband. Dessa typer av 

fynd tyder starkt på att resultaten inte bara kan generaliseras, utan måste också omprövas. 

 Det finns alltför många faktorer som måste uppmärksammas, det kan vara andra 

variabler som har en inverkan på dessa data. Dessa resultat (som från denna studie) är av stor 

betydelse eftersom de är det första steget i att hitta den karaktäristiska relationen i sambandet 

mellan dessa variabler. I denna studie har jag fokuserat på helheten, snarare än specifika 

detaljer. Vi kan inte veta hur personligheten, affekt och emotionsreglering påverkar varandra 

om vi väljer ut delar av varje variabel. För att minska missförstånd vill jag framhålla att det är 

viktigt att tydligt visa på exakt vad man mäter och med vilka mätinstrument. Det hade varit 

lättare om en enhetlig definition av alla fenomen hade funnits, men det är inte fallet i detta 

område. Dessutom behövs forskning, inklusive en större variation av mätinstrumenten innan 

man kan generalisera resultaten. Flera studier som kombinerar olika typer av mätinstrument är 

också av värde. 

Sammanfattningsvis, Extraversion har ett positivt samband med positiva känslor samt 

det funktionella sättet att hantera känslor, ett negativt samband hittades med det 

dysfunktionella. Neuroticism har ett negativt samband med positiva känslor och ett positivt 

samband med negativa känslor. Öppenhet och Samvetsgrannhet har positiva samband med 

både funktionell strategi och positiva känslor, medens Vänlighet har en positiv effekt på 

funktionell strategi. Det krävs ytterligare forskning för att få en mer korrekt och fullständig 

förståelse av sambandet mellan personlighet, emotioner och emotionsreglering. Det kan vara 

svårt att sätta ord på och hantera känslor, men det är nödvändigt för att vi ska kunna leva ett 

värdigt liv.  
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Bilaga A 

The Big Five Inventory (BFI) 

 

Den här skalan består av ett antal ord som beskriver känslor och stämningsläge. Ange i vilken 

utsträckning du känt detta under de senaste veckorna. Det gör du genom att läsa varje ord och 

välja det svarsalternativ som du tycker stämmer bäst in på dig.  

  1. Stämmer absolut inte  

2. Stämmer ganska dåligt  

3. Stämmer varken bra eller dåligt  

4. Stämmer ganska bra  

5. Stämmer absolut  

Jag ser mig själv som någon som….  

__1. Är pratsam   __23. Tenderar att vara lat  

__2. Tenderar att hitta fel hos andra  __24. Är känslomässigt stabil, blir inte upprörd så lätt  

__3. Gör ett grundligt jobb   __25. Är uppfinningsrik  

__4. Är deprimerad, nere   __26. Har en självhävdande personlighet  

__5. Är originell, kommer med nya idéer  __27. Kan vara kall och distanserad  

__6. Är reserverad  __28. Framhärdar tills uppgiften är slutförd  

__7. Är hjälpsam och osjälvisk mot andra  __29. Kan vara lynnig  

__8. Kan vara något vårdslös  __30. Värdesätter konstnärliga, estetiska upplevelser  

__9. Är avspänd, hanterar stress väl  __31. Är ibland blyg, hämmad  

__10. Är nyfiken på många olika saker  __32. Är omtänksam och vänlig mot nästan alla  

__11. Är full av energi   __33. Gör saker effektivt  

__12. Startar gräl med andra   __34. Förblir lugn i spända situationer  

__13. Är pålitlig i arbetet   __35. Föredrar rutinarbete  

__14. Kan vara spänd   __36. Är utåtriktad, sällskaplig  

__15. Är sinnrik, en djup tänkare  __37. Är ibland ohövlig mot andra  

__16. Sprider mycket entusiasm __38. Gör upp planer och fullföljer dem  

__17. Har en förlåtande läggning  __39. Blir lätt nervös  

__18. Tenderar att vara oorganiserad  __40. Tycker om att reflektera, leka med idéer  

__19. Oroar mig mycket   __41. Har få konstnärliga intressen  

__20. Har livlig fantasi   __42. Tycker om att samarbeta med andra  

__21. Tenderar att vara tystlåten  __43. Blir lätt distraherad  

__22. Är i allmänhet tillitsfull  __44. Har en utvecklad smak för konst, musik eller 

litteratur   
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Bilaga B 

The Positive and Negative Affect Schedule (PANAS) 

Den här skalan består av ett antal ord som beskriver känslor och stämningsläge. Ange i vilken 

utsträckning du känt detta under de senaste veckorna. Det gör du genom att läsa varje ord och 

välja det svarsalternativ som du tycker stämmer bäst in på dig.  

Inte alls  Lite I någon mån Ganska bra Väldigt  

     mycket 

    

1. Engagerad  1  2  3  4  5  

2. Förtvivlad   1  2  3  4  5 

3. Upprörd   1  2  3  4  5 

4. Haft skuldkänslor  1  2  3  4  5 

5. Rädd   1  2  3  4  5 

6. Fientlig   1  2  3  4  5 

7. Entusiastisk  1  2  3  4  5 

8. Stolt   1  2  3  4  5 

9. Retlig   1  2  3  4  5 

10. På alerten  1  2  3  4  5 

11. Skamsen   1  2  3  4  5 

12. Inspirerad  1  2  3  4  5 

13. Nervös   1  2  3  4  5 

14. Bestämd   1  2  3  4  5 

15. Uppmärksam  1  2  3  4  5 

16. Pirrig, ängslig  1  2  3  4  5 

17. Aktiv   1  2  3  4  5 

18. Skrämd   1  2  3  4  5 

19. Ivrig   1  2  3  4  5 

20. Stark   1  2  3  4  5 
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Bilaga C 

Emotion Regulation Questionnaire (ERQ) 

 

Vi skulle vilja fråga dig några frågor om ditt emotionella/känslomässiga liv, särskilt, hur du 

kontrollerar (alltså, reglerar och behandlar) dina emotioner. Vi är intresserade av två aspekter 

i ditt emotionella liv. För det första dina emotionella erfarenheter, eller vad du känner 

inombords. Det andra är din emotionella inlevelse, eller hur du visar dina emotioner/känslor i 

det sättet du talar, visar en gest, eller beter dig. Även om vissa frågor kan se likadana ut, finns 

det avsevärda skillnader mellan dem. Var god och svara varje fråga med hjälp av följande skala: 

 

           1--------------2--------------3--------------4--------------5--------------6--------------7 

Samtycker                                                   Neutral                    Samtycker 

inte alls        starkt 

 

1______ När jag vill känna mer positiva känslor inom mig (som glädje eller munterhet), 

ändrar jag vad jag tänker på. 

2______ Jag behåller mina känslor för mig själv 

3______ När jag vill känna mindre negativa känslor (som sorg/nedstämdhet eller ilska), 

ändrar jag vad jag tänker på. 

4______ När jag känner positiva känslor, är jag försiktig med att inte visa det. 

5______ När jag befinner mig i en stressig situation, tvingar jag mig själv och tänka på det på 

ett sätt som håller mig lugn. 

6______ Jag kontrollerar mina känslor genom att inte uttrycka dem. 

7______ När jag vill känna mer positiva känslor, ändrar jag på mitt tankesätt om 

situationen. 

8______ Jag kontrollerar mina känslor genom att ändra på mitt tankesätt om situationen jag 

befinner mig i. 

9______ När jag känner negativa känslor, ser jag till att inte uttrycka dem. 

10_____ När jag vill känna mindre negativa känslor, ändrar jag på sättet jag tänker om 

situationen. 
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Bilaga D 

Informerat samtycke 

Syftet med studien är att undersöka sambandet mellan personlighetsdrag och känslohantering. 

Undersökningen består av tre frågeformulär som tar ca 30 minuter att fylla i. Deltagandet är 

helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att ange orsak. För att kunna 

delta i denna studie måste du vara myndig (dvs. ha fyllt 18 år).  

Ditt deltagande sker anonymt och dina svar kommer att behandlas så att inga obehöriga kan ta 

del av dem och inget kommer att kunna kopplas till dig som individ.  

Vidare kommer arbetet inte att användas i kommersiellt syfte, utan kommer att finnas 

publicerad för allmänheten i Högskolas Kristianstad digitala uppsatsregister. Jag uppskattar din 

medverkan i undersökningen.  

När uppsatsarbetet är avslutad (juni 2015), skickar jag gärna en kopia av uppsatsen till er, om 

det önskas.  

Eventuella frågor eller funderingar angående undersökningen riktas till 

stela.gusevac0012@stud.hkr.se. 
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