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Indledning

I centrum af personlighedspsykologi ligger der nogle meget basale og vigtige 

spørgsmål om personligheden eller selvet. Nogle vælger at gribe spørgsmålene an 

igennem trækteorier. Men herfra stemmer der endnu flere spørgsmål: Hvad er 

personlighedstræk? Er de medfødte eller påvirket af omgivelserne? Stabile eller 

foranderlige? Er der noget der hedder kerne-selvet eller er det et multipelt selv? Mit mål 

er at fremdrage forskellige indfaldsvinkler og diskussioner om disse spørgsmål og 

sammenligner forskellige metoder og tester brugt til at måle personlighedstræk.      

    

Hvad er personlighedstræk?

Hvad er personlighedstræk? Det er tydeligt at folk er forskelligt i deres adfærd og 

måde at reagere på. Men er et træk bare et navn vi bruger til at beskrive en bestemt 

adfærd eller er det en psykologisk enhed som bestemmer eller påvirker adfærden? 

(Allport, 1961) Hvis vi vælger, som Allport og andre, at sige at de er veridikale enheder, 

så skal vi finde en måde at definere og kategorisere disse træk og måle dem i forskellige 

mennesker.    

The Big Five og NEO PI-R

Der har eksisteret over de sidste årtier så mange forskellige trækteorier og skalaer, 

at der var brug for en taksonomi af personlighedstræk som alle kunne være enig i. Efter 

mange år af undersøgelser kom personlighedspsykologi endelig tæt på at være enige om 

en taksonomi der hedder ”The Big Five.” Taksonomien stemmer fra en række leksikalske 

undersøgelser der samlede og kategoriserede adjektiver fra den engelske ordbog der 

beskrev personlighedstræk. Træk-teoretikere som Cattell og Norman reduceret dem til 

færre og færre store variabler eller faktorer som senere blev simplificeret til ”The Big 

Five” eller Fem-Faktor modellen. De 5 kategorier er typisk kaldte for neuroticisme (N), 

ekstroversion (E), åbenhed (O), venlighed (A) og samvittighedsfuldhed (C). Mange 

forskellige undersøgelser fra forskellige teoretiker og også senere fra forskellige lande og 

sprog fandt et meget lignende resultat. (John & Srivastava, 1999) 

 Til at operationalisere Fem-Faktor modellen blev der udviklede blandt andet NEO 

PI-R af Costa & McCrae til at måle de forskellige niveauer af de fem træk i forskellige 
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mennesker. Det består af 240 spørgsmål hvor man skal svare til hvert om man er meget 

uenige, uenige, neutral, enige, eller meget enige i udsagnet. Personens resultater bliver 

vist på en skitse hvor de fem store faktorer eller domæner er delt op i mere specifikke 

træk som vi kalder facetter. Der er 6 facetter til hvert domæne. Domæneskalaen måler 

personligheden mere overordnet, mens facetskalaerne måler specifikke træk inden for 

hvert af de fem domæner.  (Costa & McCrae, 2004) 

Kritik af NEO PI-R 

 En stor kritik af NEO PI-R er at den ikke giver plads til variation. Mit største 

problem da jeg selv tog testen var at det var svært altid at vælge ”enig” eller ”uenig” fordi 

det afhænger af situationen. Som resultat markerede jeg mange gange ”neutral” men det 

giver måske ikke et akkurat billede af min trækfordeling. 

 I respons til lignende kritik lavede Valkenberg og Katzko en anden test som er 

bygget på NEO PI-R men prøve også at måle variabilitets niveau og årsagen til 

variabiliteten. Testen består af 50 spørgsmål fra NEO PI-R – 10 fra hvert træk. Man 

bliver bedt om at svare spørgsmålene på sammen måde som i NEO PI-R, men yderligere 

at besvare om det, der generelt gælder for en, varierer i forskellige sammenhænge. 

Derefter bliver man bedt om at svare hvilke situationer, mennesker, eller andet der 

fremkalder disse variationer. (Dreier, 2005) 

 Ved udførelsen af denne test kunne jeg se at der var nogle træk der varieret meget, 

mens andre var nogenlunde stabile. Der var også nogle af facetterne der varieret meget 

mens andre facetter fra det samme træk var stabile. Det førte mig til at spørge om det 

overhoved nyttede noget at karakteriser folk under 5 brede træk hvis variationen er så 

stor. For eksempel var det rimeligt stabilt at jeg var lavt i neuroticisme og højt i 

samvittighedsfuldhed, men åbenhed og ekstroversion var så afhængigt af situationen at 

det ville, efter min mening, være forkert at prøve at placere dem på en skala uden at 

snakke om situationen.   

Jeg betvivlede også om der ikke var nogle af facetterne som ikke passet under det 

træk de var kategoriseret under. Især i O-kategorien (åbenhed) var det meget stor forskel 

på de forskellige facetter. I ”fantasi” for eksempel scorede jeg højt, men i ideer og især 

værdier scorede jeg lavt. For mig kan man næsten ikke sammenligne åbenhed i forhold til 
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værdier og så ens fantasi og kreativitet.  Det viser bare hvor svært det er at lave kategorier 

til psykologiske enheder, og fremhæver spørgsmålet om det overhoved kan bruges til 

noget. 

Med brug af variabilitetstesten belyser det at adfærden kan komme til at variere 

meget med situationen, andre mennesker og vores egne følelsestilstand. Det fremdrager 

det vigtige spørgsmål: Er personligheden medfødt eller påvirket og skabt af eksterne 

indflydelser?  

Medfødt eller påvirket af omgivelserne?

 Ifølge Costa og McCrae er personlighedstræk medfødte og stabile psykologiske 

enheder. I deres personlighedssystem kalder de dem for ”basic tendencies,” og de består 

af de fem personlighedskategorier i Fem-faktor modellen. ”Characteristic adaptations” 

(karakteristiske tilpasninger) beskriver de som den del af personen der kan påvirkes af 

omgivelserne, dvs. vaner, attituder, talenter, roller, osv. Karakteristiske tilpasninger er 

påvirket af omgivelserne og ”basic tendencies,” mens ”basic tendencies” er kun påvirket 

af biologiske faktorer. Det påstår de fordi undersøgelser med NEO PI-R har vist at de 

samme fem træk findes blandt forskellige kulturer og at resultaterne pleje at være stabile 

igennem hele ens voksenliv. (Costa & McCrae 1999)  

 Funder tager op en anden vigtig synsvinkel. Han siger, 

”The empirical study of personality encompasses three elements: the person, the 

situation, and behavior. Ideally, knowledge about any two of these should lead to an 

understanding of the third.” (Funder, 2001 s. 210 )

Hvis det er sandt, så spiller situationen en vigtig rolle i at definere personligheden. Costa 

og McCrae bruger NEO PI-R til at finde generelle upåvirkelige træk ved at kigge på 

adfærd, men uden at specificere situationen. Ifølge Funders personligheds ”triad” skulle 

man kunne forstå personlighed ved at kende adfærden og situationen. Sådan set så kunne 

man sige at NEO PI-R, som kun måler adfærden generelt, ville ikke være den bedste 

måde at forstå personligheden som en helhed. Grunden til at de har fået nogenlunde 

stabile resultater kunne være fordi forsøgspersonen prøvede at generalisere situationen 

eller svarede mere neutral på de spørgsmål hvor der var store variabilitet. Men det peger 
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ikke udelukkende på at der er stabile basale tendenser i personligheden uafhængigt af 

situationen og upåvirket af livets omgivelser. 

 Social-kognitive personlighedsteorier ville påstå at for at forstå personligheden 

skal man kigge på meget mere specifikke egenskaber og situationer. (Dreier, 2005) 

Bandura lægger vægt på hvordan ”one and the same person will behave differently for 

different purposes, in different activity domains, and in different social contexts.” 

(Funder, 2001 s. 205-206) 

 Det kunne være at nye metoder ligesom Valkenberg og Katzkos variabilitetstest 

kunne hjælpe til at nærme os sandhed om personligheden. Vi har brug for at forske 

dybere i emner som situationer og adfærd og se hvor meget de faktisk påvirker 

personligheden. Som Funder siger: 

”…the personality triad is unbalanced because two out of three of its elements have 

received only a small amount of attention in theory and research. The person element is 

well studied and almost all personality theory and assessment focuses on the variables 

that characterize a person’s psychology…The case is very different for situations and 

behavior.” (Funder, 2001 s. 210)

   

Stabile eller foranderlige?

Om vi tager Costa og McCraes stabile medfødte træk eller social-kognitive teoris 

træk som ændrer sig med situationen, er der for mig stadig et meget vigtigt spørgsmål. Er 

de foranderlige? Kan man ændre uønskede træk? Når vi vælger at ændre den måde vi 

reagere på i en bestemt situation, ændrer vi kun adfærden eller ændrer vi personligheden? 

 Ifølge Costa og McCraes personlighedssystem er vores basale tendenser eller træk 

uforanderlige og kun biologisk påvirket. (Costa & McCrae, 1999) Det vil sige at 

resultaterne af NEO PI-R testen er en beskrivelse af hvordan ens træk er, og det skal man 

bare acceptere og arbejde ud fra. Man skal lære at acceptere sig selv og ikke prøve at 

presse sig selv til at være noget man ikke er. Er meningen i terapi så, at hjælper folk til at 

acceptere deres basale træk og tilpasse deres adfærd til noget som er socialt accepteret? 

Og er det overhoved muligt hvis der er nogle store basale træk i vores personlighed der 

ikke kan ændres og som påvirker meget af vores adfærd? Kan vi overhoved ikke snakke 

om at ændre eller udvikle vores personlighed? Er der ingen håb for nogen som er født 
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med et meget højt niveau af neuroticisme, aggression eller narcissisme for eksempel? Og 

hvad med patologiske mennesker? Vil det så sige at de var født sådan og at de aldrig kan 

blive normale?  

Jeg var glad for at finde at der var andre med en anden synsvinkel, for eksempel 

Allport. Han forklarer træk som rimelig konstant og siger at det er derfor at der er en vis 

bestandighed i menneskers adfærd. Han siger til gengæld at, 

”After an act takes place, there is ”feedback” to the nervous system, and in the future a 

trait will never be precisely the same as it was previously. Thus continuous flow is the 

primary fact.” (Allport, 1961 s. 334) 

Det ville så sige at træk er foranderlige, og at de ændres faktisk igennem adfærd. I 

andre ord betyder det at hvis man ville ændre de personlighedstræk man har, skal man 

ændre sin adfærd. Han beskriver et gensidigt påvirkningssystem som virker som en 

cirkel. Trækkene påvirker handlingerne som på virker nervesystemet som igen påvirker 

trækkene. Set på den måde er der håb at vi kan ændre de træk vi har fra fødslen eller fra 

forskellige oplevelser igennem livet. 

Kerne-selv eller multipelt-selv

 Når vi taler om at ændre personligheden og om selvudvikling, skal vi spørge hvad 

der er vi ændrer eller udvikler? Hvad mener vi med selvet eller personligheden? 

 Costa og McCrae, Allport, og de fleste trækteoretiker vil nok snakker om 

personligheden som et kerne-selv. Raggatt beskriver denne teori som en ideologi der 

stemmer fra oplysningstiden. 

”In this world the ego was constructed as an idealised, coherent, integrated entity…the 

person was defined by the ‘consistency’ and ‘predictability’ of their behaviour. 

‘Personality’ was assumed to have a fixed centre or stable core, and individuals were 

assumed to carry around certain fundamental, distinctive and predictive attributes (such 

as traits, motives, and schemas).” (Raggatt, 2002 s. 124) 

 Han beskriver videre at social-konstruktionisterne gik imod kerne-selvteorien og 

kaldte for dekonstruktionen af psyken eller selvet. Fra denne synsvinkel er selvet 

formindsket til en socialkonstrueret narrativ hvor sproget ligger i centrum i stedet for 
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individet. Faren med denne teori ifølge Raggatt er at personligheden bliver så kritisk 

teoretiseret at det forsvinder helt ud af billedet. (Raggatt, 2002)  

 Raggatt placere ikke sig selv så langt ud som social-konstuktionister, men ser 

selvet som et multipelt-selv. 

”In this approach, there is no singular, monologic account of a life, no completely 

integrated narrative identity; rather, there is a plurality of frequently conflicting 

subjectivities, alternative stories about our lives. Our mental life, I suggest, is 

characterized by a multiplicity of subjectivities or dominant voices.” (Raggatt, 2002 s. 

124)    

 Set fra denne synsvinkel har man ikke faste personlighedstræk som definerer 

hvem man er. Man har forskellige ”stemmer” eller muligheder for adfærd som konkurrer 

med hinanden. Den der vinder bliver den adfærd der bliver vist. (Raggatt, 2002) Denne 

synsvinkel er mest spændende for mig fordi det betyder at man ikke er bundet til nogle 

bestemte træk som man har fra fødslen der bestemmer hvem man er. Man har alle 

mulighederne ind i sig men vælger forskellige måder at være på i forhold til situationen. 

De fleste ”vælger” vi langt før vi kan huske det, formentlig under de første par år af vores 

liv. Men selv om ens personlighed er rimelig formet allerede senere i livet fra 

beslutninger man tog i barndommen, kan man altid vælge at ændre den igennem Allports 

påvirkningssystem og vælge at inddrage andre dele af det multipelt selv som man har til 

rådighed.  

Konklusionen 

 De spørgsmål jeg tager op er stadigvæk store spørgsmål for 

personlighedspsykologer, så det ville være umuligt for mig at prøve at drage en nem og 

klar konklusion frem. Igennem denne fremlæggelse har jeg prøvet at stillet mig selv disse 

spørgsmål og finder frem til det der lyder mest logisk for mig. Men alt er op til ens egen 

opfattelse. Jeg har prøvet at lægger forskellige synspunkter og metoder op imod 

hinanden, og nu lader jeg dem stå så at andre selv kan komme til deres egen konklusion. 
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