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Perfektionism hos högskolestudenter 
Har personlighet och syskonplacering någon betydelse? 

 
Sarah Omberg och Susanna Rantaniitty 

 
 

Perfektionism skildras ha ökat hos unga vuxna och menas kunna ge 
positiva eller negativa konsekvenser för individen. Positiv 
perfektionism har förknippats med goda arbetsvanor och hög 
prestation, medan negativ perfektionism visat sig kunna leda till 
psykisk ohälsa. Syftet med denna studie var att undersöka 
perfektionism hos högskolestudenter och ta reda på om det förelåg ett 
samband mellan perfektionism, personlighet och syskonplacering samt 
om prediktioner var möjliga. Studien utgick från fyra frågeställningar 
och 180 högskolestudenter deltog genom att besvara en enkät bestående 
av fyra bakgrundsfrågor, Shafer’s Big Five Marker Scale och Frost 
Multidimensional Perfectionism Scale. Materialet analyserades med 
hjälp av korrelationer, variansanalys samt regressionsanalyser. 
Resultatet visade att det fanns signifikanta skillnader i skattningarna i 
de sex dimensionerna av perfektionism och att syskonplacering enbart 
visade marginella samband med perfektionism. Sammanfattningsvis 
visade personlighetsegenskapen Samvetsgrannhet ett positivt samband 
med positiva dimensioner av perfektionism, medan Neuroticism kunde 
kopplas till de negativa dimensionerna av perfektionism.  
 
Keywords: birth order, Frost multidimensional perfectionism scale, 
perfectionism, Shafer’s big five marker scale 

 
 

Inledning 
 
Att vara ung vuxen i det moderna samhället innebär flera utmaningar som tidigare generationer 
inte stått inför. Unga människor möter idag mer konkurrenskraftiga miljöer med ibland 
orealistiska förväntningar och har föräldrar som är mer kontrollerande och ängsliga än tidigare 
generationer. Detta förmodas kunna vara en bidragande faktor till varför perfektionism ökat hos 
unga vuxna de senaste tre decennierna (Curran & Hill, 2017; Louis & Kumar, 2016).  

Perfektionism är ett mångdefinierat begrepp där en definition varit svår att fastslå trots att 
det länge bedrivits forskning kring det aktuella ämnet. En svårighet med att definiera begreppet 
har varit att skilja tillståndet perfektionism från individer som är drivna och har höga 
prestationskrav. En definition av perfektionism är att individen har allt för höga personliga krav 
samt tenderar att granska sitt eget beteende kritiskt (Frost, Marten, Lahart & Rosenblate, 1990). 

Hamachek (1978) identifierade två olika typer av perfektionism vilka beskrevs som 
”normal” kontra ”neurotisk” perfektionism. Under åren har dessa typer bekräftats och forskare 
är därför eniga om att perfektionism har två övergripande dimensioner och att det finns en 
distinkt skillnad mellan dessa. Den första dimensionen av perfektionism har benämnts som 
normal, adaptiv eller positiv. Den andra dimensionen har i sin tur omnämnts som neurotisk, 
maladaptiv eller negativ. Detta har genererat insikter om att perfektionism kan ge både positiva 
och negativa konsekvenser för den enskilde individen (Ashby, Slaney, Noble, Gnilka & Rice, 
2012; Lundh, 2004; Lundh, Saboonchi & Wångby, 2008; Shafran, Cooper, Fairburn, 2002).  
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Positiv och därmed hälsosam perfektionism innefattar att individen har höga krav och 
anstränger sig för att uppnå dessa, men att eventuella misslyckanden inte påverkar individens 
självkänsla.  Positiv perfektionism innebär att individen kan tillåta sig själv att ha höga 
standarder, men samtidigt kunna tumma på dessa när situationen kräver det. Negativ och 
ohälsosam perfektionism utgörs däremot av att individen ställer allt för höga krav och ser sig 
själv som en misslyckad person när kraven inte kan uppnås. Den ohälsosamma perfektionisten 
anser sig själv i och med detta alltid kunna ha gjort bättre ifrån sig (Hamachek, 1978). Det som 
är ohälsosamt och patologiskt med perfektionism är därmed inte att individen ställer höga krav, 
utan också besitter en oförmåga att acceptera sig själv om denne är mindre än perfekt (Frost et 
al., 1990; Lundh, 2004). Forskning har kunnat visa att det finns en koppling mellan maladaptiv 
perfektionism och psykisk ohälsa. Denna typ av perfektionism har kunnat associeras med 
sjukdomar såsom ätstörningar, depression, social fobi, panikattacker, tvångsmässigt beteende 
och suicidala tankar (Ashby, Rice & Martin, 2006; Clark & Coker, 2009; Lundh et al., 2008)  

Flera mätinstrument har utvecklats för att mäta fenomenet perfektionism. De två mest 
använda skalorna är eniga om att perfektionism är multidimensionellt och mätskalorna benämns 
därför Multidimensional Perfectionism Scale (MPS) (Frost et al., 1990; Hewitt & Flett, 1991). 
Den första är Hewitt och Fletts (1991) modell som belyser olika dimensioner av perfektionism 
genom att se till perfektionismens riktning.  Denna modell skildrar att perfektionism kan vara: 
(a) Självriktad (Self-Oriented); individen har inre övertygelse om att vara perfekt och sätter 
höga krav på sig själv, (b) Riktad mot andra (Other-Oriented); individen ställer höga krav på 
andra eller (c) Riktad från samhället (Socially-Prescribed); individen upplever att andra ställer 
höga krav och är rädd att bli kritiserad ifall kraven inte kan efterlevas. Den sista dimensionen 
har visat sig ha starkast anknytning till maladaptiv perfektionism (Hewitt & Flett, 1991). Den 
andra MPS ser emellertid till sex olika aspekter av perfektionism, samt hur dessa aspekter var 
och en för sig har olika innebörder för individen (Frost et al., 1990). 
 
 
Den multidimensionella perfektionismen enligt Frost 
 
Frost et als. (1990) modell över perfektionism innefattar sex olika dimensioner och springer ur 
synen om att perfektionism är komplext och därav utgörs av flera aspekter. Dessa är: (a) 
Personlig standard, (b) Organisering, (c) Oro över misstag, (d) Tvivel rörande handling, (e) 
Föräldrarnas förväntningar samt (f) Föräldrakritik. Majoriteten av dessa dimensioner har visat 
sig kunna associeras med psykisk ohälsa, där enbart Personlig standard och Organisering anses 
kunna ge positiva konsekvenser (Frost et al., 1990). 

När det gäller höga ideal och riktlinjer benämns detta som Personlig standard (Personal 
Standards) och är den första aspekten av perfektionism. Denna dimension fokuserar på 
individens prestationskrav samt hur denne utvärderar sin egen insats. Stor tonvikt har lagts vid 
denna dimension i forskning om perfektionism, men har visat sig ha minst koppling med 
psykopatologi (Frost, Heimberg, Holt, Mattia & Neubauer, 1993). Detta beror på att 
dimensionen innefattar vissa aspekter som kan associeras med en positiv känsla och 
självuppfattning. Att ha en hög Personlig standard kan nämligen vara positivt och har setts 
korrelera med individens tro på sina förmågor vilket i enlighet med Hamacheks (1978) teori 
kunnat förstås som normal och hälsosam perfektionism. Viss variation av Personlig standard i 
kombination med andra dimensioner har dock kunnat kopplas till negativa upplevelser och 
depression (Frost et al., 1990). 
En annan aspekt av perfektionism handlar om individens tendens att vara metodisk samt 
strukturerad, vilket benämns som Organisering (Organization). I motsats till att sätta upp höga 
personliga standarder, handlar Organisering om hur individen praktiskt går till väga i sin vardag 
för att nå sina mål. Organisering handlar därav om individens vilja att sträva efter ordning och 
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reda. Frost et al. (1990) har kunnat visa att Personlig standard och Organisering kan förknippas 
med goda arbetsvanor och prestationer. Dimensionen Organisering har visat sig vara i periferin 
av perfektionism och kan enbart marginellt kopplas till de andra fem dimensionerna. Därför 
kan inte Organisering ses som en central aspekt i perfektionism, men är en dimension som 
måste tas i beaktande (Frost et al., 1990). Vilken betydelse Organisering har avgörs av 
dimensionens relation till de andra perfektionismdimensionerna. En hög grad av denna 
dimension skildrar enbart att individen värdesätter ordning och struktur, men i kombination 
med andra dimensioner av perfektionism kan det leda till känslor av misslyckande och obehag 
(Lundh, 2004; Lundh et al., 2008).  

Dimensionen Oro över misstag (Concern over Mistakes) avspeglar individens negativa 
reaktion gentemot misstag som begås och benägenhet att tolka dessa som att vara mindre värd. 
Dessa individer uttrycker ofta en rädsla för att mista andras respekt. Denna dimension berör 
individens tendens att likställa enskilda misstag med att vara misslyckad och är den aspekt som 
visat sig vara huvudkomponent i MPS samt i andra mätinstrument gällande perfektionism 
(Frost et al., 1990). Tvivel rörande handling (Doubts About Action) innefattar i sin tur om i 
vilken omfattning individen känner sig självsäker över att klara av samt slutföra uppgifter. 
Dimensionen begrundar individens tvivel gällande sina handlingar och tankar om kompetens i 
stort. Individer med hög nivå av denna dimension brottas med känslor av att aldrig vara 
tillfredsställd med sin insats och känner sig därmed aldrig riktigt nöjd. Både Oro över misstag 
samt Tvivel rörande handling kan knytas till psykopatologi. Individer med höga nivåer av dessa 
dimensioner kan utveckla depression grundat i självkritik. Det är heller inte ovanligt att 
individer kan utveckla ett tvångsmässigt eller kontraproduktivt beteende, där individen 
undviker att slutföra uppgifter (Frost et al., 1990). 

 Dimensionen Föräldrarnas förväntningar (Parental Expectations) berör individens 
uppfattning om att föräldrarna uttryckt höga krav och förväntningar. Föräldrakritik (Parental 
Criticism) handlar i sin tur om huruvida individen upplevt kritik från föräldrarna i sin strävan 
mot att uppnå eventuella förväntningar och krav. Dessa två aspekter fokuserar på individens 
interpersonliga familjeförhållanden, vilka har visat sig vara betydande i utvecklandet av 
maladaptiv perfektionism (Burgess, Frost & Marten Dibartolo, 2016; Frost et al., 1990). När 
dessa två dimensioner är framträdande hos individen, i kombination med att föräldrarna också 
visat mindre stöd och tillgivenhet samt framkallat skuldkänslor, så riskerar individen att 
utveckla negativ perfektionism (Frost et al., 1990). 

Sammanfattningsvis kan dessa dimensioner av perfektionism åtskiljas från att vara positiva 
och hälsosamma eller negativa och ohälsosamma. Individer med hög skattning i Personlig 
standard och Organisation kan förstås skildra en mer adaptiv hållning när det gäller personlig 
strävan och prestationskrav. Oro över misstag, Tvivel rörande handling, Föräldrarnas 
förväntningar samt Föräldrakritik återspeglar däremot den negativa och maladaptiva aspekterna 
av perfektionism (Frost et al., 1993). 
 
 
Big Fives relation till perfektionism 
 
Personlighet är ett väl beforskat område inom psykologin och det har utvecklats flera perspektiv 
som belyser hur människor skiljer sig från varandra. Traitperspektivet betonar en 
grundläggande tanke om att individer karaktäriseras av att ha varaktiga mönster gällande 
beteende, tankar och känslor. Personlighet kan därför definieras som en individs särskilda 
handlingar och egenskaper som är stabila över tid (McCrae & Costa, 2008). Big Five modellen 
över personlighet utgår från traitperspektivet och består av fem fundamentala 
personlighetsdimensioner: (a) Extraversion, (b) Neuroticism, (c) Samvetsgrannhet, (d) 
Öppenhet samt (e) Sympatiskhet.  
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Shafer (1999) beskriver att individer med hög skattning av Extraversion (Extraversion) kan 
beskrivas som gruppmänniskor, sociala, pratsamma, utåtriktade, sällskapliga och välvilliga. 
Låg skattning i denna personlighetsdimension indikerar att individen är mer blyg, tystlåten och 
reserverad. Extroverta individer har ofta en stor vän- och bekantskapskrets och söker efter social 
stimulans och samarbete (McCrae & Costa, 2008).  

Individer med låg grad av Neuroticism (Neuroticism) kan beskrivas som avslappnade, 
avspända, självsäkra och hårda. Hög skattning av Neuroticism antyder att individen är mer 
bekymrad, orolig, ängslig, spänd, osäker och sårbar (Shafer, 1999). Det är inte heller ovanligt 
att individer med hög Neuroticism uttrycker låg självkänsla, ställer orimliga förväntningar på 
sig själv och besitter en pessimistisk attityd (McCrae & Costa, 2008). 

Shafer (1999) beskriver att individer med hög grad av Samvetsgrannhet (Conscientiousness) 
upplevs som självdisciplinerade, arbetsamma, grundliga, ansvarsfulla, uthålliga och metodiska. 
Personer som däremot har en låg grad av Samvetsgrannhet anses i sin tur vara viljesvaga, 
ansvarslösa och slarviga. Individer med hög grad av Samvetsgrannhet har också ofta en hög 
prestationssträvan och besitter en ledarskapsförmåga (McCrae & Costa, 2008).  

Hög skattning i Öppenhet (Openness) syftar till att individen är kreativ, fantasirik, 
konstnärlig, originell, filosofisk och nyfiken. Låg skattning av Öppenhet menas kunna visa sig 
i att individen är jordnära, realistisk och konventionell (Shafer, 1999). Individer som omfattas 
av denna personlighetdimension har ett behov av nya händelser, variation och beskrivs därför 
också kunna ha många fritidsintressen (McCrae & Costa, 2008).  

Personer med hög grad av Sympatiskhet (Agreeableness) utmärks av att vara angenäma, 
förlåtande, flexibla, milda, överseende och medgörliga. Låg grad av Sympatiskhet indikerar att 
individen är envis, kritisk och motståndsaktig (Shafer, 1999). Sympatiska individer 
kännetecknas av att ha ett förlåtande förhållningssätt, uppskattar samarbete, tycker illa om ett 
kränkande språkbruk och kan upplevas som lättövertalade (McCrae & Costa, 2008).  

Mycket av den forskning som genomförts för att undersöka relationen mellan Big Five och 
Perfektionism har använt sig av Hewitt och Fletts (1991) modell med de tre dimensionerna som 
rör perfektionismens riktning. Samhällsriktad perfektionism har kunnat kopplas till 
personlighetegenskapen Neuroticism, där aspekterna oro, frustration och sårbarhet setts 
korrelera med att individen upplever att andra ställer höga krav och är rädd att bli kritiserad ifall 
kraven inte kan efterlevas (Hill, McIntire & Bacharach, 1997). Personlighetsegenskapen 
Samvetsgrannhet har i sin tur visat sig korrelera starkt med Självriktad perfektionism (Stoeber, 
Otto & Dalbert, 2009). Hill, McIntire och Bacharach (1997) kunde också visa detta samband 
och skildrade att individer med hög plikttrogenhet och prestationssträvan uttryckte inre 
övertygelser om att vara perfekt samt ställde höga krav på sig själva. Ett negativt samband 
mellan Sympatiskhet och perfektionism som riktas mot andra kunde också urskiljas, där 
individer med låg grad av Sympatiskhet tenderar att uttrycka illvilja till samarbete och rikta 
perfektionistiska krav mot andra. 

Hewitt och Fletts dimensioner har kunnat likställas med vissa aspekter i Frost et als. (1990) 
modell vilket kan skapa en mer omfattande bild av förhållandet mellan perfektionism och 
personlighet. Dimensionen Personlig standard har enligt Frost et al. (1993) kunnat ses korrelera 
starkt med Självriktad perfektionism, men även med perfektionism som Riktas mot andra. 
Dimensionerna Oro över misstag, Föräldrarnas förväntningar samt Föräldrakritik har fastslagits 
korrelera med Samhällsriktad perfektionism.  

Gällande positiv och negativ perfektionism så har Neuroticism av de fem 
personlighetsegenskaperna visat starkast positivt samband med maladaptiv perfektionism och 
det som Hamacheck (1978) benämnde som neurotisk perfektionism (Egan, Piek & Dyck, 2015). 
Detta går i ton med Ulu och Tezers (2010) resultat om att Neuroticism är den 
personlighetsegenskap som kan kopplas till maladaptiv perfektionism. 
Personlighetsegenskaperna Öppenhet, Extraversion och Samvetsgrannhet har i sin tur visats 
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kunna knytas till adaptiv perfektionism. Maladaptiv perfektionism har i sin tur enligt Egan et 
al. (2015) visat sig ha ett negativt samband med Sympatiskhet. 
 
 
Syskonplaceringens relation till personlighet och perfektionism 
 
Adler (1928) var en av de första teoretikerna som uppmärksammade att syskonplacering var en 
viktig faktor i individens utveckling av sina karaktärsdrag. En ojämlik maktfördelning beskrevs 
finnas inom syskonskaran, där det äldsta barnet tillskrevs en hög maktposition. Därför försöker 
det äldsta barnet bibehålla denna position genom att vara konservativ, trofast och lojal gentemot 
föräldrarna. Mellanbarn skildrades kunna känna konkurrens gentemot sitt äldre syskon och 
därmed sträva efter mer makt och överlägsenhet. Adler (1928) liknande denna relation med en 
kapplöpning, där mellanbarnet kunde uppleva sig åsidosatt. Det yngsta barnet beskrevs utveckla 
sina karaktärsdrag i en lugnare miljö, då de äldre syskonen utvecklats att bli mer självständiga. 
Det yngsta barnet ansågs ofta få en annorlunda behandling, där inga större förväntningar eller 
krav ställdes. Detta resulterade enligt Adler (1928) ofta i att det yngsta barnet utvecklade en 
prestationssträvan för att motbevisa den uppfattning som resterande familjemedlemmar skapat. 
Till skillnad mot de andra syskonplaceringarna beskrevs ensambarnet ägnas all uppmärksamhet 
från föräldrarna. Detta ansågs ofta leda till att ensambarnet blir osjälvständigt och osäkert i sina 
handlingar. 

Synen på syskonplaceringens inverkan på individen har under åren frambringat en mer 
mångsidig bild, där den teoretiska definitionen av syskonplacering har kunnat delas upp i 
biologisk kontra funktionell syskonplacering (Sulloway, 1996). Den biologiska, eller ordinala, 
syskonplaceringen ser till den faktiska ordning syskon fötts in i. Den funktionella, eller 
psykologiska, syskonplaceringen är mer komplex och tar hänsyn till åldersskillnader och 
uppväxtmiljö i förklarandet av en individs egenskaper. Sulloway (1996) har argumenterat för 
syskonplaceringens betydelse där teorierna influerats av ett Darwinistiskt synsätt om 
konkurrens för överlevnad. Syskonplacering menas utifrån detta perspektiv fylla en specifik 
funktion inom familjen, där alla syskon tävlar om att få sin unika funktion eller nisch i familjen 
som system. Sulloway (1996) beskrev att individer utifrån syskonplacering, kön och fysiska 
förmågor skapar sin unika plats i familjen som är skilt från de andra syskonen. Syskon 
skildrades utveckla olika grundläggande strategier för att uppnå både emotionell och fysisk 
uppmärksamhet från föräldrarna, vilket ansågs påverka individens utveckling och personlighet.   

Med hjälp av Big Five teorin redogjorde Sulloway (1996) för skillnader i personlighet hos 
syskon där en åtskillnad gjordes mellan den äldste och dennes yngre syskon. Den äldste ansågs 
tendera att vara mer dominant, självsäker och tävlingsinriktad än sina yngre syskon. Den äldste 
ansågs också vara ansvarsfull och ha hög grad av Samvetsgrannhet då denne motiveras av att 
glädja sina föräldrar. En högre grad av ängslighet kopplades till den äldste på grund av att denne 
är orolig att mista uppmärksamhet och menas vilja ta mindre risker än sina yngre syskon. På 
grund av detta beskrevs den äldste vara moralisk och respekterar auktoriteter mer än sina yngre 
syskon. Mellanbarn och yngsta syskon beskrevs däremot vara mer sociala, sympatiska och 
empatiska jämfört med de äldsta. De som är yngst skildrades vara mer äventyrliga och 
självständiga vilket gör att de kan framstå som rebelliska. Yngre syskon ansågs tendera att vara 
mer öppna och har inte samma respekt för auktoriteter som det äldsta syskonet har (Sulloway, 
1996). 
Fortsatt forskning har gett tvetydliga resultat kring sambandet mellan syskonplacering och 
individers personlighet. Jefferson, Herbst och McCrae (1998) undersökte Sulloways (1996) 
teorier och fann stöd för ett samband när andra fick skatta personlighet åt vederbörande 
deltagare.  I subjektiva skattningar av deltagarna hittades dock inget stöd mellan personlighet 
och syskonplacering, dock förelåg en tendens till signifikans för att äldsta skulle ha högre grad 
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av Extraversion, Samvetsgrannhet och Neuroticism. Rohrer, Egloff och Schmukle (2015) fann 
i sin studie inget stöd för att syskonplacering ger stora effekter i utvecklandet av personligheten.    
Eckstein, Miller, Sperber, McDonald, Wiesner, Watts, och Ginsburg (2010) har lyft kritik mot 
Sulloway och menar att sambandet mellan personlighet och syskonplacering kan ifrågasättas. 
Eckstein et al. (2010) jämförde tidigare forskning som gjorts kring skillnader i karaktärsdrag 
hos syskon och fann signifikanta återkommande teman som gick i ton med Adlers (1928) 
teorier. Det äldsta barnet beskrevs vara högpresterande och dominant medan mellanbarnet 
beskrevs ha känslor av att inte höra till och vara sällskaplig. Yngsta barnet framställdes ha det 
högsta sociala intresset samt vara mest upprorisk medan ensambarn beskrevs ha ett behov av 
prestation och ett mindre behov av tillhörighet. 

En blygsam mängd forskning om syskonplacering och perfektionism har bedrivits och de 
resultat som framkommit har pekat på att det finns ett positivt samband mellan att vara yngsta 
barn och icke perfektionism. Stöd för adaptiv perfektionism hos de äldsta barnen har också 
kunnat redovisas, men även ett positivt samband mellan maladaptiv perfektionism och äldsta 
barnen (Ashby, LoCicero & Kenny, 2003). Louis och Kumar (2016) fann också stöd för ett 
samband mellan adaptiv perfektionism och äldsta, där äldsta i högre grad kunde kategoriseras 
som perfektionister jämfört med yngre syskon och ensambarn. De äldsta barnen kunde visa en 
preferens för organisering inom familjen och resultatet visade att de äldsta uppskattade 
planerande istället för impulsivitet. Maladaptiv perfektionism kunde å ena sidan mest kopplas 
till mellanbarn och det mest framträdande i maladaptiv perfektionism beskrevs vara 
perfektionismdimensionerna Tvivel rörande handling samt Oro över misstag. Mellanbarn å 
andra sidan har även tillsammans med yngsta barn visat sig vara icke perfektionistiska. De som 
klassades som icke perfektionister gav en lägre skattning i perfektionismdimensionerna 
Personlig standard, Tvivel rörande handling och Oro över misstag (Louis & Kumar, 2016).  
 
 
Syfte 
 
Syftet med denna undersökning var att undersöka om det förelåg ett samband mellan 
perfektionism och personlighet samt mellan perfektionism och syskonplacering hos 
högskolestudenter. Studien syftade också till att se om personlighet och syskonplacering kunde 
predicera perfektionism. Detta gjordes för att belysa ämnet perfektionism och undersöka det i 
relation till studenter som studerar på högre nivå. Högre utbildning förknippas ofta med krav 
om prestation och denna studie kan utgöra ett bidrag till ökad förståelse kring 
högskolestudenters perfektionism. Resultatet kan vara användbart för vidare forskning såväl 
som för den enskilda studenten. Detta på grund av att perfektionism visat sig påverka individer 
olika och har setts ge antingen hälsosamma och positiva följder eller negativa och ohälsosamma 
följder. Tidigare forskning har antytt att det finns en koppling mellan perfektionism och vissa 
personlighetsegenskaper och denna studie strävade efter att undersöka detta med den 
multidimensionella perfektionismmodellen enligt Frost et al. (1990) Studien undersökte också 
om syskonplacering kunde ses som ytterligare en förklarande variabel. Detta resulterade i 
följande frågeställningar: 

1. Hur skattar högskolestudenter dimensionerna av perfektionism, samt finns det någon 
skillnad mellan skattningarna av dessa dimensioner? 

2. Hur relaterar perfektionism till personlighet hos högskolestudenter? 
3. Hur relaterar perfektionism till syskonplacering hos högskolestudenter? 
4. I vilken omfattning kan studenternas personlighet och syskonplacering förklara 

variationen i dimensionerna av perfektionism och är prediktioner möjliga? 
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Metod 
 
 

Deltagare  
 
Totalt delades 198 enkäter ut till studenter vid en högskola i mellersta Sverige, där 192 enkäter 
sedan kunde samlas in. Detta gav en svarsfrekvens på 97%. 12 enkäter exkluderades från 
studien då det partiella bortfallet var för stort. Studien hade ett tillgänglighetsurval och 
deltagarna bestod slutligen av 118 kvinnor (65.5%), 57 män (31.7%) samt 5 som ej ville uppge 
kön (2.8%). Deltagarnas ålder varierade från 19 till 46 år (M= 24.16, SD= 5.25). Deltagarnas 
fördelning gällande syskonplacering var: äldst [n = 56 (31.1%)], mellanbarn [n = 48 (26.7%)], 
yngst [n = 61 (33.9%)] samt inga syskon [n = 15 (8.3%)].  

Högskolans fyra akademier fanns representerade i urvalet och samtliga medverkande 
studenter ingick i ett program vid högskolan. Totalt uppgavs sex utbildningsområden vilka var 
sjuksköterskeprogrammet [n = 54 (30%)], beteendevetenskap [n = 45 (25%)], statsvetenskap 
[n = 29 (16.1%)], civilingenjör [n = 26 (14.4%)], språk och kommunikation [n = 16 (8.9%)] 
samt högskoleingenjör [n = 10 (5.6%)].  
 
 
Material 
 
Datamaterialet till undersökningen samlades in genom en enkät som var uppdelad i tre avsnitt 
innehållande 69 frågor. Avsnitt ett bestod av fyra bakgrundsfrågor där studentens ålder, kön, 
ämne och huruvida detta lästes inom ett program eller som fristående kurs. Avsnitt ett 
avslutades med att syskonplacering efterfrågades och bestod av fyra svarsalternativ.  Deltagarna 
fick uppge ifall de var äldst, mellanbarn, yngst eller ifall de ej hade några syskon. De två 
nästföljande avsnitten i enkäten bestod av två etablerade och valida mätinstrument. 
 

Shafer’s Big Five Marker Scale (BFM). Det andra avsnittet i enkäten bestod av Hochwälders 
(2006) svenska översättning av Shaferskalan (Shafer, 1999) som mäter personlighet utifrån Big 
Five modellen. Mätinstrumentet undersöker de fem personlighetsegenskaperna och består av 
sex egenskapspar för varje personlighetsegenskap. Exempel för varje egenskapspar var: 
Extraversion (tystlåten – pratsam), Neuroticism (ängslig – lugn), Samvetsgrannhet (slarvig – 
grundlig), Öppenhet (jordnära – fantasirik) och Sympatiskhet (egensinnig – mild). 
Svarsalternativen sträcktes från 1 (Stämmer precis) till 9 (Stämmer precis), det vill säga 
egenskapen till vänster beskriver mig bäst eller egenskapen till höger beskriver mig bäst. Höga 
värden motsvarade därmed mer av den aktuella personlighetsegenskapen. Samtliga svar på 
delskalan Neuroticism spegelvändes. För var och en av de fem personlighetsegenskaperna 
skapades ett medelvärdesindex. Cronbach’s alfa beräknades för samtliga 
personlighetsdimensioner: Extraversion  = .901, Neuroticism  = .885, Samvetsgrannhet  = 
.819, Öppenhet  = .736 och Sympatiskhet  = .810. 

 
Frost Multidimensional Perfectionism Scale (F-MPS). Det tredje avsnittet i enkäten 

utgjordes av en svensköversatt version (Saboonchi & Lundh, 1997) av Frost et als. (1990) 
multidimensionella perfektionismskala. Mätskalan består av 35 påståenden och besvarades på 
en femgradig skala med svarsalternativet 1 (Stämmer inte alls) till 5 (Stämmer precis). Skalan 
mäter sex olika dimensioner av perfektionism: Personlig standard (sju påståenden; till exempel, 
”Jag har oerhört höga målsättningar”), Organisering (sex påståenden; till exempel, 
”Noggrannhet är mycket viktigt för mig”). Oro över misstag (nio påståenden; till exempel; ”Jag 
avskyr att inte vara bäst på det jag gör”), Tvivel rörande handling (fyra påståenden; till exempel, 
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”Jag känner mig ofta osäker när jag utför enkla vardagssysslor”), Föräldrarnas förväntningar 
(fem påståenden; till exempel, ”Mina föräldrar ställde mycket höga krav på mig”) samt 
Föräldrakritik (fyra påståenden; till exempel; ”Mina föräldrar hade aldrig någon förståelse för 
de misstag jag gjorde”). För varje påstående kunde fem poäng erhållas, där höga värden 
motsvarade mer av den aktuella perfektionismdimensionen. Den minimala poängsumman var 
35 poäng och den maximala poängsumman var 175 poäng. För var och en av de sex 
perfektionismdimensionerna skapades ett medelvärdesindex. Cronbach’s alfa beräknades för 
mätskalans sex dimensioner: Personlig standard  = .785, Organisering  = .878, Oro över 
misstag  = .855, Tvivel rörande handling  = .684, Föräldrarnas förväntningar  = .786 och 
Föräldrakritik  = .796. 

 
 

Procedur  
 
Datainsamlingen skedde under fem olika föreläsningar vid högskolan. Förfrågningarna om 
besöken skickades via e-post där föreläsarna gav sitt medgivande. Detta gjordes i god tid innan 
varje aktuellt besök för att ge föreläsarna tid att planera in besöken i sin undervisning. Under 
besöken gavs både muntlig och skriftlig information till studenterna om studiens syfte och att 
deltagandet var frivilligt och att materialet skulle behandlas konfidentiellt. Studenterna 
informerades även om att de skulle kunna ta del av det publicerade resultatet (Vetenskapsrådet, 
2017).  

Vid en föreläsning tillfrågades studenterna om att medverka i början av föreläsningen, där 
delades enkäterna ut och hämtades vid föreläsningens slut. Vid en annan föreläsning gav 
föreläsaren 10 minuter av sin undervisningstid innan en rast, för att ge studenterna tillfälle att 
fylla i enkäterna. Vid tre av besöken tillfrågades studenterna om att medverka vid 
föreläsningarnas slut. Enkäterna samlades in efter ifyllandet och samtliga studenter tackades 
muntligt för sin medverkan. Deltagarna erhöll ingen ersättning för sin medverkan. 
 
 
Databearbetning 
 
Studien utgick från en deduktiv metod och materialet som samlats in bearbetades genom det 
statistiska analysprogrammet SPSS. Vid ett fåtal frågor där deltagarna låtit bli att svara ersattes 
det aktuella värdet med medelvärde. Gränsen för signifikant resultat sattes till p < .05 och 
gränsen för tendens till signifikans sattes till p < .10. Vid besvarandet av frågeställning 1 
bildades sex index för varje dimension i F-MPS, där medelvärden och standardavvikelser 
beräknades. Därefter genomfördes en envägs variansanalys för beroende mätningar för att 
undersöka om det förelåg en skillnad i skattningen av de sex dimensionerna. Ett signifikant 
resultat följdes upp med ett post-hoc test (Bonferroni) för att jämföra samtliga kombinationer. 
Frågeställning 2 och 3 besvarades genom att utföra 91 korrelationer i form av Pearson 
produktmomentkorrelationskoefficient. Frågeställning 4 besvarades med hjälp av att utföra sex 
hierarkiska multipla linjära regressionsanalyser för att undersöka hur personlighet samt 
syskonplacering påverkar varje enskild dimension av Perfektionism. I den första modellen 
undersöktes kriterievariabeln Personlig standard i två steg. I steg 1 tillfördes prediktorvariabeln 
personlighet och för att ta reda på om ytterligare variation kunde förklaras tillfördes 
prediktorvariabeln syskonplacering i steg 2. I de nästkommande fem modellerna upprepades 
steg 1 och 2 för kriterievariablerna Organisering, Oro över misstag, Tvivel rörande handling, 
Föräldrarnas förväntningar samt Föräldrakritik.  
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Resultat 
 
 
Perfektionism hos högskolestudenter 
 
Beträffande hur högskolestudenter skattar dimensionerna av perfektionism, samt om det fanns 
någon skillnad mellan skattningarna av dessa dimensioner, så kunde en statistisk signifikant 
skillnad påvisas (se Tabell 1) över hur högt högskolestudenter skattade de sex olika 
dimensionerna av perfektionism (F5,895= 212.22, p < .001, 2 = .54). Det uppföljande post-hoc 
testen (Bonferroni) visade att det fanns en statistisk signifikant skillnad mellan samtliga 
dimensioner av perfektionism (p < .001),  förutom mellan två.  Ingen signifikant skillnad kunde 
påvisas mellan högskolestudenters självskattning av dimensionerna Oro över misstag och 
Tvivel rörande handling (p > .10). Av de sex dimensionerna skattade högskolestudenterna 
dimensionen Organisering högst i jämförelse mot de andra fem. Den dimension som skattades 
lägst var Föräldrakritik i jämförelse mot de andra dimensionerna. 
 
 
Perfektionism och personlighet samt syskonplacering 
 
Resultatet för hur perfektionism relaterar till personlighet och syskonplacering hos 
högskolestudenter redovisas också i Tabell 1. Dimensionen Personlig standard visade ett 
positivt statistiskt signifikant samband med personlighetsdimensionen Samvetsgrannhet (p < 
.01) och ett negativt statistiskt signifikant samband med Sympatiskhet (p < .05). En tendens till 
positivt statistisk signifikant samband kunde påvisas mellan Personlig standard och 
personlighetsdimensionerna Neuroticism (p < .10 ) och Öppenhet (p < .10). Inget statistiskt 
signifikant samband kunde påvisas mellan Personlig standard och syskonplacering.  

Dimensionen Organisering visade enbart ett positivt statistiskt signifikant samband med 
personlighetsdimensionen Samvetsgrannhet (p < .01). Hög skattning i Organisering indikerade 
också högre skattning i Samvetsgrannhet hos högskolestudenterna. Inget samband med 
syskonplacering kunde konstateras. 

Dimensionen Oro över misstag visade ett negativt statistisk signifikant samband med 
Extraversion (p < .01) och Sympatiskhet (p < .01). Högskolestudenter som skattade högt i 
dimensionen Oro över misstag angav lägre skattning i Extraversion och Sympatiskhet. Ett 
positivt signifikant samband med Neuroticism (p < .01) kunde påvisas, vilket indikerade att 
högre skattning av Oro över misstag korrelerade positivt med en högre skattning av 
Neuroticism. Inget statistiskt signifikant samband kunde visas mellan Oro över misstag och 
syskonplacering.  

Dimensionen Tvivel rörande handling hade ett negativt samband med Extraversion (p <.01) 
och Samvetsgrannhet (p <.01). Detta indikerade att högskolestudenter med hög skattning i 
denna dimension skattade lägre i Extraversion och Samvetsgrannhet. Ett positivt samband 
kunde påvisas med Neuroticism (p < .01), där högre skattning i Neuroticism visade högre 
skattning i Tvivel rörande handling. En tendens till positivt samband kunde ses mellan Tvivel 
rörande handling och Öppenhet (p < .10). Gällande syskonplacering kunde en tendens till 
negativt signifikant samband urskiljas mellan Tvivel rörande handling och de som uppgav sig 
som yngst (p < .10). De högskolestudenter som uppgav sig som yngst skattade i snitt lägre i 
Tvivel rörande handling jämfört med de högskolestudenter som uppgav sig som äldst. 

Dimensionen Föräldrarnas förväntningar kunde konstateras ha ett positivt signifikant 
samband med Öppenhet (p < .01). De högskolestudenter som skattade högt i dimensionen 
Föräldrarnas förväntningar, angav också högre värde i personlighetsdimensionen Öppenhet. 
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Inget statistiskt signifikant samband kunde visas mellan Föräldrarnas förväntningar och 
syskonplacering.   

Dimensionen Föräldrakritik hade ett positivt statistiskt signifikant samband med 
Neuroticism (p < .01) och Öppenhet (p < .01). Höga skattningar i denna dimension korrelerade 
med högre skattningar i Neuroticism samt Öppenhet hos högskolestudenterna. Ett negativt 
samband kunde påvisas mellan Föräldrakritik och Samvetsgrannhet (p < .05). Desto högre 
skattningar i Föräldrakritik, ju lägre skattning av Samvetsgrannhet. Ett negativt statistiskt 
samband kunde urskiljas mellan Föräldrakritik och de som uppgav sig som yngst (p < .05). De 
högskolestudenter som uppgav sig som yngst skattade i snitt lägre i Föräldrakritik jämfört med 
de högskolestudenter som uppgav sig som äldst. 
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Tabell 1 
Pearson korrelationer mellan variablerna samt deskriptiv statistik 

Not. N= 180. *p < .10, ** p < .05, *** p < .01. 
a ia: Icke applicerbart. 
b Äldst dummykodades med 0 (referenskategori), mellanbarn med 1, yngst med 0 och inga syskon med 0. 
c Äldst dummykodades med 0 (referenskategori), mellanbarn med 0, yngst med 1 och inga syskon med 0. 
d Äldst dummykodades med 0 (referenskategori), mellanbarn med 0, yngst med 0 och inga syskon med 1.

Variabel M SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Personlig standard 2.99 .80 -              

2. Organisering 3.73 .80 .51*** -             

3. Oro över misstag 2.34 .82 .54*** .18** -            

4. Tvivel rörande handling 2.29 .85 .32*** .10 .46*** -           

5. Föräldrarnas förväntningar 2.02 .83 .36*** .11 .25*** .22*** -          

6. Föräldrakritik 1.67 .85 .30*** .08 .35*** .37*** .68*** -         

7. Extraversion 6.06 1.59 -.07 -.09 -.26*** -.30*** -.12 -.09 -        

8. Neuroticism 4.42 1.62 .13* .09 .49*** .42*** .10 .23*** -.36*** -       

9. Samvetsgrannhet 6.83 1.25 .27*** .55*** -.05 -.25*** -.07 -.16** .16** -.13* -      

10. Öppenhet 5.74 1.31 .13* -.02 .07 .13* .23*** .22*** .19** .02 -.06 -     

11. Sympatiskhet 5.88 1.43 -.16** -.07 -.23*** -.04 -.07 -.12 .18** -.19** .15* .12 -    

12. Syskonplacering D1b iaa ia -.11 -.01 -.09 .01 -.07 .08 .04 -.01 -.03 .03 .10 -   

13. Syskonplacering D2c ia ia -.08 -.03 -.06 -.13* -.10 -.16** .05 -.08 .04 -.02 .02 -.43*** -  

14. Syskonplacering D3d ia ia -.01 -.01 -.01 -.06 -.04 -.01 -.05 -.08 -.04 .01 -.05 -.18** -.22*** - 
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Variation inom dimensionerna av perfektionism och prediktioner 
 
I Tabell 2 och 3 presenteras resultaten för vilken omfattning studenternas personlighet och 
syskonplacering kunde förklara variationen i var och en av de sex dimensionerna av 
perfektionism och om prediktioner var möjliga. Modellen för kriterievariabeln Personlig 
standard var statistiskt signifikant (F8,171= 5.235, p < .01). Personlighetsdimensionerna kunde i 
steg 1 förklara variationen hos Personlig standard med 17% (se Tabell 2). När syskonplacering 
tillfördes i steg 2 kunde ytterligare 3% av variationen i Personlig standard förklaras. Tre av 
personlighetsdimensionerna var statistiskt signifikanta, där Samvetsgrannhet kunde förklara 
variationen mest (= .33, p < .01), följt av Öppenhet (= .19, p < .01) och Sympatiskhet (= -
.18, p < .05). Två av variablerna inom syskonplacering var statistiskt signifikanta, där 
mellanbarn (= -.17, p < .05) och de som uppgav sig vara yngst (= -.17, p < .05)  kunde 
förklara mer av variationen i Personlig standard än de högskolestudenter som uppgav sig som 
äldst. Dimensionen Personlig standard kan därav prediceras av personlighet och att vara 
mellanbarn samt yngsta barn. 

Modellen för Organisering var statistisk signifikant (F8,171= 12.95, p < .01). I steg 1 kunde 
36% av variationen i kriterievariabeln Organisering förklaras utifrån 
personlighetsdimensionerna. Tillförandet av syskonplacering i steg 2 kunde förklara 
variationen i Organisering med ytterligare 2%. Två av personlighetsdimensionerna var 
statistiska signifikanta, där Samvetsgrannhet bidrog mest till förklarad variation (= .60, p < 
.01) följt av Extraversion (= -.13, p < .05). En tendens till signifikans fanns hos Sympatiskhet 
(p < .10) och mellanbarn (p < .10).  Dimensionen Organisering kan prediceras av personlighet 
och i viss mån av att vara mellanbarn. 

Modellen för Oro över misstag var statistisk signifikant (F8,171= 8.50, p < .01). 
Personlighetsdimensionerna kunde i steg 1 förklara variationen i Oro över misstag med 27%. I 
steg 2 när syskonplacering tillfördes kunde variationen i Oro över misstag förklaras med 
ytterligare 2%. Två personlighetsdimensioner var statistiskt signifikanta, där Neuroticism 
kunde förklara mest av variationen i Oro över misstag (= .42, p < .01) följt av Sympatiskhet 
(= -.14, p < .05). Ingen av Syskonvariablerna var statistiskt signifikanta. Dimensionen Oro 
över misstag kan därav enbart prediceras av personlighet. 

 
Tabell 2 
Prediktioner för dimensionerna Personlig standard, Organisering samt Oro över misstag 

 Personlig standard  Organisering  Oro över misstag 
 Steg 1 Steg 2  Steg 1 Steg 2  Steg 1 Steg 2 
Variabel         
Steg 1:       

Extraversion -.09 -.08  -.14** -.13**  -.11 -.10 
Neuroticism .10 .10  .10 .09  .42*** .42*** 

Samvetsgrannhet .34*** .33***  .61*** .60***  .05 .04 

Öppenhet .19*** .19***  .06 .06  .10 .10 
Sympatiskhet -.20*** -.18**  -.12* -.11*  -.15** -.14** 

Steg 2:      
Syskonplacering D1a  -.17**   -.12*   -.12 
Syskonplacering D2b  -.17**   -.10   -.08 
Syskonplacering D3c  -.09   -.06   -.09 

Modellsammanfattning      
F-värde 7.06*** 5.24***  19.95*** 12.95***  12.96*** 8.50*** 
(df) (5, 174) (8, 171)  (5, 174) (8, 171)  (5, 174) (8, 171) 
R2 .17 .20  .36 .38  .27 .29 
R2  .03   .02   .02 

Not. N = 180. * p < .10, ** p < .05, *** p < .01.  anger standardiserade regressionskoefficienter. 
a Äldst dummykodades med 0 (referenskategori), mellanbarn med 1, yngst med 0 och inga syskon med 0. 
b Äldst dummykodades med 0 (referenskategori), mellanbarn med 0, yngst med 1 och inga syskon med 0. 
c Äldst dummykodades med 0 (referenskategori), mellanbarn med 0, yngst med 0 och inga syskon med 1. 
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Modellen för Tvivel rörande handling var totalt sett statistisk signifikant (F8,171= 8.38,  p < .01). 
I steg 1 kunde 25% i variationen hos Tvivel rörande handling förklaras av 
personlighetsdimensionerna (se Tabell 3). I steg 2 kunde syskonplacering förklara ytterligare 
3% av variationen i kriterievariabeln Tvivel rörande handling. Fyra av 
personlighetsdimensionerna var statistiskt signifikanta, där Neuroticism kunde förklara mest av 
variationen (= .336, p < .01) ) följt av Extraversion (= -.184, p < .05), Samvetsgrannhet (= 
-.18, p < .01) och Öppenhet (= .14, p < .05). Två av variablerna inom syskonplacering var 
statistiskt signifikanta, där yngst (= -.16, p < .05) och de som uppgav inga syskon (= -.15, p 
< .05)  kunde förklara mer av variationen i Tvivel rörande handling än de högskolestudenter 
som uppgav sig som äldst. Dimensionen Tvivel rörande handling kan prediceras av personlighet 
och att vara yngsta barn samt ensambarn. 

Modellen för Föräldrarnas förväntningar var statistiskt signifikant (F8,171= 2.82, p < .01). I 
steg 1 kunde 8 % av variationen i kriterievariabeln Föräldrarnas förväntningar förklaras av 
personlighetsdimensionerna. Tillförandet av syskonplacering i steg 2 gjorde att ytterligare 4 % 
av variationen kunde förklaras. Enbart personlighetsdimensionen Öppenhet var statistisk 
signifikant (= .26, p < .01). En tendens till signifikans fanns hos Extraversion (p < .10). Två 
av variablerna inom syskonplacering var signifikanta, där yngst (= -.19, p < .05) och 
mellanbarn (= -.17, p < .05) kunde förklara mer av variationen i Föräldrarnas förväntningar 
än de högskolestudenter som uppgav sig som äldst. Dimensionen Föräldrarnas förväntningar 
kan prediceras av personlighet och att vara yngsta barn samt mellanbarn. 

Den sista modellen för Föräldrakritik var statistisk signifikant (F8,171= 3.49, p < .01). 
Personlighetsdimensionerna kunde förklara variationen i Föräldrakritik med 12% i steg 1. I steg 
2 kunde tillförandet av syskonplaceringen förklara variationen i Föräldrakritik med ytterligare 
2%. Två av personlighetsdimensionerna var statistiskt signifikanta, där Öppenhet bidrog mest 
(= .22, p < .01) följt av Neuroticism (= .18, p < .05). Syskonplaceringen yngst visade en 
tendens till signifikans (p < .10). Dimensionen Föräldrakritik kan prediceras av personlighet 
och i viss mån av att vara yngsta barn. 

 
Tabell 3 
Prediktioner för dimensionerna Tvivel rörande handling, Föräldrarnas förväntningar samt 
Föräldrakritik 

 Tvivel rörande handling  Föräldrarnas förväntningar  Föräldrakritik 
 Steg 1 Steg 2  Steg 1 Steg 2  Steg 1 Steg 2 
Variabel         
Steg 1:       

Extraversion -.19*** -.18**  -.14* -.13*  -.04 -.04 
Neuroticism .33*** .34***  .03 .03  .18** .18** 
Samvetsgrannhet -.18*** -.18***  -.01 -.02  -.11 -.10 
Öppenhet .14** .14**  .26*** .26***  .22*** .22*** 
Sympatiskhet .06 .07  -.06 -.05  -.09 -.09 

Steg 2:      
Syskonplacering D1a  -.09   -.17**   .01 
Syskonplacering D2b  -.16**   -.19**   -.14* 
Syskonplacering D3c  -.15**   -.13   -.06 

Modellsammanfattning      
F-värde 11.78*** 8.38***  3.16*** 2.82***  4.74*** 3.49*** 
(df) (5, 174) (8, 171)  (5, 174) (8, 171)  (5, 174) (8, 171) 
R2 .25 .28  .08 .12  .12 .14 
R2  .03   .04   .02 

Not. N = 180. * p < .10, ** p < .05, *** p < .01.  anger standardiserade regressionskoefficienter. 
a Äldst dummykodades med 0 (referenskategori), mellanbarn med 1, yngst med 0 och inga syskon med 0. 
b Äldst dummykodades med 0 (referenskategori), mellanbarn med 0, yngst med 1 och inga syskon med 0. 
c Äldst dummykodades med 0 (referenskategori), mellanbarn med 0, yngst med 0 och inga syskon med 1. 
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Diskussion 

 
Studiens syfte var att undersöka perfektionism hos högskolestudenter. Undersökningen syftade 
också till att se om det förelåg ett samband mellan perfektionism och personlighet samt mellan 
perfektionism och syskonplacering. Studien syftade också till att se om personlighet och 
syskonplacering kunde predicera perfektionism. Studien utgick från fyra frågeställningar. 
 
 
Perfektionism hos högskolestudenter 
 
Den första frågeställningen berörde hur högt högskolestudenterna skattade de sex olika 
dimensionerna av perfektionism och om det förelåg skillnad dimensionerna emellan. Då varje 
enskild perfektionismdimension har en specifik betydelse och antingen kan vara positiv eller 
negativ, var det av intresse att undersöka hur högskolestudenter självskattade dessa 
dimensioner.  Resultatet visade skillnad i hur högt högskolestudenterna skattade de sex 
dimensionerna av perfektionism. Organisering var den dimension som högskolestudenterna i 
snitt skattade högst följt av dimensionen Personlig standard. Detta indikerar att 
högskolestudenterna värdesätter struktur samt ordning och reda. I enlighet med Frost et al. 
(1990) kan detta också förstås som att högskolestudenterna har inre ideal och högre 
prestationskrav. De högskolestudenter som skattat högt i dessa två dimensioner och lägre i de 
andra dimensionerna kan utifrån detta tänkas utveckla en mer positiv och adaptiv form av 
perfektionism. I snitt gjordes de lägsta skattningarna i dimensionerna Föräldrarnas 
förväntningar och Föräldrakritik, vilket indikerar att dessa dimensioner inte varit framträdande 
hos högskolestudenterna. Då dessa två dimensioner tillsammans med Tvivel rörande handling 
och Oro över misstag i snitt gav lägre skattningar än både Organisering och Personlig standard 
hos högskolestudenterna, kan det konstateras att högskolestudenterna inte uppvisar en stark 
negativ perfektionism (Frost et al., 1993). Dock kan resultatet enbart förstås på gruppnivå och 
inte för den enskilda individen. 
 
 
Perfektionism och personlighet 
 
Den andra frågeställningen undersökte hur de sex dimensionerna av perfektionism relaterade 
till personlighet. Dimensionen Personlig standard hade ett positivt samband med 
Samvetsgrannhet och ett negativt samband med Sympatiskhet. Forskning har kunnat visa ett 
samband mellan Samvetsgrannhet och självriktad perfektionism (Hill et al., 1997; Stoeber et 
al., 2009). Frost et al. (1993) har i sin tur visat ett positivt samband mellan självriktad 
perfektionism och Personlig standard, vilket gör att sambandet mellan Personlig standard och 
Samvetsgrannhet indirekt kan förstås gå i linje med vad tidigare forskning kunnat visa. Då 
dimensionen Personlig standard utgörs av att individen är fokuserad på prestation och sätter 
höga ideal är det rimligt att det finns ett positivt samband för högskolestudenterna med 
personlighetsegenskapen Samvetsgrannhet, som utgörs av att individen är självdisciplinerad 
och arbetsam (Shafer, 1999). Det negativa sambandet mellan Personlig standard och 
Sympatiskhet finner också stöd i tidigare forskning. Hill et al. (1997) kunde visa ett negativt 
samband mellan perfektionism som riktas mot andra och Sympatiskhet. Perfektionism som 
riktas mot andra har också visat sig ha ett positivt samband med Personlig standard (Frost et 
al., 1993) och resultatet är därav samstämmigt med vad tidigare forskning pekat på. Individer 
med lägre Sympatiskhet har bland annat beskrivits som kritiska och envisa (Shafer, 1999), 
vilket tycks vara sannolika egenskaper som individen med hög Personlig standard besitter. Att 
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ha höga ideal och prestationskrav kräver möjligtvis att individen också är envis och kritisk i 
strävan mot sina mål. 

Precis som Personlig standard så visade dimensionen Organisering ett positivt samband med 
personlighetsegenskapen Samvetsgrannhet och var det enda signifikanta samband som kunde 
uppvisas. Organisering som beskrivits som individens värdesättande av ordning och reda, gör 
sambandet med hög Samvetsgrannhet trovärdigt, då låg Samvetsgrannhet ansetts vara att 
individen är slarvig och ansvarslös (Shafer, 1999). Ulu och Tezer (2010) kunde påvisa att 
Samvetsgrannhet kan kopplas till adaptiv perfektionism, vilket också Frost et al., (1993) kunde 
konstatera med Organisering. Både Personlig standard och Organisering har kunnat associeras 
med goda arbetsvanor och goda prestationer (Frost et al., 1990), vilket i detta sammanhang blir 
positivt då högskolestudenters studier präglas av hårt arbete och fokus på resultat.  

Resultatet visade att dimensionen Oro över misstag hade ett positivt samband med 
Neuroticism samt negativa samband med Extraversion och Sympatiskhet. Frost et al. (1993) 
har kopplat dimensionen Oro över misstag till samhällsriktad perfektionism och Hill et al. 
(1997) har i sin tur redovisat ett positivt samband mellan Neuroticism och samhällsriktad 
perfektionism. Att det finns ett positivt samband mellan Oro över misstag och Neuroticism kan 
ses som logiskt, då båda återspeglar individens tendens att vara ängslig, orolig samt uttrycka 
osäkerhet för att begå misstag. Resultatet är också sannolikt med tanke på att Oro över misstag, 
samhällsriktad perfektionism samt Neuroticism har kunnat knytas till maladaptiv perfektionism 
(Egan et al., 2015; Frost et al., 1993; Hewitt & Flett, 1991; Ulu & Tezer, 2010). Det negativa 
sambandet mellan Oro över misstag och personlighetsegenskaperna Extraversion och 
Sympatiskhet kan inte hitta stöd i tidigare forskning. Tidigare forskning har enbart kunnat visa 
att låg Sympatiskhet i likhet med Oro över misstag kunnat kopplas till maladaptiv 
perfektionism, medan hög Extraversion setts korrelera med adaptiv perfektionism (Ulu & 
Tezer, 2010). Dessa resultat visar att ytterligare forskning behövs kring dessa samband. 

Dimensionen Tvivel rörande handling visade också ett positivt samband med Neuroticism 
och negativt samband med Extraversion. Dock kunde även ett negativt samband med 
Samvetsgrannhet påvisas. Tvivel rörande handling som beskrivits som individens benägenhet 
att vara osäker på sina handlingar och kompetens att slutföra uppgifter har inte kopplats till 
någon specifik personlighetsegenskap inom forskning. Frost et al. (1993) framhöll att denna 
dimension kan relateras till maladaptiv form av perfektionism vilket kan tänkas förklara det 
positiva sambandet med Neuroticism.  Både Extraversion och Samvetsgrannhet har kunnat 
kopplas till adaptiv perfektionism (Egan et al., 2015; Ulu & Tezer, 2010), vilket gör det svårt 
att avgöra vad det negativa sambandet med Extraversion och Samvetsgrannhet betyder i detta 
sammanhang. En tolkning som skulle kunna göras är dock att individer som anger låg 
Samvetsgrannhet, vilket karaktäriseras av att ge upp lättare och att vara viljesvag (Shafer, 
1999), också tvivlar på sin egen förmåga och istället ger upp. Dessa samband visar också att 
fortsatt forskning är nödvändig.  

Resultatet i dimensionen Föräldrarnas förväntningar visade enbart en signifikant positiv 
korrelation, och det var med personlighetsegenskapen Öppenhet. Detta samband var 
överraskande och ingenting som tidigare forskning redovisat. Föräldrarnas förväntningar har 
av Frost et al. (1993) kopplats till maladaptiv perfektionism, medan Öppenhet kunnat kopplats 
till adaptiv perfektionism (Ulu & Tezer, 2010). Detta positiva samband styrker påståenden om 
att perfektionism är komplext och att slutsatser kan vara svåra att dra.  

Även dimensionen Föräldrakritik visade ett positivt samband med personlighetegenskapen 
Öppenhet, vilket inte heller påpekats i tidigare forskning. Det förelåg även ett positivt samband 
mellan Föräldrakritik och Neuroticism, vilket också har kunnat visats av andra forskare (Egan 
et al., 2015; Frost et al., 1993; Ulu & Tezer, 2010). Sambandet mellan dessa två tyds vara 
naturligt då en individ med personlighetsegenskapen Neuroticism, som bland annat innefattar 
en fallenhet att vara osäker och sårbar, också kanske uppger sig fått mer kritik. Det negativa 
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sambandet mellan Samvetsgrannhet och Föräldrakritik finner inget stöd från tidigare forskning. 
En av många möjliga förklaringar kan vara att sambandet beror på att högskolestudenter som 
skattat sig lägre i Samvetsgrannhet och kanske besitter egenskaper så som att vara slarvig och 
ansvarslös, har medfört kritik från föräldrar.  

 
 

Perfektionism och syskonplacering 
 

Den tredje frågeställningen som berörde sambandet mellan perfektionism och syskonplacering 
visade att Föräldrakritik var den enda av de sex perfektionismdimensionerna som 
syskonplacering kunde kopplas till. Resultatet visade att yngre i snitt upplevde minde 
Föräldrakritik jämfört med de äldsta. De yngsta har kunnat kopplas till att vara icke-
perfektionister (Louis & Kumar, 2016), vilket inte är likvärdigt med att de skattade lägre i 
Föräldrakritik än äldsta syskon. En möjlig förklaring kan dock vara att äldsta syskon skildrats 
ha ett större behov av bekräftelse, ha mer respekt för auktoriteter och vill vara sina föräldrar till 
lags (Adler, 1928; Sulloway, 1996). Detta kan tänkas förklara varför de äldsta barnen angett 
mer Föräldrakritik jämfört med yngsta syskon. Resultatet kan därmed tänkas vara samstämmigt 
med att äldsta uppger mer perfektionism jämfört med yngre syskon (Ashby et al., 2003; Louis 
& Kumar, 2016). Dessa komplexa samband är någonting som framtida forskning skulle kunna 
beakta. Det kan vara av intresse att se ifall ett mätinstrument över den funktionella 
syskonplaceringen som bland annat tar hänsyn till åldersskillnader mellan syskon använts, 
istället för att efterfråga den ordinala syskonplaceringen som denna studie gjorde. Hade det gett 
ett annat resultat och av intresse kan också vara om syskonplacering kunnat visa starkare 
samband med de sex dimensionerna av perfektionism? Detta är ett förslag på fortsatt forskning. 
 
 
Variation inom dimensionerna av perfektionism och prediktioner 
 
Den fjärde frågeställningen handlade om i vilken omfattning variationen i de sex dimensionerna 
av perfektionism kunde förklaras med hjälp av personlighet och syskonplacering hos 
högskolestudenterna och om prediktioner var möjliga. Av studiens resultat kan det konstateras 
att personlighet och till viss del syskonplacering kan användas för att förklara variationen i den 
multidimensionella perfektionismen. Samtliga sex modeller var totalt sett signifikanta, där 
högskolestudenternas personlighet kunde förklara 36% av variationen i dimensionen 
Organisering i steg 1. Tillförandet av syskonplacering kunde förklara ytterligare 2%. För 
dimensionen Oro över misstag kunde 27% av variationen förklaras i steg 1. Utöver detta kunde 
tillförandet av syskonplaceringen förklara 2% av variationen i steg 2. Dock var inte 
syskonplacering signifikant i denna modell.  Modellen över Tvivel rörande handling visade att 
personlighet kunde förklara 25% av variationen i steg 1, medan syskonplacering kunde tillföra 
ytterligare 3% i steg 2.  I Personlig standard kunde personlighetsegenskaperna förklara 17% av 
variationen, och i steg 2 kunde syskonplacering förklara ytterligare 3 %. Variationen i 
Föräldrakritik kunde förklaras av personlighet i steg 1 med 12% och därutöver kunde 
tillförandet av syskonplacering förklara 2%. Slutligen visade resultatet att variationen i 
dimensionen Föräldrarnas förväntningar kunde förklaras av personlighetegenskaperna med 8% 
i steg 1 och att syskonplacering kunde förklara ytterligare 4% av variationen i steg 2. 

Inte helt oväntat gav personlighetsegenskapen Samvetsgrannhet mest effekt i förklarandet 
av variationen i Organisering samt Personlig standard. Neuroticism i sin tur visade högst effekt 
gällande variationen i perfektionismdimensionerna Oro över misstag samt Tvivel rörande 
handling. Det något oväntade resultatet över hur perfektionism relaterar till personlighet, 
upprepades även i vilken omfattning personlighet kunde förklara variationen i dimensionerna 
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av perfektionism, då Öppenhet sågs ge högst effekt gällande variationen i dimensionerna 
Föräldrarnas förväntningar och Föräldrakritik. Syskonplaceringen bidrog inte särskilt mycket 
till förklarad variation i modellerna, men mellanbarn visade signifikant mer effekt jämfört med 
äldsta i dimensionerna Personlig standard och Föräldrarnas förväntningar.  Yngsta visade i sin 
tur mer effekt jämfört med äldsta i dimensionerna Personlig standard, Tvivel rörande handling 
samt Föräldrarnas förväntningar. Resultatet visade också att högskolestudenter som var 
ensambarn gav mer effekt på Tvivel rörande handling jämfört med de högskolestudenter som 
var äldst. Sammanfattningsvis åskådliggör studiens resultat att prediktioner i perfektionism är 
möjliga, framförallt utifrån personlighet och i blygsam mängd utifrån syskonplacering. 
 
 
Styrkor och svagheter med studien  
 
En styrka med denna studie var att den utfördes med två väletablerade och reliabla 
mätinstrument som översatts till svenska av andra forskare. Cronbach’s alfa värdena för både 
BFM och F-MPS var tillfredställande, där endast ett index inom F-MPS hade ett Cronbach alfa 
värde strax under gränsvärdet på .70. På grund av alfa värdena för mätinstrumenten kan denna 
studie därför förstås ha god reliabilitet. Något som inte kan uteslutas är faktumet att studenterna 
kan ha påverkats av att de fick fylla i enkäten under olika omständigheter. Det är möjligt att 
studenternas skattningar påverkats av att vissa fick fylla i enkäten under en föreläsning vilket 
kanske krävde ytterligare koncentration, eller att vissa studenter stannade kvar utöver den 
schemalagda föreläsningen.  Under datainsamlingen påpekades det muntligt att enkäten delvis 
var svår att förstå och att det därför var svårt att skatta vissa påståenden, vilket kan tänkas 
bidragit till partiellt bortfall. Begreppet motståndsaktig i BFM uppgavs som något otydligt och 
kan tänkas bidragit till varför vissa studenter upplevde enkäten som svårförståelig. De enkäter 
som dock exkluderades från studien hade antingen obesvarade bakgrundsfrågor eller för många 
obesvarade frågor i resterande enkät. Ett systematiskt bortfall kunde inte urskiljas och inget 
enskilt påstående i enkäten kunde pekas ut. Enstaka frågor som ej besvarats ersattes under 
databearbetningen med gruppens medelvärde, vilket kan ses som ett hot mot studiens interna 
validitet.   

Att studien inte utgick från Hewitt och Fletts (1991) multidimensionella perfektionismskala 
kan både ses som en svaghet, men även som en styrka. Svagheten med detta var att det 
försvårade studiens möjligheter att knyta an till tidigare forskning som huvudsakligen använt 
sig av detta mätinstrument i relation till Big Five. Det positiva med att använda F-MPS var att 
den belyser perfektionism utifrån ett annat perspektiv och innefattar tydliga avgränsningar 
mellan dimensionerna. En annan svaghet med studien kan tänkas vara att det inte användes ett 
mätinstrument beträffande syskonplacering. En studie som undersöker syskonplacering 
ingående bör exempelvis också ta hänsyn till den psykologiska och funktionella 
syskonplaceringen som betonar individens egna uppfattning om sin placering i syskonskaran 
och som bland annat tar hänsyn till uppväxtmiljö, åldersskillnader samt hel- och halvsyskon. 
Syskonplacering bör därav förstås som en bakgrundsvariabel i denna undersökning. En annan 
nackdel var att ensambarn endast utgjorde 8.3 % av urvalet, i motsats till yngsta som utgjorde 
33.9 %. Män utgjorde i sin tur 31.7 % medan kvinnor utgjorde 65.5 % av urvalet. Det hade varit 
fördelaktigt med ett större urval där bakgrundsvariablerna kön och syskonplacering fördelats 
mer jämnt och representativt. Detta kan ses som ett hot mot studiens externa validitet och 
försvårar studiens möjligheter att generalisera till andra grupper och studenter utöver detta 
urval. Resultatet kan därför inte generaliseras till populationen.  
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Slutsats 
 
En stor mängd av studiens erhållna resultat har varit i överensstämmelse med vad forskning 
tidigare pekat på. Arbetet har strävat mot att fylla en kunskapslucka och denna studie utgick 
därför utifrån Frost et als. (1990) multidimensionella perspektiv, vilket genererat en mer 
omfattande bild av perfektionism och dess relation till andra variabler. Resultatet bekräftar 
insikterna om att vissa personlighetsegenskaper kan förknippas med vissa dimensioner av 
perfektionism. Resultatet styrker vetskapen om att personlighetsegenskapen Neuroticism kan 
kopplas till de mer negativa dimensionerna i F-MPS och maladaptiv perfektionism, medan 
Samvetsgrannhet även här visat sig kunna associeras med de två positiva dimensionerna 
Personlig standard och Organisering och adaptiv perfektionism. Studien har också kunnat visa 
att personlighetsdimensionen Öppenhet bör studeras närmare i relation till 
perfektionismdimensionerna Föräldrarnas förväntningar och Föräldrakritik.  

Perfektionism är inte bara ett aktuellt ämne, utan resultatet bekräftar också att vissa 
personlighetsegenskaper korrelerar med vissa dimensioner av perfektionism. För den enskilda 
studenten kan därför resultatet först och främst användas för att belysa ämnet perfektionism. 
Resultatet kan också ge insikter om studenten besitter personlighetsegenskaper som kan knytas 
till dimensionerna av perfektionism. Detta kan bidra till ökad självmedvetenhet och förståelse 
av att det finns en positiv perfektionism i form av Personlig standard och Organisering.  
Resultatet kan också tillämpas för att synliggöra den negativa perfektionismens dimensioner, 
så som Oro över misstag, Tvivel rörande handling, Föräldrarnas förväntningar och 
Föräldrakritik, vilka kan leda till psykisk ohälsa.  

 Sammanfattningsvis kan studien konstatera att syskonplaceringens inverkan på 
perfektionism är marginell och tveksam. Det behövs mer forskning för att undersöka ifall 
syskonplacering kan ses påverka perfektionism. Dock kan studien konstatera att neurotiska 
individer kan förknippas med mer maladaptiv perfektionism och att samvetsgranna individer 
kan associeras med adaptiv perfektionism.  
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