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HEXACO och relationen till Self efficacy bland studenter 
 

Henrik Hultgren och Andreas Jeppsson 

 
 

Individens personlighet har länge varit under luppen av både lekmän och forskare. 

Den senaste egenskapspersonlighetsmodellen är HEXACO vilket denna 

undersökning använt sig av tillsammans med generell Self-efficacy. Vilka det är 

som studerar på eftergymnasiala utbildningar och vilka personligheter som har en 

korrelation med Generell Self-efficacy har varit syftet. Undersökningens har bestått 

av 120 deltagare vilka var förstaårsstudenter på Mälardalens högskola och deltog 

genom att svara på enkäter. Studien använde sig av Instrumenten HEXACO-Pi-R 

för att mäta personlighet och General Self-efficacy scale för att mäta Generell Self-

efficacy. Resultaten visar en positiv korrelation mellan Extraversion, Vänlighet, 

Samvetsgrannhet och Self-efficacy. Detta tyder på att det finns personlighetsdrag 

hos individer som är relaterade till större tro på sin egen förmåga på den undersökta 

högskolan. Studenterna uppvisade höga värden av personlighetsdimensionen 

Samvetsgrannhet. Detta ger tendenser av att studenters personlighet präglas av 

organisering, flitighet, perfektionism och försiktighet.  

    Keywords: HEXACO, General Self-efficacy, Personality, College students, Motivation 

 

 

Inledning 
 

Att studera på universitet och högskola är den högsta instansen för utbildningar som finns till 

för medborgarna i ett samhälle. I Sverigehar idag 42 % av befolkningen läst på en nivå som är 

högre än gymnasiet  (Statistiska centralbyrån, 2015).  Det är också en ökning från 200 000 

studenter år 1990 till de 400 000 studenter som studerar i dagsläget.  Detta innebär att dessa 

eftergymnasiala utbildningar är mer attraktiva idag och nås av fler människor än tidigare. 

Eftergymnasiala utbildningar är också den instans av utbildningar där det finns en stor mängd 

program och kurser vilket ger det ett brett urval av inriktningar. Av de som studerar på 

eftergymnasiala utbildningar är 66 % kvinnor och 34 % män.  

Efter avslutad eftergymnasial utbildning förväntas det av arbetsgivare att personen som har 

tagit del av sagd utbildning ska ha kunskaper kompatibla med de krav näringslivet ställer. För 

att en person som precis har kommit in på arbetsmarknaden ska agera på rätt sätt kan dennes 

tilltro till den egna förmågan vara mer avgörande än dennes faktiska kompetensnivå. Tilltron 

till den egna förmågan ses som grundläggande för motivation och handling. I och med det bör 

den stärkas under den eftergymnasiala utbildningen (Frögeli, Wännström, & Gustafsson, 

2010). På högskolor, precis som arbetslivet, finns en mängd olika människor som har olika 

personligheter, färdigheter och intressen. Även i det avseende bör dessa personer matcha 

behovet i näringslivet. Personlighet har ofta använts för att beskriva individers beteenden och 

studenter har varit en stor grupp i personlighetsforskning. egenskapsmodeller är beprövade 

metoder och ett typiskt område är inom personalrekrytering och arbetslivspsykologi för att 

kunna mäta personlighet (Karlsson, 2004). Med hjälp av dessa modeller så går det att se vilka 

personligheter som dominerar eftergymnasiala utbildningar och inom vilka fält olika 

dimensioner har fått genomslag och lockar människor med dessa personlighetsdrag. 
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På de olika programmen som erbjuds så ser kursernas utformning väldigt annorlunda ut. 

Från de humanistiska programmen som har mycket litteratur som behöver bearbetas till de 

tekniska programmen med matte och statistik. Matematisk inlärning skiljer sig från annan 

inlärning då det kräver ett mer deduktivt tankesätt. Trots att det finns vissa inslag av matematik 

inom programmen på HVV och litteratur som kräver fördjupning inom akademier som IDT 

finns det en grundläggande skillnad i hur de är uppbyggda och vilken typ av studenter som 

attraheras och vilka egenskaper som premieras (Komarraju, Karau, Schmeck & Avdic, 2011). 

Vilka personlighetsdrag som främjar en djupare inlärning som ökar motivationen kan därför 

skilja sig åt för de olika akademierna. Skillnader i studieteknik mellan studenter som lyckas 

med sina studier använder sig av och studenter som inte lyckas har visats genom tidigare 

forskning. Detta visar på en avgörande skillnad för som har en stark koppling till valet av 

inlärningsstrategier. Olika personlighetstyper trivs bättre genom att använda sig av vissa 

inlärningsstrategier, exempelvis så främjas en person med höga värden i vänlighet av 

grupparbeten. Detta motiverar att  hänsyn till personlighet tas i valet av utbildning för att bättre 

kunna lyckas med sina studier (Proctor, Prevatt, Adams, Hurst och Petscher, 2006). 

Den här studien kommer att fokusera på just personlighet och hur den finns representerad 

på Mälardalens Högskola i Västerås och Eskilstuna. Detta görs genom att undersöka vilka 

personligheter som finns bland förstaårsstudenterna på de programmen med flest sökande. 

Eftersom en eftergymnasial utbildning presenterar flera hinder för studenten att klara av så 

kommer också tilltron till den egna förmågan att undersökas då denna undersökning vill ge en 

mer nyanserad bild av de studenter som finns på Mälardalens högskola.  

 

Self-efficacy 

 

Self-Efficacy är ett begrepp från Albert Bandura som syftar till tilltron till sig själv och sin egen 

förmåga. Begreppet Self-efficacy kommer från den Sociala inlärningsteorin. Sociala 

inlärningsteorin utgår ifrån principen att “barn gör inte som du säger utan som du gör” och är 

en förväntningsteori där människor ses som aktiva i att påverka sin omgivning och inte som 

passiva och bara reagerar på sin omvärld. Denna teori kom fram som en motreaktion mot 

förstärkningsteorierna där Bandura menar att förstärkning inte är nödvändigt för att behålla ett 

beteende utan kan också motiveras genom att observera sig själv och andra personer i sin 

omgivning vilket ökar tilltron på den egna förmågan (Bandura, 1997). Tilltro till den egna 

förmågan är viktigt i skolsituationer då det påverkar resterande skolgång hur individer hanterar 

misslyckanden. En person med hög Self-efficacy har en stark vilja att komma igen och 

reflekterar över vad som ledde till motgångar och ta itu med situationen på nytt för att nå 

framgång. Genom en tilltro till sin egen kompetens kan hinder bli möjligheter till utveckling 

och bakslag blir lättare att hantera. En person med låg Self-efficacy lägger hellre skulden för 

misslyckandet på sig själv och går inte tillbaka till situationen för att lösa den. Self-efficacy 

handlar då om tron på att en själv kan hantera svåra situationer framgångsrikt (Frögeli et al., 

2010). Det har bedrivits forskning kring Self-efficacy och studiemotivation på eftergymnasiala 

utbildningar. Sättet personer ser på sin utbildning har en inverkan på hur hög 

studiemotivationen är och beror på hur personens Self-efficacy ser ut. Denna undersökning 

indikerar också på att de erfarenheter som erhålls under utbildningen som har en inverkan på 

Self-efficacy gör att bilden av utbildningen förändras. Det är också erfarenheter som ses som 

det centrala för att förändra en persons Self-efficacy. Genom konsekvenserna av sitt eget 

beteende ändras Self-efficacy huvudsakligen men också genom att observera andra och lära av 
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dem. Detta indikerar att det krävs en hög Self-efficacy under utbildningen för att kunna 

motivera sig till en djupare inlärning vilket ger kunskaper som  sedan kan appliceras i 

arbetslivet (Komarraju, Swanson & Nadler, 2014). 

Mycket forskning har gjorts på studenter i allmänhet och på studenters self-efficacy i olika 

situationer. Denna forskning har visat på en inverkan på Self-efficacy i arbetslivet genom att 

utbildningen har en stark koppling till hur arbetsmarknaden ser ut och vilka kompetenser som 

krävs. Utbildningar existerar i stor del för att förbereda individer för arbetsmarknadens krav. 

Genom att implementera studiebesök och praktik i utbildningen så skapas en högre tilltro till 

sin egen kompetens i arbetslivet genom utbildningen och skapar då en högre studiemotivation 

och trivsel på utbildningen. (Komarraju et al., 2014). Forskning har också visat på att 

uppfostringstrategier har en inverkan på hur stor tilltron till den egna förmågan är i 

studiesituationer. Det visade sig här att genom att ha föräldrar som stöttar sina barn att börja 

studera främjar en hög tilltro till förmågan att klara av studierna och nå akademiska framgångar 

(Turner, Chandler & Heffer, 2009).  

Motivation. Self-efficacy är grundläggande inom motivation och kan både höja och sänka 

motivationen inom det specifika fältet. Self-efficacy har ett samband mellan motivation och 

akademisk framgång och det är då relevant att anta att Self-efficacy kan hjälpa till att förklara 

akademisk framgång och motivation bland studenter (Alivernini & Lucidi, 2011). Ordet 

motivation kommer från det latinska ordet motivare och översätts till att röra sig. Begreppet 

används för att förklara hur inre faktorer förmår människor att röra sig mot ett mål. Dessa mål 

kan se väldigt annorlunda ut och kan ligga flera år framåt i tiden, som exempelvis människor 

som siktar på att ta examen. De kan också vara närmare, tidsmässigt, vilka kan visa sig som en 

vilja att klara av nästa tentamen. Dessa mål och hur de värderas är avgörande för hur stark 

motivationen är för att nå dem. Hög motivation kännetecknas av att vara väldigt kraftfullt, 

energiskt och personen har här en väldigt hög uthållighet för att kunna uppnå sina mål. 

Motivation är kontextberoende och beroende på hur framgång värderas i den givna situationen 

(Karlsson, 2004). För att mäta motivation så har förväntningsteorier varit dominerande inom 

arbetslivsforskning. Förväntningsteorier går ut på att individen handlar i den mån den förväntar 

sig få ett önskat utfall. Individer är inte passiva till sin omgivning utan aktiva i att försöka 

förändra sin omgivning och motivation uppstår genom självobservation, modellinlärning och 

tilltron på den egna förmågan (Bandura, 1997). Förväntningsteorier och den sociala 

inlärningsteorin har använts mest i arbetslivsforskning för att den tar hänsyn till det sociala 

samspel som påverkar inlärning genom att applicera modell och rollinlärning i teorin. Detta 

innefattas inte i förstärkningsteorier såsom klassisk och operant-betingning och blir då en bättre 

indikator på motivationen i ett socialt sammanhang. (Skinner, 1957) Då förväntningsteorierna 

är den grupp som används mest i forskning och har visat på att tilltron till den egna förmågan 

är essentiell. Då Self-Efficacy har visat sig vara grundläggande för att kunna klara av 

arbetslivets krav efter den eftergymnasiala utbildningen och är därför relevant att undersöka 

(Frögeli et al,. 2010). 

Self-efficacy har delats upp i olika domäner. Det finns exempelvis studierelaterad, 

arbetsrelaterad eller, som denna studie har använt sig av, Generell. Generell Self-efficacy 

används frekvent världen över för att mäta Self-efficacy på en mer generell nivå. Instrumentet 

är utformat av Schwarzer och Jersualem (1995) och är översatt till svenska av Koskinen-

Hagman, Schwarzer och Jerusalem (1999). Generell Self-efficacy beskriv som en 

personlighetsegenskap vilken definieras till tron på den egna förmågan. Vilken kultur eller 

situation spelar här mindre roll och en övergripande bild av sin egen förmåga mätts (Pajares & 

Miller, 1995). Detta står i relation till den definition av Self-efficacy som Bandura (1997) har 

lanserat vilket har en tydligare koppling till inlärning. Då denna studie inte syftar till att 

undersöka hur Self-efficacyn var inom studierna eller hur inlärningen påverkas av Self-efficacy 

så var det generell Self-efficacy som undersöktes.  
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Att mäta engagemang tillsammans med Big 5 (McCrae & John, 1992) har gjorts för att 

undersöka om dimensionerna hade ett samband med engagemanget i studierna. Detta visade 

på att engagemanget minskar ju längre studierna har pågått och de egenskaper som var 

bestående bland elever som lyckades med sina akademiska studier kunde också identifieras 

(Qureshi, Wall, Humphries & Bahrami-Balani, 2016). Eftersom engagemanget är högst bland 

förstaårsstudenter så är det denna grupp som bäst kan ge svar på vilka det är som söker sig till 

de olika akademierna.  

Personlighet 

 

Personlighet är komplext och något som länge har intresserat forskare. Forskningen går ut på 

att hitta strukturer i en persons beteende för att hitta egenskaper som är bestående. Hur 

bestående och stabila dessa egenskaper är beror på vilken forskare du frågar. För att hitta de 

här strukturerna så krävs det att forskaren har hittat basegenskaperna i personligheter och kan 

då på ett systematiskt sätt undersöka skillnader i personlighet (Lee & Ashton, 2004). Vilka 

dessa basegenskaper är har länge diskuterats men i början av 1980-talet så började forskare att 

enas om vilka dessa egenskaper var. Detta gjordes genom att undersöka de adjektiv som finns 

i det engelska språket och utifrån dessa så togs fem basegenskaper fram vilka senare fick 

namnet ”Big 5” (Digman & Takemoto-Chock, 1981). Dessa fem egenskaper har sedan 

utvecklats till ett mätinstrument för personlighet vilket fick namnet fem-faktor modellen och 

har varit dominerande inom personlighetsforskningen. Dessa fem faktorer eller dimensioner är 

Extraversion, Öppenhet, Vänlighet, Neuroticism och Samvetsgrannhet (McCrae & Costa, 

1985). Fem-faktor modellen undersöktes senare på flera olika språk och det hittades då en sjätte 

dimension som fem-faktor modellen inte fångade upp. Denna dimension fick namnet 

Ärlighet/Ödmjukhet och fångar upp aspekter kring kriminalitet och etik. Detta fynd är den 

största förändringen som blev den nya modellen HEXACO. De fem första egenskaperna 

strukturerades också om vilket presenteras i de olika rubrikerna för varje dimension (Lee & 

Ashton, 2004). Mätinstrumentet vilket fick namnet HEXACO PI-R utformades och har 

översatts av Bergh och Akrami (2016). HEXACO har använts inom flera olika 

forskningsområden. Bland annat för att mäta välmående tillsammans med fem-faktor modellen 

och BIS-BAS modellen och det framkom här att HEXACO är den modell vilken har högst 

korrelation med välmående (Aghababaei & Arji, 2013). Den har också använts för att 

undersöka akademisk framgång där personlighetsdrag utifrån HEXACO kunde användas som 

en predikator  tillsammans med kognitiv förmåga och intresseområde på hur studenten 

presterar i skolan (Pozzebon, Michael, Ashton, & Visser, 2014). 

De olika dimensionerna i HEXACO är de nedanstående och innebär: 

Ärlighet/Ödmjukhet: (H).  Ärlighet/Ödmjukhet (H) består utav fyra olika delar vilka är 

hederlighet, avsaknad av habegär, anspråkslöshet och uppriktighet. Ett högt värde innebär då 

att dessa fyra delar är starka. En person med höga värden i denna dimension undviker att  

manipulera andra och har inte något större intresse av materiella ting samt ett lågt behov av en 

hög social status. Motsatt innebär ett lågt värde på att personen ifråga har ett stort behov av 

materiella ting, har tendenser att manipulera andra, är självupptagna och ger andra personer 

beröm för att få sin vilja igenom. Detta är den dimension som inte finns med i fem-faktor 

modellen och genom validitetstestning så har det framkommit att (m = 3.36 SD = 0.60) (Lee 

& Ashton, 2004). 

Emotionalitet (E). Denna dimension har också fyra underliggande egenskaper vilka är 

Ångest, Rädsla, beroende av andra och sentimentalitet. För emotionalitet (E) dimensionen 

innebär ett högt värde att individen har ett behov av att få interpersonellt stöd vid svårigheter, 

har tendenser att känna stress och även ångest vid stressande situationer, känna rädsla för 
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fysiska faror och har en starkare empatisk känsla för andra personer. Ett lågt värde på (E) 

innebär istället att individer har lättare att hantera stressfulla situationer då de inte känner sig 

oroliga, de har inget behov av att dela med sig av sina orosmoment med andra personer, är inte 

rädda för fysisk skada och känner emotionellt avstånd till andra människor (Fiori, 2014). 

Skillnaderna mellan (E) och dimensionen Neuroticism i fem-faktor modellen är att (E) har 

uteslutit irritation och temperament vilket är viktigt i den negativa polen i Neuroticism. Medel 

på (E) är (m = 3.20 SD = 0.55) (Lee & Ashton, 2004).Vid höga värden på (E) så krävs det mer 

socialt stöd från omgivningen för att en person ska kunna klara av eftergymnasiala utbildningar 

då stressfulla situationer kan skapa känslor av ångest vilket är ett fenomen som uppkommer 

när tentamen närmar sig (Lotz & Sparfeldt, 2016). 

Extraversion (X). Underliggande egenskaper i (X) är uttrycksfullhet, socialt mod, 

sällskaplighet och livfullhet. Att ha höga värden i dimensionen (X) innebär en positiv självbild 

och att känna sig kompetent i att leda andra, känner sig kompetent i att styra sin omgivning och 

trivs i sociala situationer. Det innebär också att känslor av entusiasm och energi genomsyrar 

personligheten. I motsvarighet till detta och låga värden på (X) innebär att personen inte ser sig 

själv som en populär person, att personen inte trivs när fokus ligger hos en själv i sociala 

situationer och känner sig mindre full av liv och mindre optimistisk. Höga värden i (X) kan 

skapa en hög yttre motivation då dessa personer ofta drivs av att få ett välbetalt jobb och den 

höga sociala statusen som medförs av jobbet (Chamorro-Premuzic, Furnham, & Lewis, 2007). 

Enligt Lee och Ashtons (2004) validitetstestning av (X) är (M = 3.29 SD = 0.57) och dess 

innehåll är samma som för fem-faktor modellen Extraversion. 

Vänlighet (A). Dimensionen vänlighet innehåller egenskaperna förlåtelse, varsamhet, 

felxibilitet och tålamod. (A) innebär att en stark vilja att  förlåta både andra personer och sig 

själv och har lätt för att samarbeta med andra. Höga värden i (A) innebär också att personen 

har lätt för att kontrollera sitt temperament. Vid låga värden i (A) så hyser personen agg mot 

andra personer och har svårt för att kunna kontrollera sitt temperament. De är också väldigt 

kritiska mot personer som inte klarar av saker och är envisa när det kommer till diskussioner.. 

En person med höga värden i (A) trivs när den arbetar i grupp och kan skapa motivation för att 

klara av sina studier när den får möjlighet att samarbeta med andra (Miller, Gaughan, Maples, 

& Price, 2011). Skillnad mellan fem-faktor modellen är att (A) innehåller egenskapen tålamod 

vilket i fem-faktor modellen finns med i dimension Neuroticism. (A) har uppnått (M = 2.94 SD 

= 0.49) (Lee & Ashton, 2004) 

Samvetsgrannhet (C).  Underliggande egenskaper i (C) är organisering, flitighet, 

perfektionism och försiktighet.  Höga värden i (C) innebär att personer organiserar sitt liv och 

de fysiska omgivningarna. De jobbar disciplinerat för att kunna nå sina mål och strävar efter 

perfektion i de uppgifter de utför. Höga värden i (C) innebär på så sätt att personer tänker efter 

noggrant innan de tar beslut. Att ha låga värden i (C) fungerar på motsvarande sätt genom att  

inte bryr sig om den fysiska miljön runt omkring sig. Dessa personer har svårt för att kunna 

följa scheman och undviker svåra uppgifter och utmaningar. De kan också känna sig stolta över 

arbete som innehåller fel och tar sina beslut baserade på vad som känns rätt i stunden och utan 

reflektion. En person med höga värden i (C) har lätt för att organisera sina studier och jobbar 

disciplinerat för att kunna klara av sina studier vilket kan tänkas korrelera med studiemotivation 

(Costantini, Richetin, Borsboom, Fried, Rhemtulla, & Perugini, 2015). Medel för (C) är (M = 

3.32 SD = 0.51) och den är nästintill identisk med fem-faktor modellens motsvarighet (Lee & 

Ashton, 2004).  

Öppenhet (O). (O) består utav egenskaperna Estetisk uppskattning, nyfikenhet, kreativitet 

och okonventionalitet. Personer med höga värden i (O) skapar ett intresse av skönhet i både 

olika konstformer och i naturen. De söker information från olika källor och använder sin fantasi 

i sitt vardagliga liv. De tar intresse i alternativa människor och idéer. Personer med låga värden 

i (O) är ointresserade av konst och har lite nyfikenhet när det kommer till intellektuella frågor. 
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Dessa personer undviker också kreativa uppgifter och har lite intresse av okonventionella och 

radikala idéer. En utbildning som främjar radikala idéer och en intellektuell nyfikenhet gör att 

en person med höga värden i (O) trivs och har en hög studiemotivation (Lee, Ashton, 

Ogunfowora, Bourdage, & Shin, 2010). Skillnader mellan (O) och fem-faktor modellen är att 

(A) inte innehåller kognitiv förmåga vilket gör detta till den dimension i HEXACO vilken är 

mest motsägande fem-faktor modellen (M = 3.37 SD = 0.57) (Lee & Ashton, 2004).  

 

 

Self-Efficacy och HEXACO 
 

Personlighet och motivation har tidigare testats ihop till exempel genom att testa Self-efficacy 

tillsammans med Big 5. Denna forskning har visat att extraversion är den dimension som har 

högst positiv korrelation med Self-efficacy. Det framkom här också att öppenhet och vänlighet 

också hade en positiv korrelation med Self-efficacy fastän dessa korrelationer inte visade sig 

lika starka (Judge & Ilies, 2002). Dessa resultat kan ses som riktlinjer för hur resultaten i den 

här undersökningen då dessa dimensioner inte har genomgått några större förändringar när de 

gjordes om till HEXACO-modellen (Lee & Ashton, 2004). Studien blir av explorativ karaktär 

och detta reflekteras i de frågeställningar som har undersökts. De instrument som har använts 

är båda beprövade metoder och har båda en inverkan på den population som denna 

undersökning riktar sig mot. Både personlighet och tilltro till sig själv är viktiga komponenter 

som en individ behöver ta hänsyn till och arbeta med för att den ska klara av sin utbildning och 

för att kunna lyckas i sin karriär efter att utbildning har avslutats (Judge & Ilies, 2002). Detta 

motiverar att de olika metoderna testas ihop och kan fylla en lucka i forskningen. Det beteende 

denna studie syftar till att förklara genom att undersöka personlighet är det valet respondenterna 

har gjort att börja studera inom en viss akademi.  

 

 

Syfte 
 

Studiens övergripande syfte är att undersöka vilka olika personlighetsdimensioner är 

framträdande bland förstaårsstudenter på Mälardalens Högskola. . Praktisk nytta som denna 

forskning kan ha med sig är att använda resultaten för att hjälpa studievägledare och studenter 

som söker sig till högskola. Genom att med hjälp av personlighet kunna avgöra vilken del av 

eftergymnasial utbildning den ska söka sig till kan detta underlätta processen. De olika 

akademierna som undersöks är Hälsa, Vård och Välfärd (HVV), Ekonomi, Samhälle och 

Teknik (EST), Innovation, Design och Teknik (IDT) och Utbildning, Kultur och 

kommunikation (UKK).Detta syfte speglar de frågeställningar studien skapades runt. Följande 

frågeställningar undersöktes: 

Vilken personlighetsdimension har högst värde hos studenterna på Mälardalens högskola? 

Vilken personlighetsdimension har ett positiv/negativ samband med Self-efficacy?  

Söker sig personer med höga värden i (H), (E), (X), (A), (C), (O) till en specifik akademi i 

större utsträckning? 
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Metod 

 

Deltagare 
 

Deltagarna i undersökningen bestod av förstaårsstudenter på Mälardalens högskola i Västerås 

och Eskilstuna. Studenter (n = 588) på de programmen som har flest sökande för varje akademi 

fick tillgång till enkäten via mail. Insamlade svar landade på 120 och innebär en svarsfrekvens 

på 20,4% där de svarande var 93 kvinnor och 27 män. För de olika akademierna var 35 personer 

från HVV, 15 från IDT, 49 från UKK och 21 från EST. 78 av de svarande var från Västerås 

och 42 från Eskilstuna. 61 av de de tillfrågade hade ett arbete på sidan av studierna och 59 hade 

det inte. Civilståndet hos de tillfrågade visade på 39 stycken singlar, 12 stycken var särbo, 49 

var sambo, 17 var gift och 3 av respondenterna svarade annat. 85 av de tillfrågade var barnlösa 

och 35 hade barn. Deltagarna var även indelade i åldersgrupper där 7 stycken var under 20 år, 

71 stycken rapporterade att de var mellan 20-25, 20 stycken var mellan 25 och 30 år, 10 var 

mellan 30-35 och 12 stycken var över 35 år gamla. De tillfrågade var 70 stycken från IDT 

vilket innebär en svarsfrekvens på 21,4% då 15 svar tillhandahölls av denna akademi. 270 UKK 

studenter fick tillgång till enkäten och 49 svarade, detta innebär en svarsfrekvens på 18,1%.  

136 HVV studenter blev tillfrågade varav 35 svarade, detta innebär en svarsfrekvens på 25,7%. 

Av 112 EST studenter som tillfrågades var det 21 stycken som svarade, vilket innebär en 

svarsfrekvens på 18,8%. 

 

 

Material 
 

Enkäten utformades med hjälp av beprövade skalor. För HEXACO-delen av enkäten användes 

den 60 item versionen av HEXACO Pi-R, översatt till svenska (Bergh. Akrami, 2016). För 

Self-efficacy delen av enkäten användes 10 items från General Self-efficacy Scale (GSE). Detta 

instrument skapades av Schwarzer och Jersualem (1995) ursprungligen på tyska men har 

översatts till svenska (Koskinen-Hagman, Schwarzer & Jerusalem, 1999).Utöver de två 

skalorna var det även 7 stycken demografiska frågor i enkäten vilket gör att enkäten hamnade 

på sammanlagt 77 frågor där resultaten var självrapporterade.  

HEXACO Pi-R påståenden besvarades på en femgradig likertskala från 1 (Håller inte alls med) 

till 5 (Håller helt med) och har som avsikt att mäta de sex olika dimensionerna av personlighet 

som teorin anser finnas. För varje dimension fanns det 10st frågor som då ska sammanfatta de 

olika personlighetsdragen. HEXACO Pi-R finns även i en 100 item skala som vi valde att välja 

bort då mängden påståenden kunde påverka kvalitén på respondenternas svar. De variabler som 

skapas av svaren blir värden på de sex dimensionerna (Ärlighet/ ödmjukhet, emotionalitet, 

extraversion, vänlighet, samvetsgrannhet och öppenhet). För de olika dimensionerna är låga 

och höga värden en indikator på personligheten. Höga värden innebär generellt sett positiva 

egenskaper medan låga värden innebär det motsatta på spektrumet. Ett exempel på ett av dessa 

påståenden är ”Jag är intresserad av att lära mig om andra länders historia och politik” Av de 

60 påståendena var 29 stycken av dem negationer.  

GSE delen av enkäten bestod av 10 stycken påståenden som även de besvarades på en 

likertskala. Likertskalan var fyrgradig och varierade från 1 (Tar helt avstånd) till 4 (instämmer 

helt). Variabeln som skapades av GSE blev ett variabelmått på studiemotivation. Att ha ett högt 

värde på Self-efficacy skalan innebär att det finns en tro på den egna förmågan hos individen. 

Ett exempel på påstående i denna skala var “Även om någon motarbetar mig hittar jag ändå 

utvägar att nå mina mål”.  
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Procedur 
 

Enkäterna skickades först ut till 256 elever över mail med en länk till enkäten på Google 

formulär. Maillistan tillhandahölls av Mälardalens Högskolas administration. I mailet som 

skickades ut till studenter följde missivbrev med information angående studiens syfte vilket 

beskrevs som en undersökning för att jämföra de olika personlighetsdragen hos studenter på 

högskolan kopplat till studiemotivation och akademi. Då svarsfrekvensen från första utskicket 

visade sig vara låg skickade vi en påminnelse en vecka senare och fick då in ytterligare svar, 

dock inte tillräckligt. Besök till föreläsningssalar bokades då in med ansvarig föreläsare för att 

ge deltagarna ett ansikte på oss och kunna svara på eventuella frågor kring enkäten och studien. 

Då även detta visade sig vara otillräckligt bad författarna om ytterligare mailadresser från 

administrationen för att få större spridning. Detta resulterade i att sammanlagt 588 elever fick 

tillgång till enkäten.  När tillräckligt med deltagare hade besvarat enkäten började 

databearbetningen med hjälp av statistikprogrammet SPSS. De etiska kraven har beaktats under 

undersökningens gång. Dessa är Samtyckes, Konfidentialitet, Information samt 

Nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011). 

 

 

Databearbetning 
 

Gränsen för signifikans sattes på p<.05. De påståenden med negationer i HEXACO Pi-R 

vändes och slogs samman till index för de olika dimensionerna.6 respondenter hade missat att 

svara på en varsin fråga, dessa fick ett värde som låg på mitten av skalan. GSE blev också det 

en egen indexerad variabel. Sex stycken envägs ANOVA gjordes sedan för att se skillnaden 

mellan de olika akademiernas medelvärden för personlighet där akademi var oberoende 

variabel och dimensionerna i HEXACO beroende variabel. Relationerna mellan de olika 

variablerna testades med hjälp av 21 stycken Pearsonkorrelationer och presenteras i 

resultatdelen i Tabell 1 tillsammans med deskriptiv statistik för variablerna. Även Cronbachs 

alfa redovisas i diagonalen på denna tabell. 
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Resultat 

 
De frågeställningar som skulle undersökas var följande: 

(1) Vilken personlighetsdimension har högst värde hos studenterna på Mälardalens 

högskola? 

(2) Vilken personlighetsdimension har ett positiv/negativ samband med Self-efficacy?  

(3) Söker sig personer med höga värden i (H), (E), (X), (A), (C), (O) till en specifik 

akademi i större utsträckning?  

 

 

 

Tabell 1. Deskriptiv statistik samt Pearson korrelationer för personlighet och self-efficacy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not  

a. Cronbachsvärden presenteras i kursiv i diagonalen 

b. Signifikant på P<,05 presenteras i fetstil 
c. Antal Respondenter (N= 120) 

 

I Tabell 1 visas de olika korrelationerna mellan de indexerade variablerna och deskriptiv 

statistik för hela populationen. För att testa frågeställning (1)  ser vi att den dimension av 

personlighet som visade sig ha det högsta värdet var samvetsgrannhet (M = 3,672, SD =,627). 

Den dimension som rapporterade lägst medelvärde var öppenhet (M=3,118, SD=,764). 

Pearsonkorrelationerna gjordes för att undersöka frågeställning (2). Värdena som presenteras 

i tabellen visar även positiva samband mellan Self-efficacy, extraversion, vänlighet och 

samvetsgrannhet och där den högsta korrelationen är mellan Self efficacy och öppenhet. 

Andra positiva signifikanta korrelationer finns men är inte intressanta för frågeställningen. 

Det fanns däremot positiva signifikanta korrelationer för Ärlighet/ödmjukhet mellan 

Vänlighet, Samvetsgrannhet och Öppenhet. Samvetsgrannhet visade även den en signifikant 

positiv korrelation med Emotionalitet. Extraversion hade även den positiva signifkanta  

korrelationer med Vänlighet och Samvetsgrannhet. 
 

 

Index M SD 1 2 3 4 5 6 7 

1.Ärlighet/Ödmjukhet 3,408 0,545 ,750 
      

2. Emotionalitet 3,261 0,781 ,095 ,795 
     

3. Extraversion 3,279 0,711 ,035 -,059 ,759 
    

4. Vänlighet 3,189 0,656 ,184 -,015 ,248 ,742 
   

5. Samvetsgrannhet 3,672 0,627 ,201 ,246 ,251 ,138 ,751 
  

6. Öppenhet 3,118 0,764 ,189 ,064 ,041 ,072 ,039 ,780 
 

7. Self-efficacy 2,955 0,465 -,009 -,161 ,546 ,236 ,196 ,174 ,837 
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Tabell 2. Deskriptiv statistik för personlighetsdrag baserat på Akademi 

  M SD 

HVV Ärlighet/Ödmjukhet 3,342 0,498 

 Emotionalitet 3,273 0,854 

 Extraversion 3,418 0,693 

 Vänlighet 3,313 0,678 

 Samvetsgrannhet 3,767 0,653 

 Öppenhet 3,294 0,724 

 Generell Self-

efficacy 

2,991 0,463 

IDT Ärlighet/Ödmjukhet 3,372 0,444 

 Emotionalitet 2,978 0,757 

 Extraversion 3,039 0,640 

 Vänlighet 2,897 0,539 

 Samvetsgrannhet 3,350 0,679 

 Öppenhet 3,172 0,864 

 Generell Self-

efficacy 

2,880 0,495 

UKK Ärlighet/Ödmjukhet 3,526 0,535 

 Emotionalitet 3,402 0,666 

 Extraversion 3,318 0,664 

 Vänlighet 3,150 0,647 

 Samvetsgrannhet 3,707 0,611 

 Öppenhet 3,114 0,732 

 Generell Self-

efficacy 

2,971 0,439 

EST Ärlighet/Ödmjukhet 3,268 0,679 

 Emotionalitet 3,113 0,890 

 Extraversion 3,125 0,862 

 Vänlighet 3,280 0,681 

 Samvetsgrannhet 3,661 0,544 

 Öppenhet 2,796 0,782 

 Generell Self-

efficacy 

2,910 0,526 

Not: HVV (n = 35 )IDT(n = 15) UKK(n= 49) EST (n = 21) 

Envägs ANOVA som utfördes för att testa frågeställning (3) gav inte signifikanta resultat på 

p<,05 mellan de akademier som jämförs.  Den variabel med högst signifikans var Öppenhet 

F(3,116) = 1,934, p = ,128. 

Variationen i personlighetsvariablerna kan alltså inte beskrivas med hjälp av 

akademitillhörighet. Värdena för personlighetsdimensioner baserat på akademi redovisas i 

Tabell 3. Detta innebär att den frågeställningen måste förkastas. 
Tabell 3. Envägs ANOVA med akademi som oberoende variabel 

 df F η p 

Ärlighet/ödmjukhet 3 1,430 ,036 ,238 

Emotionalitet 3 1,462 ,036 ,229 

Extraversion 3 1,407 ,035 ,244 

Vänlighet 3 1,627 ,040 ,187 

Samvetsgrannhet 3 1,666 ,041 ,178 

Öppenhet 3 1,934 ,048 ,128 
Not Antal Respondenter(N=120) 
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Diskussion 

 

 
Det övergripande syftet med denna explorativa studie var att undersöka vilka typer av 

personlighetsdrag som var framstående hos de olika förstaårsstudenterna på Mälardalens 

högskola samt hur dessa relaterades till Self-efficacy. Frågeställningar har formulerats med 

tanke på att de använda teorier och instrument, så vitt vi vet aldrig har använts ihop. Denna 

studie blir explorativa av hur det ser ut på de eftergymnasiala programmen i fråga om 

personlighetsdrag och byggandet av tilltron till sin egen förmåga. Stickprovet bestående av 120 

respondenter kan ses som representativt för Mälardalens högskola vid jämförelse med 

statistiska centralbyråns (2015) rapport. Denna rapport visade en skev fördelning inom kön 

vilket denna undersökning också har fått vilket då kan spegla hur det ser ut på skolan. 

Rapporten visade på att de som började studera läsåret 2015/2016 så var 61.7 % kvinnor. Av 

respondenterna i den här undersökningen så var 77.5 % kvinnor vilket visar på en mer skev 

fördelning men kan tänkas bero på att de akademier som hade högst svarsfrekvens också är 

mer kvinnodominerande (SCB, 2015). Dock så är denna rapport 2 år gammal och det kommer 

en ny rapport i augusti 2017 vilket bättre speglar studenterna på Mälardalens högskola då den 

blir mer aktuell.   

 

 

Vilken personlighetsdimension har högst värde hos studenterna på Mälardalens 

högskola? 

 
De tendenser som går att uttala sig om är att samvetsgrannhet har högst medelvärden på 

Mälardalens högskola. Att ha studier på eftergymnasial nivå som sin primära sysselsättning 

kräver att individen är disciplinerad och kan organisera sin tillvaro då en student sätter sitt 

schema nästan helt själv och har eget ansvar över att inlärningen sker till tentamenstillfället. 

Personer med höga värden i Samvetsgrannhet kännetecknas av disciplin och organisering vilket 

då rättfärdigar Lee och Ashtons (2004) definition av personlighetsdimensionen. Definitionen 

bygger på att höga värden i Samvetsgrannhet leder till att personen i fråga är organiserad och 

är villig att arbeta disciplinerat för att nå sina mål är positivt för skolan. Att kunna rekrytera 

dessa personer är något som eftersträvas inom eftergymnasiala utbildningar då utbildningen 

ska förbereda studenten för arbetslivet där dessa egenskaper är eftertraktade. Undersökningen 

fick här ett medelvärde på 3,672 för Samvetsgrannhet. Detta är ett högre värde än det generella 

medelvärdet i dimensionen Samvetsgrannhet i Lee och Ashtons (2004) validitetstestning. 

Värdet för dimensionen öppenhet vilket hade ett medelvärde på 3,118 var annars det värde som 

skiljer sig mest från det generella värdet som Lee och Ashton fått fram vilket var 3.37. Detta 

visar på att det finns tendenser på att studenter har låga värden på dimensionen öppenhet. 

Medelvärden på de resterande dimensionerna ligger nästintill på samma medelvärden som i 

Lee och Ashtons (2004) validitetstestning av dimensionerna. Detta indikerar på att studenter 

inte skiljer sig från resterande befolkningen.  

 

 

Vilken personlighetsdimension har positiv/ negativ samband med Self-efficacy? 
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Undersökningen visade på statiskt signifikanta korrelationer mellan Self-efficacy och tre av 

personlighetsdimensionerna genom Pearson korrelationerna som genomfördes. Den starkaste 

positiva korrelationen för hela populationen visade sig vara mellan Self-efficacy och 

Extraversion (Tabell 1). Korrelationen var relativt starkt positiv och kan förklaras genom det 

faktum att begreppen har en del gemensamma karaktäristiska drag som en stark självbild. 

Extraversion består utav uttrycksfullhet, socialt mod, sällskaplighet och livfullhet. Höga värden 

i Uttrycksfullhet innebär att en person gärna vill uttrycka sina tankar och funderingar. Detta 

kan tänkas korrelera med Self-efficacy då detta är ett verktyg för att påverka omgivningen. 

Genom att ha höga värden i socialt mod så underlättar detta till att kunna påverka sin omgivning 

och kan ses som ett krav för att en individ ska kunna fungera i sociala sammanhang. Detta 

samspelar också med self-efficacy då det innebär att personen har en positiv självbild vilket 

ökar tilltron till den egna förmågan (Frögeli et al,. 2010) En person med höga värden i 

Extraversion vill gärna leda andra och ser sig själv som god nog att styra och ställa i sociala 

situationer. Att kunna agera för att påverka andra kräver en stark tilltro till sin egen förmåga 

och blir då liknande karaktäristiska drag med Self-efficacy (Frögeli et al,. 2010). 

Grundantagandet i Banduras (1997) inlärningsteori är att vi lär oss av varandra genom att 

observera och härma varandra. Detta gör vi genom att skaffa oss olika rollmodeller och kan 

lära oss utav varandras misstag och framgångar. Att vara en extrovert person skapar 

möjligheter att kunna interagera med andra och kunna förstå personer bättre och kan analysera 

vad andra gör för att själv kunna lära sig att handla på ett sätt som ger positiva konsekvenser. 

Detta kan på så sätt skapa ett högt Self-efficacy. Extraversion kännetecknas av en vilja av att 

kunna påverka sin omgivning genom att leda och agera i sociala situationer (Lee & Ashton, 

2004). Self-efficacy innebär att du som individ inte vill vara en passiv deltagare i ditt eget liv 

utan att du aktivt möter problem, hinder och andra motgångar i ditt liv. Att vilja kunna påverka 

sin omgivning är då gemensamt för både extraversion och Self-efficacy vilket kan hjälpa till 

att förklara sambandet mellan dem. Vänlighet och Samvetsgrannhet hade också signifikanta 

positiva relationer med self efficacy, dessa var däremot relativt svaga i jämförelse med 

Extraversion. Anledningen till korrelationen mellan Self-efficacy och Vänlighet kan förklaras 

mellan den del av Vänlighets index som består av tålamod. Tålamod saknas i Big Five 

modellen och innebär att personer som har höga värden har lättare att hålla sig lugna i stressade 

situationer. (Miller, Gaughan, Maples, & Price, 2011). 

 

 

Söker sig personer med höga värden i (H), (E), (X), (A), (C), (O) till en specifik 

akademi i större utsträckning? 

 
De olika dimensionerna i HEXACO kan delas upp i grupper av aspekter där t.ex. 

Ärlighet/ödmjukhet består av uppriktighet, hederlighet och avsaknad av habegär. De 

personlighetsdrag som då undersöktes indexerade variabler bestående av de mindre aspekterna. 

(Lee & Ashton, 2004). Denna undersökning är explorativ och frågeställningen skapades med 

detta i åtanke och det gjordes då en variansanalys för att svara på denna frågeställning. 

Variansanalysen som gjordes visar inte på några signifikanta medelvärdesskillnader och det 

går därför inte att uttala sig om någon akademi attraherar personer med höga värden i någon 

personlighetsdimension.  

Trots bristen på signifikanta resultat i ANOVA analysen finns det tendenser till skillnader 

mellan de olika akademierna i Figur 1. Det som utmärker sig i Figur 1 är att Samvetsgrannhet 

är den variabel med högsta värdet för alla akademier förutom IDT där den är näst högst. 

Medelvärdet för deltagarna i akademierna har legat mellan 2,8-3.6 för samtliga av 

dimensionerna. Öppenheten hos EST tenderar att se lägre ut i jämförelse med de andra 

akademierna. Låg öppenhet har tidigare kopplats till bank eller administrativa yrken och kan 
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ofta ses som konservativa men inte auktoritära i sina åsikter. Detta skulle kunna förklara 

varför öppenhet för EST är lägre än för de andra akademierna. Höga värden i vänlighet har 

tidigare kopplats ihop med yrken av social natur. Lärare och socialarbetare trivs på arbetet 

om de har höga värden i vänlighet, vi ser däremot inga tendenser till detta i vår undersökning 

då HVV, UKK och EST har relativt liknande värden (Karlsson, 2004). Denna undersökning 

valde att fokusera på akademier istället för program då antagandet att de olika akademierna 

hade en större symbolisk mening när studenterna väljer vilket program den ska söka sig till. 

De olika akademierna står för olika saker och dess fokus har olika perspektiv. Om en person 

vill studera världen utifrån ett ekonomiskt perspektiv kommer den då att söka sig till 

akademien EST, utifrån ett socialt perspektiv HVV eller UKK och utifrån ett tekniskt 

perspektiv IDT. De medelvärden som presenterades skiljer sig inte heller i någon större del i 

jämförelse med de generella medelvärden som kommits fram till under HEXACO Pi-R 

skalans utformning. Den största skillnaden som redovisades var Samvetsgrannhet vilket 

skiljde sig på ett värde av 0.3 (Lee & Ashton, 2004).  

 
Figur 1.  Medelvärde för personligheter på varje akademi 

 

 

Styrkor och svagheter  

 
Användandet av maillistor till studenterna har både positiva och negativa sidor. Många nås, 

men det skulle kunna innebära att vi bara nått fram till en viss typ av student. Studien visade 

ett externt bortfall på ungefär 79 % av de mail som skickades ut vilket är ett högt externt 

bortfall. Valet av webenkäter var däremot baserat på dels en miljö- men även en ekonomisk 

och tidsmässigaspekt vilket ansågs vara fördelar. Dock så nås den här formen av utdelning av 

undersökningen till de som kollar sina mail regelbundet och är extra engagerade i sin egen 

utbildning. Resultatet skulle även kunna skilja sig om vi hade valt oss att inte avgränsa till 

endast förstaårsstudenter. Intresset från vår sida var däremot att se vilka typer av personer som 

sökte sig till eftergymnasiala studier och inte vilka det är som klarar av dem. De resultat som 

kom fram genom den ANOVA som gjordes hade inga signifikanta resultat men hade alla en 

signifikansnivå runt .20 vilket kan bero på att det var få respondenter. Detta kan bero på att 
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stickprovet inte var särskilt stort då en ANOVA med så många grupper kräver ett väldigt stort 

antal deltagare och grupper som är jämlika i storlek.  

Att studien skedde på en specifik högskola kan inverka på resultaten då en viss homogenitet 

kan finnas. Detta är en mellanstor högskola som inte kan ses som representativ för alla 

högskolor och universitet i Sverige då stadens storlek, antalet studenter och andra variabler har 

en inverkan på personlighet. Även tidpunkten för studien (slutet av vårterminen) kan vara en 

felvariabel som inte tagits hänsyn till då det inte fanns resurser för att kunna göra två stycken 

mätningar.  

Mätinstrumenten som användes anses vara reliabla och det trots att HEXACO PI-R är ett 

relativt nytt instrument. Studien använde sig av en 60 item version av HEXACO PI-R istället 

för den 100 item versionen som också fanns tillgänglig. Detta kan ses som både en styrka och 

svaghet då respondenterna bör vara mer alerta under dessa 60 stycken påståenden än med 40 

stycken till då det i snitt tar 12 minuter att svara på de 60 påståenden och 20 minuter för 100 

item versionen. Det kan däremot bli mer tillförlitliga index och därmed öka reliabiliteten i 

studien med 100 item versionen (Lee & Ashton, 2004). Att studien valde att fokusera på 

akademier istället för program kan även det vara en svaghet då trots att akademierna arbetar 

med fält som liknar varandra så skiljer sig programmens uppbyggnad åt. Vissa av programmen 

arbetar mer praktiskt och andra rent teoretiskt till exempel beteendevetenskapliga programmet 

och sjuksköterska programmet under HVV. Studien intresserade sig däremot främst över 

vilken typ av utbildning som söktes, inte hur kursplanen för sagd utbildning ser ut, därför 

ansågs det att uppdelning som gjordes på akademi var lämpligast. 

 

 

Framtida studier 

 
Att undersöka personlighetsdimensioner och Self-efficacy hos studenter som antingen har tagit 

examen eller börja närma sig slutet hade varit intressant för att se om en viss typ av student 

klarar sig igenom studierna på ett bättre sätt. Detta skulle kunna visa sig intressant i debatten 

angående hur pass föränderlig personlighet faktiskt är. Förändrar sig personligheten märkbart 

under studietiden eller är det så att personlighet är mer bestående än vissa tror? Vissa 

personlighetsdimensioner har visat sig tidigare passa in i olika yrken, frågan här blir då om de 

som inte har höga värden i dessa ändå klarar sig igenom studierna. Denna studie kan på detta 

sätt användas som ett av två mättillfällen för att se om personligheter förändras över tiden en 

individ studerar och kan då ge indikationer på vilka personlighetsdrag som premieras på 

eftergymnasiala utbildningar. Det är också relevant att använda sig av Self-efficacy för att 

undersöka de studenter som snart eller ha gått ut då tilltron till sin egen kompetens är en viktig 

faktor för att klara av de krav som arbetslivet ställer på en (Frögeli et al., 2010). 

Ett önskvärt resultat vid en mätning senare under utbildningen skulle vara att 

personlighetsdimensionen Extraversion trivs inom eftergymnasiala utbildningar då denna har 

högst positivt samband med Self-efficacy och då kan hjälpa studenter efter utbildning. Att 

förbereda studenter för arbetslivet är högskolans uppgift och att då låta Extraversion 

premieras kan ses som viktigt. Den här studien var av explorativ karaktär och det är 

meningen att detta ska vara en första grund för att undersöka högskole- och 

universitetsutbildningar. De resultat som denna studie har visat på kan ge riktlinjer för 

framtida forskning såsom att fokusera på sambandet mellan Extraversion, Self-efficacy och 

studieresultat. Det hade också varit intressant att undersöka dessa aspekter på andra 

eftergymnasiala utbildningar såsom folkhögskolor och yrkeshögskolor för att leta efter 

likheter och skillnader.  
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I den här studien undersöks inte skillnader på kön och ålder då syftet var att se vilka 

personlighetstyper som söker sig till högskolan. Att det finns skillnader mellan män och 

kvinnor är en möjlighet som skulle kunna undersökas. Det finns andra mätinstrument för trivsel 

och studiemotivation som skulle kunna användas tillsammans med HEXACO skalan. Det hade 

även varit intressant att se studier som fokuserar på den pedagogiska aspekten kring 

studieteknik och vilken personlighetstyp som lär sig enklast av olika studietekniker för att ge 

studenter verktygen för en djupare inlärning (Proctor et al., 2006). 

 

 

Slutsatser 
 
För att sammanfatta så kan denna studie visa på signifikanta samband mellan 

personlighetsdimensionerna Extraversion, Vänlighet och Samvetsgrannhet och Self-efficacy. 

Extraversion var den dimension som hade högst positiv korrelation vilket kan förklaras genom 

de gemensamma karaktärsdragen av självuppskattning och en vilja av att påverka sin 

omgivning (Lee & Ashton, 2004). Utifrån undersökningen går det också att se tendenser på att 

Samvetsgrannhet är den dimension som är högst förekommande på Mälardalens högskola. 

Dessa tendenser kan förklaras genom att det krävs att studenter är organiserade och arbetar 

disciplinerat för att kunna möta de krav som ställs ifrån högskolan och det är därför personer 

med höga värden i Samvetsgrannhet söker sig till högskolor (Aghababaei & Arjis (2013). Vi 

kan också se tendenser mellan de olika akademierna i fråga om öppenhet där EST har lägst 

värden av alla akademier vilket stämmer överens med Lee och Ashton (2004) som menar att 

personer med låga värden i öppenhet ofta söker sig till bank och administrativa yrken.  

Då denna undersökning inte har hittat några signifikanta skillnader mellan 

personlighetsdimensionerna så visar detta på att det finns en stor blandning av personligheter 

bland personerna som studerar på de olika akademierna. Akademierna kan då inte ses som 

olika representerade av personligheter utan får ses som relativt jämlika. Genom 

undersökningen kan tendenser på skillnader utläsas mellan de olika akademierna. Det hade 

dock behövts ett större stickprov för att kunna ge mätinstrumenten rättvisa då en variansanalys 

kräver ett högt antal respondenter och jämlika grupper. Detta finns inte i denna studie då 

grupperna av akademier var skevt fördelade. Att det finns en stor blandning av olika 

personligheter på olika program visar däremot på att åtminstone Mälardalens högskola når ut 

till en blandad grupp människor för alla sina akademier.  
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