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Sammanfattning 

Studien undersöker huruvida människor minns tidigare stressrelaterade 

händelser utifrån vilken affektiv personlighetsgrupp de tillhör. Även den 

möjliga inverkan av kön och ålder studeras. Studien bygger på en 

dagbokstudie (MacDonald, et.al, 2009) innehållande 72 deltagare som 

under 28 dagar fyllt i en enkät innehållande frågor om upplevelsen av 

stress och därefter skattat minnet av den upplevda stressen under 

perioden. Hypotesen är att det kommer finnas skillnader mellan de 

affektiva grupperna, det kommer inte finnas några skillnader mellan 

könen, och ålder kommer inte att påverka. Resultatet visar på att det inte 

finns några signifikanta skillnader mellan de affektiva grupperna, könen, 

eller ålder. Dock utmärker sig ihågkommandet av sömnkvalitet och 

ihågkommandet av smärta som prediktorer när det kommer till 

ihågkommandet av stress. 
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Abstract  

This study examines if people remember earlier experienced stress 

different depending on which affective group they belong to. It also looks 

into if gender and age has any influence. The study is built on an earlier 

diary study (MacDonald, et.al, 2009), which contained 72 participants 

whom each filled a questionnaire every day for 28 days. The 

questionnaire included questions about the experienced stress under the 

28day period. We expect to find differences between the affective 

groups, we won´t find any differences regarding gender, or age. The 

result shows that there are no differences between the groups, between 

genders or when it comes to age. How the participants remembered 

earlier sleep qualities and pain were the predictors of the remembrance 

on stress. 
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”Den affektiva personlighetens relation till stress” 

De flesta människor känner sig någon gång i livet stressade, stressen kan vara relaterad till 

situationer i individens vardag såsom skola, jobb och familj. Tecken på stress kan vara till 

exempel sömnproblem, ångest (Norlander, Johansson, & Bood, 2005) och depression 

(Bagley, Weaver, & Buchanan, 2011). Förmågan att hantera stress varierar från person till 

person och kan verka både positivt och negativt på individen. Stress har en förmåga att 

inverka på människans minnesförmåga (Schwabe, Wolf, & Oitzel, 2009), dock är frågan om 

stress påverkar människors minnen utifrån om de tillhör en grupp positivt inställda människor 

eller en grupp negativt inställda människor?  

Människans personlighet kan delas in i fyra grupper utefter deras affektiva personlighet 

och efter den så kallade PANAS-skalan (Watson, Clark, & Tellegen 1988) där två grupper 

räknas till den negativa skaran (NA) och två grupper till den positiva skaran (PA) (Norlander, 

et.al.2005). För att dela in människor efter PANAS-skalan används ett frågeformulär med ett 

antal frågor som antingen står för positiv affekt eller för negativ affekt (Watson, et.al.1988). 

Frågorna från PANAS-skalan räknas om till poäng och därefter sker indelningen i de fyra 

olika grupper som skalan innefattar; hög affektiv, låg affektiv, självaktualiserande samt 

självdestruktiv. En individ med höga poäng på positiv affekt och låga på negativ affekt 

placeras i den självaktualiserande gruppen (Norlander, Bood, & Archer, 2002). De 

individernas personlighet kännetecknas av att de är entusiastiska, aktiva och uppmärksamma 

(Watson, et.al.1988). Individer med hög positiv affekt och hög negativ effekt ingår i den hög 

affektiva gruppen (Norlander, et.al.2002), de individerna upplevs energiska, har hög 

entusiasm och koncentration (Watson, et.al.1988). De individer som har låg positiv affekt och 

låg negativ affekt räknas till den låg affektiva gruppen (Norlander, et.al.2002) och 

kännetecknas av att vara lugna och sansade (Watson, et.al.1988). Individer med låg positiv 

affekt och hög negativ affekt räknas till den självdestruktiva gruppen (Norlander, et.al.2002), 
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de kännetecknas av att vara ledsamma, apatiska och med varierade sinnestämningar (Watson, 

et.al.1988). Se figur 1, som är en anvisning om hur grupperna delas in efter positiv och 

negativ affekt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: De affektiva personlighetsgrupperna. 

 

Individer som innefattas i negativ affekt upplever ett sämre hälsotillstånd, de känner sig 

mer stressade, har sämre stresshanteringsverktyg och högre antal tillfällen som upplevs 

negativa, medan de individer som innefattas i positiv affekt befinner sig i fler positiva 

situationer, relaterade till sociala aktiviteter (Watson, et.al.1988).  

Stress är en faktor som påverkar hur människor kodar inlärning och sedan minns det. 

Minnet kan påverkas både positivt och negativt av stress. För att stress ska verka positivt är 

det viktigt att den finns under inlärningsperioden. Skulle stressen upplevas efter 

inlärningsperioden kan den däremot ha en negativ inverkan på minnet. Upplevda 

stressituationer tidigt i livet kan avgöra hur stress kan komma att hanteras i 

inlärningssituationer senare i livet (Schwabe, et.al.2009; Schwabe, Joëls, Roozendaal, Wolf, 
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Oitzl, 2011). Stressen påverkar därmed människan på olika sätt beroende på vilken situation 

den infinner sig i.  

Hur en person upplever stress beror på vilken affektiv personlighetsgrupp individen 

tillhör, och förmågan att hantera stress skiljer sig mellan grupperna. En tidigare studie 

(Norlander, et.al.2002) har uppmätt prestationsförmåga mellan de affektiva 

personlighetsgrupperna genom ”Stroop Color and Word Test”. Deltagarna fick i studien ta del 

av en lista över ett antal ord under en begränsad tid, för att sedan återge orden. Vissa ord i 

testet var manipulerade med färg som inte överensstämde med det läsaren vanligtvis 

associerade ordet med, till exempel att ordet gul är skrivet i blå färg. Under testet uppmättes 

deltagarnas blodtryck och hjärtfrekvenser. Resultaten av studien visade på att individerna med 

självaktualiserande personlighet uppvisade de flesta korrekta svaren vid testen och 

individerna med hög affektiv personlighet hade lägst blodtryck vid testtillfället av alla fyra 

grupperna. Den lågaffektiva gruppen återgav sämst resultat vid återgivandet av svar och 

gruppen med självdestruktiv personlighet hade högst blodtrycksvärde. Av det utläses att 

individer med en självaktualiserande personlighet minns bättre än de andra grupperna vid 

stressfyllda situationer och individer med hög affektiv personlighet blir mindre stressade och 

hanterar stressfyllda situationer bättre än individer med låg affektiv och självdestruktiv 

personlighet (Norlander, et.al.2002). Studien visar även på att yngre individer med låg 

affektiv personlighet samt de självdestruktiva individerna har lättare att minnas under 

stressade situationer jämfört med äldre individer inom samma personlighetsgrupper. Samma 

studie visar att det inte finns någon signifikant skillnad mellan åldersgrupper i förmågan att 

minnas i stressade situationer när det gäller individer med hög affektiv- samt 

självaktualiserande personlighet (Norlander, et.al.2002). Ovanstående forskning visar på att 

den affektiva personligheten spelar in på hur individen hanterar stress. Bäst på att hantera 
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stress är individer inom den självaktualiserande gruppen dock finns inga åldersmässiga 

skillnader då det gäller att minnas under stressfyllda situationer. (Norlander, et.al. 2002). 

Hanteringen av stress har tendenser att skilja sig mellan könen. En studie (Bagley, 

Weaver, & Buchanan, 2011) har studerat könsskillnader mellan individer med ”Major 

depressive disorder” (MDD) och individer med icke depressiva symtom. Studien utgick från 

PANAS skalan samt ”Trier Social Stress Test (TSST)” och mätte bland annat stresshormonet 

kortisol både före och efter testet. Studien visar på att icke deprimerade kvinnor och individer, 

både män och kvinnor, med ”Major depressive disorder” (MDD) visar en allt högre grad av 

negativ affekt i jämförelse med icke deprimerade män som istället visar en allt högre grad av 

positiv affekt. Män uppvisar dock överlag en allt högre grad av stresshormonet kortisol till 

skillnad mot kvinnor (Bagley, et.al.2011). Det visar på att kvinnor har tendenser att uppvisa 

en mer negativ affekt överlag, i jämförelse med männen, och i och med detta har svårare att 

hantera stressfyllda situationer.  

 Det finns även en studie (Krohne, & Hock, 2008) som visar på att det finns skillnader i 

minnesfunktioner hos män och kvinnor. I studien fick deltagarna studera bilder av människors 

ansikten, kroppar samt bilder där det fanns två eller flera människor på varje bild. Deltagarna 

skulle efter att ha studerat bilden avgöra om bilden var positiv eller negativ. Bilderna kunde 

vara tydliga, neutrala eller tvetydiga. Minnestestet skedde vid två olika tillfällen, dels direkt 

efter deltagarna studerat bilderna och tre dagar efter de sett bilderna första gången. Under 

minnestestet visades både nya och gamla bilder för deltagarna, de skulle peka ut vilka de 

kände igen på en 6-gradig skala och sedan meddela hur säkra de var på sitt svar. Studien visar 

på att kvinnorna hade lättare att minnas, speciellt de tvetydiga bilderna, vid det första 

testtillfället jämfört med männen, dock uppmättes ingen skillnad vid det andra testtillfället 

mellan könen (Krohne, & Hock, 2008). Det ger en indikation på att närminnet tycks fungera 



Affektiv personlighet och stress  [7] 

 
 

bättre hos kvinnor än hos män vid stressfyllda situationer, dock tycks minnesfunktionen inte 

uppvisa några skillnader efter att en viss tid har passerat.   

Det finns även en studie (Davis, 1999) som visar på att kvinnor har lättare att minnas 

och snabbare återkoppla till barndomsminnen än vad män har. I studien (Davis, 1999) 

uppmanades deltagarna att försöka återkalla minnen från barndomen utifrån om det var till 

exempel glada, ledsna eller pinsamma minnen. Männen presterade sämre i testet då det tog 

längre tid för dem att återkalla minnena och antalet barndomsminnen var färre än hos 

kvinnorna som var generellt bättre på att återkalla sina minnen (Davis, 1999). Att 

minnesfunktioner skiljer sig mellan könen beror på att kvinnor överlag minns bättre vid 

återkallning av händelser i det episodiska minnet (Herlitz, Nilsson, & Bäckman, 1997), vilket 

är minnesdelen som hanterar en individs minnen utav händelser. Det visar på att kvinnor 

överlag har lättare att minnas händelser som ligger långt bak i tiden.  

Människan minns de positiva vardagliga livshändelserna bättre än de negativa (Diener, 

& Diener, 1996; Walker, Skowronski, & Thompson, 2003; Taylor, 1991). Det beror på att 

återkallning av positiva vardagliga minnen är enklare än återkallning av negativa vardagliga 

minnen (Taylor, 1991) och att de negativa minnena svalnar fortare än vad de positiva minnena 

gör (Diener, & Diener, 1996; Walker, et.al.2003), vilket därmed påverkar en enklare och 

snabbare återkallning vid positivt material. (Taylor, 1991). Deprimerade människor har 

däremot visat sig lägga större vikt på de negativa minnena. Deras minnen är mindre 

detaljerade men är i högre grad negativa. Både positiva och negativa minnen försvagas med 

tiden, dock försvagas de positiva mindre hos icke deprimerade individer till skillnad mot 

deprimerade människor där positiva och negativa minnen försvagas lika mycket (Walker, 

et.al.2003). Individer med självdestruktiv personlighet upplever ofta symtom som kan liknas 

med depression (Bagley, et.al.2011), vilket visar på att de har större tendenser att minnas de 

negativa minnena i större utsträckning. 
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Vid ihågkommande av egna upplevda stressrelaterade symtom visar forskning på att 

människan minns sina egna upplevda symtom bra. En tidigare studie (MacDonald, Linton, & 

Jansson-Fröjmark, 2009) studerade hur individer mindes sina tidigare upplevda symtom av 

stress som de hade skattat under 28 dagar inom tre olika symtomområden; stress, smärta och 

sömnkvalitet. Resultatet visade att deltagarna mindes i stor utsträckning vad de tidigare 

skattat. Deltagarna skattade lika, då de skulle minnas deras tidigare symtom av den faktiska 

skattningen. Smärta var relaterat till hågkomsten av smärta, stress relaterat med stress och 

sömnkvalitet med sömnkvalitet (MacDonald, et.al.2009). Minnet påverkas av individens 

sinnesstämning där deprimerade individer minns de negativa livshändelserna bättre och 

upplevelsen av stressrelateradesymtom är en stark faktor som påverkar hur individen minns.  

En av människans försvarsmekanismer, som kan förekomma vid påfrestande 

situationer, är att tränga bort problemet eller situationen. Forskning (Richards, & Gross, 2006) 

visar att då en individ koncentrerar sig på att förtränga en stressfylld situation påverkar det 

minnet. Studien visar på att individen presterar sämre på minnestest om den försöker 

förtränga något som är stressrelaterat. I studien fick försöksdeltagarna se en film och sedan 

försöka minnas vad som hände i filmen, något som de inte hade informerats om innan, samt 

fylla i ett formulär om hur de upplevde sitt eget mående under filmen. Resultatet visade på att 

de som försökte undanhålla sina känslor mindes filmdetaljerna sämre (Richards, & Gross, 

2006). Det innebär att i en situation där en individ försöker tränga undan sina känslor går 

energin åt till att kontrollera ansiktsuttryck istället för att koda in det som visas.  

Ovan nämnd forskning visar på att det finns samband i hur faktorer kan påverka 

människans minnesfunktion och att affektiv personlighet påverkar människans 

sinnesstämning och minne. Det som framförallt saknas i tidigare forskning är hur affektiva 

personlighetsgrupper skiljer sig åt då det handlar om återkallandet av minnen av sina egna 

upplevda stressrelaterade symtom. Det saknas även forskning på hur affektiva personligheter 
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skiljer sig åt vid ålder och kön, och om de påverkar hur individer skattar sina upplevda 

stressrelaterade symtom. Den här studien kommer studera affektiva personligheter och 

skillnader mellan kön och åldersgrupper samt hur de skattar sina stressrelaterade symtom och 

sedan minns dem. Studiens data bygger på en tidigare dagboksstudie (MacDonald, 

et.al.2009), innehållande 72 deltagare, med data om individers upplevelse av stressrelaterade 

symtom under 28 dagar, som varit en del av studien ”Reconstructing the past on the original 

pain recall assessment from (OPRA)” (MacDonald, et.al.2009). Data om respondenternas 

upplevda skattningar av stressrelaterade symtom kommer att jämföras med efterskattningar 

som individerna gjort efter 28 dagarsperioden där deltagarna fått försöka minnas hur de 

skattade upplevelsen av stress varje dag under perioden. Data behandlas med dataprogrammet 

SPSS version 20 och medelvärdesskillnader mellan de affektiva grupperna kommer att räknas 

ut. 

Hypotes 

Vår hypotes är att det kommer finnas skillnader mellan de affektiva grupperna i hur de minns 

sina tidigare stressrelaterade symtom. De individer som räknas till den självaktualiserande 

gruppen och den högaffektiva gruppen hanterar stress bättre och ser antagligen inte stress på 

ett lika negativt sätt som den självdestruktiva gruppen, och den lågaffektiva gruppen gör. De 

individer som ingår i de självaktualiserande och högaffektiva grupperna förtränger därför inte 

stressen och kommer därmed minnas sitt tidigare mående bättre än vad den själdestruktiva 

gruppen kommer att göra. Det kommer inte finnas några signifikanta skillnader mellan män 

och kvinnor eftersom det har visat sig i tidigare forskning att de minns lika när det har gått en 

tid mellan inlärning och test. Det bör heller inte finnas några signifikanta skillnader 

åldersmässigt.  
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Syfte  

Syften är att studera i hur stor omfattning deltagarna i de affektiva grupperna minns sina 

tidigare skattningar av upplevd stress, och hur det skiljer sig åt mellan grupperna. Syftet är 

också att undersöka vilka faktorer som mest påverkar stress och om det finns skillnader 

mellan män och kvinnor, samt om det skiljer sig åt när man kontrollerar för ålder. 

Frågeställningar  

1. Stämmer den faktiska skattningen på symtomet stress överrens med hur deltagarna i 

de olika affektiva grupperna kommer ihåg att de tidigare har skattat? Även när det 

kontrolleras för ålder? 

2. Finns det skillnader mellan män och kvinnor i deras ihågkommande av tidigare 

skattning på symtomet stress? 

3. Vilken/Vilka faktorer påverkar hågkomsten utav stress starkast? 

Metod 

Den här studien bygger på data som är insamlad av Center for Health and Medical 

Psychology vid Örebro Universitet, och som använts i studien ”Reconstructing the past on the 

original pain recall assessment from (OPRA)”. Data bygger på en dagbokstudie där 

respondenterna fått skatta sig själva och förekomsten av stressrelaterade symtom under 28 

dagar och därefter fått försöka minnas hur de tidigare har skattat sin upplevelse av 

stressrelaterade symtom under perioden.  

Försökspersoner  

Studien omfattar 72 deltagare var av 20 stycken män och 52 stycken kvinnor, i åldrarna 18 till 

65 år. Deltagarna har själva valt att delta i dagboksstudien efter att tidigare blivit 

slumpmässigt tillfrågade att delta i studien ”Avoidant safety behaviors and catastrophizing: 

Shared cognitive-behavioral processes and consequences in co-morbid pain and sleep 

disorders” (MacDonald, S., Linton, S. J., & Jansson-Fröjmark, M. 2008) som handlar om 
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stress, smärta och sömnkvalitet. Endast de som upplevde problem med stress, sömnkvalitet 

och smärta, i studien, blev tillfrågade att delta i dagboksstudien. I dagboksstudien delades 

samplet upp i tre olika grupper utefter deras huvudskaliga problem, stress, smärta eller 

sömnkvalitet. I vår studie delas samplet upp i fyra olika grupper utefter affektiv personlighet. 

De fyra grupperna är den självaktualiserande, hög affektiva, låg affektiva och den 

självdestruktiva. Bakgrundsinformation hade samlats in om deltagarnas ålder, kön, yrke samt 

symtom. Studien har ett bortfall på en individ som under dagboksperioden inte upplevde 

några symtom av smärta (MacDonald, et.al.2009). 

Procedur 

Deltagarna har varje dag, under 28 dagar, fyllt i ett formulär bestående av sex frågor där de 

rankade sig själva och sina symtom på en 11 gradig skala från 0-10. Frågorna handlade om 

stress, smärta och sömnkvalitet. Enkäterna skickades hem till respondenterna veckovis med 

ett kuvert med förbetald retur, vid uteblivet svar tog experimentledarna kontakt med 

respondenterna via telefon. Som tack för deltagarnas medverkan sändes ett brev innehållande 

en biobiljet samt en inbjudan att slutföra en anpassad ”OPRA” (Original Pain Recall 

Assessment), vilket innebar att minnas hur de hade skattat sina upplevda symtom under 28 

dagarna. Vid utförandet delade experimentledarna upp deltagarna i tre grupper, stress, smärta 

samt sömnkvalitet utifrån deras huvudsymtom. Med hjälp av ”OPRA” (Original Pain Recall 

Assessment) fick deltagarna skatta på en skala där Y – axeln innebar ihågkommandet av 

upplevt symtom enligt den elva gradiga skalan från dagboksenkäten och X-axeln innebar 

antalet dagar. Deltagarna fick i uppgift att skatta de tre symtomen, oavsett huvudsymtom, så 

som de kom ihåg upplevelsen av dem (MacDonald, et.al.2009).  
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Instrument 

Studiens enkät bestod av sex frågor med ett svarsintervall mellan noll och tio. Deltagarna 

började med att besvara frågan: ”Hur stressad har Du känt dig idag?” Där noll innebar ”inte 

stressad alls” och tio ”väldigt stressad”. Därefter följde ”Hur mycket smärta/värk har Du haft 

idag?” noll innebar ”inte ont alls” och tio ”väldigt ont”. ”Hur var din sömnkvalitet under 

natten?” noll innebar ”inte alls bra” och tio ”väldigt bra”. ”Hur mycket har ovanstående 

symtom hindrat dig under dagen (från t.ex. att arbeta, handla, umgås med vänner, utföra 

hushållsysslor eller fritidsaktiviteter)?” noll innebar ”inte alls” och tio ”väldigt mycket”. ”Hur 

nedstämd har Du känt Dig idag?” noll innebar ”inte nedstämd alls” och tio ”väldigt 

nedstämd”. Formuläret avslutades med frågan: ”Hur orolig har Du känt Dig idag?” där noll 

innebar ”inte alls orolig” och tio ”väldigt orolig” (MacDonald, et.al.2009). 

 Statistiska analyser  

Databearbetning och analyser kommer att ske i dataprogrammet SPSS version 20. De sex 

olika stressvariablerna, stress, smärta, sömn, hinder i vardagen, nedstämdhet och oro, sätts 

samman till en enda stressvariabel som efter ett reliabilitetstest visar ett Cronbachs alfa värde 

på .70. För att testa medelvärdesskillnaderna mellan de affektiva grupperna och hur stressade 

de har känt sig används en ANOVA. En ANCOVA används för att kontrollera för ålder då ett 

medelvärdesskillnadstest används för de affektiva grupperna. Diskrepansen mellan 

ihågkomna symtom och de faktiskt rapporterade symtom kommer att användas som en 

variabel, diskrepans. Ett t-test med signifikansnivå .05 används för att undersöka om 

diskrepansen skiljer sig mellan könen, samt undersöka om den faktiska stressnivån skiljer sig 

åt mellan dem. För att ta fram vilken variabel som påverkar hågkomsten av stress används 

regressionsanalys, där hågkomsten av stress, smärta och sömn är prediktorer. 

Reliabilitetsanalys testar reliabiliteten på negativ och positiv affekt, den visar Cronbachs Alfa 

för .84 för negativ affekt och .84 för positiv affekt. En krosstabulering används mellan de 
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affektiva grupperna och kön för att se fördelningen av kön i de fyra grupperna. 

Gruppfördelningen ser ut som följer; i grupp 1, den självaktualiserande gruppen, finns det 5 

individer varav 2 är män och 3 är kvinnor. Grupp 2, den låg-affektiva gruppen innehåller 9 

individer, där 4 är män och 5 kvinnor. Grupp nummer 3, den hög-affektiva gruppen har 5 

deltagare varav 1 man och 4 kvinnor. Den fjärde gruppen, den själv-destruktiva hade flest 

deltagare, 52 personer, varav 13 män och 39 kvinnor, se figur 2. 

 

Figur 2: Gruppindelning Affektiva grupper  

 

Resultat 

För att undersöka om det fanns skillnader mellan de affektiva grupperna, i hur stressade de 

upplevt sig vara samt hågkomsten utav stressrelaterade symtom, användes variansanalyser. 

Med en ANOVA visades att det inte finns någon signifikant skillnad mellan de affektiva 

grupperna i hur stressade de upplever sig vara (F(3,67) = 1.05, p > .05). De fyra affektiva 

grupperna upplevde sig vara lika stressade. Vidare för att undersöka om hågkomsten av stress 

skilde sig mellan de affektiva grupperna, och samtidigt kontrollera för ålder, användes en 
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ANCOVA som visade på ingen signifikant skillnad mellan grupperna och diskrepansen 

mellan faktiska och ihågkomna symtom (F(3,66) = .98, p > .05). När ANCOVAN kontrollerade 

för ålder, visade den heller inga signifikanta resultat (F(1,66) = .00, p > .05). De affektiva 

grupperna skiljer sig inte åt när det gäller hågkomsten utav tidigare upplevd stress. 

Det oberoende t-testet som mätte skillnaden mellan män och kvinnor i hur stressade de 

varit visade att det inte fanns någon signifikant skillnad (t(70) = .59, p > .05). Vid mätningen av 

hågkomsten av upplevd stress mellan könen visade det oberoende t-testet, mellan 

diskrepansen på stress och kön, att det inte finns några signifikanta skillnader mellan männen 

och kvinnorna i deras hågkomst utav tidigare upplevd stress (t(70) = .06, p > .05). Männen och 

kvinnornas tidigare skattningar överensstämde lika mycket med hur de senare uppskattade hur 

stark stressen hade varit. 

För att ta reda på vilken eller vilka faktorer som är den största prediktoren till 

ihågkommandet av stress användes en regressionsanalys som mätte på diskrepansvariabeln 

och hågkomsten av stress, smärta och sömnsvårigheter. Analysen visar att det finns 

signifikanta prediktorer i modellen, (F(3,1955) = 263.69, p < .05) och modellen förklarar 29 

procent av variansen i analysen (R² = 0.29). Analysen pekar på att hågkomsten av smärta är 

signifikant relaterad till diskrepansvariabeln (β = -.17, p < .05). Relationen mellan 

hågkomsten av stress och diskrepans variabeln var inte signifikant (β = .03, p > .05). 

Hågkomsten av dålig sömnkvalitet hade störst relation till diskrepansvariabeln (β =-.49, p < 

.05), se tabell 1. 
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Tabell 1 

Multipel Regressionsanalys på diskrepans, där ihågkommandet av stress, smärta och 

sömnkvalitet är prediktorer på diskrepansen. 

Variabler B Std Error          Beta T-värde Sig. 

 

Stress -.03 

 

Smärta -.20 

 

Sömnkvalitet -.61 

 

 

.026           -.03 

 

.024                 -.17 

 

.024            -.49 

 

-1.25 

 

-8.08 

 

-25.45 

 

.213 

 

.000 

 

.000 

    

Det betyder att ju större diskrepans mellan de faktiska och de hågkomna skattningarna 

desto sämre var de människornas minne av sin sömnkvalitet. Korrelationstabellen visar att 

alla variabler i regressionsanalysen korrelerar signifikant med varandra. Se tabell 2. 

 

Tabell 2. 

Spearmankorrelationer mellan diskrepans, stress, smärta och sömn mätt på sjuttiotvå 

personer under tjugoåtta dagar, det totala antalet deltagarer i varje korrelation efter bortfall 

blev då 1959 stycken. 

 Diskrepans Stress Smärta Sömn 

   

Diskrepans 

 

Stress 

 

Smärta 

 

Sömn  

- -.05* -.22*** -.50*** 

  

- 

 

 

 

 

.42*** 

 

- 

 

 

-.10*** 

 

-08*** 

 

- 

     

     

     

Not * p <,05; ** p < ,01; *** p < ,001 

 

 

Diskussion 

Frågan om människans minne påverkas under stress beroende på om individen har en positiv 

eller negativ inställning kan genom resultaten av den här studien inte besvaras. Studien 

studerade i vilken omfattning människan minns sina tidigare upplevda stressrelaterade 

symtom utifrån vilken affektivpersonlighet de tillhör. De fyra affektiva personligheterna var; 
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självaktualiserande, hög affektiva, låg affektiva samt de självdestruktiva. Deltagarana delades 

in i de fyra affektiva grupperna utefter PANAS skalan. Individer med hög positiv affekt och 

låg negativ affekt räknas till den självaktualiserande gruppen. Vid hög positiv affekt och hög 

negativ affekt räknas individen in i den högaffektiva gruppen. Individer som har låg positiv 

affekt och en låg negativ affekt tillhör den lågaffektiva gruppen och individer med låg positiv 

affekt och hög negativ affekt räknas till den självdestruktiva gruppen. (Norlander,et.al.2002) 

Studien visar att det inte finns några signifikanta skillnader mellan de affektiva 

personligheterna i hur försökspersonerna minns sina tidigare upplevda stressrelaterade 

symtom och inte heller skillnader i hur stressade de upplevt sig vara under en 28 dagars 

period. Det fanns inte heller, som förväntat, några skillnader mellan könen i förmågan att 

minnas hur de tidigare mått, då män och kvinnor skattade ungefär lika. Däremot visar 

resultatet på att ju större diskrepans mellan de faktiska och ihågkomna skattningarna, desto 

sämre var individernas minne utav sömnkvalitet. 

Tidigare studier har visat att det finns skillnader mellan de affektiva grupperna och hur 

de hanterar stress. Att de med hög affekt och självaktualiserande personlighet hanterar stress 

bättre än individerna med låg affekt och de självdestruktiva individerna (Norlander 

et.al.2002). Att det inte uppstår några skillnader mellan de affektiva personligheterna i vår 

studie, vilket är tvärtemot vad som förväntades, kan förklaras med att urvalet skett på 

individer som uppgett att de har stressrelaterade problem. Eftersom alla individer som ingår i 

studien upplevt symtom av stress påverkar det utfallet. De flesta deltagarna hamnade i grupp 

fyra, den självdestruktiva gruppen, vilket tenderar till att deltagarna speglar utfallet i hela 

studien. En anledning till att de flesta deltagarna i studien hamnade i den självdestruktiva 

gruppen är att personerna enbart fick vara med i dagboksstudien om de hade ett av 

huvudsymtomen stress, smärta eller sömnproblem. De individerna är då mer mottagliga för 

stressrelaterade symtom i jämförelse med individer med en personlighet inom positiv affekt. 
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Tidigare forskning (Norlander, et.al.2002), som inte enbart bygger på stressade individer, 

visar på en jämnare gruppfördelning mellan de affektiva grupperna. I studien deltog 59 

deltagare från olika yrkesgrupper och jämna skillnader mellan de affektiva grupperna 

uppvisades, trots att det var fler män än kvinnor som deltog. I en annan studie (Norlander, 

et.al.2005) där hälften av deltagarna upplevt stressrelateradesymtom och andra hälften inte 

gjort det, visade på en mindre jämn fördelning mellan de affektiva grupperna. Den studiens 

könsfördelning visar att det är fler kvinnor än män med i studien. Den självdestruktiva 

gruppen är något större än de andra grupperna (Norlander, et.al.2005), vilket kan liknas med 

vår studie. En möjlig förklaring till det är att kvinnor löper större risk att hamna i den 

självdestruktiva gruppen då de uppvisar en allt högre grad av negativ affekt. (Bagley, 

et.al.2011).  

Att män och kvinnor inte skiljer sig åt då det kommer till hur stressade de varit är 

aningen förvånande. Det finns forskning som visar på att även om männens kortisolhalt är 

högre i jämförelse med kvinnornas, är kvinnor mer benägna att efter stress ha högre negativ 

affekt än vad männen har, oavsett om de är deprimerade eller inte (Bagley, et.al.2011). Att 

just den här studien visar på att det inte finns några skillnader mellan könen skulle kunna bero 

på att det finns fler kvinnor än män i urvalet, vilket skulle kunna vara faktorn som gör att 

skillnaden mellan grupperna inte uppstår, precis som skillnaden mellan de affektiva grupperna 

inte uppstår eftersom även de grupperna är skeva. Resultaten skulle kunna förklaras genom att 

de självdestruktiva och lågaffektiva grupperna, som var överrepresenterade i denna studie, 

minns sina tidigare skattade symtom sämre än individer som har en självaktualiserande eller 

högaffektiv personlighet (Norlander, et.al.2002). En spekulativ förklaring är att individer med 

självdestruktiv- och lågaffektiv personlighet har en större tendens att tränga undan de 

stressfyllda situationerna och försök till att dölja mående försämrar människans minne. Vilket 

i sin tur leder till att en händelse som sker under tiden som en person försöker dölja sin 
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reaktion kommer skapa ett mycket sämre minne utav just den händelsen (Richards, & Gross, 

2005). 

Det är även förvånande att det inte finns några skillnader mellan de affektiva grupperna 

i relation till stress eller hur de minns sina tidigare symtom. Förväntningen var att individerna 

som ingick i positiv affekt skulle minnas bättre än negativ affekt då de med positiv affekt 

hanterar stress bättre och att de som ingår i negativ affekt undantrycker sina problem i större 

utsträckning. Studien visar på att de flesta individer som har ett stressrelaterat symtom har en 

självdestruktiv personlighet, det förklarar varför den gruppen är så överrepresenterad då 

individer som innefattas i negativ affekt upplever ett sämre hälsotillstånd och känner sig mer 

stressade samt har sämre resurser för stresshantering (Watson, et.al.1988). Även kvinnor är 

mer vanligt förekommande i den gruppen, det skulle kunna förklaras med att kvinnor har en 

tendens att uppvisa en allt mer negativ affekt i jämförelse med män (Bagley, et.al.2011).  

Det fanns inte, som förväntat, några signifikanta skillnader då det gäller ihågkommandet 

av stressrelaterade symtom jämfört med ålder. Ålderspannet representerade en bra bredd med 

deltagare mellan 18 och 65 år dock kan den skeva gruppfördelningen spela in på resultatets 

utgång även här. Då individer inom den självdestruktiva gruppen har personlighetsdrag som 

kan liknas med symtom av depression kan paralleller dras, precis som till deprimerade, att de 

tenderar att minnas de negativa minnena bättre (Walker, et.al.2003), i det här fallet 

upplevelsen av stressrelateradesymtom. Kvinnor löper även en större risk att drabbas av 

depression i jämförelse med männen (Nolan-Hoeksema, 2013) och det kan som tidigare 

nämnts påverka resultatet.  

Resultaten visade även på att sömnkvaliteten korrelerar signifikant negativt med 

diskrepansen, ju bättre ihågkommande av sin sömnkvalitet desto mindre diskrepans. Det beror 

på att hjärnans funktion påverkas starkt av sömnbrist, även om det sker under korta perioder 

sömn efter inlärning hjälper minnet, men det är inte lika viktigt som en god natts sömn innan 
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inlärning. Dålig sömn försämrar minnet, en person som har sömnsvårigheter kommer oftare 

ihåg negativt stimuli bättre än neutralt och positivt stimuli (Walkera, M.P., 2008). Med andra 

ord, de som sover bättre minns bättre, eftersom lägre diskrepans visar på lägre skillnad mellan 

den faktiska och den ihågkomna skattningen.  

Svagheter med den här studien är som tidigare nämnt att fördelningen inte är jämn i 

grupperna, grupp fyra, den självdestruktiva innehåller betydligt fler individer än någon av de 

andra grupperna, det visar även ett statistiskt test som gjorts på samplet. Ett histogram med 

normalfördelningskurva påvisar att normalfördelning över de affektiva grupperna är skev. 

Studien innehåller fler kvinnor än män, vilket tenderar att spegla hela studiens resultat 

eftersom kvinnor är mer benägna att känna mer negativa känslor. Studiens data bygger enbart 

på individer som själva valt att delta i dagbokstudien och då medverkan var frivillig finns 

risken att det lett till att enbart en viss grupp av människor har valt att medverka. För att 

kunna mäta på en bättre nivå skulle jämnare grupper behövas, både de affektiva grupperna 

samt en jämnare könsfördelning. Det skulle även vara bra att forska på en större population 

för att minska risken att bara en viss typ av människor deltar, och istället få en större bredd. 

En annan svaghet med studien är att de affektiva personlighetstyperna bestämdes utifrån 

PANAS skattningar som var tre månader gamla. Det finns då en risk att de som ingått i 

dagboksstudien (MacDonald, et.al.2009) hunnit ändra sin affektiva stil från då de ingick i den 

första studien (MacDonald, et.al.2008). Även om det finns anledning att tro att 

klassifikationen fungerade så finns det heller ingen anledning att tro att folk inte ändrade sin 

affektiva stil under dessa tre månader. 

En annan svaghet är om eftertestet, OPRA, som användes verkligen mäter hågkomsten utav 

stress, eller om deltagarna istället minns hur de tidigare svarat på enkäterna och inte minns 

själva symtomet av stress, smärta eller sömnkvalitet. Om så är fallet med eftertestet har 

studien mätt hågkomst av skattningar och inte hågkomst av symtom.  
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Styrkor med den här studien är bland annat att den har god reliabilitet. Det säger att 

deltagarnas svar är trovärdiga, att de skattat jämnt över perioden på 28 dagar. Resultatet i 

studien blir då mer säkert än det hade varit om reliabiliteten varit lägre. En annan styrka är 

den stora åldersbredd som finns i studien, 18-65 år, som är representativ för den vuxna 

befolkningen. En till styrka är att studien är det första av sitt slag. Eftersom det inte finns 

forskning som studerat de affektiva personligheternas minne under en längre period, har vi 

därmed tillfört ny information till forskningen.  

Människan påverkas inte av vilken affektiv personlighetsgrupp som individen tillhör då 

det gäller ihågkommandet av stressrelateradesymtom. Det vill säga att oavsett om människor 

har en positiv inställning respektive en negativ finns det inga bevis på att de skulle spela in på 

individens minnesförmåga enligt resultaten av den här studien. Däremot finns det andra 

faktorer som spelar in, ett exempel är sömnkvalitet som påverkar hur individer kommer ihåg 

sin stress.  

För vidare forskning inom ämnet skulle man kunna studera en jämnare grupp och en 

jämnare könsfördelning för att se om skillnader kan urskiljas. Stress är en faktor som påverkar 

de flesta människors vardag någon gång i livet oavsett vilken personlighetsgrupp individen 

tillhör, dock visar vår studie på att det är andra faktorer än den affektiva personligheten som 

avgör hur människan minns efter att de har upplevt stressiga situationer.  
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