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Sammanfattning 

Sambandet mellan personlighet och arbetssökande beteende har 

mestadels undersökts bland studenter tidigare. Denna studie 

undersökte om känslomässig instabilitet påverkade sättet att söka 

arbete hos 123 arbetssökande icke-studenter mellan 20-65 år. 

Enkäten som användes bestod av Personality Questionnaire 

(Bäccman & Carlstedt, 2010), som mäter personligheten utifrån 

femfaktorsmodellen, samt Job Search Behavior (Blau, 1994), som 

mäter förberedande och aktiva arbetssökande beteenden. Det fanns 

ett samband mellan känslomässig instabilitet och båda arbetssökande 

beteenden. Känslomässig instabilitet kunde dock inte ensam predicera 

vilket arbetssökande beteende individer väljer, men tillsammans med 

ålder kunde känslomässig instabilitet predicera förberedande 

arbetssökande, och ålder kunde även ensamt predicera förberedande 

arbetssökande. Ålder kan vara en bättre prediktor än känslomässig 

instabilitet för arbetssökande beteende i en svensk population. 
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Neuroticism and its Affect on Job Search Behavior in a Swedish Population¹ 

Denis Ferhatovic, Marit Andersson 

Örebro University 

Abstract 

The relationship between personality and job search behavior has 

mostly been investigated among students before. This study 

investigated if neuroticism affected job search behaviors for 123 

unemployed non-students between 20-65 years. The survey used 

consisted of Personality Questionnaire (Bäccman & Carlstedt, 2010), 

measuring personality based on the five-factor model, and Job Search 

Behavior (Blau, 1994), measuring preparatory and active job search 

behaviors. There was a relationship between neuroticism and both job 

search behaviors. Neuroticism alone could, however, not predict 

which job search behavior individuals choose, but along with age 

neuroticism could predict preparatory job search, and age could even 

solely predict preparatory job search. Age may be a better predictor 

than neuroticism for job search behavior in a Swedish population.  

 

Keywords: Big 5, neuroticism, job search behavior. 
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Känslomässig instabilitet och dess påverkan på arbetssökande beteende  

i en svensk population 

År 2012 är 7,8 % av Sveriges befolkning arbetslös (Statistiska centralbyrån, 2012) och 

arbetsmarknaden ser dålig ut för många.  Det har blivit allt vanligare under de senaste två 

åren att personal sägs upp eller varslas och tvingas söka nya arbeten, och konkurrensen om de 

arbeten som finns ökar (Arbetsförmedlingen, 2012).  Men oavsett hur dåliga 

förutsättningarna är finns ändå möjligheten att förhålla sig till och eventuellt påverka dessa 

förutsättningar med det individuella agerandet.  Därför kan det spela stor roll vilka metoder 

en individ använder för att söka de arbeten som finns.  

Det finns många olika sätt att söka arbete på.  Vissa väljer att söka efter arbete mer 

aktivt, medan andra föredrar att vänta och få förslag på möjliga arbeten.  Arbetssökande kan 

även vända sig till Arbetsförmedlingen och delta i deras aktiviteter, eller fråga vänner, 

bekanta eller gamla chefer om tips på arbeten.  Enligt Blau (1994) kan arbetssökande 

beteende delas in i två huvudgrupper: förberedande (preparatory) och aktivt (active), där det 

förberedande beteendet innebär att exempelvis revidera sitt CV eller läsa en bok med tips om 

hur en arbetssökande kan skaffa ett arbete, medan exempel på ett aktivt beteende är att ringa 

till potentiella arbetsgivare eller att ta kontakt med gamla chefer.  Blau (1994) fann dessutom 

att fler arbetssökande använder sig av det förberedande beteendet för att söka arbete jämfört 

med det aktiva beteendet. 

En faktor som kan påverka chansen att bli anställd är vilken personlighet en individ har 

(Meyers & Houssemand, 2010).  Personligheten är komplex, då den består av flera olika 

faktorer som gemensamt formar individer till dem de är (Pervin, 1996).  Ett sätt att se på 

personlighet kallas femfaktorsmodellen (five-factor model) eller Big 5 och innebär att 

personligheten är uppbyggd av fem olika dimensioner.  Med öppenhet (openess to 
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experience) menas att en individ är nyfiken, fantasifull och gärna provar nya saker.  Individer 

med hög nivå av utåtriktning (extroversion) tenderar att ha mycket energi, vara optimistiska 

och gilla att umgås med andra.  Med målmedvetenhet (conscientiousness) menas att individen 

är ambitiös, organiserad och har självdisciplin. Individer med känslomässig instabilitet 

(neuroticism) tenderar att ha mycket ångest, vara självmedvetna och känna sig nedstämda. 

Vänlighet (agreeableness) innebär att individen är empatisk samt vänlig och hjälpsam mot 

andra.  Individer med låga nivåer av de respektive dimensionerna tenderar att ha de motsatta 

egenskaperna jämfört med de med höga nivåer (Bergman, 2003; Costa & McCrae, 1992; ref i 

Costa & Widiger, 1994). 

  Tidigare forskning har även hittat samband mellan personlighet och hur individer väljer 

att söka arbete.  Mer utåtriktade individer tenderar att använda sig av det aktiva beteendet för 

att söka arbete, medan introverta använder mer förberedande beteenden (Linnehan & Blau, 

1998).  En studie har även hittat samband mellan känslomässig instabilitet och hur individer 

väljer att söka efter arbete.  Individer med högre grad av känslomässig instabilitet uppfattar 

det som att de själva anstränger sig mycket när de söker efter arbete, medan verkligheten 

visar att de inte söker så många arbeten.  Kanfer, Wanberg och Kantrowitz (2001) anser att 

detta kan bero på att individer med hög grad av känslomässig instabilitet har svårt att hantera 

sin ångest när de söker efter arbete och att det som dessa individer uppfattar som 

arbetssökande beteende egentligen kanske bara är olika metoder som de använder för att hålla 

ångesten under kontroll, men som inte leder till att de verkligen ansöker till arbeten. 

 Vad gäller chansen att bli anställd så har individer med högre grad av öppenhet större 

chans att bli anställda inom loppet av sex månader, medan individer med en lägre grad av 

öppenhet har mindre chans att bli anställda inom sex månader.  Men om individerna med mer 

öppenhet inte lyckas få ett arbete inom dessa sex månader så har de en större risk att 
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fortfarande vara arbetslösa efter 12 månader (Meyers & Houssemand, 2010).  Tidigare 

forskning har även hittat att individer med högre grad av utåtriktning, målmedvetenhet, 

öppenhet eller vänlighet var arbetslösa under en kortare period, och i vissa fall hade de även 

större chans att bli anställda eller få förslag på arbeten (Kanfer, Wanberg & Kantrowitz, 

2001).  Individer som fick fler förslag på arbeten hade lägre grad av känslomässig instabilitet, 

var mer utåtriktade, mer öppna och mer vänliga än de som fick färre förslag (Caldwell & 

Burger, 1998).  Personligheten kan således påverka hur individer väljer att söka arbete, under 

hur lång tid de är arbetslösa och även hur många förslag på arbeten de får. 

        Andra egenskaper som kan påverka individers chanser att få ett arbete är vilken ålder 

och utbildningsnivå de har.  Tidigare forskning har hittat att ju äldre en individ är, desto lägre 

är chansen att ha ett arbete efter sex månader. Dessutom har yngre och äldre individer svårast 

att få ett arbete inom tolv månader.  Individer med lite eller mycket utbildning är de som har 

större chans att bli anställda inom sex månader (Meyers & Houssemand, 2010).  Även 

individers kön kan påverka chansen att bli anställd. Tidigare forskning har visat att män och 

individer med högre utbildning söker mer arbeten överlag än vad kvinnor och individer med 

lägre utbildning gör (Kanfer, Wanberg & Kantrowitz, 2001).  Alltså borde de som har störst 

chans att få arbete vara män som varken är unga eller äldre och som har mycket utbildning.  

Men som sagts tidigare påverkar även personligheten vilket arbetssökande beteende en 

individ använder sig av, och i förlängningen påverkar alla dessa faktorer chanserna att 

verkligen få ett arbete. 

 En svaghet i den tidigare forskningen är att sambandet mellan arbetssökande beteende 

och personlighet mestadels bara har undersökts bland studenter, och enbart i mindre skala 

bland icke-studenter.  Forskningen har även mestadels handlat om hur en individs 

personlighet kan påverka chansen att bli anställd, medan endast lite forskning har undersökt 
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om personlighet kan påverka vilket arbetssökande beteende en individ har.  Vidare så har 

forskningen även mestadels undersökt personlighetsdimensionerna öppenhet, utåtriktning, 

målmedvetenhet och vänlighet, medan känslomässig instabilitet inte har studerats lika 

mycket.  Syftet med denna studie är att studera relationen mellan graden av känslomässig 

instabilitet och arbetssökande beteende hos icke-studenter. 

 För att summera så har den tidigare forskningen funnit två olika beteenden för att söka 

arbete, förberedande respektive aktivt, och de flesta använder sig av det förberedande 

beteendet för att söka arbete (Blau, 1994).  Olika faktorer som kan påverka vilket av dessa 

beteenden individer väljer när de söker arbete är individens personlighet, ålder, kön och 

utbildningsnivå (se ex Kanfer et al., 2001; Linnehan & Blau, 1998; Meyers & Houssemand, 

2010).  Den tidigare forskningen har hittat att individer med högre grad av utåtriktning 

använder sig mer av aktiva beteenden för att söka arbete, och de har även större chans att få 

ett arbete än mer introverta individer som använder förberedande beteenden (Kanfer et al., 

2001; Linnehan & Blau, 1998).  En studie har även hittat att individer med lägre grad av 

känslomässig instabilitet samt individer med mer utåtriktning fick fler förslag på arbeten än 

individer med högre grad av känslomässig instabilitet respektive mindre utåtriktning 

(Caldwell & Burger, 1998).  Då utåtriktade individer använde sig av aktivt arbetssökande 

beteende och de fick fler förslag på arbeten, och individer med lägre känslomässig instabilitet 

även de fick fler förslag på arbeten, skulle ett antagande utifrån detta kunna vara att även 

individer med lägre känslomässig instabilitet använder ett aktivt arbetssökande.  Hypotesen 

för denna studie blir således att individer med lägre grad av känslomässig instabilitet i högre 

grad använder sig av aktiva metoder när de söker arbete än individer med högre grad av 

känslomässig instabilitet.  
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Metod 

Deltagare  

Urvalet till denna studie gjordes på den lokala arbetsförmedlingen i Örebro stad, under fem 

vardagar i början på april 2012.  Studiepopulationen utgjordes av besökande vid 

arbetsförmedlingen i Örebro stad som uppfyllde samtliga tre kriterier på att vara (1) över 18 

år, (2) icke-studenter samt (3) arbetssökande.  Respondenterna kontaktades genom muntlig 

förfrågan, och även genom att det fanns möjlighet att fylla i enkäter som fanns utlagda på ett 

bord nära entrén.  Det fanns möjlighet för de som valde att deltaga i studien att ta godis som 

belöning.  Studiepopulationen kontaktades genom bekvämlighetsurval och bestod av totalt 

123 respondenter (M = 31 år, SD = 11,52) i åldrarna 20-65 år, varav 60 stycken var män (M = 

31 år, SD = 11,57) och 63 stycken var kvinnor (M = 32 år, SD = 11,53).  

Material 

I denna studie användes en enkät som bestod av tre olika delar, där den första delen innehöll 

demografiska frågor, den andra bestod av ett instrument som undersökte personlighet och den 

tredje delen bestod av ett instrument som undersökte arbetssökande beteende.  Enkäten 

pilottestades av oberoende personer för att kontrollera för hur lång tid den skulle ta att 

genomföra samt att den var enkel att förstå. 

De demografiska frågorna efterfrågade (1) ålder, (2) kön, (3) högsta genomförda 

utbildning och (4) hur många månader respondenterna varit arbetssökande.  Frågan om 

utbildning hade fem svarsalternativ där respondenterna skulle uppge sin högsta genomförda 

utbildning; folkskola/grundskola eller motsvarande på komvux; 2-årigt gymnasium, fack-, 

yrkes-, flick-, realskola eller folkhögskola; 3- eller 4-årigt gymnasium eller motsvarande på 
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komvux; högskola/universitet samt det sista alternativet som var en öppen fråga där 

respondenterna själva fick fylla i sin utbildning om den inte fanns med bland de föregående 

alternativen. 

Instrumentet som användes för att mäta personlighet var Personality Questionnaire 

(PQ) som mäter personligheten utifrån femfaktorsmodellen (Bäccman & Carlstedt, 2010). 

Instrumentet PQ består av sju delskalor, dessa är social förmåga (social ability), hänsyn till 

och omtanke om andra (concern for others), noggrannhet och ordningssinne relaterat till 

arbete och uppgifter (orderliness), stresstålighet (stress resistance), självförtroende (self-

confidence), humörinstabilitet (temper instability) samt kreativitets- och intellektsoberoende 

(intellectual independence).  Av dessa mäter delskalorna stresstålighet, självförtroende och 

humörinstabilitet tillsammans känslomässig instabilitet.  PQ utförs genom att 41 olika 

påståenden ska besvaras utifrån en sexgradig likertskala, där 1 = instämmer inte alls och 6 = 

instämmer helt.  Exempel på dessa påståenden är Kan arbeta under hård press, Är säker på 

mig själv, Har ofta humörsvängningar, Vill forma mina egna åsikter, Frågar om hur andra 

mår, Trivs i stora sällskap och Gör noggranna överväganden innan jag fattar beslut (för den 

fullständiga enkäten hänvisas till Bäccman & Carlstedt, 2010).  PQ har en stabil reliabilitet 

överlag, värdena för de olika delskalorna är Cronbachs α = 0,71 – 0,91 (Bäccman & 

Carlstedt, 2010).  Även i denna studie var reliabiliteten för PQ stabil, värdena för de olika 

delskalorna var Cronbachs α = 0,80 – 0,90. 

Arbetssökande beteende i denna studie skattades med Job Search Behavior (Blau, 

1994).  Instrumentet mäter förberedande (preparatory) och aktivt (active) arbetssökande 

beteende och består av totalt 12 påståenden, där sex stycken mäter förberedande och sex 

stycken mäter aktivt arbetssökande beteende (Blau, 1994).  Alla påståenden besvaras utifrån 

hur ofta respondenten har utfört dessa alternativ under de senaste sex månaderna, på en skala 
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där (1) aldrig/0 gånger, (2) nästan aldrig/1-2 gånger, (3) ibland/3-5 gånger, (4) ofta/6-9 

gånger och (5) väldigt ofta/10 gånger.  Några exempel på frågor är Förberett eller reviderat 

ditt CV, Har varit på jobbintervju hos en möjlig arbetsgivare, Ringt en möjlig arbetsgivare 

och Läst en bok eller artikel angående hur man skaffar ett jobb eller byter jobb (för den 

fullständiga enkäten hänvisas till Blau, 1994).  Både påståendena som mäter förberedande 

arbetssökande beteende och de som mäter aktivt har en stabil reliabilitet, Cronbachs α = 0,76 

– 0,81 (aktivt) och 0,79 – 0,83 (förberedande) (Blau, 1994).  Även i denna studie fanns en 

stabil reliabilitet för båda variablerna, Cronbachs α = 0,79 (aktivt) och 0,74 (förberedande).  

Då detta instrument enbart fanns tillgängligt på engelska, blev det först översatt till svenska, 

sedan återöversatt till engelska av en oberoende person. Detta utfördes för att kontrollera för 

att översättningen skulle bli likartad som den engelska versionen. Vid återöversättningen till 

engelska fanns det en hög överensstämmelse med originalet. 

Framsidan av enkäten var ett följebrev med instruktioner, ordagrant citerat; 

 

      ”Frågeformuläret innehåller frågor om Dig själv och hur Du väljer att söka jobb. 

 Deltagandet är frivilligt, men Dina svar är viktiga för att få mer kunskap om olika 

 vägar till jobb. Dina svar kommer att användas till en C-uppsats i Psykologi. Om Du 

 önskar så finns det möjlighet att ta del av uppsatsen när den är färdig. 

 Frågeformuläret är anonymt och enskilda individer kommer inte att kunna 

 identifieras i det Sammanställda resultatet. Resultatet kommer att databearbetas, men 

 insamlad data kommer att förstöras efter analys. Besvara frågorna så ärligt Du kan. 

 Välj det alternativ som stämmer bäst in på just Dig. Kryssa endast i ett alternativ per 

 fråga. Kryssa inte mellan rutorna. Skulle Du råka kryssa i fel ruta, stryk över det 

 felaktiga svaret noggrant så att det framgår tydligt vilket alternativ Du har valt. Var 

 vänlig besvara alla frågorna. Tack för Din medverkan! Denis Ferhatovic och Marit 

 Andersson, studenter vid Örebro universitet.” 

 

Procedur 

 

Datorprogrammet G*Power användes för att avgöra den statistiska effekten (statistical 

power) samt hur stor studiepopulation som behövdes för att uppnå detta.  Studiepopulationen 

beräknades till 123 deltagare som ger en effektstorlek på 70 % (n = 123, r = .30, p < 0,05 och 
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1- (b)). Detta gäller för t-test och ANOVA men det gav en indikation på hur stor 

studiepopulation som behövdes.  Då studiepopulationen skulle vara arbetssökande icke-

studenter togs kontakt med den lokala arbetsförmedlingen för att få tillstånd att dela ut 

enkäter där. 

 Besökare på arbetsförmedlingen tillfrågades om de ville delta i en enkätundersökning 

samt informerades om att det fanns möjlighet att fylla i enkäter som fanns utlagda på ett bord 

nära entrén.  Innan respondenterna fyllde i enkäten blev de informerade muntligt om att; (1) 

deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst, (2) de är anonyma och ingen enskild 

individ kommer att kunna urskiljas i resultaten samt (3) att enkäten är till för en c-uppsats i 

psykologi.  Denna information fanns även skriftligt på följebrevet som hörde till enkäten.  

Alla som fyllde i enkäten fick även ta godis som belöning.  Att fylla i en enkät tog mellan 5-8 

minuter.  Efter att alla enkäter samlats in fick de ett ID-nummer (1, 2, 3, …, n) för att kunna 

föras in i statistikprogrammet Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) senare. 

Statistiska analyser 

Alla analyser utfördes med hjälp av statistikprogrammet SPSS version 20.  Till att börja med 

skapades variablerna social förmåga, hänsyn till och omtanke om andra, noggrannhet och 

ordningssinne relaterat till arbete, stresstålighet, humörinstabilitet, självförtroende och 

kreativitets- och intellektsoberoende samt aktivt och förberedande arbetssökande beteende.  

För att sedan skapa variabeln känslomässig instabilitet slogs variablerna stresstålighet, 

humörinstabilitet och självförtroende ihop.  Eftersom humörinstabilitet är en negativ skala 

(Bäccman & Carlstedt, 2010), vändes variablerna självförtroende och stresstålighet för att 

även de skulle bli negativa skalor.  Även variabeln förberedande arbetssökande beteende 
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vändes så att den blev en negativ skala, medan variabeln aktivt arbetssökande beteende 

förblev en positiv skala.  

 För att undersöka om variablerna var normalfördelade utfördes ett Kolmogorov-

Smirnovtest, som visade att alla variabler förutom förberedande arbetssökande beteende 

skiljde sig från en normalfördelning.   

Då nästan samtliga variabler skiljde sig från en normalfördelning utfördes en 

Spearmans korrelationsanalys för att undersöka samband mellan variablerna.  Efter att ha 

undersökt vilka av de oberoende variablerna som hade signifikanta korrelationer med de 

beroende variablerna utfördes flera regressionsanalyser.  Då det fanns signifikanta 

korrelationer både mellan variablerna känslomässig instabilitet samt ålder och förberedande 

arbetssökande utfördes en ”stepwise” regressionsanalys där förberedande arbetssökande var 

den beroende variabeln (outcome).  I det första steget var känslomässig instabilitet den enda 

oberoende variabeln (prediktor), och i nästa steg var både känslomässig instabilitet och ålder 

prediktorer.  Det utfördes även en regressionsanalys med enbart ålder som prediktor.  För alla 

regressionsanalyser användes Durbin-Watsontest (2,03) för att testa autokorrelation, samt 

VIF (1,00) för att undersöka om det fanns någon multikollinearitet mellan variablerna.  

Testerna visade att det varken fanns någon autokorrelation eller multikollinearitet mellan 

variablerna. 

Resultat 

Kan graden av känslomässig instabilitet predicera vilket arbetssökande beteende en individ 

kommer att använda sig av?   

En korrelationsanalys visade att det finns ett signifikant samband mellan känslomässig 

instabilitet och både förberedande respektive aktivt arbetssökande beteende.  Känslomässig 

instabilitet hade ett signifikant negativt samband med aktivt arbetssökande beteende (rs = -
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,23, p = .012), vilket innebär att ju mer känslomässigt instabil man är desto mindre aktivt 

söker man arbete, eller ju mindre känslomässigt instabil man är desto mer aktivt söker man 

arbete.  Ett signifikant positivt samband hittades mellan känslomässig instabilitet och 

förberedande arbetssökande beteende (rs = ,25, p = .006), vilket innebär att ju mer 

känslomässigt instabil man är desto mer använder man sig av ett förberedande arbetssökande. 

Tabell 1. 

Korrelationer mellan ålder, kön, utbildning och arbetslöshet och förberedande respektive 

aktivt arbetssökande beteende (n = 123). 

*p < .05 

 

Även ålder, kön, utbildningsnivå och längden på arbetslöshetsperioden undersöktes i en 

korrelationsanalys (se tabell 1), för att se om någon av dessa variabler kunde ha något 

signifikant samband med vilket arbetssökande beteende en individ föredrar.  Analysen visade 

att det enbart var ålder som hade något signifikant samband med arbetssökande beteende på 

så sätt att det fanns ett signifikant negativt samband mellan ålder och förberedande 

 Förberedande Aktivt 

   

Ålder -,20* 

 

 

-.02 

 

Kön -,13 

 

 

-.07 

 

Utbildning 

 

 

-,12 

 

,11 

 

Arbetslöshet -,04 

 

,07 
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arbetssökande beteende (rs = -, 20, p = .026).  Detta innebär att ju äldre man är desto mindre 

förbereder man sig när man söker arbete, eller alternativt att ju yngre man är desto mer 

använder man sig av det förberedande sättet för att söka arbete.  

Då det fanns signifikanta samband mellan känslomässig instabilitet och aktivt 

respektive förberedande arbetssökande beteende, och även mellan ålder och förberedande 

arbetssökande beteende, utfördes fler analyser för att undersöka om dessa variabler kunde 

predicera olika arbetssökande beteenden.  En regressionsanalys visade att känslomässig 

instabilitet ensamt inte kan predicera att en individ väljer ett förberedande arbetssökande 

beteende.   Ålder kunde däremot ensamt predicera (β = -, 18, p = .049) förberedande 

arbetssökande beteende (F(1,121) = 3,95, p =.049, R² = .02).  Även ålder och känslomässig 

instabilitet tillsammans kunde predicera ett förberedande arbetssökande beteende (F(2,120) = 

3,73, p =.027, R² = .04).  Regressionsanalysen visade att känslomässig instabilitet inte kan 

predicera varför en individ väljer ett aktivt arbetssökande beteende.   

Diskussion 

Resultatet visar att individer som är högt känslomässigt instabila väljer att söka efter arbete 

på ett mindre aktivt sätt, medan individer som är lågt känslomässigt instabila söker arbete på 

ett mer aktivt sätt.  Detta innebär att människor som är högt känslomässigt instabila väljer att 

söka arbete genom att exempelvis skriva CV, medan människor som är lågt känslomässigt 

instabila exempelvis ringer direkt till potentiella arbetsgivare och fråga om de har något 

ledigt arbete. 

       Som regressionsanalyserna visade kunde inte känslomässig instabilitet predicera att en 

individ väljer att söka efter arbete på ett aktivt eller förberedande sätt.  Ett oväntat resultat 

däremot var att ålder både hade ett samband med förberedande arbetssökande samt att ålder 

ensamt kunde predicera att en individ valde ett förberedande arbetssökande beteende.  Men 
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att en individs ålder påverkar sättet att söka arbete kunde ha förväntats.  Möjligtvis väljer 

yngre att söka efter arbete mer aktivt, medan äldre väljer det lugnare sättet att söka arbete på. 

Ytterligare ett oväntat fynd i studien var att personlighetsdimensionen utåtriktning inte hade 

något samband med varken aktivt eller förberedande arbetssökande beteende, trots att tidigare 

forskning har hittat samband mellan utåtriktning och arbetssökande beteende (se ex Kanfer et 

al., 2001; Linnehan & Blau, 1998).  Utifrån den tidigare forskningen så hade det kunnat 

förväntas att mer utåtriktade individer skulle söka efter arbete på ett aktivt sätt, men detta 

kunde inte hittas i denna studie. 

På grund av studiepopulationens begränsade storlek måste viss ödmjukhet och 

försiktighet iakttagas vid tolkning och generalisering av resultaten i denna studie. Den 

tidigare forskningen har kunnat visa samband mellan alla fem personlighetsdimensioner och 

arbetssökande beteende (se ex Kanfer et al., 2001; Linnehan & Blau, 1998), medan denna 

studie enbart undersökte samband mellan känslomässig instabilitet och förberedande samt 

aktivt arbetssökande beteende.  Studien kunde däremot inte visa om känslomässig instabilitet 

kunde predicera de båda arbetssökningsstilarna, utan ålder visade sig även var en viktig 

faktor som påverkade vilken arbetssökningsstil en individ väljer.  Möjligtvis skulle detta 

kunna bero på en skev åldersfördelning bland respondenterna, men så verkar inte vara fallet i 

denna studie, då både spridningen på ålder är stor och medelåldern bland män respektive 

kvinnor endast skiljer med ett år.   

Urvalet kan även ha blivit skevt då bekvämlighetsurval användes för att hitta 

respondenter.  Då respondenterna hittades dels genom muntlig förfrågan och dels genom att 

de fick fylla i enkäter vid ett bord vid entrén kan det vara så att de personer som valde att 

deltaga var sådana med lägre grad av känslomässig instabilitet, då de med högre grad av 

känslomässig instabilitet kan känna sig mer obekväma i situationen och därför tackar nej till 
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att deltaga i studien eller försöker undvika att bli tillfrågade.  Möjligtvis skulle resultaten 

kunnat visa annorlunda om data hade samlats in någon annanstans än på den lokala 

arbetsförmedlingen, men bedömningen gjordes att det var ett bra ställe att hitta arbetssökande 

på, då det både fanns ekonomiska och tidsmässiga begränsningar för studien. 

 Ytterligare en begränsning med studien är att den effektstorlek som skulle behövas för 

en regressionsanalys inte uppnåddes, då studiepopulation var för liten.  Att effektstorleken är 

liten innebär att det blir svårare att hitta signifikanta resultat (predicera).  För att öka 

effektstorleken behövs fler respondenter, och detta skulle kunna medföra att man kunde 

bygga signifikanta regressionsmodeller med känslomässig instabilitet och arbetssökande 

beteende. 

 En styrka med denna studie är att den genomfördes noggrant och strukturerat.  Studien 

kunde visa att det finns ett samband mellan känslomässig instabilitet och förberedande samt 

aktivt arbetssökande beteende även om studiepopulationen var liten.  Som tidigare nämnts så 

var det även en bra spridning på ålder bland respondenterna, och medelåldern för män 

respektive kvinnor var mycket lika, och det var även en bra fördelning på könen.  Den jämna 

åldersspridningen gör att det blir enklare att generalisera om hur ålder påverkar arbetssökande 

beteende.  Könsfördelningen hade varit bra vid en jämförelse mellan könen. 

 Avslutningsvis, kan man då säga utifrån personligheten vilket sätt ett individ kommer 

att söka arbete på?  Denna studie har visat att personlighetsdimensionen känslomässig 

instabilitet har ett visst samband med vilket beteende individer använder vid arbetssökande.  

Däremot kan känslomässig instabilitet inte förutsäga vilket beteende en individ kommer att 

välja, utan även ålder har visat sig spela en viktig roll för individers arbetssökande. 
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