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Har du valt rätt utbildning?: En studie om sambandet mellan 
personlighet och utbildningsval 

 
Tidigare forskning kring personlighet och utbildningsval har bedrivits i 
flertalet länder, men inte i Sverige så vitt vi vet. Vårt syfte med den 
föreliggande studien var att åtgärda denna kunskapslucka inom svensk 
akademi. Ytterligare ett syfte var att undersöka om det fanns ett samband 
mellan studenternas personlighet och hur svår de upplever sin utbildning. 
Följande frågeställningar formulerades: 1) Skiljer sig personlighet mellan 
olika akademiska utbildningsgrupper? 2) Finns det samband mellan 
personlighet och hur svår studenten upplever utbildningen? Deltagarna var 
studenter och före detta studenter vid svenska högskolor och universitet. Det 
totala antalet svarande i studien var 114 personer (56% kvinnor). Enkäten 
som användes bestod av två personlighetstest: IPIP-120 (International 
Personality Item Pool) (chronbachs alpha α mellan .87 till .90) som mäter 
personlighet enligt femfaktormodellen samt PID-5 (The Personality 
Inventory for DSM-5) (chronbachs alpha α mellan .76 till .89). Insamlade 
data analyserade i SPSS med hjälp av de statistiska verktygen envägs-anova, 
oberoende t-test, Pearsons korrelation (r) samt regressionsanalys. Resultaten 
visade att 1) det personlighetsdrag som urskilde sig mest var openness. Den 
största skillnaden noterades mellan studenter inom personal och 
beteendevetenskap samt data och IT där beteendevetare hade högre 
medelvärde av openness fasetter intellect och emotionality. 2) Resultatet 
visade att personlighetsdraget neuroticism bäst predicerade studentens 
upplevda svårighet och att sambandet var positivt. Det resultat föreliggande 
studie visat menar vi skulle kunna vara till nytta vid förbättring och 
utveckling av framtida akademiska utbildningar.  
 
Nyckelord: Femfaktormodellen (Big five), personlighet, utbildningsval, 
upplevd svårighet 
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Have you chosen the right academic major?: A study on the 
relationship between personality and the choice of academic major 

 
Research on the relationship between personality and academic majors has 
been conducted in some countries, but not in Sweden to the extent of our 
knowledge. Our aim with this study is therefore to cover this knowledge gap 
in Swedish academy. Another purpose was to explore if there was a 
relationship between a students’ personality traits and how difficult they 
found their education. The following questions were formulated: 1) Does 
personality differ between groups in various academic majors? 2) Is there a 
connection between a student’s personality and the perceived difficulty? The 
participants were students and former students at Swedish universities. The 
total number of participants was 114 (56% women). The survey used 
consisted of two personality-tests: IPIP-120 (International Personality Item 
Pool) (chronbachs alpha α ranged from .87 to .90) that measures personality 
according the Big-five theory, and PID-5 (The Personality Inventory for 
DSM-5) (chronbachs alpha α ranged from .76 to .89). The collected data was 
analyzed with SPSS and the statistical tools: One-way ANOVA, independent 
t-test, Pearsons correlation (r) and regression analysis. Our results showed 
that, 1) the personality dimension that differentiated the most were openness, 
this between behavioral science students and computer science students, 
where the behavioral science students had the highest openness scores. 2) 
The result also demonstrated that the trait neuroticism was the best predictor 
of how difficult the students experienced their education. The results of this 
study could be very useful in the development and improvement of future 
universities and educations. 
 
Keywords: The Big Five, personality, academic major, difficulty level  
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I nästan ett sekel har differentialpsykologiska forskare återkommande genomfört studier som 
syftar till att finna prediktorer för akademisk prestationsnivå (Binet & Simon, 1905; Busato, 
Prins, Elshout, & Hamaker, 2000; Elshout & Veehman, 1992; Harris, 1940). 
Differentialpsykologi är läran om hur individer skiljer sig åt. Kopplingen mellan olika 
personlighetsdrag och akademisk prestation har under senare år likaså utforskats av flera 
forskare (Lievenes, Coetsier, De Fruyt & De Maeseneer, 2002; Chamorro‐Premuzic & 
Furnham, 2003a). Det vår studie syftar till att undersöka, kopplingen mellan personlighet och 
val av akademisk utbildning, är dock fortfarande relativt outforskat och har så vitt vi vet inom 
en svensk kontext inte tidigare genomförts. Vi förmodar att individer i framtiden kommer att 
ställa ytterligare krav på sin utbildning vad gäller kvalitet och anpassning. Vi finner ämnet 
högst intressant och tror att kunskap inom detta kan leda till ökad kvalitet inom framtidens 
utbildningar. Vi menar även att personlighet skulle kunna fungera som vägledning för de som 
känner sig osäkra i sitt utbildningsval. Beträffande det andra syftet, att undersöka om 
personlighet påverkar hur svår studenten upplever utbildningen, finner vi det lämpligt att 
undersöka och potentiellt kunna urskilja vilka studenter som kräver extra stöd under 
utbildningens gång.  
 
Personlighetsteorier 
 

Femfaktormodellen. Femfaktormodellen är en välanvänd teori inom området 
personlighetspsykologi (Costa & McCrae, 1992). Teorin menar att det finns fem framstående 
dimensioner som kallas för the big five, dessa är: neuroticism (känslomässig stabilitet), 
extraversion (utåtriktning), openness (öppenhet), agreeableness (vänlighet) samt 
conscientiousness (samvetsgrannhet) (Costa & McCrae, 1992). Dimensionernas avsikt är att 
ge en bild av människan som social varelse. Fasetterna under respektive dimension ses som 
specifika karaktärsdrag. Se dimensionerna med underliggande fasetter i Tabell 1. 
Personlighetspsykologi riktar in sig på att beskriva och förklara människans sätt att fungera 
och agera i vardagen. Personlighet är en av de faktorer som styr människans tankar, känslor 
samt beteenden och är relativt stabilt över tid (Costa & McCrae, 1992; Kajonius & Dåderman, 
2014). Femfaktormodellen har en utgångspunkt som menar att en människas personlighet har 
urskiljbara omfattande drag som inte påverkas av varken kultur eller situation (McCrae & 
Costa, 1997).  

Den första av dimensionerna inom femfaktormodellen är neuroticism (känslomässig 
stabilitet) som förklarar individens benägenhet för ångest, depressiva reaktioner, upplevelser 
av ilska samt sårbarhet (Kajonius & Dåderman, 2014). Vid hög grad av neuroticism så upplevs 
dessa känslor som starkare medan vid låg grad av neuroticism så känner sig individen trygg, 
lugn och behärskad. En annan dimension är extraversion (utåtriktad) som mäter individens nivå 
av utåtriktning. Denna dimension berör individens benägenhet att prata, synas samt höras 
(Costa & McCrae, 1992). Individer med hög extraversion tycker om att vistas i större grupper 
och sammanhang samt är ofta energiska och optimistiska. Vid lägre nivå av extraversion är 
individen inåtvänd, reserverad och föredrar ensamhet (Costa & McCrae, 1992). Dimensionen 
openness (öppenhet) förklarar individens benägenhet av att vara öppen för nya erfarenheter, 
vara nyfiken och experimenterande (McCrae & Costa, 1997; Kajonius & Dåderman, 2014). En 
individ med hög grad av openness uppskattar konst, är fantasirik, gillar nya idéer och 
upptäckter (Costa & McCrae, 1992). En individ med låg grad av openness är mer praktisk och 
traditionell. Nästa dimension, agreeableness (vänlighet), handlar i sin tur om en individs 
förmåga att vilja samarbeta med andra människor (John & Srivastava, 1999). Att vara 
empatisk, lyhörd och omtänksam gentemot människor i sin omgivning hör också till 
dimensionen agreeableness. En individ med hög grad av agreeableness är hjälpsam och 
samarbetar gärna med andra (Kajonius, Persson & Jonasson, 2015). En individ med låg grad 
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av agreeableness är istället kritisk, skeptisk, står gärna på sig och hävdar sin rätt. Teorins sista 
dimension, conscientiousness (samvetsgrannhet), handlar om noggrannhet, självdisciplin och 
målmedvetenhet (McCrae & Costa, 1997; Kajonius, Persson & Jonasson, 2015). En individ 
med hög grad av conscientiousness är samvetsgrann och organiserad, har höga mål och strävar 
alltid efter att uppnå dem (John & Srivastava, 1999). En individ med låg grad av dimensionen 
är istället inte speciellt organiserad och har ofta låg självdisciplin (John & Srivastava, 1999).    
 
Tabell 1    
Big Five-dimensioner med tillhörande fasetter    
Personlighetsdrag (Dimensioner) Karaktärsdrag (fasetter) 
Neuroticism N1 Ångest,  
 N2 Irritationsbenägenhet 
 N3 Nedstämdhet 
 N4 Självosäkerhet 
 N5 Impulsivitet 
 N6 Stresskänslighet 
  
Extraversion E1 Tillgivenhet 
 E2 Sällskaplighet 
 E3 Självhävdelse 
 E4 Vitalitet  
 E5 Spänningssökande 
 E6 Gladlynthet 
  
Openness O1 Fantasi 
 O2 Estetik 
 O3 Känslor 
 O4 Aktiviteter 
 O5 Värderingar 

O6 Intellekt 
  
Agreeableness A1 Tillit 
 A2 Rättframhet 
 A3 Osjälviskhet 
 A4 Följsamhet 
 A5 Blyghet 
 A6 Ömsinthet 
  
Conscientiousness  C1 Duglighet 
 C2 Ordningssamhet 
 C3 Samvetsgrannhet 
 C4 Prestationssträvan 
 C5 Självdisciplin 
  C6 Eftertänksamhet 

Not. Egen sammanfattning av femfaktormodellen (Costa & McCrae, 1992). Varje bokstav och siffra (N1, E1, O1, 
A1 och C1) representerar dimensionen den tillhör. 
 

Som tabell 1 illustrerar finns det ett antal fasetter inom respektive dimension. Intellect 
(intellekt), som tillhör dimensionen openness, handlar om studentens förmåga att uppskatta 
svårlösta komplexa problem. Individer med höga värden är ofta nyfikna samt gillar att 
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diskutera och ställa frågor medan individer med lägre värden oftare vill ha raka svar på frågor 
de ställer samt att de inte uppskattar abstrakta och filosofiska diskussioner (Costa & McCrae, 
1992; John & Srivastava, 1999). Fasetten emotionality (känslor) återfinns under 
femfaktordimensionen Openess. Emotionality syftar till individens förmåga att 
uppmärksamma och uttrycka känslor (Costa & McCrae, 1992). En individ med hög grad av 
emotionality har lätt för att uppmärksamma och visa känslor medan individer med låga värden 
tenderar att inte visa känslor öppet. Anxiety (ångest) är en fasett under femfaktormodellens 
dimension neuroticism där höga värden innebär att individen ofta oroar sig mycket, antingen 
inför specifika situationer eller rent generellt och är ofta spänd och nervös. Individer med låg 
grad av anxiety är lugna och orädda (Costa & McCrae, 1992). Fasetten self conscious 
(självosäkerhet) återfinns under femfaktordimensionen neuroticism och berör individens 
självkänsla. Individer med höga värden tvivlar på sig själv och sin förmåga. De med låga 
värden har en högre tro på sig själva gentemot sin omgivning (John & Srivastava, 1999). Ovan 
nämnda fasetter återkommer i resultat- och diskussionsdel.  

 
Tabell 2   
PID-5 personlighetsdrag med tillhörande karaktärsdrag  
Personlighetsdrag (dimension) Karaktärsdrag (fasetter)  
Negative Affecitivity Ängslighet  
 Känslomässig instabilitet  
 Fientlighet  
 Perseveration  
 Begränsad förmåga till känslouttryck   
 Undergivenhet  
   
Detachment Anhedoni  
 Depressivitet  
 Undvikande av närhet   
 Misstänksamhet   
 Tillbakadragenhet  
   
Antagonism Uppmärksamhetssökande   
 Känslolöshet  
 Bedräglighet  
 Grandiositet  
 Manipulativt beteende   
   
Disinhibition Distraherbarhet   
 Impulsivitet   
 Ansvarslöshet   
 Rigid perfektionism   
 Risktagande   
   
Psychoticism  Excentricitet   
 Kognitiv och perceptuell dysreglering  

Ovanliga föreställningar och erfarenheter  
 

   
Not. Egen sammanfattning av maladaptiva personlighetsdrag (dimensioner) med karaktärsdrag (fasetter) (Markon 
et al., 2013) 
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PID-5 (Den maladaptiva femfaktormodellen). PID-5 står för The Personality Inventory 
for DSM-5 och är ett utvecklat verktyg som används vid personlighetsdispositioner över hela 
världen (Fossati, Krueger, Markon, Boroni & Maffei, 2013; DeYoung, Carey, Krueger & Ross, 
2016). Det är ett globalt verktyg inom maladaptiv psykologi som fokuserar på psykisk ohälsa 
(Fossati et al., 2013). De Fruyt, De Clercq, De Bolle, Wille, Markon och Krueger (2013) samt 
Suzuki, Samuel, Pahlen och Krueger (2015) beskriver i skilda studier att femfaktormodellens 
instrument tillsammans med instrumentet PID-5 kompletterar varandra i bedömningen av 
personlighet och ger en bredare bild vid undersökning av personlighet. Instrumenten (IPIP och 
PID-5) och de bakomliggande teorierna konvergerar varandra som övergripande modeller 
gällande generella, men även maladaptiva personlighetsdrag (De Fruyt et al., 2013; Thomas, 
Yalch, Krueger, Wright, Markon & Hopwood, 2012; DeYoung et al., 2016; Suzuki et al., 
2015). Det finns 5 dimensioner inom PID-5: negative affecitivity (negativ affekt), detachment 
(avstängdhet), antagonism (antagonism), disinhibition (dysinhibering) och psychoticism 
(psykotism) (Thomas et al., 2012). Dessa fem dimensioner består i sin tur av ett antal 
underfasetter (se Tabell 2). 

Som tidigare nämnt hävdar flera forskare att dimensionerna inom både PID-5 och 
femfaktormodellen samvarierar starkt (De Fruyt et al., 2013; Thomas et al., 2012; DeYoung, 
Carey, Krueger & Ross, 2016; Suzuki et al., 2015). Nedan följer beskrivningar av PID-5 
dimensionerna och dess motsvarighet i femfaktormodellen. Dimensionen negative affecitivity 
beskriver hur ofta och intensivt individen upplever negativa känslor (Thomas et al., 2012). 
Individer med höga värden känner ofta stor ångest och är känslomässigt labila. Denna 
dimension korrelerar positivt med femfaktormodellens dimension neuroticism (Markon, 
Quilty, Bagby & Krueger, 2013; Watson, Stasik, Ro & Clark, 2013). Den andra dimensionen, 
detachment, berör individens undvikande av sociala interaktioner och isolering från andra 
(Thomas et al., 2012). Dimensionen korrelerar starkt negativt med femfaktormodellens 
extraversion (Markon et al., 2013; Watson et al., 2013). En korrelation är ett annat ord för 
samband mellan två variabler (Field, 2013). Thomas et al. (2012) förklarar att teorins tredje 
dimension, antagonism, handlar om beteenden som motverkar goda relationer och samverkan 
med andra individer. Vid höga värden av antagonism är individen manipulativ och utnyttjar 
andra. Denna dimension korrelerar negativt med femfaktormodellens agreeableness (Markon 
et al., 2013; Watson et al., 2013). Den fjärde dimensionen, disinhibition, handlar om beteenden 
som baseras på impuls och låg grad av eftertänksamhet (Thomas et al., 2012). Individen 
upplevs ofta som oansvarig och impulsiv i sina handlingar. Denna dimension korrelerar 
negativt med femfaktormodellens dimension conscientiousness (Markon et al., 2013; Watson 
et al., 2013). Thomas et al. (2012) förklarar den sista dimensionen, psychoticism, genom att 
individer med höga värden ofta har avvikande uppfattningar om världen i allmänhet. Dessa 
individer upplevs ofta som motsägelsefulla och oklara i sitt tänkande. Denna dimension 
korrelerar positivt med femfaktormodellens dimension openness (Markon, et al., 2013; Watson 
et al., 2013).  

 
Tidigare forskning 
 

Vad påverkar oss i valet av utbildning? Lakhal, Frenette, Sévigny och Khechine (2012) 
menar att en individs personlighetsdrag kan fungera som vägledning vid val av högre 
akademisk utbildning hos individer som känner osäkerhet kring sitt utbildningsval. Studien har 
visat att utöver personlighet så påverkar även demografiska faktorer såsom föräldrarnas 
utbildningsnivå samt yrke, men även lön och socioekonomisk status (Lakhal et al., 2012). 
Individuella faktorer som exempelvis värderingar, självkänsla, personlighet och intressen 
påverkar också individen vid valet av akademisk utbildning (Lakhal et al., 2012; Porter & 
Umbach, 2006). Lakhal et al. (2012) menar att det är ett viktigt steg i livet att välja rätt 
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utbildning eftersom följden av att ha valt fel utbildning kan leda till missnöje på arbetet, men 
också generera i försämrade studie- och arbetsprestationer. Om en individ istället känner sig 
tillfredsställd med sitt val av utbildning så leder detta ofta till goda arbetsresultat och 
förbättrade studieprestationer. Lakhal et al. (2012) framhäver därmed vikten av att det finns ett 
intresse för den valda utbildningen som senare ska leda till ett arbete. 

Enligt Lakhal et al. (2012) så visar det sig att individer med högre värden av extraversion 
ofta tenderar att välja utbildningar som leder till sociala och företagsamma arbeten, medan 
individer med högre värden av openness ofta väljer utbildningar som leder till konstnärliga och 
kreativa yrken (Lakhal et al., 2012). Lakhal et al. (2012) lägger även fram resultat från tidigare 
forskning gällande ekonomistudenter. Forskarna presenterar data som antyder att 
ekonomistudenter tenderar att ha högre värden på extraversion samt att de har en högre grad 
av conscientiousness, men att de samtidigt har lägre värden på neuroticism, agreeableness och 
openness i jämförelse med studenter på andra utbildningar (Lakhal et al., 2012; Vedel, 2016).  

I en forskningsstudie av Chen och Simpson (2015) undersöktes vilka faktorer som 
påverkade individers val av utbildning vid högre studier när det gällde mer tekniska 
utbildningar inom matematik och ingenjörsvetenskap. De kom fram till att personlighet 
påverkade, men även att faktorer som etnicitet, kön och tidigare prestationer i grundskolan 
hade betydelse för om en individ skulle välja en teknisk utbildning (Chen & Simpson, 2015).  

Personlighet kopplat till studieprestation. En studie av Sanchez-Marin, Rejano-
Infante, och Rodriguez-Troyano (2001) har visat att studenter med hög grad av extraversion 
underpresterar inom den akademiska banan på grund av deras sällskaplighet, impulsivitet och 
tendens att lätt distraheras. Den negativa korrelationen (r) mellan akademiska resultat och 
neuroticism (-.35) är relativt stark (Hemphill, 2003) och förklaras bland annat i termer av stress 
och ångest under tentamen och examinerande moment och dylikt (Chamorro-Premuzic & 
Furnham, 2003b). Övergripande fann Chamorro‐Premuzic och Furnham (2003a) resultat som 
indikerade på att de starkaste prediktorerna för goda akademiska prestationer var 
conscientiousness (hög), neuroticism (låg) samt extraversion (låg). I andra termer lyckas 
studenter bäst om de är introverta, målmedvetna samt emotionellt stabila (Chamorro‐Premuzic 
& Furnham, 2003a).  
 

Personlighet och utbildning. Vedel (2016) har genomfört en studie i Danmark där hon 
mätt vilka personlighetsdrag som ofta förekommer inom olika utbildningar. Vedel riktar i 
denna forskning in sig på utbildningar inom ekonomi, juridik, medicin, statsvetenskap, 
humaniora, konstnärliga utbildningar samt inom psykologi, se sammanfattat resultat i Tabell 
3. Studien presenterar bland annat resultat som visade att studenter inom utbildningar som 
humaniora hade genomgående höga värden av neuroticism i jämförelse med andra 
utbildningsgrupper (Vedel, 2016). De studenter som tenderade att ha högre värden av 
extraversion var studenter inom statsvetenskap, juridik, ekonomi och medicin medan de 
utbildningar som hade lägre värden av dimensionen var utbildningar inom området humaniora 
(Vedel, 2016). Vedel presenterade även resultat som visade att studenter inom humaniora, 
psykologi och statsvetenskap tenderade att ha högre värden av openness. Studenter inom 
juridik och ekonomi hade lägre värden av agreeableness, medan studenter inom psykologi och 
medicin tenderade att ha högre värden (Vedel, 2016). De studenter som hade högre värden av 
conscientiousness var studenter inom medicin och psykologi medan studenter inom humaniora 
tenderade att ha lägre värden av conscientiousness (Vedel, 2016). Vedel (2016) kom slutligen 
fram till att personlighet har en betydande roll för val av utbildning och skiljer sig utifrån vilken 
akademisk utbildning individen valt att läsa. 
 
 
Tabell 3 
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Relationen mellan personlighet och akademisk utbildning 
Författare Land Resultat på personlighetstest mellan 

utbildningsgrupper  
Antal deltagande 
totalt 

Lievenes et 
al. (2002) 

Belgien  N – Studenter inom humaniora hade högre värden 
än ingenjörsvetenskap, juridikstudenter samt 
ekonomistudenter. (p < .05) 

 

N = 785 

  E – studenter inom medicin tenderade att ha högre 
värden än studenter inom ingenjörsvetenskap 
och humaniora. (p < .05) 

  

 

  O – Studenter inom humaniora, psykologi och 
pedagogik tenderade att ha högre värden än 
studenter inom ingenjörsvetenskap, juridik och 
ekonomi. (p < .05)  

 
A – studenter inom medicin tenderade att ha högre 

värden än studenter inom ekonomi och 
statsvetenskap. (p < .05) 

 
C – Studenter inom ekonomi, ingenjörsvetenskap 

och juridik tenderade att ha högre värden i 
jämförelse med studenter inom humaniora, 
psykologi och pedagogik. (p. < 05) 

 

 

Vedel 
(2016) 

Danmark N – Studenter inom konst och humaniora tenderade 
att ha högre värden än medicin- och 
ekonomistudenter. (p < .05) 

 
E – Studenter inom medicin och statsvetenskap 

hade högre värden än studenter inom konst och 
humaniora. (p < .05) 

 
O – Studenter inom konst samt humaniora samt 

statsvetenskap tenderade att ha högre värden än 
studenter inom juridik och ekonomi (p < .05) 

 
A – Studenter inom medicin, psykologi samt konst 

och humaniora tenderade att ha högre värden än 
ekonomi- och juridikstudenter. (p < .05) 

 
C – Studenter inom medicin och psykologi hade 

högre värden i jämförelse med konst och 
humaniora (p < .05) 

 

N = 1067  

Not: Egen sammanfattning av resultat från två studier Lievenes et al. (2002) och Vedel 2016), N = deltagarantal. 
N = Neuroticism, E = Extraversion, O = Openness, A = Agreeableness, C = Conscientiousness. 
 

Lievens, Coetsier, De Fruyt, och De Maeseneer (2002) genomförde i Belgien en studie 
vars syfte var att kartlägga personligheten hos medicinstudenter. Studien involverar såväl andra 
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akademiska grupper såsom ekonomistudenter, ingenjörer och psykologistudenter samt en rad 
andra akademiska studentgrupper. Samtliga studenter ur respektive grupp genomförde 
personlighetstesten NEO-PI-R (240 frågor) som sedan analyserades för att undersöka om det 
fanns några statistiskt signifikanta skillnader mellan de tillfrågade grupperna beträffande 
personlighet (Lievens et al., 2002). Lievens et al. (2002) analyserade samtlig data genom 
MANOVA-test samt Tukey’s honestly significant difference test. Resultatet visade följande 
(se Tabell 3).    

Sammanfattningsvis konstaterade Lievens et al. (2002) att det fanns ett antal signifikanta 
skillnader mellan de olika akademiska grupperna och dimensionerna ur femfaktormodellen. 
Studenter inom det samhällsvetenskapliga fältet hade signifikant högre värden av neuroticism 
än de som studerade ingenjörsvetenskap, juridik, ekonomi och pedagogik (p < .05). 
Medicinstuderande var den grupp som visade högst värden av extraversion, signifikant högre 
(p < .05) än de inom ingenjörsvetenskap, humaniora, juridik, ekonomi, psykologi och 
pedagogik. Slutligen fann även Lievens et al. (2002) signifikanta skillnader mellan de olika 
grupperna och variabeln openness. Humaniora, psykologi- samt pedagogikstudenter visade 
betydligt högre värden av openness än studenter inom ingenjörsvetenskap, ekonomi och 
juridikprogram (p < .05) (Lievens et al., 2002).      
 
Syfte  
 
Då studier kring personlighet enligt femfaktormodellen kopplat till val av utbildning enbart 
gjorts i andra länder men inte i Sverige så vitt vi vet så syftar vi till att undersöka om 
personlighet skiljer sig åt mellan svenska studenter beroende på vilken utbildning de läser. Vi 
avser att ta reda på om studenter inom samma utbildning tenderar att ha liknande 
personlighetsprofiler kopplat till teorierna Big Five och maladaptiv femfaktormodell som 
presenterats i den inledande texten. Vi har använt oss utav PID-5 för att fånga upp den varians 
i personlighet och de skillnader som femfaktormodellen inte fångar upp och på så vis anser vi 
att det ska ge en kompletterande bild av hur personligheten ser ut hos svenska studenter. Detta 
eftersom det visat sig att PID-5 med fördel används som komplement till femfaktormodellen 
vid undersökning av personlighet (De Fruyt et al., 2013; Watson et al., 2013; Thomas et al., 
2012; DeYoung et al., 2016). Dessutom skiljer sig vår studiedesign från tidigare studier då vi 
använder oss utav två personlighetstest (IPIP-120 och PID-5), liknande studier har oftast 
använt sig utav antingen NEO-PI-R, BFI eller IPIP-skalan.  

Utöver utbildningsval avser vi också att studera om personlighet har ett samband med hur 
svår den valda utbildningen sedan upplevs. Vi avser att undersöka detta då kunskap inom ämnet 
skulle kunna användas vid prediktion för vilka studenter som kräver extra stöd under sin 
utbildning.   

 
Frågeställningar 
 

1. Skiljer sig personlighet mellan olika akademiska utbildningsgrupper? 
2. Finns det samband mellan personlighet och hur svår studenten upplever utbildningen?  

 
Hypotes 1: Vi tror att personlighet kommer att skilja sig utifrån den utbildning som studenten 
läser. Tidigare studier (Lievenes et al., 2002) har visat att psykologistudenter haft 
genomgående höga värden av femfaktormodellens dimension openness, vi förmodar att detta 
resultat upprepas även i vår studie.  
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Hypotes 2: Vi tror att personlighet kommer att påverka hur svår studenten upplever sin 
utbildning. Utifrån tidigare forskning och kunskap tror vi att dimensionen neuroticism kommer 
att vara det personlighetsdrag som uppvisar starkast samband.  
 

Metod 
 
Val av metod 
 
För att besvara våra frågeställningar, om det finns samband mellan personlighet och 
utbildningsval samt om det finns samband mellan personlighet och hur svår studenten upplever 
sin utbildning, och uppnå studiens syfte så valde vi att arbeta med kvantitativ forskningsmetod. 
Vi valde denna insamlingsmetod då kvantitativa data anses vara bättre att använda vid en 
jämförande studie där man söker efter skillnader mellan våra informantgrupper (Howitt & 
Cramer, 2010). Kvantitativ metod passar även bättre då vi ville undersöka en större population, 
detta för att få en generell bild av hur det kan se ut i befolkningen bland studenter vid svenska 
högskolor och universitet. Dessutom lämpar sig en kvantitativ metod bättre vid undersökning 
av personlighet, detta eftersom personlighet med fördel undersöks via enkäter med 
självskattningsskalor (Gosling, Rentfrow & Swann, 2003).  
 
Deltagare och urval 
 
Vår utvalda grupp var studenter som för nuvarande studerar eller har avlutat en utbildning vid 
en svensk högskola eller universitet. Vårt urval var av icke slumpmässig karaktär då vi vände 
oss mot studenter, främst inom vårt eget lärosäte (Högskolan Väst), men även vänner och 
bekanta som studerat på andra lärosäten. Detta gjorde vi medvetet för att försöka få ett så stort 
stickprov som möjligt. Vi försökte få en bredd när det gällde de olika utbildningar som vi ville 
undersöka och riktade in oss på övergripande ämnen där de mer specifika utbildningarna kunde 
samlas under. De utbildningar vi riktade in oss på var läkare och sjuksköterskor, studenter som 
läser data- och IT-utbildningar, teknik samt ingenjörsvetenskap, personalvetare och 
beteendevetare, lärare och pedagoger samt fastighetsmäklare, ekonomer och jurister (se Tabell 
4). De studenter som placerades under gruppen övrigt räknades i detta fall som bortfall 
eftersom vi inte kunde använda dem i någon analys, under kategorin övrigt fanns 13 svar, vilket 
motsvarar 11,6% av samtliga svar. Antal respondenter på enkäten var 114 personer varav 
56,3% av de svarande var kvinnor och 43,7% av de svarande var män. Åldern mellan de 
deltagande respondenterna sträckte sig från 20 – 63 år, där medelåldern låg på 25,5 år. 
Majoriteten (52,3%) av de svarande studerar sitt tredje år eller har studerat i 3 år.  
 
Tabell 4    
Antal deltagare utifrån utbildning  
Utbildning Antal deltagande studenter (N)   
Personalvetare/beteendevetare 30 (27%)  
Sjuksköterska/Läkare 6 (5%)  
Data och IT 22 (19%)  
Ekonomi/fastighetsmäklare/jurister 16 (14%)  
Lärare/pedagog 10 (9%)  
Teknik/Ingenjör 16 (14%)  
Övrigt 13 (12%)  

Not: N = antal deltagande studenter, sammanlagt 114 respondenter 
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Procedur 
 
Enkäten var internetbaserad och vi använde oss utav programmet Google docs vid utformning 
av enkäten och insamling av data. När enkäten var färdigställd så delade vi ut den via sociala 
medier, främst via Facebook. Vi gjorde detta för att kunna nå ut till en stor andel studenter i 
Sverige, delvis våra egna vänner som studerar, men även våra vänners vänner som studerar. 
Valet att använda Facebook som forum för att dela ut enkäten ansåg vi vara lämpligt då största 
delen av målgruppen är yngre och därmed ofta är aktiva Facebook-användare (Duggan & 
Brenner, 2013). På så vis ansåg vi att vi skulle kunna nå ut till en stor grupp studenter runt om 
i Sverige. Den uppskattade tiden det tog att fylla i enkäten var 15-20 minuter, något som 
informerades om i samband med utdelningen av enkäten. Vi tog även kontakt med ett flertal 
programansvariga för olika utbildningar på Högskolan Väst för att genom dem få tag i 
ytterligare studenter. I inledningsprocessen skedde kontakten via mail och vi gick sedan ut i 
klassrum för att informera om vår studie. Studenterna fick via en mailadress meddela oss om 
de ville medverka i studien, om de valde att medverka i studien så fick de enkäten utskickad 
till sin mail. Utfallet av detta resulterade i att vi endast besökte en klass då flertalet 
programansvariga inte visade intresse, procentuellt sett gav detta klassbesök mycket god 
utdelning då större delen av klassen ställde upp och medverkade i vår studie. Eftersom enkäten 
var internetbaserad och genomfördes med hjälp av en dator så gavs det möjlighet för studenten 
att svara när denne hade tid.  
 
Instrument 
 
Vår enkät bestod av två personlighetstest, IPIP-120 och PID-5, samt ett antal bakgrundsfrågor. 
Dessa undersökte bland annat kön, ålder samt antal år som studerande, men även hur svår 
studenterna upplevde sin utbildning samt om utbildningen var deras förstahandsval. Vi valde 
att använda oss utav dessa två personlighetstest eftersom flertalet forskare hävdar att 
instrumenten tillsammans ger en tydligare och mer komplett bild vid 
personlighetsdispositioner (Stepp, Yu, Miller, Hallquist, Trull & Pilkonis, 2012; Thomas et al., 
2012). 

Ursprungsenkäten, IPIP-NEO, som används som verktyg för att mäta femfaktormodellen 
består av 300 frågor (Maples, Guan, Carter & Miller, 2014; Johnson, 2014). Enkäten som vi 
använt oss utav är en förkortad version på 120 frågor som heter IPIP-120. Enligt studier så går 
det minst lika bra att använda sig utav den förkortade versionen vid mätning av personlighet 
enligt femfaktormodellen (Maples et al., 2014; Gómez-Fraguela, Villar-Torres, González-
Iglesias & Luengo, 2014; Johnson, 2014). Enligt Maples et al. (2014) så har den förkortade 
versionen ett chronbachs alpha (α) som varierade mellan .87 till .90 där medianen för samtliga 
dimensioner låg på .88 (Maples et al., 2014) vilket gör det till ett av de mest tillförlitliga 
personlighetstester som finns. Chronbachs alpha (α) för fasetterna varierade mellan .62 till .88 
med en median på .78 (Maples et al., 2014). En riktlinje brukar vara att alpha-värden (α) över 
.70 ses som ett mått på god reliabilitet (Field, 2013).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Ursprungsenkäten, Personality Inventory (PID-5), består av 220 frågor, medan versionen 
av enkäten som vi använt oss utav består av 100 frågor. Enligt en ny studie av Maples et al. 
(2015) så framgår det att den förkortade versionen av PID-5 är ett bättre mått än 
ursprungsenkäten. Den förkortade versionen av PID-5 har ett chronbachs alpha (α) gällande 
dimensionerna som varierar mellan .76 till .89 (Maples et al., 2015). Den förkortade versionen 
av PID-5 var även att föredra då enkäten gick snabbare att genomföra vilket vi tror ledde till 
att fler respondenter valde att svara på enkäten. PID-5 mäter personlighet enligt den 
maladaptiva femfaktormodellen (Fossati et al., 2013). 
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Analys av data 
 
Initialt gjorde vi en Scatter plot i SPSS för att undersöka om det fanns avvikande värden i datan. 
Detta gjorde vi eftersom våra grupper var så pass små att ett avvikande svar skulle kunna ge 
en helt annan styrka på korrelationer samt varianstester. Internt bortfall påverkade inte 
resultatet, eftersom vi i stort sett inte hade några. Internt bortfall avser obesvarade frågor i 
enkäten (Field, 2013).   

Då vi undersökte om personlighet påverkar utbildningsvalet samt om det fanns samband 
mellan personlighet och hur svår studenten upplever sin utbildning så har vi sammanställt 
samtliga enkätsvar och behandlat dem i statistikprogrammet SPSS. Då vi undersökte om 
personlighet skilde sig mellan de olika utbildningarna så använde vi oss utav envägs-ANOVA 
som analysverktyg. I ANOVA-analyserna undersökte vi skillnader mellan de olika grupperna 
både utifrån femfaktormodellens dimensioner liksom den maladaptiva femfaktormodellen 
(PID-5) och dess dimensioner. 

När vi endast sökte efter skillnader mellan två utvalda grupper använde vi oss utav 
oberoende t-test, detta gjordes mellan grupperna beteendevetarstudenter och data och IT-
studenter. Först gjorde vi ett oberoende t-test där vi kollade femfaktormodellens dimensioner 
mellan dessa två grupper. Sedan gjordes ett nytt oberoende t-test mellan grupperna där vi 
testade två fasetter (emotionality och intellect) ur femfaktormodellens dimension openness. 

En del av syftet var även att undersöka sambandet mellan personlighet och upplevd 
svårighet. Detta gjorde vi genom två regressionsanalyser där den beroende variabeln var 
upplevd svårighet. Femfaktormodellens dimensioner användes i regressionen som oberoende 
variabler. Vi gjorde sedan en ny regressionsanalys där den beroende variabeln var densamma 
som innan, de oberoende variablerna blev denna gång fasetterna inom neuroticism. Vi gjorde 
även två korrelationsanalyser med samma variabler som i regressionsanalyserna för att se om 
resultatet blev detsamma.  
 
Etiska överväganden 
 
Gällande etiska överväganden så har vi valt att ta hänsyn till de fyra obligatoriska 
forskningsetiska principerna, nämligen informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2012). I samband med 
utdelandet av enkäten fanns skriftlig information kring de etiska forskningsprinciperna, bland 
annat att syftet med studien som var att undersöka kopplingen mellan personlighet och 
utbildningsval. Gällande samtyckeskravet så fanns även information om att deltagandet i 
studien var frivilligt och att informanterna när som helst kunde välja att avbryta sin medverkan 
i studien. I den skriftliga informationen nämndes det även att svaren som lämnas inte kommer 
att kunna kopplas till den svarande informanten vilket gör att vi även tog hänsyn till 
konfidentialitetskravet. Eftersom vår enkät bestod av två tester baserade på självskattning går 
det inte att spåra svaren tillbaka till respondenten. Dessutom undersökte någon av frågorna inte 
sådant som kan upplevas som känslig information, exempelvis religion eller politik. Det finns 
uppfattningar om att instrumentet PID-5 enbart används vid psykopatologiska undersökningar, 
dock menar flertalet framstående forskare att instrumentet används på normalpopulationer över 
hela världen och i första hand vid personlighetsdispositioner (Stepp et al., 2012; De Fruyt et 
al., 2013; Hengartner, Ajdacic-Gross, Rodgers, Müller & Rössler, 2014; Thomas et al., 2012; 
Fossati et al., 2013; DeYoung et al., 2016). Slutligen informerade vi de deltagande 
respondenterna kring vad deras svar skulle användas till, i vårt fall en forskningsstudie på 
kandidatnivå. På så vis har vi även täckt nyttjandekravet och därmed har vi haft samtliga fyra 
forskningsetiska principer i åtanke.  
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Resultat 
 
Jämförelser mellan utbildningsgrupper och femfaktormodellerna.  
 
Skillnader mellan utbildningsgrupperna och femfaktormodellen (FFM)s dimensioner går att se 
i Figur 1.  

 
Figur 1. Figuren visar hur personlighetsdragen ur femfaktormodellen (neuroticism, 
extraversion, openness, agreeableness och conscientiousness) skiljer sig beroende utifrån de 
utbildningar vi undersökt. Första stapeln under varje studentkategori indikerar nivån av 
neuroticism. Som synes skiljer det sig inte nämnvärt åt, men den grupp med lägst värden var 
läkar- och sjuksköterskestudenter. Den andra stapeln under varje utbildningskategori indikerar 
graden av extraversion. Den tredje stapeln under varje studentkategori visar nivån av openness, 
den fjärde indikerar nivån av agreeableness och den femte graden av conscientiousness. 
Staplarna visar varje grupps medelvärde.  

För att undersöka om det fanns statistiska skillnader mellan grupperna i Figur 1, gjorde 
vi en variansanalys (ANOVA). Denna visade att det fanns en skillnad mellan utbildningarna 
data och IT samt beteendevetare och dimensionen openness. Ett oberoende t-test visade 
skillnaden mellan personalvetare (M = 19.32, SD = 3.38) och data och IT (M = 17.48, SD = 
3.00), denna skillnad var statistiskt signifikant (p < .05). Specifikt analyserade vi om det skiljde 
sig mellan beteendevetenskapliga program (inklusive psykologer) och data/it relaterade 
utbildningar med hjälp av oberoende t-test. Detta visade att det förelåg en signifikant skillnad 
i openness-fasetten emotionality där beteendevetare hade högre medelvärde (M = 22.8, SD = 
4.19), och data och it hade lägre medelvärde (M = 18.1, SD = 3.82) (t = 4.10, p < .01). 
Skillnaden mellan beteendevetare (M = 22.13, SD = 5.8) och data och IT (M = 17.71, SD = 6.3) 
beträffande openness-fasetten intellect var även den statistiskt signifikant (t = 2.59, p < .01) 
(Se Tabell 7). 
 
Tabell 7 
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Oberoende t-test mellan två utbildningsprogram och två fasetter inom openness 
 Typ av utbildning N M SD t p 
O3 Emotionality PV/BV 30 22.80 4.19   

DIT 21 18.10 3.82 4.10 .00 

O5 Intellect PV/BV 30 22.13 5.80   
DIT 21 17.71 6.30 2.59 .01 

Not: N = deltagarantal, M = medelvärde, SD = standardavvikelse, t = mått på varians i spridning mellan två 
medelvärden, p = signifikansnivå, PV = Personalvetare, BV = Beteendevetare, DIT = Data/IT 
 

 
Figur 2. Figuren demonstrerar hur dimensionerna i PID-5 (negative affecitivity, antagonism, 
disinhibition, psychoticism och detachment) skiljer sig mellan studenterna inom de olika 
utbildningarna. Första stapeln under varje studentkategori indikerar på nivån av antagonism, 
den andra stapeln visar nivån av psychoticism, den tredje visar graden av negative affecitivity 
inom respektive grupp. Den fjärde stapeln indikerar nivån av detachment och den femte visar 
graden av disinhibition. Samtliga av dessa staplar i figuren visar medelvärdet inom respektive 
grupp.  Den enda dimensionen med statistiskt signifikanta skillnader mellan grupperna var 
antagonism. Ekonomi-, juridik- och mäklarstudenter var den grupp med högst medelvärde på 
antagonism (M = 1.18, SD = .48) (p < .01).   

 
Regressionsanalys, upplevd svårighetsgrad kopplat till personlighet   
 

I denna regressionsanalys var det personlighetsdimensionen neuroticism som urskilde sig 
mest (β = .40), detta resultat var statistiskt signifikant (p < .01) (se Tabell 7). 18% (R square = 
.18) av den totala variansen i den beroende variabeln (upplevd svårighet) förklaras av de 
oberoende variablerna (neuroticism, extraversion, openness, agreeableness och 
conscientiousness). Detta är en signifikant modell (F(5,111) = 4.59, p < .01).  
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Vid en korrelationsanalys av femfaktormodellens dimensioner och upplevd svårighet var 
det endast dimensionen neuroticism som urskilde sig (r = .31)(p < .01). 
 
Tabell 7 
Regressionsanalys och dimensionerna inom femfaktormodellen 
 B SD β r    p 
 (Intercept) 1.40 .79   .08 
Neuroticism .08 .02 .40 .31** .00 
Extraversion .01 .02 .10 -.12 .60 
Openness -.03 .02 -.13 -.17 .16 
 Agreeableness .05 .02 .23 .18 .02 
Conscientiousness .01 .02 .08 -.00 .50 
Not: Beroende variabel = Hur svår upplever du din utbildning?, ** = Korrelationen är signifikant på 0.01-nivån,  
B = ostandardiserade värden, SD = standardavvikelse, β = standardiserade värden, r = samband mellan beroende 
variabel och oberoende variabel (samband mellan svårighet och femfaktormodellens dimensioner), p = 
signifikansnivå (regression) 

 
En ny regressionsanalys gjordes sedan som omfattade samtliga fasetter under neuroticism 

(se Tabell 8). Denna regressionsanalys gjordes då neuroticism var den dimension som urskilde 
sig mest i regressionsanalysen ovan (se Tabell 7) och vi ville undersöka om det fanns någon 
specifik fasett som låg bakom resultatet. De fasetter som urskilde sig då var self-conscious (β 
= .24) (p < .05). Fasetterna anxiety (β = .17) och vulnerability (β = .16) urskilde sig också, de 
hade dock ingen statistisk signifikans (p > .05). I denna regressionsmodell är det 15% (R square 
= .15) av den totala variansen i den beroende variabeln (upplevd svårighet) som förklaras av 
de oberoende variablerna (anxiety, anger, depression, self-conscious, immoderation och 
vulnerability). Denna modell var signifikant (F(6.109) = 3.02, (p < .01).  

Vid en korrelationsanalys av fasetterna inom neuroticism och upplevd svårighet var det 
anxiety (r = .32) (p < .01) och self-conscious (r = .32)(p < .01) som visade starkast samband 
med den upplevda svårigheten.   

 
Tabell 8 
Regressionsanalys med fasetterna inom neuroticism kopplat till upplevd svårighet 
 B SD β r p 
 (Intercept) 2.66 .31   .00 
N1 Anxiety .02 .02 .17 .32** .22 
N2 Anger -.01 .01 -.06 -.02 .56 
N3 Depression -.01 .02 -.09 .23* .51 
N4 Self-conscious .03 .02 .24 .32** .03 
N5 Immoderation -.00 .02 -.02 .06 .86 
N6 Vulnerability .02 .02 .16 .26** .22 
Not: Beroende variabel = Hur svår upplever du din utbildning? **. = Korrelationen är signifikant på 0.01-nivån, 
*. = Korrelationen är signifikant på 0.05-nivån, B = ostandardiserade värden, SD = standardavvikelse, β = 
standardiserade värden, r = samband mellan beroende variabel och oberoende variabel (samband mellan 
svårighet och neuroticism-fasetter), p = signifikansnivå (regression) 
 
 
 

Diskussion 
 
Det första syftet var att undersöka om personlighet skiljer sig åt mellan svenska studenter 
beroende på vilken utbildning de läser. Vi ville ta reda på om studenter inom samma utbildning 
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tenderar att ha liknande personlighetsprofiler kopplat till teorierna (Femfaktormodellen och 
PID-5).  

Det andra syftet var att undersöka om det fanns något samband mellan studenternas 
personlighet och hur svår de upplever sin utbildning. Med hjälp av de analyser som vi redogjort 
för lyckades vi finna det resultat som finns presenterat i resultatdelen ovan.  
 
Resultatdiskussion  
 
Resultatet från femfaktormodellen stämde överens med vår första hypotes om att personlighet 
skulle skilja sig beroende på vilken utbildning som studenten läser. Våra analyser har visat att 
personlighetsdimensionen openness och då främst underfasetterna emotionality och intellect 
skilde sig mellan grupperna bestående av beteendevetar- och psykologistudenter samt data och 
IT-studenter. Det var enbart mellan dessa grupper det fanns statistiskt signifikanta skillnader. 
Beteendevetare var den grupp som hade högst medelvärden gällande fasetterna. Intellect-
fasetten handlar om studentens förmåga att uppskatta svårlösta komplexa problem. Dessa 
individer är ofta nyfikna samt gillar att diskutera och ställa frågor medan studenter med lägre 
värden oftare vill ha raka svar på frågor de ställer samt att de inte uppskattar abstrakta och 
filosofiska diskussioner (Costa & McCrae, 1992; John & Srivastava, 1999). Dessa två 
utbildningar skiljer sig åt en hel del, personal- och beteendevetarstudenten studerar 
organisationer och människor i en samhällskontext. Vidare har utbildningen ofta inriktningar 
mot bland annat sociologi, psykologi och pedagogik, dessa ämnen är ofta komplexa och i viss 
mån filosofiska. Utbildningar inom data och IT är i sin tur ofta mer logiska i sin karaktär och 
studenterna arbetar med programmering och IT-utveckling, vi finner det inte lika nödvändigt 
att delta i filosofiska diskussioner samt hantera abstrakta problem för att klara av denna typ av 
utbildning. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de studenter med högre grad av intellect 
(beteendevetarstudenter) passar för sin utbildning då mycket kunskap är abstrakt och filosofisk 
och därmed kräver högre grad av intellekt vid tolkningar av verkligheten. Detta resultat, att 
personlighet skiljer sig åt beroende på utbildning, anser vi skulle kunna öppna upp för vidare 
forskning och på sikt bidra med användbar information för lärare och andra som är 
yrkesverksamma inom olika utbildningsinstitutioner. Personlighet är nämligen något som 
enligt Vedel (2016) kan användas för att anpassa vissa undervisningsmetoder, detta skulle 
kunna leda till att studenterna förbereds på ett bättre sätt inför olika examinerande moment och 
ges bättre förutsättningar vid inlärning. 

Vidare analys av underliggande openness-fasetter visade att fasetten emotionality var den 
som stack ut kraftigast mellan de två grupperna. Att studenter inom beteendevetenskapliga 
utbildningar visar högre värden av emotionality har vi två potentiella förklaringar till. Den 
första är att beteendevetenskapliga utbildningar domineras av kvinnor (Statistiska 
centralbyrån, 2015) som i sin tur ofta upplever och uttrycker mer känslor än män (Brebner, 
2003). Den andra förklaringen till den signifikanta skillnaden mellan de olika grupperna och 
facetten emotionality skulle kunna ligga i utbildningens innehåll. Personal- och 
beteendevetarstudenter har ett stort fokus på människor och psykologi vilket vi tror kan leda 
till att det passar individer som har lätt för att uppleva och uttrycka känslor. Enligt Lievenes et 
al. (2002) som vi tidigare hänvisat till uppges även här att studenter inom psykologiämnen har 
högre värden av openness, vilket överensstämmer med resultatet vi fått fram. Däremot säger 
Lievenes et al. (2002) resultat ingenting om värdet av openness-nivån hos studenter inom data 
och IT.  

Då vi fått fram att personlighet skiljer sig utifrån den utbildning som studenten läser så 
menar vi att personlighet skulle kunna fungera som vägledning för de individer som känner sig 
osäkra inför sitt utbildningsval. Enligt en studie av Vedel (2016) så framkommer det att det går 
att vägleda de individer som ställs inför ett val när de ska välja utbildning, de kan vägledas via 
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femfaktormodellens dimensioner. Detta kan i sin tur öka chansen att studenten blir mer 
framgångsrik och tillfredsställd inom utbildningen än de studenter som inte matchar den 
typiska personlighetsprofilen (Vedel, 2016). Vårt antagande kring detta är att om studenten 
trivs på sin utbildning så känner denne sig mer tillfredsställd. Enligt en studie vi tidigare nämnt 
så påverkar tillfredsställelse framtida prestationer gällande exempelvis skolarbete eller på 
arbetet (Lakhal et al., 2012). 

För att undersöka om några speciella personlighetsdrag kunde predicera den upplevda 
svårighetsgraden av utbildningen genomförde vi initialt en regressionsanalys och en 
korrelationsanalys där båda visade att neuroticism var det som bäst förklarade den upplevda 
svårigheten. Resultatet indikerade att individer med högre grad av neuroticism upplevde 
utbildningen som svårare att klara av. En ny regressionsanalys och korrelationsanalys gjordes 
därefter på fasetterna under neuroticism där regressionsanalysen visade att fasetten self 
conscious bäst förklarade den upplevda svårigheten. Korrelationsanalysen visade i sin tur att 
fasetterna self conscious och anxiety bäst förklarade den upplevda svårigheten. Vår tolkning 
av detta resultat är att de individer som har höga värden av self conscious ofta är självkritiska 
och har låga tankar om sig själv, sin förmåga och därmed upplever de utbildningen svårare att 
klara av. Beträffande anxiety tror vi att en individ som känner stor oro och nervositet upplever 
utmaningar och examinerande moment som svårare än vad de faktiskt är. Detta resultat är i 
linje med en studie av Furnham och Chamorro-Premuzic (2003a) som via forskning funnit att 
neuroticism ofta kan förklara sviktande studieprestationer. Vår andra hypotes, att personlighet 
påverkar den upplevda svårigheten, styrktes av resultatet vi fick fram. Tidigare forskning 
(Chamorro-Premuzic & Furnham, 2003b) hävdar dessutom att dimensionen conscientiousness 
skulle vara en signifikant prediktor till studieprestation. Detta resultat var dock ingenting som 
våra analyser visade på.  

Om vi bortser från femfaktorteorin och istället fokuserar på resultatet kopplat till PID-5 
så visade vårt resultat att enbart en av dimensionerna inom PID-5 hade statistisk signifikans, 
nämligen antagonism (se Figur 2 i resultat). Studentgruppen med ekonomer, fastighetsmäklare 
och jurister var den grupp med allra högst värde av antagonism. Värt att tillägga är att denna 
grupp även hade lägst värde av agreeableness vilket kan ses som en validering för det höga 
värdet antagonism gruppen visade. Detta resultat är i linje med tidigare forskning som visat att 
hög antagonism korrelerar negativt med femfaktormodellens dimension agreeableness (Suzuki 
et al., 2015; DeYoung et al., 2016). Någon förklaring eller hypotes till varför ekonomi- och 
juridikstudenter generellt visade högre värden av antagonism har vi dock ingen rimlig tolkning 
till i nuläget. 
 
Begränsningar med vår studie  
 
Vår studiedesign har bidragit till möjligheter och intressanta resultat liksom begränsningar och 
svårigheter. Den kategorisering vi skapat utifrån de olika utbildningarna vi undersökt har lett 
till små stickprov. Det totala respondentantalet (N = 114) kan i sin helhet vara ett fullgott 
stickprov vid analys, men i och med våra sju undergrupper (personalvetare/beteendevetare, 
sjuksköterskor/läkare, data och IT, ekonomi/fastighetsmäklare/jurister, lärare/pedagoger, 
teknik/ingenjör samt övrigt) blev antal svarande per grupp allt för få för att ge statistiskt 
signifikanta och tillförlitliga resultat.  

11% av de som svarade på vår enkät placerade sig under gruppen övrigt. De 11% som 
valt kategorin övrigt kunde inte användas i någon statistisk analys och räknas därmed som 
bortfall i studien. Med facit i hand hade vi nog valt att ta bort gruppen övrigt. Vi hade även 
kunnat skapa färre men bredare grupper som omfattat fler utbildningar, detta för att få större 
stickprov inom respektive grupp. Paradoxen med att skapa färre och bredare grupper är dock 
den ökade risken för slumpmässiga resultat då flera utbildningar slås ihop och likaså potentiella 
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personlighetsprofiler. I och med det låga antalet respondenter inom respektive grupp så 
försämras den externa validiteten då vi som tidigare nämnt inte kan dra slutsatser eftersom 
resultatet inte ger en representativ bild av den totala studentpopulationen i Sverige.   

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vi hade för många undergrupper i förhållande 
till det totala respondentantalet (N = 114) vilket var en av huvudorsakerna till att fler analyser 
inte blev statistiskt tillförlitliga. En annan brist som går att koppla till deltagarantalet var att vi 
initialt hade förväntat oss en större svarsfrekvens. Vi förväntade oss bättre respons bland de 
programansvariga för de olika utbildningarna, men det resulterade enbart i att vi fick komma 
till ett klassrum för att informera om vår studie. Vi hade dock kunnat ägna mer tid åt att ta 
kontakt med fler programansvariga samt påmint dem fler gånger. Ytterligare en brist är att 
personlighetstesterna bygger på självskattning och kan leda till att respondenterna svarar vad 
de tror och anser är socialt önskvärt. Detta kan exempelvis bero på att respondenterna känner 
personerna som genomför studien vilket kan medföra att de inte tror att de är anonyma och 
därför inte svarar sanningsenligt (Fischer, 1993).  
 
Sammanfattning och vidare forskning  
 
Sammanfattningsvis så stämde samtliga av våra hypoteser utifrån de resultat vi fått fram. 
Föreliggande studie har visat att personlighet hos individer skiljer sig åt beroende på vilken typ 
av utbildning de läser. Både tidigare forskning liksom data vi presenterat indikerar att det finns 
signifikanta skillnader mellan olika utbildningsgrupper och vissa personlighetsdrag. I vårt 
resultat var det främst personlighetsdimensionen openness och underfasetterna emotionality 
och intellect som urskilde sig mellan två grupper. Beträffande hur svår studenterna upplevde 
utbildningen kunde detta prediceras bäst genom dimensionen neuroticism och underfasetterna 
anxiety och self conscious. Detta resultat indikerade som tidigare nämnt att individer med 
högre grad av neuroticism (self conscious och anxiety) upplevde utbildningen som svårare att 
klara av. Det vi tror att vårt resultat kan bidra till är främst att öppna upp för vidare forskning 
som på sikt skulle kunna bidra med användbar kunskap som kan användas vid utformning och 
upplägg av olika utbildningar, delvis vid skapandet av nya utbildningsprogram men även vid 
utveckling och förbättring av befintliga utbildningar. Att känna till personlighetsskillnaderna 
mellan de olika studentgrupperna tror vi kan vara en nyckel till att skapa effektivare och mer 
anpassade utbildningar. Ur ett pedagogiskt perspektiv skulle kunskap inom ämnet kunna 
användas till att anpassa undervisningsformer och examinationer utifrån de olika 
personlighetsprofilerna som tenderar att existera inom respektive utbildningsgrupp. Detta tror 
vi i sin tur skulle kunna leda till att fler studenter klarar sin utbildning och känner sig mer 
motiverade att studera. Givetvis kan det vara en utmaning att utforma utbildningsprogram 
enbart utifrån det perspektiv vi belyser då det finns flera andra aspekter att ta hänsyn till vid 
utformningen av en utbildning. Förhoppningsvis kan vår studie bidra till ett ökat intresse för 
området och vidare forskning inom detta ämne. Återigen, vi båda är övertygade om att bredare 
kunskap inom detta område är en framtida nyckel för att universitet och högskolor ska kunna 
skapa attraktiva utbildningar som förbereder studenten för arbetslivet på ett optimalt sätt.  
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