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Abstract

The purpose of the study was to investigate how personality based on the The Big Five Model

relates to how a hypothetical ideal partner is perceived based on Attraction Similarity Theory and

Complementary Needs Theory. In addition to this, a comparison was made between different

sexual orientations to investigate possible differences. The method chosen was a quantitative

survey study that was distributed online in various Facebook groups. In the survey, the

participants answered questions about their sexual orientation, rated their own personality and

finally the personality of their ideal partner. The data were analyzed with two correlation

analyses, a One Sample T-test, a Paired Sample T-test and an Independent Sample T-test. The

results indicated that the sample preferred a partner with high levels of all personality traits,

which correlated with their own high levels of the personality traits; extraversion, agreeableness,

conscientiousness, emotional stability and openness, providing some support for the Attraction

Similarity Theory. Significant differences in the mean values in the specific personality traits

between the individual and ideal partner provided some support for the Complementary Needs

Theory. Regarding sexual orientation and if there was any difference in preferences about

similarity/difference, the proportion of non-heterosexuals was very small, which meant that it

was not possible to generalize the group's responses. Regardless of the size of the group, there

were no significant differences between the different sexual orientations. The conclusion that

could be drawn based on the questions was that the sample believes that an ideal partner should

rate their personality traits similarly in rank to themselves and that they seek a partner that scores

higher than themselves on all personality traits.

Keywords: Big five model, personality, sexual orientation, Similarity Attraction Theory,

Complementary Needs Theory, ideal partner, preference



Sammanfattning

Syftet med studien var att undersöka hur personlighet med utgångspunkt från

Femfaktorsmodellen förhåller sig till hur en hypotetisk idealpartner uppfattas utifrån Attraction

Similarity Theory och Complementary Needs Theory. I tillägg till detta gjordes en jämförelse

mellan olika sexuella läggningar för att undersöka eventuella skillnader. Metoden som valdes var

en kvantitativ survey-studie som fördelades online i olika Facebook-grupper. I enkäten fick

urvalet svara på frågor om sin sexuella läggning, skatta sin egen personlighet och slutligen sin

idealpartners personlighet. Datan analyserades genom två korrelationsanalyser, ett One Sample

T-test, ett Paired Sample T-test och ett Independent Sample T-test. Resultatet pekade på att

urvalet föredrog en partner med höga nivåer av samtliga personlighetsdrag, vilket korrelerade

med deras egna höga nivåer av personlighetsdragen; extraversion, tillmötesgående,

samvetsgrannhet, emotionell stabilitet och öppenhet, vilket ger ett visst stöd för Attraction

Similarity Theory. Signifikanta skillnader i medelvärden i de specifika personlighetsdragen

mellan individen själv och idealpartner gav ett visst stöd för Complementary Needs Theory.

Gällande sexuell läggning och om det fanns någon skillnad i preferenser om likhet/olikhet var

andelen icke-heterosexuella mycket liten vilket gjorde att det inte gick att generalisera gruppens

svar. Oavsett gruppens storlek fanns det heller inga signifikanta skillnader mellan de olika

sexuella läggningarna. Slutsatsen som kunde dras utifrån frågeställningarna var att urvalet anser

att en idealpartner ska vara lik dem själva i rangordning av personlighetsdrag och att de

eftersträvar en partner som skattar högre nivåer än dem själva på samtliga personlighetsdrag.

Nyckelord: Femfaktorsmodellen, personlighet, sexuell läggning, Similarity Attraction Theory,

Complementary Needs Theory, idealpartner, preferens
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Ligger lika bäst med lika?

En kvantitativ studie om likhet respektive olikhet hos en idealpartners

personlighet samt skillnader inom sexuell läggning

Det kan framhållas att människors beteenden inom dejting och romantiska relationer är

en högst central och viktig aspekt genom livet eftersom det genererar nya generationer och för

utvecklingen framåt. I och med detta är det inte helt orimligt att vi vill förstå varför vi dras till

specifika personer och varför vissa förhållanden håller, medan andra inte gör det. Med detta som

utgångspunkt har det gjorts försök att etablera teorier för attraktion. De mest kända teorierna idag

kan sammanfattas som två kontrasterande synsätt, de som menar att vi dras till vår likhet -

Attraction Similarity Theory (Byrne, 1961, 1965, 1971), och de som hävdar att vi dras till vår

olikhet - Complementary Needs Theory (Winch, 1955). Idag inkluderas många olika sexuella

läggningar i samhället, men det syns inte alltid i forskningen. Forskning som gjorts genom åren

har många gånger antingen fokuserat på heterosexuella relationer, eller endast homosexuella

relationer och fått olika resultat. Vi vill därför undersöka alla läggningar i en och samma studie

för att få en bättre helhetsbild av hur sexuell läggning är relaterad till likheter eller olikheter i

attraktion.

Ungefär 50% av alla myndiga svenskar har letat efter kärleken på Internet eller via appar

enligt RFSU (Brohult, 2016). Dejtingapparnas algoritmer är utformade på olika sätt, men

majoriteten av de mest populära apparna utgår från likhet vid matchning av individer. Några av

de största apparna som främst är utformade för “mogna” vuxna matchar individer utifrån

personlighetsanalyser, från forskning om vilka personligheter som utgör ett bra par. Mycket

forskning visar på att lika personligheter i ett förhållande är idealt (Brohult, 2016). Dock har

uttrycket “motsatser dras till varandra” eller “yin och yang” också fått stöd av forskning.

Olikheter i personlighet kan också vara idealt i ett förhållande för somliga individer, menar

Helen Fisher (refererad i Brohult, 2016). Det finns därmed en del meningsskiljaktigheter inom

området med olika resultat från olika kulturer och tidsperioder. Detta ligger till grund för den

nyfikenhet som väcktes inför området och senare den aktuella studien.
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Syfte och frågeställning

Syftet med studien var att undersöka preferenser i likhet eller olikhet för urvalets

hypotetiska idealpartner utifrån deras egna personlighet och sexuella läggning. Mer fördjupat var

vi intresserade av att se om personer söker en idealpartner enligt Attraction Similarity eller

Complementary Needs Theory, det vill säga om människor i allmänhet föredrar likhet eller

olikhet. I studien kommer benämningen “preferens” eller “föredra” att användas när det

diskuteras om huruvida urvalet dras till likhet eller olikhet hos en idealpartner. Som

utgångspunkt för likheter/olikheter har vi valt personlighet. Personligheten speglar många gånger

hur vi upplevs utifrån men också hur vi ser på andra och vår omvärld. Därför har vi valt att

undersöka hur urvalet uppskattar sin egen personlighet och jämföra detta med de

personlighetsdrag de finner attraktiva för en potentiell partner, vilket kommer mätas utifrån

Femfaktorsmodellen (Costa & McCrae, 1992, 2005; Gosling, Rentfrow & Swann, 2003). Vidare

ville vi även jämföra om det fanns några skillnader i preferenser för likhet/olikhet mellan olika

sexuella läggningar och kön då många upplever att det finns en annan dynamik och normer i

icke-heterosexuella relationer (Johns, Pingel, Eisenberg, Santana & Bauermeister.,  2012).

Utifrån dessa resonemang formulerades följande två frågeställningar:

1. Föredrar människor till största del personer som är lika eller olika dem själva i fråga om

personlighet?

2. Finns det skillnader i preferenser gällande likhet eller olikhet i en idealpartner utifrån

olika sexuella läggningar?

Teoretisk referensram

I detta avsnitt kommer en genomgång av den teoretiska referensramen för studien.

Genomgången av samtliga ämnen syftar till att ge en bakgrund till de områden som kommer

behandlas i studien för att ge en förståelse för konstrukten, en förkunskap om hur de utvecklats

och vilken relevans de har i våra liv. Först kommer en sammanfattning av området personlighet

med uppkomsten för personlighetsforskning, som sedan mynnar ut i en beskrivning av den mest

framträdande teorin idag - Femfaktorsmodellen. Därefter följer en presentation av sexuell

läggning med en kort beskrivning av hur historien sett ut för queer-communities, hur det kan
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påverka människor och i förlängningen deras relationer. Anledningen till att detta inkluderas är

för att skapa en större förståelse för studiens syfte och potentiella resultat. Med detta menas att vi

i studien kommer att undersöka olika grupper av sexuella läggningar och i och med detta är det

relevant att teoretisera kring varför det skulle kunna finnas eventuella skillnader.

Efter detta avsnitt följer en genomgång av forskning kring attraktion med särskilt fokus

på Attraction Similarity Theory, som benämns som likhetsteorin i vår egen svenska översättning,

och Complementary Needs Theory, som benämns som olikhetsteorin i vår översättning. Därefter

kommer ett urval av studier att presenteras som inkluderar flera av föregående områden och som

därför blir intressant att jämföra med vår studies resultat. Den första av dessa behandlar ämnena

attraktion och personlighet och den sista knyter samman den teoretiska referensramen med en

studie som handlar om attraktion och preferenser inom olika kön och sexuella läggningar.

Personlighet

Personlighet är en viktig beståndsdel i hur vi uppfattas och samspelar med andra. Därför

har det under åren gjorts många försök att sammanfatta vad en personlighet är och hur den ska

kunna mätas. Personlighetsforskning har under åren lett till en teorin som kallas The Big Five

eller Femfaktorsmodellen på svenska. Det är den teori som valts för att mäta konstruktet

personlighet i studien. Teorin består av fem så kallade faktorer och har sin bakgrund i tidigare

personlighetsforskning där betydligt fler personlighetsdrag inkluderades.. Vilka faktorer som var

mest adekvata för att beskriva personlighet benämndes först av forskare på 1950-talet (Goldberg,

1992). Personlighetsdragen ansågs brista vid origanalbeskrivningen, där inte tillräcklig

beskrivning fanns för att kunna förstå vad de breda dragen innebar (John & Srivastava, 1999).

Olika forskare har alltså utvecklat olika mätinstrument som idag används parallellt (Goldberg,

1992, 1993; Costa & mcCrae, 1992, 2005).

Det instrument som kommer användas i den aktuella studien är Gosling, et al., (2003). De

beskriver The Big Five som ett ramverk i form av en hierarkisk modell av personlighetsdrag med

fem breda faktorer, som representerar personlighet i sin mest abstrakta form. Varje enskilt drag

med sina två faktorer (såsom extraversion och introversion) summeras genom flera mer

specifika facetter (t.ex utåtriktad), som i sin tur leds in i ännu mer specifika adjektiv (t.ex

pratglad). Detta ramverk indikerar att de flesta individuella skillnaderna i mänsklig personlighet
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kan klassificeras in i dessa fem personlighetsdrag (Gosling et al., 2003). De fem

personlighetsdragen i Big Five och dess faktorer är: 1. Extroversion - Introversion, 2.

Tillmötsegående - Antagonism, 3. Öppenhet - Slutenhet, 4. Samvetsgrannhet - Lättsamhet och 5.

Neuroticism - Emotionell stabilitet (Costa & McCrae, 1992, 2005). Faktorerna beskrivs med

olika adjektiv och facetter som är korrelerade med personlighetsdragen. Andra faktorn av

personlighetsdragen är motsatsen till första faktorns beskrivning. Tabell 1. beskriver de fem

personlighetsdragen med facetter och adjektiv (Costa & McCrae, 1992, 2005; Zakrisson, 2010).

Tabell 1.

Personlighetsbeskrivning

Personlighetsdrag Facetter Adjektiv

Extraversion Sällskaplighet, självsäkerhet, aktivitet av
social, kraftfull, energifull,
spänningssökande, positiva känslor,
värme

Äventyrlig, entusiastisk, utåtriktad

Tillmötesgående Rättframhet, altruism, efterlevnad,
anspråkslöshet, ömsinthet

Förlåtande, icke-krävande, varm,
inte skrytsam, sympatisk, tillitsfull,
hjälpsam, trogen och uppriktig

Samvetsgrannhet Kompetens, ordning, plikttrogenhet
prestationssträvande, självdisciplin och
betänkande

Effektiv, organiserad, icke vårdslös,
grundlig, inte lat, inte impulsiv,
punktlig, ambitiös

Neuroticism (motsatsen
till emotionell stabilitet

Ångest, arg fientlighet, depression,
självmedvetenhet, impulsivitet och sårbar

Spänd, nervös, irritabel, inte
hävdande, blyg, lynnig och inte
självsäker

Öppenhet Idérikedom, fantasi, estetik, handlingar,
känslor och värderingar.

Nyfikenhet, fantasifull, konstnärlig,
breda intressen, exalterad och
okonventionell

Costa och McCrae (1992, 2005) utvecklade modellen med neuroticism som huvudsaklig

faktor i personlighetsdraget, medan Gosling, et al. (2003) utgår från motsatsen, det vill säga

emotionell stabilitet. I modellen ovan beskrivs faktorerna enligt Costa och McCrae (1992, 2005).
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I den aktuella studien har emotionell stabilitet använts som de höga värdena och kan beskrivas

som bland annat känslomässig stabilitet, lugn och hög stresstålighet. Motfaktorerna till

personlighetsdragen i tabellen beskrivs som följande adjektiv: Introversion karakteriseras som

reserverad, måttfull, otillgänglig, uppgiftsorienterad, tillbakadragen och tystlåten (Zakrisson,

2010). Antagonism beskrivs som cynisk, oförskämd, misstänksam, samarbetsobenägen,

hämndlysten, lättirriterad och manipulativ. Lättsamhet beskriv som vårdslös, oorganiserad och

impulsiv. Slutenhet beskrivs som konventionell, begränsade intressen, okreativ och ej analytisk.

(Zakrisson, 2010). Det finns inte bara en beskrivning av Big fives personlighetsdrag och deras

dimensioner. Hur de definieras och beskrivs skiljer sig från studie till studie och forskare till

forskare, eftersom personlighetsdragen är oerhört breda i sin omfattning (John & Srivastava,

1999).

Sexuell läggning

Sexuell läggning definieras som vilket kön som en individ är romantiskt och/eller sexuell

attraherad av har. Det finns många olika sexuella läggningar, de vanligaste är homo-, hetero-,

bi-, pan-, och asexuell, samt queer (RFSL, 2021).

Perotta (2020) talar om sexuell läggning och dess ursprung som ett omtvistat område. De

tidigaste texterna från 1700-talet beskrev icke-reproduktiva sexuella handlingar som avvikande,

riskfyllda och skadliga för hälsan. Detta banade väg för den stigmatiseringen som senare skulle

komma att prägla icke-heterosexuella läggningar. Senare i historien har icke-heterosexuella

läggningar blivit kriminaliserade med hårda straff. I Sverige var sexuellt umgänge med någon av

samma kön olagligt fram tills 1944. Men detta innebar inte att det var socialt acceptabelt, utan

fortsatte att vara tabubelagt. 1979 beslutade Socialstyrelsen i Sverige att stryka homosexualitet

som klassifikation av över sjukdomar (RFSL, 2015). I modern tid fokuserar forskningen istället

på att försöka hitta svar på varför människor har olika sexuella läggningar och hur det påverkar

oss. Detta syftar till att förstå varför människor dras till olika sexualiteter, i kontrast till att forska

på ämnet som en mental patologi. Således är synen på icke-heterosexuella läggningar som en

psykiatrisk avvikelse idag något som modern vetenskap starkt tar avstånd till (Perotta, 2020).

Sexuell läggning som forskningsområde utan patologisk betoning är alltså ett relativt nytt

koncept. Det har därför inte hunnit göras lika mycket forskning om icke-heterosexuella personers
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preferenser inom romantiska/sexuella relationer, som inom heterosexuella. Även om synen på

olika sexuella läggningar är mer accepterande idag, kvarstår många sociala problem för personer

inom dessa grupper. Grant et al. (2014) talar om att denna grupp löper högre risk för depression,

missbruk av olika slag, rapporterar högre nivåer av stress, har mer tvångstankar och ser sig själva

som mindre attraktiva än motsvarande heterosexuella personer i studien (Grant, et al., 2014).

Anledningen till denna ökade risk för psykisk ohälsa kan tänkas ha många orsaker men en stor

bidragande kraft tros vara minoritetsstress.

Med minoritetsstress avses de fördomar och diskriminering som personer inom en

minoritet behöver hantera. Termen myntades av Brooks (1981, refererad i Mongelli et al., 2019,

s 28) och kan beskrivas som ett tillstånd av historiskt och kulturellt förtryck som lämnar ett

intryck av underlägsen status. Denna föreställning skapar en stress som kan ta sig i uttryck enligt

de psykologiska svårigheter som beskrivits ovan. Det kan antas att minoritetssstressen var mer

uppenbar i 1980-talets samhälle om det jämförs med dagens progressiva klimat inom området.

Men det finns trots allt spår kvar av detta, i varierande grad beroende på individer, grupper och

kulturer (Mongelli, 2019).

Med tanke på den interna stressen en icke-normativ könsidentitet genererar, är det inte

helt osannolikt att detta även påverkar ens sociala relationer. Det är också möjligt att just

partnerrelationer och sexuella förbindelser påverkas av de isolerade problem som

HBTQ-personer upplever. I följande avsnitt kommer det diskuteras vidare kring om det finns

olikheter i könsnormer- och roller mellan olika kön men även sexuella läggningar eftersom det är

en väsentlig del i studiens syfte.

Attraktion
Attraction Similarity Theory. Heider (1958) hävdade att individer föredrar personer

som delar deras egna karakteristika. Heiders balansteori (1958) påpekade att lika individer

attraheras av varandra eftersom de bildar ett balanserat system som leder till harmoni och

positiva känslor. Byrne (1971) påstod att likhet är attraktivt eftersom det genererar många bra

funktioner i en relation. Där påstods funktionerna inkludera underlättnad av könsnormativa

interaktioner, ger en känsla av bekantskap och trygghet, samt bekräfta individens egna självbild.

Byrne et al. (1961, 1965) gjorde ett antal experiment som gav resultatet att det fanns en stark
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positiv relation mellan likhet i attityd och attraktion. Med hänsyn till preferens av likhet vid

personlighetsdrag, var relationen inte lika stark men fortfarande betydelsefull.

Det har påståtts att individer attraheras av andra individer som är lika, eftersom att de är

lika och förkroppsligar personliga ideal individen har. Wetzel och Insko (1982) menade dock att

det fanns en del oklarheter i fråga om relationen mellan likhet till partner, attraktion och

individens ideal-jag. Därför utfördes ett antal experiment för att säkrare kunna uttala sig om

Similarity Attraction Theory och dess giltighet. Resultaten från experimenten visade att en

partner som var lik en själv ansågs mer attraktiv än en partner som var olik. En annan studie gav

stöd för att Similarity Attraction Theory gäller för samkönade par, men vid denna studie var

resultaten inte lika samstämmiga. Resultatet visade att en partner som var lik ens ideal vägde

tyngre i attraktion än likhet till en själv. Det visade även att betydelsen av likhet till en själv var

beroende på kön eftersom Similarity Attraction Theory var signifikant högre när partnern var en

man. Själv-likhet påverkade attraktion endast när det egna självet och idealsjälvet var lika. De

övergripande resultatet visade att individer föredrog andra individer som uppfyller deras

personliga ideal och som är lika dem själva genom likhet till idealen (Wetzel & Insko, 1982).

Complementary Needs Theory. Winch (1955) talade om teorin som tendensen hos par

att komplettera varandras egenskaper. Denna slutsats kom Winch (1955) fram till genom att

studera 25 par genom intervjuer. Till exempel skulle en person som ansåg sig ha en hög nivå av

dominans, söka sig till en person som har låg nivå av dominans (Winch, 1955). Det är svårt att

hitta nyare källor inom denna teori då den har lågt stöd i verkligheten. Men själva idén som låg

till grund för syftet av studien var att det ofta uppfattas vara en stark kultur kring så kallade

“Tops” och “Bottoms” inom queer-communities. I linje med Complementary Needs Theory

genomförde Johns, et al. (2012) en intervjustudie om sexuella roller och preferenser bland

homosexuella män för att utreda dessa begrepp. Intervjupersonerna beskrev en “Top” som den

roll i sexuella sammanhang och allmänt i förhållandet som kopplas till dominans och en högre

maktställning. Urvalet talade vidare om tops som den traditionellt manliga parten. En “Bottom”

beskrevs som mer feminin och underlägsen och något som kunde kopplas ihop med en kvinnlig

könsroll, enligt intervjupersonerna (Johns, et al., 2012). Detta kan i sin tur kopplas ihop med

Complementary Needs Theory och att dessa strukturer kan ha en större relevans i

icke-heterosexuella relationer. Det är däremot oklart hur mycket detta ter sig i verkligheten. Det

är möjligt att detta har mindre betydelse i det vardagliga samspelet utanför sexlivet.
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Seyfried och Hendrick (1973) fann blandade resultat för Complementary Needs Theory i

sin studie. Deltagarna fick skatta attraktivitet hos flera främlingar utifrån en skala av maskulinitet

och femininitet, samt deras uppfattning om dem. Personer som utstrålade mer maskulin attityd

ansåg deltagarna självständigare och var mer omtyckta än personer som utstrålade feminina

attityder. Resultaten visade även att när deltagare och främlingen var av samma kön var likhet

attraherande. När deltagaren och främlingen var av olika kön var olikheter i könsroller attraktiva.

Dessa mönster förekom mer hos kvinnor än hos män. Kvinnor var signifikant mer attraherade av

maskulina män än feminina män, medan män var lika attraherade till feminina som maskulina

kvinnor (Seyfried & Hendrick, 1973).

Personlighet och attraktion. Personlighet och preferenser i personlighet för idealpartner

och faktisk partner undersöktes av Figueredo et al. (2006) där två studier utfördes för att

undersöka ämnet.

Den första studien undersökte relationen mellan individer och deras upplevda romantiska

idealpartner utifrån Big-Five personlighetsdrag där NEO-Five Factor Inventory användes

(Figueredo et al., 2006). 104 studenter utgjorde urval, där 81 deltagare var kvinnor och 23

deltagare var män. Deltagarna fick ta ett personlighetstest för sin egna personlighet, samt göra

testet en ytterligare gång fast för idealpartnern. Resultatet tydde på en tendens mot Similarity

Attraction Theory för samtliga fem personlighetsdrag gällande en romantisk idealpartner. Det

fanns ingen statistisk signifikant skillnad mellan könen. Resultaten visade även att

personlighetsdragen individer ansåg vara ideala för en romantisk partner kan vara delvis relativa

och delvis absoluta. Individer idealiserar romantiska partners som delar liknande

personlighetsdrag och karakteristika i relation till sina egna nivåer av samtliga Big five-faktorer.

Men individer söker också en partner som skattar högre i samvetsgrannhet, extraversion och

tillmötegående, men som skattar lägre på neuroticism. (Figueredo et al., 2006)

Den andra studien var ämnad till att undersöka relationen mellan individers egna,

romantiska idealpartners och faktiskt romantisk partners personlighet (Figueredo et al., 2006).

161 stundeter deltog i studien, där en övervägande majoritet var kvinnor. 87% av urvalet hade en

faktisk partner, medan resterande skulle fylla i testen utifrån sitt senaste förhållande. Deltagarna

fick göra tre versioner av personlighetstestet, en för själv, en för idealpartner och en för faktisk

partner. Resultatet visade att personlighetsdragen individen själv hade och personlighetsdragen

idealpartner hade var högt korrelerad för alla fem drag. Ingen av de fem personlighetsdragen var

8



korrelarade i egen personlighet och faktisk partners personlighet. De fann heller ingen

korrelation mellan personlighetsdrag hos idealpartner och faktisk partner. Individer verkar alltså

inte ha hög grad av likhet i personlighet mellan sig själv och sin faktisk partner, eller mellan

idealpartner och faktisk partner. Resultaten visade även att det inte fanns några större skillnader

mellan själv och faktisk partner i samvetsgrannhet, extraversion och tillmötesgående. Men

skattade sina faktiska partners signifikant lägre på personlighetsdragen öppenhet och

neuroticism. Idealpartners skattades signifikant högre i samvetsgrannhet, extraversion och

tillmötesgående, men signifikant lägre på neuroticism. Ytterligare fann studien att individer

skattade idealpartnern högre än faktiska partnern på öppenhet, samvetsgannhet, extraversion och

tillmötesgående, samt skattade idealpartnern lägre än faktiska partnern på neuroticism

(Figueredo et al., 2006).

Attraktion, kön och sexuell läggning. Kostic och Scofield (2022) undersökte skillnader

i val av romantisk och sexuell partner utifrån olika kön och könsidentiteter. De grupper som

undersöktes var homo-, bisexuella- och heterosexuella kvinnor och män i ett urval av cirka 3300

personer. De variabler som undersöktes var bland annat ekonomi, visuell attraktivitet, kyskhet,

ambitioner, ålder på partner, långa- respektive kortvariga förhållanden och svartsjuka. Deltagarna

fick värdera hur viktigt de ansåg varje egenskap. Resultatet visade att både fanns skillnader

mellan könen och de olika könsidentiteterna. Bisexuella som grupp, det vill säga både män och

kvinnor, skattade oväntat högre på många av preferenserna. Till exempel skattade de ett högre

intresse för kortvariga relationer och sex utan förbindelser samt skattade ett lägre intresse för

partners som var yngre än de själva. Bisexuella var även mer benägna att ha sex med en

potentiell partner efter kortare tid än de andra grupperna.

Gällande heterosexuella och homosexuella män skilde det sig signifikant vid intresse för

kort- respektive långvariga förhållanden. Homosexuella män rapporterade ett högre intresse för

långvariga relationer medan heterosexuella män föredrog tillfälliga förhållanden. En annan

slutsats var att bisexuellas preferenser skilde sig mer än tidigare forskning rapporterat vilket kan

tänkas förklaras av att denna grupp inte lika ofta inkluderas i studier. De grupper som

rapporterade störst skillnader sinsemellan var däremot heterosexuella kvinnor och män. Detta är

något som också styrks av tidigare forskning. Detta kan i sin tur förklaras av starkare

könsnormer, historiska och kulturella skillnader som färgar ett heterosexuellt partnerskap. Av de

14 aspekter som undersöktes fanns det en signifikant skillnad på alla punkter i denna grupp. Med

9



andra ord skilde sig åsikterna om vad som var viktigt hos en partner för män och kvinnor i alla

kategorier (Kostic & Scofield, 2014).

Detta skulle möjligtvis kunna bädda för kontrasterande egenskaper och attityder mellan

både kön och sexuella läggningar. I förlängningen skulle det kunna stödjas av Complementary

Needs Theory, det vill säga att människor med olika attityder dras till varandra. Däremot är det

oklart om denna teori kan knytas till dessa faktorer. I teorin har det huvudsakligen handlat om

egenskaper och personlighetsdrag. Men även om denna studie inte fokuserade på just

personlighetsdrag kan den ändå anses relevant. Det visar att människor av olika kön och sexuella

läggningar kan ha olika utgångspunkt i sökandet efter en partner. Den grupp där deltagarna

rapporterade minst skillnader var homosexuella- och bisexuella män där inga signifikanta

skillnader fanns. Mellan grupperna bisexuella och heterosexuella kvinnor fanns också stora

variationer, där tio av de 14 aspekterna hade en markant skillnad, bland annat att heterosexuella

la mer vikt vid status, ekonomi och kyskhet (Kostic & Scofield, 2022).

Metod

I detta avsnitt redogörs för de metodologiska överväganden som gjorts med hänsyn till

studien. Först kommer en diskussion kring metodval och därefter en beskrivning av deltagarna

och urval med deskriptiv statistik såsom kön och ålder. Sedan följer en redogörelse för materialet

där det beskrivs hur mätinstrumenten konstruerades. Detta förklaras vidare inom respektive

variabel till enkäten. Efter det beskrivs de olika analysmetoder som användes för att bearbeta

materialet. Till sist kommer en diskussion om de etiska övervägandena som gjordes inför

studiens genomförande.

Design

Den metod som ansågs lämpligast utifrån syftet var en kvantitativ metod i form av en

enkätundersökning. Enkäten konstruerades via det digitala verktyget Survey & Report (Sunet).

Studiens design var en tvärsnittsstudie, vilket innebar att varje deltagare besvarade enkäten en

gång. Valet av metod baserades på att de svar som efterfrågades var egenskaper och åsikter från

ett större antal deltagare. Med en större mängd data förväntades resultatet kunna visa på ett

bredare mönster som senare jämfördes med tidigare forskning inom de berörda områdena.
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Deltagare och urval

Rekryteringen av undersökningsdeltagare skedde genom ett bekvämlighetsurval.

Urvalsmetoden valdes på grund av studiens begränsade resurser. I och med att studien gjordes

för en kandidatuppsats fanns inte de ekonomiska eller tidsmässiga förutsättningar som krävdes

för att på annat sätt nå ut till den målgrupp vi sökte. Enkäten administrerades via Facebook där

den delades i fem grupper som samtliga hade mellan 1000-178000 medlemmar med bred

demografi. Grupperna valdes på grund av de för många är en mötesplats för personer som inte är

heterosexuella. Utöver detta delades även enkäten på våra egna Facebook-flöden för att få en

jämnare könsfördelning, eftersom de grupper vi delat enkäten i till största del saknar manliga

medlemmar. 128 personer påbörjade enkäten, total 109 personer avslutade den (N=109, 85,2%),

vilket gav ett bortfall på 19 personer (14,8%). Urvalet bestod av 85 kvinnor (78%) och 24 män

(22%), inga personer uppgav sig vara icke-binära, annat eller att de ej ville uppge sitt kön. Flest

personer var i åldrarna 18-25 år (N=70, 84.2%), 25 personer (22.9%) var i åldrarna 26-35 år, 8

personer (7.3%) var i åldrarna 36-45 år, och 6 personer (5.5%) var i sista ålderskategorin 45+ år.

Material

Enkäten bestod av fyra delar med totalt 29 frågor och det tog ungefär 5-10 minuter att

besvara enkäten. Den fanns tillgänglig i Facebookgrupperna i åtta dagar innan den stängdes.

Första delen innehöll två bakgrundsfrågor, en om kön och en om ålder för att få en uppfattning

om vilka personer som deltog i studien. Andra delen bestod av sex frågor om sexuell läggning.

Tredje delen bestod av tio frågor om deltagarnas egna personlighet. Slutligen bestod fjärde delen

av elva frågor om deltagarnas hypotetiska idealpartners personlighet.

Sexuell läggning. Vi utgick ifrån att sexualitet inte är absolut, och inte bör kategoriseras

utifrån definitiva benämningar såsom hetero-, bi, pan- eller homosexuell. Sexuell läggning kan

vara flytande och för att inkludera de flesta sexuella läggningarna i studien användes en

skala/dimension på sexuell läggning. Måtten är inte egenkonstruerade, utan tagna med

utgångspunkt från the Kinsey Scale (Kinsey et al., 1948; 1953), vilket är validerat mått för

sexuell läggning. Skalan är dock väldigt gammal och mycket har hänt sedan den konstruerades.

Men trots att den är föråldrad ansåg vi att den ändå har den struktur vi efterfrågar i form av en
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skala av sexualitet där många nyanser fångas. Därför har några ändringar gjorts för att den ska

fungera i dagens kontext. Dessa ändringar redovisas löpande i texten nedan.

De första fem frågorna om sexuell läggning är direkt tagna från Kinsey, men översatta till

svenska (se tabell 2.). Den sista frågan i denna del är egenkonstruerad, där de två sista frågorna i

den ursprungliga Kinsey Scale slogs ihop. Frågorna i skalan handlade bland annat om vilket kön

deltagarna känner romantisk/sexuell attraktion till, har haft romantiska förhållande med, bildar

starka känslomässiga band till, vilket kön som är bekvämt att socialisera sig med och vilket kön

personer de föreställer sig romantiska/sexuella relationer med har.

Tabell 2.

Sexuell läggning

Fråga

1. Vilka personer attraheras du av?

2. Vilket kön har de du haft romantiska/sexuella relationer med haft?

3. Vilket kön har de du har sexuella fantasier om?

4. Vilket kön har de du formar starka emotionella band till?

5. Vilka personer känner du dig mest bekväm att socialisera dig med?

6. När/om jag föreställer mig en romantisk/sexuell relation med någon, är de:

Samtliga frågor utgick från samma svarsskala, “1. Endast personer av det motsatta

könet.”, “2. Huvudsakligen personer av det motsatta könet.”, “3. Både män och kvinnor.”, “4.

Huvudsakligen personer av samma kön.”, “5. Endast personer av samma kön.” Frågorna

genererade ett värde på en skala mellan ett och fem. Värdena är följande: 1: Exklusivt

heterosexuell (det vill säga attraherad av människor som inte delar deras könsidentitet), 1.5:

Övervägande heterosexuell, men ibland (sällan) benägen till attraktion av samma kön, 2:

Övervägande heterosexuell, men tidvis benägen till attraktion av samma kön, 3: Lika attraherad

av människor som delar och personer som inte delar deras könsidentitet, 3.5: Övervägande

homosexuell, men ibland (sällan) benägen till attraktion av det motsatta könet, 4: Övervägande

homosexuell, men tidvis benägen till attraktion av det motsatta könet, 5: Exklusivt homosexuell

(det vill säga attraherad av människor som delar deras könsidentitet) (Kinsey et al., 1948, 1953).
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Beskrivningarna av värden på sexuell läggning kan anses motstrida argumentationen

ovan om att inte vilja kategorisera utifrån hetero- eller homosexuell. Beskrivningarna är tagna

från Kinsey Scale, men kommer endast benämnas enligt dessa beskrivningar här och i tolkningen

av datan i resultatet (Kinsey., et al, 1948, 1953). Vi kommer utgå från att dessa värden är en

dimension eller ekvivalent med andra sexuella läggningar såsom exempelvis pansexuell,

bisexuell, queer och fler. Anledningen till specifika värden inte får en tillhörande sexuell

läggning är för att definitionerna av många är någorlunda lika och det är individuellt hur en

person identifierar sig och vad som ingår i deras sexuella läggning. Att benämna specifika

värden som sexuella läggningar skulle också motstrida argumentationen om att inte vilja

kategorisera.

Personlighet. Personlighet testades genom ett antal självskattningsfrågor. Självskattning

ansågs vara det bästa och mest effektiva sättet att testa personlighet utifrån tidsramen och

omfattningen av studien. Personlighetsfrågorna i enkäten bestod av tio frågor per avsnitt som

baserades på Ten item Personality Inventory (TIPI) av Gosling, et al., (2003). Den svenska

versionen hämtades från Goslings hemsida om mätinstrumentet och var ursprungligen skriven av

Carlisle men uppdaterad och reviderad av Lundell (Gosling, et al., 2003). Det finns även en

44-frågors version som har ett högre Cronbach´s Alpha-värde än TIPI. Anledningen till att vi

valde TIPI var att vi i första hand var intresserade av jämförelsen av personlighetsdragen mellan

den egna individen i förhållande till idealpartner. Därmed var det inte av lika stor betydelse att

personligheten skulle mätas så exakt som det går. Utöver detta hade enkäten blivit för lång med

ett eget personlighetstest på 44 frågor samt ett likadant för idealpartner. Det hade gjort att endast

personlighetsdelarna skulle uppgått till 88 frågor. Med en sådan lång enkät hade det funnits risk

att deltagarna avbrutit sitt deltagande på grund av att den var för lång. Frågorna om deltagarnas

egna personlighet och idealpartners personlighet är identiska, förutom formuleringen i första

delen som säger “Jag ser mig själv som..” där det istället formulerades som “Min idealpartner är

…” i andra delen. Svaralternaiven till samtliga frågor går från “1- Håller inte alls med” till “7 -

Håller med fullständigt”.

Hälften av frågorna var reverserade, det vill säga att en fråga om varje personlighetsdrag

är motsatsen till personlighetsdraget. I tabell 3. visas personlighetsdragen och deras tillhörande

fråga, samt vilka frågor som är reverserade.
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Tabell 3.

Personlighetsfrågor

Personlighetsdrag Fråga

Extraversion

Extraversion omvänd

1. Utåtriktad, entusiastisk

6. Reserverad, tystlåten

Tillmötesgående

Tillmötesgående omvänd

7. Sympatisk, varm

2. Kritisk, grälsjuk

Samvetsgrannhet

Samvetsgrannhet omvänd

3.Pålitlig, självdisciplinerad

8. Oorganiserad, vårdslös

Emotionell stabilitet

Emotionell stabilitet
omvänd

Öppenhet

Slutenhet

9. Lugn, känslomässigt
stabil

4 Ängslig, lättretlig

5. Öppen för nya
erfarenheter, komplex

10. Konventionell, okreativ

Sista frågan i enkäten var egenkonstruerad och behandlade vilken aspekt i ett förhållande

som personer anser viktigast att ha gemensamt med en partner. Svarsalternativen var

“värderingar, intressen, personlighet, utseende, utbildningsnivå, livsmål” och en fritextruta om

inget av svarsalternativen passade. Denna fråga inkluderades däremot inte i resultatet då vi efter

diskussion fann att den inte var helt relevant.

Validitet och reliabilitet. Innehållsvaliditet kan anses hög på delarna om personlighet och

sexualitet eftersom måtten redan är befintliga, testade och validerade (Gosling, et al., 2003;

Kinsey et al., 1948, 1953). Konstruktvaliditeten på sexualitetsmåttet antas vara relativt hög.

Kinsey Scale är ett etablerat mått på sexualitet som visat sig mäta det avsedda konstruktet, dock

är den svenska versionen inte beprövad vilken kan sänka konstruktvaliditeten något.
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Sexualitetsskalan i vår översättning och med den egenkostruerade frågan visar god reliabilitet där

α= 0.896 vilket visar att Kinsey Scale även fungerar vid en svensk översättning.

Konstruktvaliditeten på personlighetsmåttet antas vara relativt hög i och med att vi valt

Femfaktorsmodellen då den anses mäta konstruktet på bästa sätt. Personlighetsfrågorna (TIPI)

visar också god intern reliabilitet (α=0.720) i en svensk översättning (Gosling et al., 2003).

Gosling, et al. (2003) framhåller att den interna reliabiliteten i TIPI inte kan mäta sig med de

längre versionerna, men att det är ett bra alternativ för att snabbt få en uppfattning om

personlighetsdragen. Gällande extern validitet är den något som antas vara relativt lågt då vi har

ett litet urval som var snedfördelat inom kön och sexuell läggning.

Analys

Frågorna om sexuell läggning genererade ett medelvärde på deltagarens svar på en

sexualitetsskala. Avsnitt tre och fyra i enkäten, delarna om egen personlighet och idealpartners

personlighet, genererade värden i personlighet på båda individerna. Utifrån dessa värden

skapades ett mått på grad av likhet (eller olikhet) mellan svaren om deltagaren själv och svaren

av en idealpartner, som hädanefter kommer benämnas som “likhetsmatchning”. Graden av likhet

i rangordning av personlighetsdragen mellan själv och idealpartner beräknades separat för varje

försöksperson genom ett Pearsons korrelationstest (där datapunkterna var de tio

personlighetsdragens värden, fem för deltagaren själv och fem för idealpartner). Varje

försöksperson fick således en korrelationskoefficient. Efter egna avvägningar har gränsen för en

dragning mot likhet satts vid positiva värden (över noll), i enlighet med Similarity Attraction

Theory. Negativa värden har fått representera en dragning mot olikhet (under noll) enligt

Complementary Needs Theory.

Likhetsmatchningen är således en indikator på huruvida likhet eller olikhet i

rangordningen av personlighetsdragen mellan själv och idealpartner är i linje med varandra.

Exempelvis om en individ rangordnar sin egna personlighet enligt tillmötesgående högst,

öppenhet näst högst, emotionell stabilitet i mitten, extraversion näst lägst och samvetsgrannhet

lägst. Då kommer samma individ rangordna sin idealpartners personlighetsdrag i samma ordning

för en stark positiv korrelationskoefficient. Likhetsmatchningen ska alltså testa om det finns en

koppling mellan hur personlighetsdragen mellan själv och ideal rangordnas. Ett One Sample
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T-test användes för att testa om likhetsmatchningen var signifikant mot ett värde av noll

(nollhypotesen).

Ett Paired Sample T-test gjordes för att testa signifikansen av medelvärdesskillnaderna

mellan deltagarnas personlighetsdrag och idealpartner för att se vilka personlighetsdrag som

skiljer sig mest respektive minst åt i skattningarna. Detta test mätte alltså hur lika eller olika de

specifika personlighetsdragen skattades mellan varandra. Cohens D-värden över 0.8 indikerar på

starka skillnader i medelvärden i de två grupperna själv och idealpartner. Independent Sample

T-test gjordes för att se om det fanns några könsskillnader i likhetsmatchningen, för att kunna se

om det är något kön som föredrog mer likhet eller olikhet än de andra . Korrelationen av

likhetsmatchning ingick sedan i en korrelationsanalys med sexualitetsvärdet där

korrelationskoefficienten i likhet (likhetsmatching) var utfallsmått.

Eftersom likhetsmatchningen och Paired Samples T-test båda mäter likhet/olikhet

behöver det observeras att det är två olika typer av likhet/olikhet testen mäter.

Likhetsmatchningen mäter likhet i rangordning av personlighetsdragen, medan Paired Samples

T-test mäter likhet/olikhet i medelvärdena för de specifika skattningar av personlighetsdragen

mellan själv och ideal.

Etik

Studien har implementerats i enighet med riktlinjer från lagen om forskning som avser

människor samt Vetenskapsrådets etiska förhållningssätt (SFS 2003:460; Vetenskapsrådet, 2017).

Studiens deltagare informerades om studiens syfte i början av enkäten genom ett

informationsbrev, där de fick ge sitt samtycke och intyg att de är myndiga. I informationsbrevet

upplystes deltagarna om samtliga etiska krav (informations-, konfidentialitet-, och

samtyckeskravet), samt att deltagandet är frivilligt, anonymt och tillåtet att avbryta när som helst.

Deltagarna informerades även om att inga svar eller personuppgifter kommer kunna kopplas till

individen och ingen identifikation kommer ske. Vid uteblivet samtycke kunde personer inte gå

vidare till enkäten. Studien behandlade uppgifter i form av sexualitet men dessa gick inte att

koppla till enskilda individer vilket medförde att de inte kunde ses som personuppgifter. Åtgärder

togs för att hantera informationen konfidentiellt, genom inställningar i programmet Survey &

Report om att inte kunna spåra IP-nummer på deltagarna.
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Resultat

Syftet med studien var att undersöka hur urvalets preferenser i fråga om olikhet/likhet i

personlighet uppfattas i relation till en idealpartner. Vidare ville vi även se om det fanns

skillnader gällande dessa preferenser inom olika sexuella läggningar. Frågeställningarna

“Föredrar människor till största del personer som är lika eller olika dem själva i fråga om

personlighet?” och “Finns det skillnader i preferenser gällande likhet eller olikhet i en

idealpartner utifrån olika sexuella läggningar?” kommer i detta avsnitt att besvaras med följande

struktur: Först kommer deskriptiv statistik att redogöras för med medelvärden för

personlighetsdragen för deltagarna själva och idealpartner samt sexuell läggning. Efter detta

följer en presentation av den så kallade likhetsmatchningen som är en korrelationsanalys. Sedan

följer ett One sample T-test som visar signifikansen av likhetsmatchningen mot ett värde på noll.

Detta följs av ett Paired samples T-test som redogör hur lika eller olika samtliga

personlighetsdrag skattades hos individen själv jämfört med idealpartner. I nästa del diskuteras

om det finns några könsskillnader i preferenserna av likhet/olikhet i personlighet utifrån ett

Independent Sample T-test. Till sist presenteras den andra frågeställningen av studien, det vill

säga om det går att se några skillnader i likhetsmatchningen mellan olika sexuella läggningar,

med en korrelationsanalys. I resultatet kommer deltagarnas egna personlighet att benämnas S och

idealpartner som IP.

Observera att likhetsmatchningen syftar till att ge en generell bild av hur urvalet

rangordnar sina personlighetsdrag och sin idealpartner, det vill säga om de går i linje med

varandra. Vårt Paired Sample T-test, å andra sidan, rapporterar en annan typ av likhet/olikhet.

Den syftar till att belysa om det finns signifikanta medelvärdesskillnader mellan den egna

individen och deras idealpartner på de specifika personlighetsdragen. På så sätt visar

likhetsmatchningen en mer övergripande bild av hela personligheten, medan den sistnämnda

(medelvärdeslikheten), visar likheter/olikheter i skattningarna i de ingående personlighetsdragen.

Deskriptiv statistik: Personlighetsdrag och sexuell läggning

I Tabell 4. kan medelvärden, standardavvikelse och standardfel ses för deltagarnas egna

personlighet och idealpartner. Mean Difference avser hur mycket medelvärdena skiljer sig

mellan egna personligheten och idealpartners personlighet. Det teoretiska medelvärdet för
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personlighetsskalorna förväntas vara 3.5 på samtliga personlighetsdrag när det beräknas på stora

grupper. Med andra ord är personlighet något som förväntas vara normalfördelat och därmed ska

majoriteten befinna sig i mitten. Genom att utläsa datan kan vi se att urvalet skattade sig relativt

högt på alla personlighetsdrag. Gällande extraversion skattade sig urvalet något över medel

vilket kan indikera att urvalet är sociala, pratglada och utåtriktade. Det kan också utläsas en hög

spridning i skattningarna från standardavvikelsen. När det kommer till idealpartner har det

skattats ännu högre. Men extraversion var däremot det personlighetsdraget som urvalet skattat

den minsta diskrepansen mellan dem själva och sin idealpartner.

Tillmötesgående var även detta högt skattat men när det kom till idealpartner skattades

detta personlighetsdraget högst av alla. Utifrån datan kan det sägas att urvalet ser sig själva som

vänliga, altruistiska och välvilliga, samtidigt som de vill att en idealpartner ska ha dessa

egenskaper i ännu högre grad.

Inom samvetsgrannhet skattade sig urvalet även här högt och precis som tidigare

personlighetsdrag önskas en idealpartner som är mer samvetsgranna än dem själva.

Standardavvikelsen anger också att det fanns stora individuella skillnader mellan deltagarna.

Urvalet anser sig själva i allmänhet vara noggranna, självdisciplinerade och organiserade.

Personlighetsdraget emotionell stabilitet visade störst skillnad mellan självskattningen

och skattningen av idealpartner. Deltagarna skattade sig själva som något högre än neutralt. Även

här fanns en hög standardavvikelse vilket indikerar hög spridning mellan skattningarna. Hög

emotionell stabilitet var därmed ett drag som var högst önskvärt hos en idealpartner. Detta

betyder att deltagarna vill ha en idealpartner som bland annat är känslomässigt stabil, lugn,

positiv och någon som har en högre grad av dessa egenskaper än de själva.

Deltagare skattade sig själv relativt högt på öppenhet. Urvalet eftersträvade även här en

idealpartner som har högre på öppenhet. Detta tyder på att deltagarna ser sig själva och vill ha en

idealpartner som i hög grad är öppen för nya erfarenheter, intellektuell och kreativ.

Deltagarna skattade sin idealpartner högre än dem själva på alla personlighetsdrag, vilket

kan tolkas som att de ansåg samtliga personlighetsdrag som attraktiva.
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Tabell 4.
Medelvärden och medelvärdesskillnader

Mean SD Mean Difference

Själv Extraversion 4.9
0

1.455 -

Idealpartner Extraversion 5.4
7

1.054 -0.569

Själv Tillmötesgående 5.3
5

1.033 -

Idealpartner Tillmötesgående 6.3
7

0.810 -1.014

Själv Samvetsgrannhet 5.3
1

1.366 -

Idealpartner Samvetsgrannhet 5.9
9

0.908 -0.683

Själv
Emotionell stabilitet

4.4
0

1.422 -

Idealpartner Emotionell stabilitet 6.1
6

0.846 -1.752

Själv Öppenhet 5.1
8

1.192 -

Idealpartner
Öppenhet

5.8
6

0.918 -0.674

Den deskriptiva statistiken över sexuell läggning visar att urvalet skattade sig

genomsnittligt som övervägande heterosexuell, men tidvis benägen till attraktion av samma kön

(M= 2.31, SD= .937, se tabell 3.). I Figur 1. går det att se mer överskådlig fördelning av urvalets

skattningar i form av ett histogram. Ingen i urvalet var exklusivt hetero- (1) eller homosexuell (5)

utifrån värdena som generades (Minimum= 1.17, Maximum = 4.83). En förhållandevis liten andel

av urvalet skattade sig som mer än tre på skalan, det vill säga att de hade en högre nivå av

homosexualitet. I och med detta kan det bli svårt att dra generella slutsatser inom denna variabel.
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Figur 1.
Sexuell läggning fördelning

Analys av data: T-test och korrelation

För att besvara vår första frågeställning, det vill säga om urvalet föredrar en partner som

generellt är lik eller eller olik dem själva, gjordes en korrelationsanalys som visade nivån av

likhetsmatchning. Detta gjordes genom att ta varje enskild deltagares personlighetsmätning i

relation till idealpartners. Korrelationskoefficienten går mellan -1 till 1. -1 har vi valt att tolka

som att totala olikheter eftersträvas i en relation mellan deltagarna och deras idealpartner, ett

värde på 0 betyder att olikhet/likhet inte har någon betydelse, 1 betyder att maximal likhet

eftersträvas i en relation mellan deltagarna och deras idealpartner. Datan visar att deltagarna i

genomsnitt vill ha en partner som är någorlunda lika dem själva i rangordningen av

personlighetsdragen (M= 0.565, SD= 0.387) eftersom medelvärdet av korrelationskoefficienterna

är positiv. Värdet är alltså ett medelvärde för alla deltagares korrelationer för själv och

idealpartners likhetsmatchning. Värdet tyder på en svag lutning åt att likhet är vad urvalet

föredrar.

Tabell 5. visar hur urvalets korrelationskoefficient förhåller sig mot ett värde på noll

(nollhypotesen) och dess statistiska signifikans. Tabell 5. klargör att deltagarna i studien har en

genomsnittlig korrelationskoefficient som är positiv. Resultatet skiljer sig signifikant mot noll

och ger visst stöd för Similarity Attraction Theory. Den standardiserade effektstorleken indikerar

att effekten är stor i förhållande till variationen i datan. Detta innebär vidare att resultatet

troligtvis inte beror på andra bakomliggande faktorer.

20



Tabell 5.
One Sample T-Test signifikanstest

Statistic df p Effect Size

Korrelati
on

Student's
t

15.2 108 < .001 Cohen's
d

1.46

Tabell 6. rapporterar signifikanta skillnader i medelvärdena av deltagarnas egna

personlighetsdrag och idealpartners personlighetsdrag. Resultatet visar att skillnaderna mellan

samtliga personlighetsdrag är statistiskt signifikanta men att effektstorleken skiljer sig relativt

mycket beroende på personlighetsdrag. Effektstorleken ger ett mått på hur mycket de två värdena

skiljer sig från varandra i fråga om olikheter och dess signifikans. Se Tabell 4. för att se

medelvärden för samtliga personlighetsdrag för själv och idealpartner. Skillnaden mellan egen

och idealpartnerns extraversion är statistiskt signifikant, dock är effekten låg. Deltagarna söker

alltså en partner som är lik dem själva gällande extraversion. Personlighetsdraget tillmötesgående

visar en statistisk signifikant skillnad mellan medelvärdena, där effekten är väldigt hög. Urvalet

eftersträvar alltså en partner som skattar sig annorlunda än dem själva på tillmötesgående. I detta

fall handlar det om att urvalet skattat mycket högt på tillmötesgående för idealpartner, oberoende

av deras egen nivå av personlighetsdraget. Medelvärdesskillnaderna mellan egen

samvetsgrannhet och idealpartners samvetsgrannhet visar en statistisk signifikans och en

medeleffekt. Urvalet vill därmed ha en partner som är högre på samvetsgrannhet. Emotionell

stabilitet var personlighetsdraget som visade störst skillnader i medelvärden mellan egen och

idealpartners personlighet. Skillnaderna var signifikant och hade mycket hög effektstorlek. Detta

visar att urvalet vill ha en partner som har väldigt högt på emotionell stabilitet, oberoende av

deras egen nivå. Medelvärdesskillnader i öppenhet var också statistiskt signifikant och hade en

medelstor effekt. Högre öppenhet än deltagarna själva ansågs alltså som önskvärt. Även om

skillnaderna inte är stora mellan medelvärdet för samtliga personlighetsdrag, i synnerhet för

extraversion, är skillnaderna ändå signifikanta. Detta kan bero på låga standardavvikelser för

medelvärdena.
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Tabell 6.
Paired Samples T-Test

statistic df p Effect
Size

Idealpartner

Extraversion

Själv

Extraversion

Student'

s t

4.42 10

8

< .00

1

Cohen's

d

0.424

Idealpartner

Tillmötesgående

Själv

Tillmötesgående

Student'

s t

9.99 10

8

< .00

1

Cohen's

d

0.957

Idealpartner

Samvetsgrannhet

Själv

Samvetsgrannhet

Student'

s t

5.34 10

8

< .00

1

Cohen's

d

0.512

Idealpartner

Emotionell

stabilitet

Själv

Emotionell

stabilitet

Student'

s t

12.10 10

8

< .00

1

Cohen's

d

1.159

Idealpartner

Öppenhet

Själv

Öppenhet

Student'

s t

6.45 10

8

< .00

1

Cohen's

d

0.618

Tabell 7. visar könsskillnader i urvalet. Det fanns inga signifikanta skillnader mellan

könen och även en låg effektstorlek (t= 0.483, p=0.630, d=0.112). Detta resultatet indikerar att

det inte finns en skillnad mellan preferens till likhet eller olikhet beroende på vilket kön

deltagarna identifierar sig som.

Tabell 7.
Independent Sample T-test:Könsskillnader likhetsmatchning

Group N Mean Median SD

Likhetsmat
chning

Kvinnor 85 0.574 0.669 0.373

Män 24 0.531 0.628 0.441
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Personlighet utifrån sexuell läggning

Resultatet av korrelationen mellan likhetsmatchningen och sexuell läggning visade att det

inte fanns någon signifikant skillnad. Detta betyder att sexuell läggning inte var relaterad till hur

mycket deltagarna föredrog en partner med lik/olik personlighet (r= -0.028, p=0.772).

Diskussion

I detta avsnitt kommer resultatet att diskuteras utifrån olika faktorer. Först kommer

resultatet att jämföras med den teoretiska referensramen i syfte att identifiera om det går i samma

riktning som tidigare forskning eller om det skiljer sig samt eventuella orsaker till olikheter.

Detta görs med utgångspunkt från respektive frågeställning tillsammans med dess relevanta

resultat. Därefter kommer en diskussion kring metoden, där brister och styrkor i studien redogörs

för. Till sist kommer förslag till vidareutveckling av studien.

1. Föredrar människor till största del personer som är lika eller olika dem själva i fråga om

personlighet?

Figueredo et al. (2006) hittade i sin studie att likhet i tanken av en relation med en

romantisk idealpartner i samtliga fem personlighetsdrag var något deras urval föredrog. Värdena

mellan egen personlighet och idealpartners personlighet var korrelerade. Denna tidigare

forskning stödjer vårt resultat, där vi fann att vårt urvals likhetsmatchning var positivt och

korrelationskoefficienten var medelhög, alltså att urvalet strävade efter någorlunda likhet i

personlighet. Korrelationen, likhetsmatchningen, visade att vårt urval till stor del föredrar

personer som är lika dem själva i rangordning av personlighetsdragen. Generellt stödjer resultatet

från studien Similarity Attraction Theory. Vårt Independent Sample T-test visade att kvinnor är

något mer benägna att föredra likhet i personlighet än vad män är, men ingen statistisk

signifikant kunde kopplas till resultatet. Det gör att vi inte kan anta att det finns något stöd för

detta. Det kan bero på att vår fördelning av könen inte var jämn, då vi hade en stor majoritet av

kvinnor jämfört med män samt saknade helt representation av det tredje könet (icke-binära).

Figueredo et al. (2006) fann inte heller någon statistisk signifikant skillnader mellan kön, även

detta resultat är i enlighet med våra fynd.
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Däremot fanns det också stöd för Complementary Needs Theory när

medelvärdesskillnaderna för respektive personlighetsdrag undersöktes enskilt. I vår studie fann

vi utifrån ett Paired Samples T-test att deltagarna strävade efter en idealpartner som hade högre

värde i samtliga personlighetsdrag, där främst emotionell stabilitet och tillmötesgående var drag

där deltagarna föredrog störst skillnad. Fynden i de olika testen förefaller motstridiga då

likhetsmatchningen visade en preferens mot likhet medan vårt Paired Samples T-test visade på

att olikheter i värden eftersträvas i vissa personlighetsdrag. Inom emotionell stabilitet och

tillmötesgående kunde detta observeras och effektstorleken var mycket hög. Även resterande

personlighetsdrag hade signifikanta skillnader med låg- till medeleffekt. Dessa motstridigheter

skulle kunna bero på metodfel i analysprocesserna eller inmatningen av datan. Men framför allt

beror det på att två olika typer av likhet undersöks med de olika testen. Även fast Paired Samples

T-test visar på olikheter i skattningar av personlighetsdragen mellan själv och ideal, visar

medelvärden för personlighetsdragen att skillnaderna är relativt små, det är därför svårt att

förkasta eller bekräfta att likhet eller olikhet eftersträvas i skattningarna. Figueredo et al. (2006)

fann i sin studie att individer också söker en partner som skattar högre i samvetsgrannhet,

extraversion och tillmötesgående och emotionell stabilitet, vilket överensstämmer med vårt

resultat.

Anledningen till att vi eftersträvar en partner som har samma egenskaper som oss själva

tros ha många olika förklaringar. Heider (1958; 1959) talade om att det skulle leda till harmoni

och positiva känslor att dela samma drag i ett förhållande. Byrne et al. (1961; 1965; 1971) och

Wetzel och Isko (1982) diskuterade kring en sorts bekräftelse av personliga ideal som uppfylldes

genom att hitta en partner som var lik en själv. Wetzel och Isko (1982) fann i sin studie att likhet

vägde mer tungt om personen själv ansåg sig lik sitt ideal-jag. Detta kan i relation till vårt

resultat resonera kring hur en idealpartner på sätt och vis ska representera en idealbild av den

egna personen. I och med att vi efterfrågade en hypotetisk idealpartner finns det inga

begränsningar i hur deltagarna fick framställa personen. Det är därför inte orimligt att de faktiskt

skattar idealpartnern högt på samtliga personlighetsdrag om de ansåg dem som attraktiva. Om vi

istället hade undersökt par och låtit dem båda fylla i personlighetstester hade vi troligen fått ett

annat resultat, något som också styrkts av tidigare fynd. Slutsatsen blir därför att det inte är ett

särskilt oväntat resultat med tanke på förutsättningarna för studien och tidigare forskning.
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2. Finns det skillnader i preferenser gällande likhet eller olikhet i en idealpartner utifrån

olika sexuella läggningar?

Korrelationsanalysen som gjordes mellan likhetsmatchningen och sexuell läggning visade

att det inte fanns några skillnader i preferenser utifrån sexuell läggning. Resultatet var inte

statistiskt signifikant och r-värdet var väldigt lågt, men negativt. Om p-värdet hade varit lägre

(statistiskt signifikant) och r-värdet starkare hade resultatet kunnat tolkas som att ju högre grad

av homosexualitet en deltagare rapporterar, desto lägre korrelationskoefficient har samma

deltagare på likhetmatchningen. Det skulle i så fall indikera att likhet mellan egen och

idealpartners personlighet är viktigare för de som har högre grad av heterosexualitet (högre

orientering av heterosexualitet stödjer Similarity Attraction Theory). Olikheter mellan egen och

idealpartners personlighet är viktigare för de som har högre grad av homosexualitet (högre

orientering homosexualitet stödjer Complementary Needs Theory). Som sagt var resultatet inte

signifikant vilket kan bero på att fördelningen av sexuell läggning inte var jämn, där det var en

stor majoritet som lutade åt en högre orientering av heterosexualitet. Önskvärt hade varit att få en

jämn fördelning över låga, medel och höga värden för att kunna uttala sig om skillnader i sexuell

läggning, samt dra slutasatrer om resultatet. Om fördelningen av sexualitet hade varit mer

omfattande hade vi kunnat dra starkare slutsatser om sexuell läggning och dess eventuella

lutning enligt Winch (1955) eller Byrne (1961).

Johns et al. (2012) fann liknande resultat som den aktuella studien, där de fann olikheter

inom samkönade relationer. Däremot gällde deras studie könsnormer och attribut men vissa av

dessa kan tolkas som personlighetsdrag. Vårt resultat påvisar också ett ytterst litet stöd för

Complementary Needs Theory för personer med högre orientering till homosexualitet, men är

inget signifikant resultat och behöver utforskas mer innan större slutsater kring detta kan göras.

Seyfried och Hendrick (1973) fick omvända resultat i sin studie. Deltagare med samkönad

attraktion ansåg likhet attraktivt och deltagare med attraktion till det motsatta könet ansåg

olikheter som mest attraktivt. Skillnaderna mellan resultaten kan bero på kulturella skillnader,

där Sverige är ett mer liberalt och progressivt land för HBTQ+ grupper där könsroller inte är lika

hårt rotade. Tiden då artikeln publicerades kan påverka resultatet då det är snart 50 år sedan. Att

resultaten skiljer sig åt kan även bero på att vi inte fann någon statistisk signifikans och att det

inte fanns en jämn fördelning av de sexuella läggningarna. Seyfried och Hendrick (1973) primära
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syfte var att undersöka skillnader mellan olikkönad attraktion, vilket också kan vara en

bidragande faktor till skillnader i resultaten eftersom de endast hade heterorsexuella deltagare.

Kostic och Scofield (2022) diskuterade preferenser mellan olika kön och sexuella

läggningar inom dejting där deras resultat pekade på stora skillnader. I deras studie skilde sig

preferenserna mest mellan män och kvinnor, medan det för de sexuella läggningarna fanns lite

blandade resultat. Detta resultat skiljer sig från vårt resultat där könsskillnader inte kunde

styrkas. Det fanns vissa tendenser till skillnader gällande de sexuella läggningarna och deras

preferenser för likhet respektive olikhet, men eftersom resultatet inte var signifikant kan vi inte

uttala oss om dem. Anledningen till dessa vaga resultat kan tänkas bero på ett bristfälligt urval

gällande män och personer som identifierade sig som icke-heterosexuella. Eftersom dessa

grupper var så pass små, är det svårt att dra några slutsatser om dem.

Metoddiskussion

En brist med studien var att delen om sexuell läggning i vissa fall kunde tolkas utifrån

vänskapliga relationer då vi inte ville utesluta personer som inte känner sexuell/romantisk

attraktion. Detta ledde till att det kunde vara svårt att anta att någon egentligen var exklusivt

homosexuell eller heterosexuell. Det var ett beslut som togs då vi kom fram till att det var bättre

att inte utesluta grupper i studien. Kinsey Scale of Sexual Behavior är en välidgt gammal skala

och det kan vara en brist att använda en gammal skala för sexuell läggning i ett samhälle som har

utvecklats enormt inom ämnet. Skalan kan anses vara föråldrad och inte fånga upp det avsedda

konstruktet på ett adekvat sätt. Dock är skalan något reviderad för att vara mer lämplig för

studien. En annan begränsning med studien är att deltagarna själva inte fick uppge vilken sexuell

läggning de har. Vi skulle möjligtvis kunnat ha missat viktigt information genom att utesluta

detta. Ett alternativ hade kunnat vara att ha frågorna om sexuell läggning tillsammans med en

fritextruta där deltagarna kunnat uppge sin sexuell läggning för att se om värdet från frågorna

överensstämmer med vad deltagarna uppgett. Några av frågorna om sexuell läggning kan ha varit

tvetydiga och tolkats som att deltagarna missuppfattat att de skulle utgå ifrån romantiska och

sexuella preferenser. Därav kan det va en förklaring till att ingen skattade sig som strikt hetero-

(1) eller homosexuell (5).

26



Utöver dessa brister finns det även fler vanliga faktorer som kan påverka en studies

resultat. Dessa inkluderar bland annat åldersfaktorer på deltagarna och social önskvärdhet på

både sexuell läggning och personlighet. Med detta menas att ålder kan ha en inverkan på

självskattningar. I ung ålder är självkännedomen inte lika god och det är inte alltid säkert att man

vet exakt vem man är. I många fall kan identitetsutvecklingen inte vara färdig vilket gör att

resultatet i självskattningar blir godtyckligt. Social önskvärdhet påverkar deltagarna då de

överskattar sina egna förmågor utifrån sociala normer istället för deras egentliga förmågor. Detta

kan förklara de mycket höga medelvärdena (på personlighetsdragen) i vårt resultat.

I studien fanns ett förhållandevis stort extern bortfall och detta kan tänka ha många olika

förklaringar. En av dem skulle kunna vara att deltagarna blev frustrerade över att svara på många

frågor om sin sexuella läggning, för att i slutändan inte få uppge sin egna benämning på den. En

annan anledning kan vara att människor helst inte medverkar i studier utan någon slags

kompensation. Eller alternativt endast om de tycker att enkäten är rolig att besvara. De kan

således gå in på enkäten för att se om de tycker att den verkar spännande. I vissa fall lämnar dem

enkäten utan att skicka in.

En annan eventuell brist med studien kan tänkas vara den svenska översättningen av Ten

Personality Inventory. Vi valde att ta en befintlig översättning istället för att göra en egen fastän

det fanns vissa argument till att den inte var helt ideal. Personer som testade enkäten anmärkte

bland annat på att personlighetsfrågorna hade bristfälliga ordval som inte ansågs vara synonyma

med varandra. En annan brist med studien kan vara att Ten Personality Inventory kan ha varit ett

för kort personlighetstest. För att på ett mer tillförlitligt sätt kunna uttala sig om personlighet och

de specifika personlighetsdragen hade ett längre personlighetstest varit att rekommendera.

Ytterligare en begränsning med studien var att korrelationerna på de tio datapunkterna gjordes

och sedan slogs ihop för att få ut ett medelvärde (likhetsmatchningen). Att analysera personlighet

i helhet och inte varje drag för sig sänker reliabiliteten avsevärt.

Slutligen kan en svaghet med studien vara att källorna som använts i den teoretiska

referensramen möjligtvis är för gamla och utdaterade för den aktuella tidsperioden studien

undersöker. I många av dessa studier ses spår av äldre könsnormer som inte är en lika stark

komponent i dagens samhälle. Däremot inkluderades källorna för att ge en referenspunkt till den

tid då teorierna skapades.
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Förslag för framtida studier
Figueredo et al. (2006) fann i deras studie att egen personlighet och idealpartners

personlighet inte inom några av de fem personlighetsdragen var korrelerade med faktisk partners

personlighet. Dock fann både den aktuella studien och Figueredo et al., (2006) att egen

personlighet och idealpartners personlighet är positivt korrelerad. Därav hade det varit intressant

att undersöka hur egen, ideal och faktiskt partners personlighet förhåller sig till varandra, också

utifrån olika sexuella läggningar där samtliga grupper (kön, ålder, sexuella läggningar) är jämnt

fördelade. Även ett mer omfattande personlighetstest hade varit av intresse att undersöka för att

på en djupare nivå se skillnader och betydelse av specifika personlighetsdrag.
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