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Abstrakt 

Eftersom studenter ständigt står inför olika prestationsmoment avser denna studie att mäta huruvida 
det finns ett samband mellan personlighetsdragen ur Big Five-teorin och prestationsångest hos 
universitets- och högskolestudenter i Sverige, för att vidare kunna undersöka om olika 
personlighetsdrag är mer eller mindre känsliga för prestationsångest. Studien fick 86 svar på en 
webbenkät där studenterna först fick svara på bakgrundsvariablerna; kön, ålder, antal studieår, 
studietakt och om de arbetade parallellt med studierna. Vidare mätte enkäten Big Five’s 
personlighetsdrag med The Big Five Inventory (BFI) samt prestationsångest, som operationaliseras 
med Fear of Failure (FF) och mättes med The Performance Failure Appraisal Inventory (PFAI). Vi 
fann en signifikant positiv relation mellan generell FF och personlighetsdraget neuroticism samt en 
signifikant positiv relation mellan generell FF och kvinnor. Mycket talar för att alla upplever FF men 
att vissa har förmågan att vända det till något positivt på grund av en stark passion och motivering för 
att lyckas nå sina mål. 

Nyckelord: Prestationsångest, Fear of Failure, the Big Five, PFAI 

Abstract 

Students is a group that constantly is facing different elements of performance and therefore, this study 
aims to measure whether there is a correlation between the personality traits of the Big Five theory and 
performance anxiety for university and college students in Sweden, to further investigate if different 
personality traits are more or less sensitive to performance anxiety. The study received 86 answers 
from a web-poll where students first responded to background variables such as; gender, age, number 
of academic years, study-pace and if they worked during their studies. Furthermore, the survey 
measured Big Five's personality traits with The Big Five Inventory (BFI) and performance anxiety, 
got operationalized with Fear of Failure (FF), measured with The Performance Failure Appraisal 
Inventory (PFAI). The study found a  significant positive relationship between general FF and the 
personality trait neuroticism and a significant positive relationship between general FF and women. 
Much suggests that everyone experiences some degree of FF but that some have the ability to turn it 
to something positive due to a strong passion and motivation to succeed in achieving their goals.	

Keywords: Performance anxiety, Fear of Failure, the Big Five, PFAI 
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Personlighet och Prestationsångest bland Universitetsstudenter  

Enligt Statistiska centralbyrån (SCB; 2018b) utbildar sig svenskar på högskola/universitet mer 
än vad de har gjort sedan år 2000. År 2000 räknade SCB (2018b) att 1 416 103 individer av Sveriges 
befolkning studerade vidare efter gymnasiet. Detta har fram till år 2017 ökat med 777 056 individer 
(ibid). Statistiken säger att det idag är 43 % av Sveriges befolkning som vidareutbildar sig efter 
gymnasiet och de individer som i störst utsträckning studerar är i åldrarna 16–34 (SCB; 2018a). 
Samtidigt visar Folkhälsomyndighetens (u.å.) statistik att individer mellan 16–29 år generellt känner 
en högre grad av ängslan, oro eller ångest än andra åldersgrupper. Studier visar att studenter som har 
en högre grad av ångest/oro inför sina akademiska studier även presterar sämre i dessa sammanhang, 
och detta beror, enligt Culler och Holahan (1980) på de individens personlighet. Kormi-Nouri, 
MacDonald, Farahani, Trost, & Shokri (2015) gjorde en studie om skillnader och likheter mellan 
studenters akademiska stress i en kollektivistisk och en individualistisk kultur. Författarna påpekade 
betydelsen av att överväga kulturella påverkningsfaktorer för att mäta akademisk stress, då stress är 
något subjektivt. Resultaten visade att bland svenska studenter i den individualistiska kulturen fanns 
det en högre akademisk stress jämfört med de iranska studenterna som lever i en kollektivistisk kultur 
(ibid).  

Studenter är överlag en grupp som systematiskt presterar i form av inlämningar, grupparbeten, 
redovisningar, seminarium och tentamens. Universiteten sätter press på studenterna genom förväntade 
studieresultat samtidigt som studenter även sätter sina egna individuella krav på sig själva i samband 
med sina studier, något som rimligtvis ökar prestationsångesten bland studenter och varierar beroende 
på studenternas individuella skillnader. Det finns en del forskning om hur olika personlighetstyper 
presterar i den akademiska miljön (Chamorro-Premuzic & Furnham, 2003a; Noftle & Robins, 2007; 
Zhang, 2003) men däremot finns det ett visst kunskapsgap när det kommer till forskning kring om 
individuella personlighetsdrag tenderar att ha mer eller mindre prestationsångest än andra. Den 
forskningen som väl gjorts mellan personlighetsdrag och prestationsångest/testångest bland studenter 
har i störst utsträckning gjorts på studenter i andra länder än Sverige (Kamaran & Subramanian, 2015; 
Chamorro-Premuzic, Ahmetoglu & Fumham, 2008; Busato, Prins, Elshout & Hamaker, 2000) eller på 
tonåringar (Kamaran & Subramanian, 2015; Sorić, Penezić & Burić, 2013). I dessa studier visades 
resultaten exempelvis signifikanta samband mellan hög grad av personlighetsdraget neuroticism och 
hög grad av testångest (Kumaran & Subramanian, 2015) samt höga grader av extroversion och låga 
grader av fear of failure (Busato m. fl., 2000) som är en subklass till prestationsångest (Conroy, 2001).  

Att genomföra denna studie motiveras dels av att det saknas specifik forskning på svenska 
studenters relation mellan individuella personlighetsdrag och prestationsångest och dels av de 
kulturella skillnaderna som kan påverka sambandet mellan personlighet och prestationsångest. Även 
SCB:s (2018a) statistik, som visat på en ökning bland ångestsyndrom i samma åldersgrupp som de 
individer som i större utsträckning studerar, samt antagandet att studentgruppen regelbundet förväntas 
prestera, motiverar detta denna studie att undersöka om och hur prestationsångest och 
personlighetsdrag korrelerar bland högskole- och universitetsstudenter i Sverige.   

Studiens syfte och mål blir då att generera ny kunskap om relationen mellan personlighetsdrag 
och prestationsångest hos svenska högskole- och universitetsstudenter, för att, som nämnt ovan, kunna 
besvara om olika personlighetsdrag är mer eller mindre känsliga för prestationsångest i 
utbildningssammanhang. Frågeställningen som står till grund för studien; Hur ser relationen mellan 
studenters personlighetsdrag och prestationsångest i utbildningssammanhang ut? 
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Personlighetsdimensionerna 

The Big Five Theory. Enligt Nationalencyklopedin (u.å.) är personlighet ”summan av de 
egenskaper som gör en person till det den är och som skiljer honom eller henne från alla andra”. En av 
de mest välgrundade teorierna kring personlighet är The Big Five Theory också kallad Five-factor 
model (FFM), som bygger på idéen om att individen befinner sig inom spektrumet för fem primära 
personlighetsdrag, vilket innebär att varje individ har en unik grad av personlighetsdragen (Barrick & 
Mount, 1991). Ett vanligt instrument för att mäta personlighetsdragen är the Big Five Inventory (BFI). 
John och Srivastava (1999) sammanfattar uppkomsten av the Big Five, där bland annat Allport, Odbert 
& Peterson (1936), Cattell (1943), Fiske (1949), Norman (1963), Costa & McCrae (1992 i Costa & 
McCrae 2008), Tupes & Christal (1992) samt Goldberg (1993) nämns som teoretiker med stort 
inflytande för framgången/utvecklingen av the Big Five. På grund av den stora omfattningen av arbetet 
kring att utvinna ett ramverk för mänskliga personlighetsdrag har teoretiker varit noga med att 
presentera the Big Five som personlighet som representeras på hög abstraktionsnivå då de flesta 
människor befinner sig någonstans i mitten av spektrumet och inte i extremvärdena (John & Srivastava, 
1999), men en har trots det kunnat se att personlighetsdragen är universella hos människor (McCrae, 
Terracciano & Carver 2005). För att fastställa att personlighetsdragen är universella utförde McCrae 
m. fl. (2005) en stor mätning av FFM på 50 olika kulturer världen över. Resultatet visade på att även 
om det fanns vissa skillnader så visade det sig att personlighetsdragen öppenhet, samvetsgrannhet, 
extroversion, vänlighet och neuroticism replikerbara och universella för samtliga kulturer (ibid).   

Personlighetsdraget Öppenhet handlar om individens nyfikenhet, kreativitet och syn på nya 
erfarenheter (Barrick & Mount, 1991). Höga poäng inom spektrumet för personlighetsdraget 
associeras med fantasifullhet och kvickhet (ibid). Låga poäng inom spektrumet associeras däremot 
med adjektiv som alldaglig, enkel och ytlig (Friedman & Schustack, 2014). Samvetsgrannhet handlar 
om att individen är ansvarsfull, organiserad, pålitlig (Friedman & Schustack, 2014), målmedveten och 
självdisciplinerad (Zakrisson, 2010). Låga poäng på spektrumet innefattar drag som likgiltig, opålitlig 
(Friedman & Schustack, 2014) och saknar mål (Zakrisson, 2010). Extroversion handlar om individens 
eftersträvan av stimuli från andra individer och viljan att uppleva en slags energi och positivitet när 
denne umgås i sociala sammanhang. En individ som befinner sig högt på spektrumet extroversion 
tenderar att ha drag som att vara mycket social, aktiv, entusiastisk och pratglad (Barrick & Mount, 
1991). Befinner sig individen på andra sidan spektrumet (introvert) så associeras individen med drag 
som att vara blyg, tystlåten och tillbakadragen (Friedman & Schustack, 2014). Vänlighet associeras 
med individens empatispektrum, där höga poäng på spektrumet av personlighetsdraget indikerar på 
hög tolerans och förståelse för andra människor (Barrick & Mount, 1991) medan låga poäng på 
vanligtvis korrelerar med en misstänksam och mer skeptisk inställning till andra. Den sista faktorn är 
Neuroticism, något som vanligtvis associeras med begreppet emotionell instabilitet, som gör att 
individen inte hanterar motgång eller negativa känslor särskilt väl (Barrick & Mount, 1991). 
Egenskaper som associeras med en individ som befinner sig på höga poäng inom spektrumet är 
vanligtvis drag som nedstämdhet, ångest, känslosam och att vara osäker (ibid). Motsatsen på 
spektrumet är när individen är emotionellt stabil och vanligtvis associeras det med drag som lugn och 
samlad (Friedman & Schustack, 2014). 

I ett försök att kartlägga personlighetsdimensionerna hos olika grupper rapporterar Zakrisson 
(2010) om en forskning på handläggare vid en statlig myndighet i Sverige, där medelvärdena för 
personlighetsdragen redovisades. Extroversion fick i denna grupp värdet 28,57 och neuroticism fick 
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värdet 19,40 på en skala mellan 8 till 40. Vänlighet fick värdet 37,98 och samvetsgrannhet 37,82 på 
en skala mellan 9 till 45 och öppenhet fick värdet 34,77 på en skala mellan 10 till 50. Det minst värdet 
innebär den lägsta graden av personlighetsdraget och den det högsta värdet innebär den högsta graden 
av personlighetsdraget 

Prestationsångest  

Prestation handlar, enligt Nationalencyklopedin (u.å.) om att åstadkomma något trots svårighet. 
Det kan vara prestationer i skolan, inom idrott, musik bland annat. Ångest beskrivs i DSM-5 
(Association, P. A., 2013) som en överdriven inre rädsla och oro som leder till ett hämmande 
flyktbeteende då rädslan triggar igång den automatiska funktionen fight or flight, men även som ett 
otillfredsställande sinnestillstånd av mentalt kaos som leder till ett nervöst beteende (Onyekuru & 
Ibegbunam, 2014). Enligt DSM-5 (Association, P. A., 2013) framkallas ångest genom en kombination 
av stress och ihärdighet som sedan ger uttryck i något så kallat ångestsyndrom. I denna studie 
operationaliseras prestationsångest med hjälp av fear of failure (FF) och testångest (TA). Dessa två 
fenomen definieras på liknande sätt, men det som skiljer dem åt är att TA enbart mäter ångesten i den 
specifika testsituationen och FF mäter den generella ångesten, genom olika konsekvenser som 
förklaras nedan, och det är i huvudsak den generella ångesten som denna studie syftar till att undersöka. 

Fear of Failure (FF). Prestationsångest förklaras som ångest för att prestationer inte ska vara 
tillräckligt bra, eller rättare sagt perfekta (Nationalencyklopedin, u.å.) och är följden av en kombination 
av dålig självkänsla och att individen är starkt självkritisk. Fenomenet fear of failure (FF) definieras 
som en subklass till prestationsångest (Conroy, 2001) och operationaliseras ofta som en form av 
prestationsångest då begreppet skam tydlig nämns i dess definition (Atkinson & Litwin, 1973). Ett 
vanligt instrument för att mäta FF är The Performance Failure Appraisal Inventory (PFAI). 

Conroy (2001) beskriver FF som en trefaldig modell bestående av fem konsekvenser. Modellen 
inkluderar (1) rädsla för en minskning av ens självkänsla, (2) rädsla för “nonego punishment” och (3) 
rädsla för ett förändrat socialt värde. De fem konsekvenserna som nämns i FF är (1) rädsla för skam 
och förödmjukelse (FSE), (2) rädsla för minskning av ens självkänsla (FDSE), (3) rädsla för en osäker 
framtid (FUF), (4) rädsla för ett avsaknat intresse från andra, för mig viktiga personer (FIOLI) samt 
(5) rädsla för att uppröra eller förarga, för mig viktiga personer (FUIO). Dessa konsekvenser bildar 
tillsammans till en generell FF som associeras med en hög nivå av kognitiv splittring, somatisk ångest, 
oro och låg nivå av optimism (Conroy, Willow & Metzler, 2002). 

Fear of failure påverkas dels av motivation och förklaras som en tendens till att bete sig 
undvikande vid prestationstillfällen, när den omgivande miljön förändras. Detta genererar i att 
individer upplever vissa negativa känslor som det tror påverkar deras förmåga att tillgodose ett eller 
flera av sina mål (Lazarus, 1991). Indirekt framkallar detta särskilda strategier för att undgå 
misslyckande eller upplevelsen av skam (Elliot & Thrash, 2004; Atkinson, 1957) som därigenom kan 
leda till allvarliga konsekvenser för studentens hälsa, psykiskt och fysiskt (Conroy, 2001; Onyekuru 
& Ibegbunam, 2014). Atkinson (1957) menar att motivationens styrka är det som påverkar hur vi 
senare kommer att prestera. Ju fler misslyckanden vid prestation, desto lägre bör motivationen bli 
(Atkinson, 1957) och ju högre grad av motivation och strävan för att lyckas, desto bättre prestation 
(Khalaila, 2015). Bélanger, Lafreniére, Vallerand och Kruglanski (2013) går ännu ett steg djupare och 
menar att det handlar mer om individers passion för ändamålet, snarare än höga mål och motivation, 
som den avgörande faktorn för utfallet av ens prestation. Författarna menar att om en students 
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prestation är motiverad av FF, så riktar de sin energi till att undvika ett misslyckande på grund av den 
passion de har för ex. akademiska studier (Bélanger m. fl., 2013). 

FF kan ses både som en vän och en ovän och de som presterat framgångsrikt förklarar FF som 
en motiverande faktor till att prestera bättre (Conroy, 2001) samt att orka vara ihärdig vid utmaningar 
och när motgångar uppstår (Martin & Marsh, 2003). De studenter som har stort fokus på lärande och 
anser att ämnet är intressant och viktigt, upplever mindre negativa emotioner (Sorić, m. fl., 2013) och 
anser att ett misslyckande säger mer om deras egen ansträngning snarare än deras förmåga till att kunna 
prestera. Dessa studenter väljer gärna utmanande uppgifter framför det som är lättare att genomföra, 
för att själva kunna nå framgång och utveckling (Martin & Marsh, 2003). Å andra sidan förklaras även 
FF som en förhindrande faktor som inte låter studenter uttrycka sin fulla potential (Conroy, 2001) och 
anses generera underprestation, göra studenter mer sårbara för motgångar och kan vidare leda till 
ångest och en inlärd hjälplöshet (Martin & Marsh, 2003).  

De studenter som upplever en hög grad av FF upplever, enligt Teevan (1971) även en hög grad 
av fientlig press och väljer uppgifter efter en realistisk förväntan av deras prestation. Med andra ord 
väljer de uppgifter där deras egna förväntningar på att lyckas eller misslyckas är realistisk och nåbar. 
Dessa studenter föredrar även att tävla med grupper som är mycket bättre än dem själva, då de inte kan 
bli besvikna när de inte gör bra ifrån sig (Teevan, 1971). Vidare menar Teevan (1971) att studenter 
som upplever en hög grad av fientlig press tenderar att ha ett samband med somatiska symtom som 
ökad hjärtfrekvens. Dessa studenter har även visat sig undvika situationer där det krävs av dem att de 
presterar (Teevan, 1971) och detta skiljer sig åt i studenters kognition om misslyckande och framgång 
(Martin & Marsh, 2003), som exempelvis i tidigare erfarenheter där de har misslyckats tillsammans 
med dess minnen (Teevan, 1971). De studenter som anser att de inte själva kan kontrollera utfallet av 
deras prestation är också mer osäkra på om det är möjligt att aktivt kringgå ett misslyckande eller nå 
framgång (Martin & Marsh, 2003). Trots detta anser 45 % av studenterna att behovet av framgång, 
baseras till viss del på FF (Martin & Marsh, 2003). 

FF har ett samband med mål att prestera, som innebär att de studenter som tar sig an akademiska 
kurser och har en högre grad av FF, visar sig även ha hög fokus på att visa kompetens och prestera 
högt (Bartels & Ryan, 2013). Dessa studenter talar gärna om sina framgångar, men misslyckas de så 
kommer de ofta med bortförklaringar och försöker slippa undan ansvaret för sitt eget misslyckande 
(Teevan, 1971). Denna tendens uppkommer då individen anser att misslyckande kan leda till en skam 
och det är rädslan för skammen som leder till ett undvikande beteende (Atkinson, 1957).  

Testångest (TA). Ett annat begrepp som anknyter till FF är Testångest (TA). Denna form av 
ångest orsakar, liksom FF, en bristande prestation, men specifikt vid testsituationer och handlar om en 
direkt obehagskänsla för rädsla av att misslyckas och riskera att bli granskad på ett negativt sätt 
(Hembree, 1988; Onyekuru & Ibegbunam, 2014).  

Sedan 1970-talet har forskare diskuterat om ångest som bestående av två dimensioner; 
emotionell dimension och den kognitiva dimensionen (Cassady & Johnson, 2002; Rana & Mahmood, 
2010). Den emotionella dimensionen handlar om att en hög känslighet för TA ger uttryck i fysiologiska 
och beteendemässiga reaktioner (nervositet och rädsla) som förekommer i prestationssituationer 
(Hembree, 1988; Cassady & Johnsson, 2002; Hancock, 2001). Den kognitiva dimensionen, oron, är 
den faktor som i större utsträckning har visat sig minska prestationen och handlar om den kognitiva 
processen som associeras med ångest, med andra ord den inre dialogen (oron) som förekommer både 
innan, under och efter en prestationssituation (Hembree, 1988; Cassady & Johnsson, 2002; Rana & 
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Mahmood, 2010). Eftersom ångest är ett affektivt tillstånd så kan även inlärning påverkas indirekt då 
emotionerna har en inverkan på den kognitiva processen (Tobias, 1979). 

Flera studier har visat att det finns könsskillnader i graden av TA. Kvinnor har visat sig uppleva 
TA i större utsträckning än män (Hembree, 1988; Cassady & Johnsson, 2002; Khalaila, 2015; Kumaran 
& Subramanian 2015), något som kan bero på att kvinnor generellt sett har högre emotionella tendenser 
(neuroticism, ångest, oro), vilket kan tänkas höra samman med att kvinnor lever under vissa förtryck, 
vilket då naturligt leder till ökat negativa emotioner (Kumaran & Subramanian, 2015). Trots det fann 
Khalaila (2015) att kvinnor presterar bättre akademiskt än vad män gör. Hancock (2001) fann också 
att en lärar-kontroll och en hög granskningsmiljö i klassrummet leder till att alla studenter, oavsett 
känslighet för TA, presterar sämre.  

Liksom FF behöver TA inte vara enbart en dålig känsla. Om ångesten befinner sig på en 
balanserad nivå så kan den vara nödvändig för att bibehålla fokus på studierna (Onyekuru & 
Ibegbunam, 2014; Cassady & Johnsson, 2002; Munz & Smouse, 1968), men de flesta studenter känner 
någon form av prestationsångest, däremot i olika grader och enligt Onyekuru och Ibegbunam (2014) 
upplever ungefär 18 % en hög grad av prestationsångest. Tobias (1979) och Khalaila (2015) fann att 
av de studenter som upplever en hög grad av TA eller presterar dålig, så är det ungefär 15–20 % av 
dessa som avbryter sina studier på grund av upprepade misslyckanden. De studenter som upplever 
högre nivåer av TA har även visat sig prestera sämre akademiskt (Cassady & Johnson, 2002; Khalaila, 
2015; Rana & Mahmood, 2010; Onyekuru & Ibegbunam, 2014) och har en mindre grad av motivation 
till att lära sig (Hancock, 2001).  

Till skillnad från annan forskning (Cassady & Johnson, 2002; Khalaila, 2015; Rana & 
Mahmood, 2010; Onyekuru & Ibegbunam, 2014) fann Hancock (2001) att det inte finns någon 
signifikant skillnad i prestation mellan grupper med hög grad av TA och låg grad av TA. 

Personlighet och Prestation 

Flertalet studier har presenterat resultat om hur man på bästa sätt, genom pedagogiska tekniker, 
kan öka studenters förmåga till inlärning (İlçin, Tomruk, Yeşilyaprak, Karadibak & Savcı, 2018; Tan, 
L. M. & Laswad, F., 2015; Yildirim, Acar, Bull & Sevinc, 2008), men det har även gjorts studier om 
hur de olika personlighetsdragen i the Big Five Theory visat sig prestera i akademiska studier 
(Chamorro-Premuzic & Furnham, 2003a; Noftle m. fl., 2007; Zhang, 2003). Kumaran & Subramanian 
(2015) har även presenterat resultat som visar att personligheten har en stark påverkan på studenters 
testångest (TA).  

Studenter med hög grad av personlighetsdraget öppenhet har visat sig vara mer intellektuellt 
nyfikna samt tenderar att finna inre motivation när det gäller inlärningsprocessen, något som 
Komarraju, Karau & Schmeck (2009) menar i sin tur korrelerar med att genuint uppskatta sin 
lärandeprocess. Detta har Farsides & Woodfield (2003) sett korrelera med att frambringa ett kritiskt 
tänkande hos studenternas lärandestrategier. Studier har funnit att personlighetsdragen öppenhet, 
samvetsgrannhet samt höga grader av personlighetsdraget vänlighet har en positiv korrelation med 
akademisk prestation (Busato m. fl., 2000; Chamorro-Premuzic & Furnham, 2003a; 2003b) och 
slutbetyg (Farsides & Woodfield, 2003; Lounsbury, Sundstrom, Loveland, & Gibson, 2003; Noftle & 
Robins, 2007; Komarraju m. fl., 2007), men en negativ korrelation med testångest (Kumaran & 
Subramanian, 2015). Studenter med en högre grad av både öppenhet och samvetsgrannhet har även 
visat sig föredra en djupare inlärningsprocess (Zhang, 2003) och studenter som har högre grad av 
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personlighetsdragen vänlighet och samvetsgrannhet upplever även lägre nivåer av negativa emotioner, 
såsom ilska, förödmjukelse och ångest (Sorić, m. fl., 2013). Busato m. fl. (2000) fann att de studenter 
med personlighetsdragen samvetsgrannhet och neuroticism upplevde en större grad av fear of failure 
än de studenter med personlighetsdraget extroversion och öppenhet. De fann även att studenter inom 
personligheterna extroversion och öppenhet i större utsträckning fick en mer positiv effekt av fear of 
failure än studenter inom personlighetsdraget neuroticism (Busato m. fl., 2000).  

När Furnham (1992; i Komarraju m. fl., 2007) har tittat på hur studenter med högre grader av 
extroversion ter sig i studiesammanhang visade resultaten att det finns en skillnad i beteende mellan 
studenter med olika grader av personlighetsdraget. De studenter som tenderar att ligga på en lägre grad 
av extroversion, i detta fall så pass lågt att de värderas som introverta, tenderar att vara mer 
reflekterande än aktiva i lärandeprocessen, medan de studenter som har höga grader av extroversion 
tenderar att visa en aktiv men inte lika reflekterande tendens i lärandeprocessen (ibid). Dessa studenter 
upplever även något mindre negativa emotioner i akademiska situationer tillskillnad från de studenter 
som har låga grader av extroversion (Sorić, m. fl., 2013). Den akademiska prestationen har visat sig 
högre bland introverta studenter (Entwistle, 1970; i Komarraju m. fl., 2007) samtidigt som låga grader 
av extroversion korrelerar med en upplevelse av hög fear of failure och viljan av att inte prestera sämre 
än andra (Busato m. fl., 2000). 

Enligt Byrne, Silasi-Mansat & Worthy (2014) är personlighetsdraget neuroticism associerat 
med ångest som vidare kan påverka arbetsminnet negativt i en högt pressad situation då det leder till 
störande tankar. För akademisk prestation och neuroticism har Chamorro-Premuzic & Furnham 
(2003a; 2003b) sett att höga grader av personlighetsdraget korrelerar med en reducerad akademisk 
prestation, något som även Entwistle (1970; i Komarraju m. fl., 2007) fann i sin studie där akademisk 
prestation var högre bland dem som var emotionellt stabila. Neurotiska studenter föredrar även att lära 
sig på en översiktlig nivå (Zhang, 2003) och de studenter med höga grader av neuroticism tenderar att 
uppleva högre nivåer av negativa emotioner, som ångest och förödmjukelse (Sorić, m. fl., 2013), 
presterar betydligt sämre under pressade situationer (Byrne m. fl., 2014) och har en positiv korrelation 
med testångest (TA) (Kumaran & Subramanian, 2015) som till stor del ses som en funktion av 
neuroticism och leder till ett minskat självförtroende (Chamorro-Premuzic m. fl., 2008). 

Hypoteser 

Studiens första hypotes är att, ju högre grad av neuroticism svenska studenter har, desto högre 
grad har de av prestationsångest. Denna hypotes grundar sig på tidigare forskning som visat att 
neurotiska individer har mer ångest (Byrne m. fl., 2014) och är emotionellt instabila, vilket även 
innebär att individen inte hanterar motgång och negativa känslor särskilt väl (Barrick & Mount, 1991). 
Detta gör det rimligt att anta att neurotiska studenter även har svårare att hantera stress och press. 

Andra hypotesen är att studenter med hög grad av personlighetsdraget extroversion, känner en 
lägre grad av prestationsångest i kontrast till studenter med en lägre grad av extroversion. Detta på 
grund av att egenskaper hos en individ med hög grad av extroversion ofta associeras med hög social 
kompetens (Barrick & Mount, 1991), något som gör att det är rimligt att anta att studenter med högre 
grad av extroversion tenderar att vara mer bekväma med att exempelvis stå i centrum och genomföra 
muntliga examinationer jämfört med studenter med lägre grad av personlighetsdraget. Tredje 
hypotesen är att studenter med en högre grad av personlighetsdraget öppenhet upplever mindre 
prestationsångest. Detta grundar sig i att personlighetsdraget karaktäriseras av öppenhet för nya 
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erfarenheter, nyfikenhet och kvickhet (Barrick & Mount, 1991) något som skulle innebära att de 
utmaningar som studenter upplever på universitet/högskola tas emot med ett öppet, positivt synsätt. 
Detta i enlighet med Kumaran & Subramanian (2015) resonemang om att en individs nivå av öppenhet 
för erfarenheter hjälper studenten att ta sig an en uppgift snarare än att undvika den. 

Fjärde hypotesen är i enlighet med mycket annan tidigare forskning (Hembree, 1988; Cassady 
& Johnsson, 2002; Khalaila, 2015; Kumaran & Subramanian, 2015) som vi tror även finna i denna 
studie, att kvinnor har mer prestationsångest än män. Femte hypotesen för denna studie är att individer 
som är i åldrarna 19–24 upplever mer prestationsångest än resterande åldrar. Denna hypotes grundar 
sig i statistiken från SCB (2018a), som sett att individer mellan 16–34 är den åldersgrupp som studerar 
på högskola/universitet mest samt att åldrarna 16–29 är dem känner mest ängslan, ångest och oro 
(Folkhälsomyndigheten, u.å.).  

Sjätte hypotesen är att studenter som studerar mer än 100 % upplever mer prestationsångest än 
de studenter som studerar 100 % eller mindre. Detta motiveras genom antagandet om att fler moment 
att klara av i sin vardag, naturligt också leder till en potentiell ökad stressnivå hos studenten. Att studera 
över 100 % innebär att studenten läser flera olika kurser, vilket kräver ett större fokus från studenten, 
något som vid examinerande tillfällen antagningsvis leder till mer prestationsångest hos studenten. 
Anledningen till att studenter väljer att läsa över 100 % på universitet/högskola samtidigt kan däremot 
bero på ett antal sociala eller ekonomiska faktorer, där studenter antingen vill korta av sin studietid 
genom att öka studietakten på grund av mindre lån från CSN, aktuellt arbetsmarknadsbehov eller press 
från familj och vänner.  

Sjunde hypotesen är att studenter som jobbar parallellt med studierna upplever mer 
prestationsångest än de som inte jobbar alls. Även denna hypotes motiveras genom antagandet om att 
fler moment att klara av i sin vardag, naturligt också leder till en potentiell ökad stressnivå hos 
studenten. Precis som i föregående hypotes kan det även finnas sociala och ekonomiska faktorer som 
påverkar studenten till valet att jobba parallellt med sina studier. För vissa studenter är det 
livsnödvändigt att jobba parallellt med sina studier av en ekonomisk anledning medan för andra så kan 
det handla om att inte vilja förlora sin tidigare tjänst eller binda kontakter och skapa förutsättningar på 
arbetsmarknaden efter avslutade studier. Den åttonde och studiens sista hypotes är att studenter som 
läst mindre än ett år på universitetet upplever mer prestationsångest än de som läst 3 år eller mer. Detta 
kan tänkas bero på en ovana kring studieteknik och studieförväntningar från universitetet men även 
sin egna förmåga att prestera efter dessa förväntningar. Rimligtvis finns även antagandet om att vissa 
personligheter hanterar den akademiska stressen olika (Byrne m.fl., 2014), där individer med höga 
grader av exempelvis neuroticism upplever så pass hög prestationsångest att dem hoppar av sina 
studier tidigare än andra personlighetsdrag.  

Metod 

Den presenterade studien är en kvantitativ surveystudie som avser att undersöka om 
universitets- och högskolestudenters personlighet påverkar deras upplevelse av prestationsångest i 
studiesammanhang, när vi konstanthåller för bakgrundsvariablerna ålder, kön, studietakt, antal studieår 
och parallellt arbete. Personlighetsdragen mättes med instrumentet the Big Five Inventory (BFI) och 
prestationsångest mättes med The Performance Failure Appraisal Inventory (PFAI). 

Deltagare 
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Den valda populationen för studien var studenter som läser på universitet eller högskola i 
Sverige. Respondenterna är även över 18 år vilket underlättar för studien av etiska skäl. 
Respondenterna (som presenteras i tabell 1) rekryterades genom sociala medier då det ansågs vara där 
studien kunde samla flest studenter från olika delar av landet och inte enbart från en utbildningsort. 
Av denna anledning blev stickprovet grundat på ett bekvämlighets- och snöbollsurval (Borg & 
Westerlund, 2012). Med detta menas alltså att respondenterna består av studenter som ”kommer till 
oss” genom så kallade ”delningar” av den producerade enkäten via sociala plattformar (Borg & 
Westerlund, 2012).  

Tabell 1 

Deskriptiva data av bakgrundsvariabler, N=86 
Variabel  % 

Kön Kvinna 87.3 % 
 Man 16.3 % 

Ålder 19 - 24år  37.2 % 

 25 – 29år 32.6 % 

 30 - 34år 9.3 % 

 >35år  20.9 % 
Studietakt 25 % 3.5 % 

 50 % 7.0 % 

 75 % 0.0 % 

 100 % 83.7 % 
 >100 % 5.8 % 

Studieår <1 år 4.7 % 

 1 år 7.0 % 

 2 år 17.4 % 

 3 år 34.9 % 
 4 år 24.4 % 

 >5 år 11.6 % 

Arbete Inget 36 % 

  <8 h/v 19.8 % 

 8 – 16 h/v 16.3 % 
 17 – 24 h/v 9.3 % 

 25 – 34 h/v 9.3 % 

 35 – 40 h/v 8.1 % 

 >40 h/v 1.2 % 
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Instrument 

The Big Five Inventory (BFI). I denna studie har en svensk översättning av BFI använts. 
Denna översättning står Claesson, Person & Akrami, (2001 i Zakrisson, 2010) vid Uppsala Universitet 
för. Det svenska BFI-instrumentet innehåller, likt som i den engelska motsvarigheten, 44 påståenden 
(Se bilaga 1) där varje enskilt påstående besvaras genom en femgradig likertskala från (1) ”stämmer 
absolut inte” till (5) ”stämmer absolut”. I enlighet med instruktionerna för poängberäkningen i 
instrumentet, vändes svarsalternativen på 16 av enkätfrågorna för att sedan kunna beräkna ett korrekt 
värde för varje enskilt personlighetsdrag. I Zakrissons (2010) rapport kontrollerades det svenska 
instrumentets reliabilitet, något som visade sig variera mellan cronbach alpha-värden på .73 och .82, 
vilket ansågs som tillräckligt höga värden för att anses som ett test med hög reliabilitet (ibid).  

The Performance Failure Appraisal Inventory (PFAI). För att mäta fear of failure (FF) 
ansågs mätinstrumentet The Performance Failure Appraisal Inventory (PFAI) vara relevant då det är 
förankrat med alla fem konsekvenser av FF och generell FF, som också studien var intresserad av att 
mäta (Conroy, 2001; Conroy m. fl., 2002; Conroy, 2003) (se Bilaga 2). Mätinstrumentet är 
ursprungligen på engelska, men översattes till svenska för att kunna användas i denna studie. PFAI 
mäter varje konsekvens av FF var för sig genom att slå ihop de antagna värdena per fråga för varje 
konsekvens, dividerat med antal frågor. Svaren för varje fråga mäts på en femgradig likertskala från (-
2) ”Tror jag inte alls” till (+2) ”Tror jag till 100 % av tiden” (Conroy, 2003). Den första konsekvensen 
i FF är rädsla för skam och förödmjukelse (FSE) och beräknas på 7 punkter, rädsla för minskning för 
ens självkänsla (FDSE) beräknas på 4 punkter, rädsla för en osäker framtid (FUF) beräknas på 4 
punkter, rädsla för avsaknat intresse från andra, för mig viktiga personer (FIOLI) räknas ut på 5 punkter 
och den sista konsekvensen, rädsla för att uppröra eller förarga, för mig viktiga personer (FUIO) räknas 
på 5 punkter. När detta har gjorts för varje konsekvens beräknas den generella FF med summan av alla 
konsekvensers värde, dividerat i antal konsekvenser. 

Procedur 

Enkäten valdes att delas på internet och sociala medier då det ansågs vara det effektivaste sättet 
att rekrytera många respondenter. Därav formades en webbenkät i Googles formulärtjänst. Enkäten 
var utformad på sådant sätt att respondenterna först fick svara på bakgrundsvariablerna; kön, ålder, 
studietakt, antal studieår samt hur mycket de arbetar parallellt med studierna. Därefter följde först 
formuläret The Big Five Inventory, sedan The Performance Failure Appraisal Inventory, som 
förklarats ovan. När enkäten var färdigställd delades den på sociala medier, på eftermiddagen, en 
vardag i början av en vecka och låg tillgänglig under 14 dagar till att börja med. Efter 14 dagar ansågs 
antalet respondenter vara för få och det beslutades att enkäten skulle ligga tillgänglig tills studien fått 
minst 100 svar. Enkäten stängdes dock efter 86 svar då tiden inte räckte till. Vidare överfördes de svar 
enkäten samlat in i Googles formulärtjänst till statistikprogrammet SPSS för att börja koda materialet. 
De valda instrumenten BFI och PFAI kodades efter respektive manual.  

Analys 

Cronbach’s alfa beräknades på instrumenten för att testa den interna reliabiliteten i våra test för 
personlighet samt prestationsångest. För att kunna uttrycka sig om en bra intern reliabilitet i 
mätinstrumenten bör Cronbach’s alfa ligga som lägst på a = 0.70 för att anses som godtyckligt 
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(Morling, 2017). I denna studie visade instrumentet för personlighetsdragen i BFI värden mellan a = 
.75 och a = .82 (se tabell 4) och PFAI a =.84. Den statistiska analysen skedde genom 
datorprogrammet SPSS och i huvudsak genomfördes multipla regressionsanalyser som gör att studien 
kan uttala sig om orsakssamband mellan den beroende variabeln och de oberoende variablerna. Inför 
regressionsanalysen har våra bakgrundsvariabler kodats om till dummyvariabler då dem har 
kategoriska värden, det vill säga att dem är egenskapsvariabler (Morling, 2017), för att vidare kunna 
besvara studiens forskningsfråga och hypoteser. Även en del korrelationsanalyser genomfördes mellan 
konsekvenserna i FF och bakgrundsvariablerna. Signifikansnivån 5 % valdes och är också den 
vanligaste sannolikhetsnivån vid statistisk analys (Howell, 2013).  

Etik 

Det informationsbrev som tilldelades respondenterna fanns i början av enkäten och gav 
information om vad enkäten handlade om och hur den skulle genomföras. Informationen hölls så 
kortfattad som möjligt för att inte bidra till att trötta ut respondenterna med onödig läsning som kan ta 
extra tid. Informationsbrevet innehöll i enlighet med Vetenskapsrådets (u.å.) rekommendation, 
information om studiens syfte och mål, enkätens utformning samt information om studiens ansvariga. 
Brevet innehöll information om att deltagandet är helt frivilligt och att det är möjligt att avbryta när 
som helst under studiens gång. Respondenterna informerades även om att deras deltagande bekräftar 
ett samtycke när enkäten är ifylld och inskickad samt att de uppgifter som lämnas i enkäten enbart 
kommer att användas för studiens ändamål, enligt nyttjandekravet. Konfidentialitetskravet uppfylldes 
genom att informera respondenterna om att uppgifterna som lämnas inte kommer vara tillgängliga för 
obehöriga samt att uppgifter som lämnas i enkätsvaren inte kommer vara sökbara. Informationsbrevet 
innehåller också information om var de kan se studiens resultat när den är färdigställd (ibid). 

Resultat 

Resultatet från två multipla regressionsanalyser bekräftade två av åtta hypoteser. Som tabell 2 
visar, bekräftades studiens första hypotes om sambandet mellan hög generell FF och hög grad av 
personlighetsdraget Neuroticism (B = 0.069, p = 0.000) när analysen konstanthåller för 
personlighetsdragen extroversion, vänlighet, samvetsgrannhet och öppenhet. Den fjärde hypotesen; att 
kvinnor upplever mer prestationsångest än män (se tabell 3) bekräftades även den i en multipel 
regressionsanalys (B = 0.630, p = 0.014) när analysen konstanthåller för ålder, antal studieår, 
studietakt samt parallellt arbete med studierna. Studiens andra hypotes; studenter med 
personlighetsdraget extroversion upplever mindre prestationsångest än andra personlighetsdrag, 
bekräftades inte (B = 0.009, p = 0.547) när analysen konstanthåller för personlighetsdragen vänlighet, 
samvetsgrannhet, neuroticism och öppenhet (se tabell 2). Vidare bekräftades inte den tredje hypotesen 
att studenter med en högre grad av personlighetsdraget öppenhet upplever mindre prestationsångest (B 
= 0.008, p = 0.505) när analysen konstanthåller för personlighetsdragen extroversion, vänlighet, 
samvetsgrannhet och neuroticism. 
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Tabell 2 

Resultat från multipel regressionsanalys av Generell FF och The Big Five, N=86 

Model B beta Sig. 

(Konstant) −3.553  .000 

Extraversion .009 .066 .547 

Vänlighet .017 .155 .143 

Samvetsgrannhet .016 -.014 .886 

Neuroticism .014 .517 .000 

Öppenhet .012 .669 .505 

Notis: Beroende variabel (Konstant): Generell FF, p <0.05, R Square = 0.259 

Hypoteserna fem och sex får inte stöd från studiens resultat då samtliga analyser saknade 
statistisk signifikans i vår regressionsanalys (se tabell 3). Dessa hypoteser var att individer som är i 
åldrarna 19–24 upplever mer prestationsångest än resterande åldrar och att studenter som studerar mer 
än 100 % upplever mer prestationsångest än de studenter som studerar 100 % eller mindre. Den sjunde 
hypotesen; studenter som jobbar parallellt med studierna upplever mer prestationsångest än de som 
inte jobbar alls, blev delvis bekräftad, då en regressionsanalys visade att studenter som arbetar upp till 
8 timmar (h) i veckan (v) känner en högre grad av prestationsångest (B = 0.437, p = 0.041) när värdena 
8–16 h/v, 17–24 h/v, 25–34 h/v, 35–40 h/v och 40 h/v eller mer konstanthölls, men detta är inte 
tillräckligt för att kunna uttala sig om resultatet i helhet.  

Den sista och åttonde hypotesen, att studenter som läst mindre än ett år på universitetet upplever 
mer prestationsångest än de som läst 3 år eller mer, bekräftades inte och visade i en regressionsanalys 
att den generella FF ökade med antal studieår, dock utan signifikant resultat (se tabell 3). 

Tabell 3 

Resultat från multipel regressionsanalys av Generell FF och bakgrundsfaktorer, N=86 

Model B beta Sig. 

(Konstant) -1.270  .000 

Kvinna .630 .307 .014 

25 - 29 år .229 .142 .270 

30 - 34 år .290 .111 .400 

35 år och äldre  -.476 -.255 .090 
Studietakt 25 % .343 .083 .597 

Studietakt 50 % .264 .089 .572 

Studietakt över 100 %  .390 .120 .305 

Arbete upp till 8 h/v .456 .240 .059 
Arbete 8 - 16 h/v -.151 -.073 .545 
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Arbete 17 - 24 h/v .169 .065 .595 

Arbete 25 - 34 h/v .137 .053 .691 

Arbete 35 - 40 h/v .024 .009 .964 

Arbete mer än 41 h/v -.627 -.089 .526 
Studietid mindre än 1 år .126 .035 .771 

Studietid 1 år -.164 -.055 .771 

Studietid 2 år -.093 -.046 .726 

Studietid 4 år -.037 -.021 .871 

Studietid 5 år -.181 -.076 .613 

Notis: Beroende variabel: Generell FF, p <0.05, Konstant: Man; Ålder 19–24; Studietakt 
100%; Ej parallellt arbete; Studietid 3 år. R Square = 0.250 

Då neuroticism var det enda personlighetsdrag med signifikant resultat i regressionsanalysen i 
relation till generell FF, valdes det att även titta på om något av personlighetsdragen korrelerar med de 
enskilda konsekvenserna i FF-instrumentet. Detta skulle då innebära att det går att göra ett antagande 
om att de personlighetsdrag som korrelerar med vissa enskilda konsekvenser, tenderar att uppleva en 
högre grad av FF än de andra personlighetsdragen som varken korrelerar med enskilda konsekvenser 
eller den generella FF. Studien fann i en multipel regressionsanalys att neuroticism korrelerar med 
samtliga konsekvenser av FF (FIOLI B = 0.047, p = 0.011; FDSE B = 0.083, p = 0.0; FUF B = 0.039, 
p = 0.037; FUIO B = 0.072, p = 0.0; FSE B = 0.107, p = 0.0) när analysen konstanthåller för 
extroversion, vänlighet, samvetsgrannhet och öppenhet i en regressionsanalys. Studien fann även en 
signifikant relation mellan konsekvensen rädsla för en osäker framtid (FUF) och personlighetsdraget 
öppenhet (B = 0.032, p = 0.046), när analysen konstanthåller för extroversion, vänlighet, 
samvetsgrannhet och neuroticism i en regressionsanalys. Vidare fann studien en korrelation mellan 
konsekvensen rädsla för minskning av ens självkänsla (FDSE) och kön (p = 0.004) och en korrelation 
mellan konsekvensen rädsla för skam och förödmjukelse (FSE) och kön (p = 0.007), ålder (p = 0.002) 
samt parallellt arbete med studierna (p = 0.006). Slutligen i en regressionsanalys fann studien 
signifikanta resultat mellan konsekvensen FSE och personlighetsdraget vänlighet (B = 0.054, p = 
0.016) när personlighetsdragen neuroticism, extroversion, samvetsgrannhet och öppenhet 
konstanthölls. 

För att försöka verifiera att våra deltagare håller sig inom rimliga värden av 
personligenhetsdimensionerna i förhållande till resterande population, valdes det i denna studie att ta 
med en jämförelsegrupp från Zakrissons (2010) resultat om handläggare på en statlig myndighet i 
Sverige. Jämförelsevis mellan studenterna i denna studie och handläggarna ur Zakrissons rapport 
(2010) skiljer sig medelvärdena för personlighetsdragen en aning (Se tabell 4 och 5). Studenterna har 
lägre grad av extroversion, vänlighet, samvetsgrannhet och öppenhet än handläggarna, men däremot 
har studenterna betydligt högre grad av neuroticism än handläggarna.  

Tabell 4 

The Big Five Inventory (medelvärden och standardavvikelser) N=86 

 M Sd Cronbach’s alpha 
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Extroversion 24.86 5.52 .83 

Vänlighet 35.43 4.83 .76 

Samvetsgrannhet 34.21 4.8 .75 

Neuroticism 23.12 5.68 .80 

Öppenhet 34.36 6.30 .77 

Notis: Detta räknas på en skala mellan 8 till 40 för Extroversion och Neuroticism, 9 till 45 för 
Vänlighet och Samvetsgrannhet och 10 till 50 för Öppenhet. Det minst värdet innebär den 
lägsta graden av personlighetsdraget och den det högsta värdet innebär den högsta graden av 
personlighetsdraget. 

Tabell 5 

The Big Five Inventory hos handläggare i Sverige (jmf grupp) N=66 

 M Sd Cronbach’s alpha 

Extroversion 28.57 5.04 .84 

Vänlighet 37.82 3.89 .73 

Samvetsgrannhet 37.82 3.40 .78 

Neuroticism 19.40 3.99 .80 

Öppenhet 34.77 5.72 .80 

Notis: Detta räknas på en skala mellan 8 till 40 för Extroversion och Neuroticism, 9 till 45 för 
Vänlighet och Samvetsgrannhet och 10 till 50 för Öppenhet. Det minst värdet innebär den 
lägsta graden av personlighetsdraget och den det högsta värdet innebär den högsta graden av 
personlighetsdraget. 

Diskussion 

Denna uppsats ämnade generera mer kunskap om relationen mellan personlighetsdrag och 
prestationsångest hos svenska högskole- och universitetsstudenter, för att kunna besvara om olika 
personlighetsdrag är mer eller mindre känsliga för prestationsångest i utbildningssammanhang. Det 
visade sig att endast två av studiens hypoteser kunde bekräftas, men att det också fanns andra 
signifikanta resultat som var intressanta. 	

Först så fann vi, i ett försöka att verifiera att våra deltagare håller sig inom rimliga värden av 
personlighetsdimensionerna i förhållande till en annan population att medelvärdena från 
mätinstrumentet the Big Five Inventory indikerade på att vår studentgrupp skiljer sig en aning i 
personlighet från jämförelsegruppen av handläggare från Zakrissons (2010) rapport. Vi fann att vår 
grupp fick ett högre medelvärde på personlighetsdraget neuroticism, än jämförelsegruppen, vilket 
skulle tala för att studenter är mer neurotiskt lagda i sin personlighet och därav borde uppleva mer 
prestationsångest i enlighet med tidigare forskning (Kumaran & Subramanian, 2015; Busato m. fl., 
2000; Byrne m. fl., 2014; Sorić, m. fl., 2013), men även i enlighet med studiens resultat som bekräftade 
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den första hypotesen; ju mer neurotiska studenterna är, ju mer prestationsångest har de. Det kan dock 
spekuleras kring att resultaten kan ha påverkats av att 83,7 % av respondenterna var kvinnor då tidigare 
forskning funnit positivt signifikanta resultat mellan kvinnor, ångest och neuroticism (Kumaran & 
Subramanian, 2015; Chamorro-Premuzic & Furnham, 2003a; Chamorro-Premuzic & Furnham, 2003b; 
Entwistle, 1970 i Komarraju, Karau & Schmeck, 2009). Även vår studie visade en signifikant positiv 
korrelation på detta, som då bekräftade studiens fjärde hypotes; kvinnor upplever högre grad av 
prestationsångest än vad män gör. 	

Då neuroticism innebär emotionell instabilitet (Barrick & Mount, 1991; Sorić, m. fl., 2013) är 
det inte heller förvånande att vårt resultat visade på att ju högre grad av emotionell instabilitet, desto 
mer ångest och oro, men detta även inför alla typer av sammanhang, framför allt där individens egna 
prestation är central. Dock bör det tas hänsyn till att studien återigen enbart hade 16,3 % män och därav 
kan resultatet påverkats. Slutsatsen är att neurotiska individer alltså känner en högre grad av 
prestationsångest. Atkinson (1957) talar om att motivationen för ett ändamål är det som avgör hur väl 
man presterar och ju fler misslyckanden, desto mindre motivation, tills dess att man till och med hoppar 
av kursen/programmet. Enligt Onyekuru & Ibegbunam (2014) så upplever 18 % av studenter en hög 
grad av prestationsångest och det känns rimligt att anta, på grund av resultaten får denna studie och 
tidigare forskning, att den större delen av dessa 18 % är studenter med personlighetsdraget neuroticism. 
Tobias (1979) och Khalaila (2015) presenterar även resultat om att, av de studenter som upplever hög 
prestationsångest, så är det 15–20 % som hoppar av sina studier och anledningen till det kan tänkas ha 
att göra med en rädsla för skam, som leder till ett undvikande beteende, enligt Atkinson (1957).	

Då studiens tredje hypotes; studenter med en högre grad av personlighetsdraget öppenhet 
upplever mindre prestationsångest, inte visade sig vara signifikant, trots en liten positiv lutning, 
gjordes en regressionsanalys för de enskilda konsekvenserna av FF i relation till alla personlighetsdrag 
för att se om det fanns någon signifikant korrelation där emellan. Detta visade då att 
personlighetsdraget hade ett positivt samband med konsekvensen rädsla för en osäker framtid (FUF). 
I och med detta kan det spekuleras om att respondenterna gav ett högt medelvärde på öppenhet, något 
som gör att vi kan spekulera kring om studentgruppen är så pass öppen och kreativ i sitt tänkande att 
det skapar en stress när de föreställer sig olika framtidsscenarion. Detta med vetskapen om att ens egna 
prestation kan leda till olika utgångar och konsekvenser och skapar rimligtvis en osäkerhet samt 
troligtvis en stress över sin framtid som i sin tur kan framkalla ångest. På grund av denna korrelation, 
ger det oss anledning att tro att höga grader av öppenhet även skulle kunnat korrelera med högre 
prestationsångest om urvalet hade skett på ett slumpmässigt sätt, jämfört med de andra 
personlighetsdragen som inte visat på några signifikanta relationer till någon av konsekvenserna av FF 
eller den generella FF denna studie. 	

När vi genomförde dessa regressionsanalyser så fann vi även att neuroticism positivt 
korrelerade med samtliga konsekvenser; rädsla för skam och förödmjukelse (FSE); rädsla för att 
uppröra eller förarga, för mig viktiga personer (FUIO); rädsla för minskning av ens självkänsla 
(FDSE); rädsla för en osäker framtid (FUF); rädsla för ett avsaknat intresse från andra, för mig viktiga 
personer (FIOLI). Detta är inte ett förvånande resultat då, som vi tidigare argumenterat för, kan tänkas 
bero på att ju högre grader av personlighetsdraget neuroticism en individ har, desto mer emotionellt 
instabil och mottaglig för ångest och oro är den individen (Barrick & Mount, 1991; Sorić, m. fl., 2013). 
Det är därför rimligt att anta att personlighetsdraget skulle korrelera med minst en av konsekvenserna.	

Vi fann även att konsekvensen rädsla för skam och förödmjukelse (FSE) och 
personlighetsdraget vänlighet hade en positiv signifikant korrelation i en regressionsanalys. Detta 
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resultat är motsägande den tidigare forskningen, där Sorić, m. fl. (2013) menar på att studenter med 
höga grader av personlighetsdraget vänlighet upplever en lägre grad av negativa emotioner, däribland 
förödmjukelse och ångest. Vi argumenterar för att detta motsägande resultat kan bero på en skillnad 
mellan kulturer då Sorić, m. fl.’s studie (2013) mättes på kroatiska studenter och denna studie mättes 
på svenska studenter. Som tidigare redovisat är den svenska kulturen övervägande individualistisk 
medan vi argumenterar för att Kroatien är övervägande kollektivistisk. Att studera i en individualistisk 
kultur men en hög grad av personlighetsdraget kan innebära att studenten upplever en högre 
ansvarskänsla för sin egna prestation. Detta i relation till att höga grader av personlighetsdraget kan 
innebära att individens empatiska förmåga och djupa förståelse för andra människors tankar/åsikter 
(Barrick & Mount, 1991) överanalyseras och tas i beaktning när individen utvärderar sin egna 
prestation. Detta skulle då leda till att individen värderar sin egna prestation utifrån föreställningen om 
vad andra tycker på ett så pass extremt sätt att det leder till en ökad rädsla för skam och förödmjukelse 
av andra.	

Studiens sjätte hypotes (studenter som studerar mer än 100 % upplever mer prestationsångest) 
visade i resultatet en negativ lutning för samtliga procent i studietakt, förutom för de som studerade 
mer än 100 %, men utan någon signifikans. Detta innebär att hypotesen inte bekräftades och detta kan 
tänkas bero på individuella skillnader när det kommer till nivå av press och stress. Det bör också 
nämnas att de studenter som svarade att det studerade mer än 100 % enbart bestod av 5,8 % av 
respondenterna och kan ha en betydande roll för utfallet av resultatet. 	

Den sjunde hypotesen (studenter som arbetar parallellt med studier upplever mer 
prestationsångest) anses vara delvis bekräftad, men inte tillräckligt för oss att kunna dra några 
slutsatser. Studien fann en positiv signifikant korrelation mellan studenter som arbetade upp till 8 
timmar i veckan, parallellt med sina studier och generell FF. Resterande värden var inte signifikanta 
och hade varierande lutning. Detta kan även här tänkas bero på individuella skillnader när det kommer 
till nivå av press och stress. Vissa människor är mer känsliga för stress och kan hantera färre moment 
samtidigt medan andra människor kan hantera fler. Som tidigare nämnt har flera studier visat att ångest 
ofta leder till reducerad akademisk prestation (Cassady & Johnson, 2002; Khalaila, 2015; Rana & 
Mahmood, 2010; Onyekuru & Ibegbunam, 2014; Tobias, 1979) och ångest i sin tur är något som 
framkallas av stress, en inre rädsla samt ihärdighet (Association, P. A., 2013). De studenter som 
svarade att de inte arbetar parallellt med studierna (36 %) skulle rimligtvis också kunna vara studenter 
som anser sig hantera flera moment samtidigt sämre än dem som angett att dem jobbar parallellt med 
sina studier eller studerar mer än 100 % samtidigt. Detta är något som vår enkät och studie inte mätte 
mer ingående då det låg utanför studiens huvudfokus, något som förmodligen påverkade resultatet. 	

Studiens andra hypotes om att ju mer extrovert en student var, ju mindre prestationsångest 
skulle studenten ha, bekräftades inte i vår studie då relationen mellan extroversion och generell FF inte 
visade på signifikant resultat trots en liten positiv lutning. Detta resultat var inte lika förväntat då 
hypotesen grundades i tidigare forskning som visat på att det finns en relation mellan låga grader av 
extroversion och en upplevelse av hög fear of failure och viljan av att inte prestera sämre än andra 
(Busato m. fl., 2000). Detta borde rimligtvis innebära att det finns en relation mellan höga grader av 
extroversion och en upplevelse av låg fear of failure. Eftersom studentgruppen har visat ett medelvärde 
på M = 24,83, innebär detta att gruppen befinner sig i mitten av personlighetsdimensionen, något som 
gör att vi finner det svårt att säga något om varför vi fick det resultat vi fick. Tidigare forskning 
(Furnham, 1992 i Komarraju & Karau, 2007) har diskuterat skillnader i beteende mellan studenter med 
olika grader av personlighetsdraget. Dessa skillnader påverkar då rimligtvis även hur individer 
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upplever FF och TA och påverkar oss därför olika (Martin & Marsh, 2003; Conroy, 2001; Onyekuru 
& Ibegbunam, 2014; Cassady & Johnsson, 2002; Munz & Smouse, 1968). En del studenter upplever 
FF och TA som något positivt och något som motiverar dem till att prestera bättre, medan andra 
upplever det som något negativt. Vi kan tänka oss att alla individer, oavsett personlighetsdrag, som är 
i någon form av situation där de måste prestera, upplever FF men på olika sätt beroende på hur stark 
deras passion och motivation är för ändamålet. Detta skulle kunna svara för varför vårt resultat på 
extroversion blev som det blev, då vår studentgrupp inte heller tendera att luta åt varken låga grader 
av draget eller höga grader.	

Femte hypotesen för denna studie var att individer som är i åldrarna 19–24 upplever mer 
prestationsångest än resterande åldrar, något som grundade sig i statistiken från SCB (2018a), som sett 
att individer mellan 16–34 är den åldersgrupp som studerar på högskola/universitet mest och att 
åldersgruppen 16–29 är den åldersgrupp (Folkhälsomyndigheten, u.å.) som ångest, oro och 
nedstämdhet har ökat hos. Respondenterna visade sig i studien till större del bestå av åldrarna 19–24 
år (37,2 %) och 25–29 år (32,6 %), därför antar vi att det borde vara ett signifikant svar. Att studien 
inte fick det även fast värdena visade på en positiv lutning för alla variabler förutom där respondenterna 
var 35 år eller äldre, tror vi dels beror på den svaga svarsfrekvensen och studiens urvalstrategi men 
även att statistiken på SCB (2018a) samt Folkhälsomyndigheten (u.å.) är samlad data från hela 
Sveriges befolkning och studenter behöver nödvändigtvis inte dominera i någon av grupperna, trots att 
SCB (2018b) visat att 43 % av befolkningen studerar efter gymnasiet. 	

Studiens åttonde hypotes var att studenter som läst mindre än ett år på universitetet upplever 
mer prestationsångest än de som läst 3 år eller mer, en hypotes som inte heller visade sig ha signifikant 
resultat, men visade på positiva lutningar i samtliga variabler. Dock kunde vi se att prestationsångesten 
tendera att öka ju fler år studenterna hade läst. Varför detta inte blev signifikant kan ha att göra med 
antalet respondenter samt val av urval. Det kan dock kan tänkas bero på att ju fler år man läser desto 
högre krav ställs på den enskilde att prestera eftersom kurserna blir mer avancerade med åren. Detta 
kan dock skilja sig mellan studenter som läser ett specifikt program och de studenter som väljer att 
läsa fristående kurser och därmed väljer själva vilken nivå de vill lägga sig på. 	

Studien uppnådde enbart en svarsfrekvens på 86 respondenter och är något som kan ha kommit 
att påverkats av den urvalsstrategi studien använt sig av. Användning av bekvämlighets- och 
snöbollsurval är inga urval som direkt utlovar många svarar, det kan ge en mycket varierande 
svarsfrekvens och vi kan heller inte kontrollera för att respondenterna inte studerar inom samma 
fakultet. Hade vi däremot använt ett slumpmässigt urval, exempelvis klusterurval, som att dela ut 
enkäten till slumpmässigt valda institutioner på ett universitet kan det ha genererat i ett mer 
representativt urval och eventuellt en högre svarsfrekvens. Som vi nämnde ovan, har vi inte 
kontrollerat för vilka som har valt att svara på enkäten och det kan också ha påverkat svarsfrekvensen. 
Med andra ord, att de som svarat på enkäten kan vara de studenter som faktiskt känner 
prestationsångest i studiesammanhang och som eventuellt består av en mindre grupp studenter än de 
studenter som inte känner prestationsångest i studiesammanhang. Hur detta senare påverkat resultatet 
eller inte har en mindre betydelse gentemot studiens syfte, eftersom vi ville se om personligheten var 
den faktiska faktorn som påverkar hur studenter upplever prestationsångest. Däremot gör detta att 
generaliseringsbarheten i studien är väldigt låg och vi kan därför inte säga att resultatet skulle vara 
representativt bland den större populationen, något som gör att vi därför inte talar om studiens resultat 
på något annat än sätt än relaterat till just denna studie.	
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Vidare går det att diskutera huruvida en fysisk enkät hade passat bättre för denna studie, då vi 
även på det sättet möjligen kunnat få in flera svar. Den valda populationen var studenter i Sverige och 
det fanns en möjlighet till att samla fysiska respondenter på Universitetet i Umeå. Däremot går det 
även där att diskutera om svarsfrekvensen från studenterna ändå hade ökat då de flesta på universitetet 
är där under kontorstid, något som ofta kan innebära ett bristande intresse för, eller tid att besvara 
enkäter på universitetet, dessutom en enkät med många frågor. Fördelen med att göra en webbenkät är 
att respondenterna kan fylla i enkäten när som helst på dygnet, när de själva anser att de har tid. Vi kan 
också tänka oss att om enkäten hade fått ligga tillgänglig online en längre tid så hade det funnits en 
möjlighet för att studien uppnått tillräcklig svarsfrekvens för en godtycklig kvantitativ studie, men på 
grund av tidsbegränsningen fanns inte möjlighet för detta. 	

Mätinstrumentet PFAI hämtades på engelskt språk och vi översatte det själva för att kunna 
använda det i studien. Översättningen skedde genom en av studieledarna, reviderades av handledare 
och kan ha påverkats av tolkningsaspekter. Trots det så fick PFAI ett Cronbach’s alfa på a= 0.845, 
vilket gör att vi kan se god intern konsistens även i den svenska översättningen. Ett annat sätt vi hade 
kunnat använt oss av för att översätta PFAI hade varit om en av studieledarna översatte den verkliga 
engelska versionen till svenska och den andra studieledaren översatte den svenska tillbaka till 
engelska, för att sedan jämföra de engelska versionerna mot varandra. Det som vi ser som en nackdel 
med mätinstrumentet är att det mäter den generella FF och eftersom vi har använt instrumentet för att 
mäta på gruppnivå är det svårt att komma åt de skadliga nivåerna av FF, då skulle vi behöva mäta på 
individnivå, varje respondent för sig. 	

Avslutningsvis menar vi att tidigare forskning gör att vi kan anta att alla studenter, oavsett vad 
de har för personlighetsdrag, känner en viss rädsla för att misslyckas vi prestationstillfällen, men 
beroende på i vilken grad det upplever rädslan och beroende på vilken grad de har av det olika 
personligheterna, upplever de och hanterar FF och TA på olika sätt. Som vi tidigare diskuterat talar 
Atkinson (1957) mycket om motivationens påverkan på hur man presterar, medan Bélanger m. fl. 
(2013) går ett steg djupare och pratar istället om passionen för ändamålet. Har du tillräckligt stark 
passion för något kan FF vändas till något positivt, som gör att man riktar energin till att undvika 
misslyckande. Vissa egenskaper gör också att vissa klarar av att hantera FF bättre, exempelvis 
egenskaper som återfinns i personlighetsdragen (extroversion, vänlighet och samvetsgrannhet). 
Personlighetsdraget neuroticism är det som vi kan se upplever mest prestationsångest och vi antar även 
att de har svårare att hantera press och stress på grund av egenskaperna inom personlighetsdraget. 
Teevan (1979) pratar om att individer med en stark passion för studier, väljer utmanande uppgifter för 
att utveckla sig själva och bli bättre. Det kan vara så att de studenter som faller under 
personlighetsdraget neuroticism känner samma passion och samma motivation och därför väljer 
utmanande uppgifter, men där skillnaden blir att individerna hanterar motgångar och misslyckande 
mycket hårdare än andra personlighetsdrag. Rimligtvis har de även svårare att hanterar den pressen 
och stressen vilket är något som vi antar kan leda till att individen avslutar sina studier i förtid som är 
ett resultat av det undvikande beteende som uppkommer på grund av rädslan för skammen då de anser 
att de inte har förmågan att uppnå sina akademiska mål. 	

För att undvika att dessa studenter upplever stark prestationsångest pratar Hancock (2001) om 
att professorer och lärare skulle kunna se över sina kurser och hur upplägget för kursen ser ut, detta 
för att öka studiemotivationen hos de studenter som har en högre grad av TA och därav är känsligare 
för en miljö där tävling är särskilt utmärkande och lärar-kontrollen är uppenbar (Hancock, 2001). Även 
Rana och Mahmood (2010) menar även att föräldrar och vänner kan ha en viktig roll i att hålla 
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studenter fortsatt motiverade till sina studier när de stöter på motgångar. Tobias (1979) diskutera om 
olika behandlingsprogram för att reducera ångest och fann att studenter som tidigare har haft 
svårigheter med akademiska prestationer, reagerar med en mer intensiv ångest i ett studiesammanhang 
som är krävande, tillskillnad från de studenter som inte haft några svårigheter i tidigare akademiska 
prestationer, i ett krävande studiesammanhang. Dessa två typer av studenter får båda en positiv effekt 
av behandlingsprogram som minskar ångesten, men att val av behandling är individuell. 	

Mycket talar för att alla upplever FF men vissa har förmågan att vända det till det positiva på 
grund av en stark passion och motivering för att lyckas nå sina mål. Frågan är hur långt en stark passion 
för sina studier räcker innan man, oberoende av vilken personlighetstyp man har, misslyckas eller 
påverkas av en kraftig prestationsångest. Detta kan vara intressant för vidare forskning.  	
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Bilaga 1 - The Big Five Inventory 

Svarskalan 
1   2   3   4   5 
Stämmer   Stämmer  Stämmer  Stämmer Stämmer 
absolut inte  ganska dåligt  varken bra  ganska bra absolut 
      eller dåligt 
Jag ser mig själv som någon som.... 
1. Är pratsam 
2. Tenderar att hitta fel hos andra 
3. Gör ett grundligt jobb 
4. Är deprimerad, nere 
5. Är originell, kommer med nya idéer  
6. Är reserverad 
7. Är hjälpsam och osjälvisk mot andra 
8. Kan vara något vårdslös 
9. Är avspänd, hanterar stress väl  
10. Är nyfiken på många olika saker 
11. Är full av energi 
12. Startar gräl med andra 
13. Är pålitlig i arbetet 
14. Kan vara spänd 
15. Är sinnrik, en djup tänkare  
16. Sprider mycket entusiasm 
17. Har en förlåtande läggning  
18. Tenderar att vara oorganiserad 
19. Oroar mig mycket 
20. Har livlig fantasi 
21. Tenderar att vara tystlåten 
22. Är i allmänhet tillitsfull 
23. Tenderar att vara lat 

24. Är känslomässigt stabil, blir inte upprörd så 
lätt 
25. Är uppfinningsrik 
26. Har en självhävdande personlighet 
27. Kan vara kall och distanserad 
28. Framhärdar tills uppgiften är slutförd 
29. Kan vara lynnig 
30. Värdesätter konstnärliga, estetiska 
upplevelser 
31. Är ibland blyg, hämmad 
32. Är omtänksam och vänlig mot nästan alla 
33. Gör saker effektivt 
34. Förblir lugn i spända situationer 
35. Föredrar rutinarbete 
36. Är utåtriktad, sällskaplig 
37. Är ibland ohövlig mot andra 
38. Gör upp planer och fullföljer dem 
39. Blir lätt nervös 
40. Tycker om att reflektera, leka med idéer 
41. Har få konstnärliga intressen 
42. Tycker om att samarbeta med andra 
43. Blir lätt distraherad 
44. Har en utvecklad smak för konst, musik 
eller litteratur
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Bilaga 2 - The Performance Failure Appraisal Inventory 

Svarsskala  
-2    -1   0    +1    +2 
Tror jag    Tror jag 50%      Tror jag 
inte alls      av tiden     100% av tiden  
    
1. När jag misslyckas beror det oftast på att jag inte är tillräckligt smart för att prestera framgångsrikt. 
2. När jag misslyckas verkar min framtid bli osäker. 
3. När jag misslyckas upprör jag, för mig, viktiga personer. 
4. När jag misslyckas skyller jag på min brist av talang.  
5. När jag misslyckas tror jag att mina framtidsplaner kommer att ändras. 
6. När jag misslyckas förväntar jag mig att bli kritiseras av, för mig, viktiga personer. 
7. När jag misslyckas är jag rädd för att jag inte ska ha tillräckligt med talang. 
8. När jag misslyckas stjälper det min “plan” för framtiden. 
9. När jag misslyckas förlorar jag tilliten till personer som är viktiga för mig.  
10. När jag inte lyckas är jag mindre värdefull än när jag lyckas. 
11. När jag inte lyckas blir människor mindre intresserade av mig. 
12. När jag misslyckas är jag inte orolig för att det ska påverka mina framtidsplaner. 
13. När jag inte lyckas verkar det som att människor hjälper mig mindre.   
14. När jag misslyckas är, för mig, viktiga personer inte glada. 
15. När jag inte lyckas blir jag lätt besviken på mig själv. 
16. När jag misslyckad hatar jag det faktum att jag inte har kontroll över resultatet. 
17. När jag inte lyckas tenderar människor att lämna mig ifred.. 
18. När jag misslyckas är det genant om andra är där och ser det. 
19. När jag misslyckas blir, för mig, viktiga personer besvikna. 
20. När jag misslyckas tror jag att alla vet att jag misslyckas. 
21. När jag inte lyckas är en del personer inte intresserad av mig längre. 
22. När jag misslyckas tror jag att de som tvivlar på mig känner att de hade rätt om mig. 
23. När jag inte lyckas sjunker mitt värde hos en del personer. 
24. När jag misslyckas är jag orolig över vad andra tycker om mig. 
25. När jag misslyckas är jag orolig över att andra ska tro att jag inte försöker. 


