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PersonlIg het

Psykologerna beskriver vår personlighet utifrån 

fem grundläggande personlighetsdrag, och nu har 

neurologerna börjat kunna förknippa dessa drag 

med hjärnans funktioner. Hos mycket utåtriktade 

människor är hjärnans belöningssystem till 

 exempel extra känsligt. Evolutionsforskare har nu 

börjat intressera sig för varför det är så stor variation 

i människors personlighet. De menar att olika  

personligheter har gett fördelar under varierande 

omständigheter genom människans historia.

Av Thea Mikkelsen

kan mätas i hjärnan
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PersonlIg het

Vi präglas av fem 
personlighetsdimensioner

utåtvändhet
Säger om vi söker 
 belöningar, till exempel 
pengar eller sex.

Anspändhet
Berättar hur vi 
förhåller oss till möjliga 
hot och faror.

pålitlighet
Berättar om vi 
planerar och är 
målinriktade.

empAti
Berättar hur bra vi  
är på att leva oss in  
i andras känslor.

öppenhet
Berättar hur vi 
hanterar ord och 
abstrakta idéer.

Låg          Medel                          Hög

Genom att jämföra MR-
skanningar med data från 
personlighetstester har 
bland annat utåtvändhet 
lokaliserats i hjärnan.

Alla personlighetsdrag kan reduceras till fem grunddrag, som går igen hos 
människor i alla kulturer, oberoende av ålder, kön och historisk period.
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V arför finns det vissa människor 
som mycket väl kan klara av ett liv 
som innebär att de skyndar runt 

till möten och deltar i konferenser över 
hela värden, medan de håller kontakt 
med ett stort nätverk av vänner och  
affärskontakter och alltid tar chansen till 
nya romantiska förbindelser när tillfälle 
ges, och varför f inns det andra som  
bygger upp ett liv med en daglig rytm, 
som ger dem tid att både sköta sitt arbete 
ordentligt och att hjälpa familj och vänner, 

samtidigt som de alltid är noga med att 
visa sin partner uppmärksamhet och  
arrangera lekar på barnens födelsedagar?

Inom den psykologiska personlighets-
forskningen håller man i dag på att bli 
enig om att människors olika personlig-
heter kan beskrivas med hjälp av fem 
grundläggande drag, som är olika dose-
rade hos var och en av oss. Teorin om de 
fem dragen eller dimensionerna bygger 
ursprungligen på psykologiska studier 
och har nu underbyggts av forsknings-
resultat som har lokaliserat de enskilda 
personlighetsdragen till bestämda delar 
av hjärnan. Med moderna skanning- 
metoder kan forskarna i dag iaktta hur 
vissa nätverk i hjärnan lättare aktiveras 
hos en del människor än hos andra, och 
försök har visat hur dessa nätverk är 

knutna till de fem grundläggande person-
lighetsdragen. Dessutom har evolutions-
forskare pekat på att det i utvecklings-
historien finns goda skäl till att människor 
har utvecklat olika personligheter.

De fem dragen blandas olika
Fem-faktor-personlighetsmodellen (”Big 
Five”), som teorin också kallas, definierar 
personligheten utifrån följande fem 
”kvaliteter”: utåtvändhet, anspändhet, 
pålitlighet, empati och öppenhet. Alla 
människor har något av alla fem kvali-
teterna, men de väger olika tungt hos 
varje enskild person, och därmed kommer 
våra individuella personligheter fram: de 
som skyndar runt till möten och har ett 
stort nätverk har således högre värde på 
faktorn utåtvändhet än genomsnittet. De 

UtåtVändhet beror på dopamin
De som har höga värden på utåtvänd-
het har ett effektivt belöningssystem i 
hjärnan. Dopamin, som fungerar som 
neurotransmittor i hjärnans belönings-
system och således hjälper oss att 
 uppleva positiva känslor, produceras i 
det ventrala tegmentala området och 
frigörs bland annat i nucleus accumbens. 
Hos personer som ligger högt i  

utåtvändhet, stiger dopaminnivån 
i nucelus accumbens mer  

än genomsnittligt när de  
upplever positiva känslor, 

och de jagar därför till 
exempel sex, pengar 
och framgång

● Den som ligger högt i 
 utåtvändhet är …
pratsam, entusiastisk och 
spänningssökande.

● Den som ligger lågt i 
 utåtvändhet är …
lugn, stoisk och kan ses som 
tillbakadragen och blyg.
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som är noga med att omsorgsfullt sköta 
sitt arbete och ha tid för sina närmaste 
får däremot högre värde på pålitlighets- 
och empatifaktorerna.

Att forskarna har kommit fram till att 
det finns just dessa fem nämnda person-
lighetsdimensioner är inte någon ren 
spekulation. Teorin är baserad på en sta-
tistisk metod som kallas faktoranalys. 
Det är en matematisk analysmetod som 
kan räkna ut vilken överensstämmelse – 
korrelation – det finns mellan olika data. 
Med denna metod kan man räkna ut att 
om A finns, är det stor sannolikhet för 
att även B finns. Därmed kan man också 
räkna ut hur stor sannolikheten är för att 
något inte finns om något annat finns.

Sexlystna gör oftare karriär
Som alla andra statistiska metoder är  
faktoranalys som pålitligast, när man har 
ett stort datamaterial, och det har genom 
åren samlats in enorma mängder data 
rörande den mänskliga personligheten. 
Mycket förenklat kan man säga att psyko-
logerna med hjälp av metoden har räknat 
ut att sannolikheten för att man både har 
många sexualpartners och är karriär-
inriktad är ganska stor, liksom att egen-
skapen att vara bra på att leva sig in i 
andra människors känslor ofta uppträder 
tillsammans med att man har stabila  
relationer. Likaledes kan man med hjälp 
av faktoranalys räkna ut vilka faktorer 
som endast sällan uppträder tillsammans.

Redan 1933 nämndes fem-faktor- 
modellen för första gången av psykologen 
L L Thurstone, som var pionjär inom psy-
kometrin – läran om mätning av bland 
annat personlighet. Under de omkring 80 
år som har gått sedan dess har man testat 
och frågat ut personer om hur de skulle 
beskriva sig själva och andra och där-

igenom testat modellen. I synnerhet de 
båda amerikanska psykologerna Paul 
Costa och Robert McCrae, som sedan 
1970-talet intensivt arbetat med att samla 
in och analysera data från personlighets-
tester, har bidragit till att göra sannolikt 
att det finns fem dimensioner. De har 
också utvecklat personlighetstestet NEO 
Personality Inventory, kallat NEO PI, som 
mäter fem-faktor-modellens fem dimen-
sioner och i dag anses vara ett av de  
trovärdigaste personlighetstesterna.

Costa och McCrae har visat att de fem 
faktorerna är stabila över tid, att de också 
dyker upp i andra personlighetsmodeller 
baserade på faktoranalys, att de uppträ-
der hos människor över hela jorden obe-
roende av ålder, kön och etnisk bakgrund 
och att en viss ärftlighet är förknippad 

● Den som ligger högt i 
 anspändhet är  …
bekymrad, blir lätt stressad 
och skyddar sig mot faror.

● Den som ligger lågt i 
 anspändhet är …
känslomässigt stabil, trygg 
och svår att skrämma.

AnsPändhet sitter i amygdala
personer som har höga poäng för anspändhet har en känslig och  
i vissa fall större amygdala än genomsnittet. Amygdala är den del  
av hjärnans limbiska system som har att göra med våra känslor. i 
 farofyllda situationer skickar amygdala information till bland annat 
hypotalamus, som styr vårt sympatiska nervsystem, som pumpar 
ut adrenalin i kroppen, och till  sensoriska cortex, som  
analyserar de stimuli som kommer in. Därmed blir  
vi beredda att reagera på fara.

med dem. Det är därför i hög grad mot 
bakgrund av Costas och McCraes forsk-
ning som man i dag anser fem-faktor-
personlighetsmodellen vara det hittills 
bästa budet på vilka grundelement som 
den mänskliga personligheten består av.

Personligheten kan ses i hjärnan
Nu verkar det även som om existensen av 
flera av de fem personlighetsdimensioner-
na stöds av nyare neurologisk forskning, 
även om det är lite av ett pussel och fort-
farande är en bit kvar, innan vi exakt kan 
lokalisera personlighetens neuroanatomi. 
Som den brittiske personlighetsforskaren 
Daniel Nettle, som är förespråkare för 
fem-faktor-modellen, uttrycker det: 

”Det som är nytt är att vi kan börja 
koppla ihop de självrapporterade  
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personlighetsdragen med neuronala 
nätverk i hjärnan – att det vi berättar om 
oss själva har en konkret, fysisk mot- 
svarighet i verkligheten.”

Det är de senaste tio åren man börjat 
kunna påvisa personlighetens neurologi. 
Richard A Depue vid Cornell University 
och Paul F Collins vid Oregon University 
beskrev redan 1999 hur en utåtriktad 
person reagerar med sin hjärnas belönings-
system i mitthjärnan och dess neurala 
nätverk runt nucleus accumbens vid sti-
mulering i form av socker, pengar, nar-
kotika eller bilder av det motsatta könet. 
Han reagerar starkare än en person som 
har låga värden på dimensionen utåt-
vändhet. Neuronen i denna del av hjärnan 
använder neurotransmittorn dopamin 
för överföring av information, och dopa-

som väcker negativa emotioner. Amyg-
dala är hjärnans larmsystem och ser  
till att adrenalin pumpas ut i kroppen, när 
det behövs extra energi för att möta ett 
hot. Det är inte minst Joseph LeDoux vid 
New York University som dokumenterat 
betydelsen av amygdalas reaktioner.

Vi kan inrymma motsättningar
Då dimensionerna är oberoende av var-
andra och, som neurologin nu också slår 
fast, baserar sig på olika nätverk i hjärnan, 
kan man mycket väl ligga högt i både  
utåtvändhet och anspändhet, även om 
det kan låta motsägelsefullt.

Pålitlighetsdimensionen har också 
studerats neurologiskt, och mycket tyder 
på att den har att göra med en välfunge-
rande impulskontroll. Under alla om-
ständigheter har man kunnat observera 
en högre aktivitet i höger prefrontala cor-
tex, som är området för impulskontroll 
hos personer som uppnår höga värden på 
pålitlighetsdimensionen i personlighets-
testet. De berömda neurologerna Antoine 
Bechara och Antonio Damasio har varit 
bland de mest betydelsefulla forskarna 
inom området i kraft av sina undersök-
ningar av personer som har drabbats av 
skador i prefrontala cortex.

Den dimension kring vars neurala 
fundament det rått störst osäkerhet är 
empati, men nu har forskarna kanske 
kommit närmare en förståelse av även 
denna dimension. I februari i år pub-
licerade Daniel Nettle och Bethany Liddle 
en artikel i European Journal of Persona-
lity, där de mot bakgrund av två veten-
skapliga undersökningar argumenterar för 
att empati har att göra med det fenomen 
som inom psykologin kallas ”theory of 
mind” och som betecknar vår förmåga 
att sätta oss själva i andras situation.

Resultatet av undersökningarna  
visade att de som lågt högt i empati i per-
sonlighetstesterna också oftast lågt högt 
i ett ”theory of mind”-test. Testet mäter 
vår förmåga att förstå en män niskas 
känslor efter att ha hört en historia som 
beskriver vederbörandes interaktion  
med andra. Denna överensstämmelse är  
intressant, då det har gjorts en del forsk-
ning om hur just ”theory of mind” kan 
tolkas neurologiskt. I synnerhet har de 
studier som Mark A Sabbagh vid Queen’s 
University beskrev i en artikel i ”Brain 
and Cognition” 2004 haft stor betydelse 
för förståelsen av den neurologiska 

min har därför blivit känt som hjärnans 
belöningsämne. Detta ger den neurolo-
giska förklaringen till varför utåtriktade 
personer med alla de karaktäristika som är 
förknippade med denna egenskap reagerar 
starkare på positiva emotioner.

Personer som ligger högt i anspänd-
hetsdimensionen har däremot en mycket 
högre aktivitetsnivå i amygdala än andra 
försökspersoner, när de presenteras för 
bilder av krig, smärta, faror och annat 

● Den som ligger högt i 
 pålitlighet är …
ansvarsfull, disciplinerad och 
har organisationsförmåga.

● Den som ligger lågt i 
 pålitlighet är …
impulsiv och tar saker  
som de kommer.
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Dorsolaterala 
prefrontala cortex

pålitlighet förknippas neuralt med 
dorsolaterala prefrontala cortex. 
prefrontala cortex är säte för hjärnans 
högre funktioner. Det är bland annat 
därifrån som vi avgör vad som är bra 
eller dåligt och vilka konsekvenserna av 
våra handlingar kommer att bli. Det är 
också dit målinriktningen är lokaliserad. 
Den dorsolaterala delen avgör bland 
annat hur vi hanterar våra impulser.

PålItlIghet kräver impulskontroll
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grundvalen för ”theory of mind”. I arti-
keln visar han hur den socialkognitiva 
”theory of mind” är knuten till de orbito-
frontala och mediala delarna av tempo-
ralloberna i hjärnan, och nu finns det 
alltså resultat som tyder på att detta nät-
verk även ligger bakom empatifaktorn.

Den mest diffusa av de fem dimensio-
nerna är öppenheten. Forskarna diskuterar 
fortfarande om öppenhet verkligen är 
det rätta uttrycket – vissa har argumen-
terat för att den femte dimensionen  
borde vara intelligens. Att man ändå har 
hållit fast vid öppenhet beror på att den 
sista dimensionen kännetecknas av en 
estetisk förståelse, öppenhet inför det  
abstrakta och en f lexibilitet i förhållande 
till att saker och ting kan vara på ett annat 

sätt än man föreställt sig. Mycket tyder 
på att öppenhet har att göra med en större 
variation i de högre kognitiva förmågorna. 
Daniel Nettle säger: 

”Jag tror inte att det finns ett enskilt 
område i hjärnan som har att göra med 
öppenhet, men däremot att det beror på 
hur olika delar av hjärnan samarbetar. 
Mycket öppna människor kopplar lättare 
ihop f lera komponenter i hjärnan, och 
det är det som ger dem deras karaktä-
ristiska sätt att vara.”

Det har således börjat komma neuro-
logiska bevis för att vår personlighet  
beror av hur välfungerande hjärnans 
olika nätverk är. Frågan är då varför en 
del människor har utvecklat vissa delar 
av hjärnan mer än andra. En närliggande 

fråga är varför evolutionen inte har kom-
mit fram till den enda personlighet som 
skulle vara mest ändamålsenlig för Homo 
sapiens, men så enkelt är det inte, om vi 
skall tro evolutionsteoretikerna.

Studerade fåglars personlighet
Vissa faktorer tyder på att alla fem per-
sonlighetsdimensionerna har företräde 
inom olika miljöer. Denna insikt har 
man bland annat kommit fram till med 
hjälp av djurstudier. Biologen Niels Ding-
emanse vid universitetet i Groningen i 
Holland, som är en av de mest fram- 
trädande forskarna inom detta område, 
genomförde under åren 1999–2001 några 
undersökningar, som visar hur fåglars 
”personlighetsdrag” avgör deras över-
levnadschanser i olika miljöer.

Dingemanse och hans forskarkollegor 
följde en grupp talgoxar under tre år  
och undersökte hur väl de klarade sig, 
beroende på vilket beteende de uppvisade. 
Studierna visade att ju mer undersökan-
de och aggressiva talgoxhannarna var, 
desto större var deras överlevnadschans 
under perioder då det rådde brist på föda. 
I tider då det fanns rikligt med föda hade 
de däremot större chans att överleva, om 
de var mer försiktiga. Detta tyder på att 
om det finns tillräckligt med föda, finns 
det ingen anledning att utsätta sig själv 
för den fara det kan ligga i att vara väl-
digt undersökande, medan detta däremot 
kan vara en nödvändighet, om det inte 
finns så mycket föda.

Man kan därför inte framhålla en  
personlighetstyp som fördelaktigast, då 
det kommer an på både miljömässiga och 
sociala faktorer vem som klarar sig bäst. 
Beroende på den aktuella miljön är det 

● Den som ligger högt i 
 empati är …
empatisk, inger förtroende 
och tar hänsyn till andra.

● Den som ligger lågt i 
 empati är …
självhävdande och upplevs 
som ovillig att samarbeta.

emPAtI uppstår i ett nätverk
Förmågan att leva sig in andras 
känslor kan sannolikt inte lokali-
seras till ett område i hjärnan 
utan har att göra med neurala 
nätverk som är spridda över 
 flera delar av hjärnan. De nyaste 
bevisen pekar på ett samarbete 
mellan orbitofrontala cortex, 
som har med beslut att göra, 
och mediotemporala områden, 
som har att göra med våra 
 emotioner och vårt minne.
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en fördel att ligga högt i olika av de 
fem dimensionerna, och då villkoren 
skiftat dramatiskt genom evolutions-
historien, har mänskligheten inte ensidigt 
kunnat satsa på en viss personlighet.

Utåtriktade älskar förändringar
”Jag tror att utåtvändhet utvecklats för 
situationer där förhållandena förändras, 
för då är man tvungen att hitta nya sätt 
att utföra sker och ting på och undersöka 
förhållandena”, säger Daniel Nettle.

Man kan därför föreställa sig att utåt-
vändhet är bra om man immigrerar eller 
om förhållandena av ett eller annat skäl 
skiftar. Som även de neurologiska stu-
dierna har visat, reagerar den utåtriktade 
personen starkt på att uppleva positiva 
känslor. Det medför att en utåtriktad per-

son gång på gång gör det som får honom 
att uppleva positiva känslor, och det 
kommer ofta att vara att ingå i sociala 
sammanhang, gärna som centrum, att 
uppnå framgång och tjäna pengar och 
inte minst att ha sex. Utåtvändhet är i 
gengäld inte ett lika bra karaktärsdrag 
när det gäller att bygga upp ett stabilt  
familjeliv och leva längre. Undersökningar 
har nämligen visat att i synnerhet de 
män som har höga värden på utåtvänd-
hetsfaktorn statistiskt sett både löper 
större risk för skilsmässor och för att 
råka ut för allvarliga olyckor.

Är den miljö man lever i av en eller 
annan anledning farlig, är det ofta bättre 
att vara anspänd än utåtvänd. Det som 
enligt fem-faktor-modellen karaktäri-
serar anspända människor är nämligen 

att de är uppmärksamma inför negativa 
känslor, vilket i praktiken betyder att de 
kommer att försöka undvika det som 
väcker de negativa känslorna. Detta kan 
vara fördelaktigt, när det verkligen finns 
något att frukta. Är så inte fallet, kan 
detta personlighetsdrag i gengäld vara 
mycket belastande, och människor som 
ligger högt i anspändhet löper till exem-
pel större risk att uppleva depressioner. 
Många får dock framgång i livet, då de 

öPPenhet utnyttjar hela hjärnan
Det välfungerande användandet av 
hela hjärnan betecknas normalt intelli-
gens, och vissa forskare har också 
menat att den sista delen av de fem 
personlighetsdimensionerna skulle 
vara intelligens. Mycket tyder dock på 
att den öppenhet som kännetecknar 
den femte dimensionen inte bara 
handlar om att vara intelligent och 
således ha förmågan att effektivt kunna 
utnyttja hjärnans kapacitet utan i hög 
grad också om att kunna associera.

● Den som har höga poäng 
för öppenhet är …
kreativ, nyfiken och upplevs 
ofta som excentrisk.

● Den som har låga poäng 
för öppenhet är …
praktisk och pragmatisk och 
uppför sig konventionellt.
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gör vad de kan för att deras oro inte skall 
bli verklighet och därför ofta är mycket 
noggranna och f litiga. 

När det gäller empati pekar studier på 
att ju mer empatisk, inkännande, man 
är, desto mer socialt stöd får man. Det 
sociala stödet är viktigt i situationer där 
det är nödvändigt att ha en grupps be-
skydd. I Nettles och Liddles artikel beskri-
ver de hur kvinnor generellt ligger högre 
i empatifaktor än män. De kopplar ihop 
detta faktum med att kvinnor historiskt 
sett har haft större behov av socialt stöd, 
då de skolat ta hand om barnen. Medan 
kvinnor förbättrar artens överlevnads-
chanser genom att vara empatiska, är det 
motsatta fallet för män. Faktiskt är det 
mycket som tyder på att män får mer ut 
av att uppnå makt och materiell framgång 
– då det attraherar f ler kvinnor – vilket 
ofta står i motsats till empati.

Pålitlighet är mest efterfrågad
Trots att medierna i våra dagar ofta upp-
märksammar de nyfikna och kreativa 
typerna, som karaktäriseras av höga  
poäng för öppenhet, anser Daniel Nettle 
inte att det i verkligheten är den mest  
efterfrågade egenskapen.

”Jag tror att vi finner de utåtriktade 
och öppna människorna mycket karis-
matiska, men om vi ser på vad vi belönar 
i vårt samhälle, är det – i synnerhet i  
England – att ha gått i en bra skola, att ha 
studerat intensivt, att arbeta i en stor  
organisation och följa reglerna. Det är en 
liten grupp människor som är framgångs-
rika genom öppenhet och utåtvändhet, 
men det är en mycket liten grupp, medan 
de f lesta av oss uppnår framgång genom 
att vara pålitliga och följa reglerna.”

Därför menar Nettle att det i synnerhet 
är pålitlighet som samhället värdesätter 
i dag. Den pålitliga personen är noga 
med att hålla sina avtal, och det är också 
den faktor som mest exakt kan förutsäga 
framgång i ett arbetssammanhang.

Eftersom vår personlighet är förank-
rad i hjärnan, som neurologerna har  
påvisat, lönar det sig emellertid inte att 
försöka göra om den helt – även om  
pålitlighet inte är ens dominerande drag. 
Faktiskt lönar det sig mer att göra om sin 
omgivning, för lyckligtvis visar forsk-
ningen också att det finns en optimal 
miljö för varje personlighet.

Vilken personlighet har du?
Ta reda på vilka drag som dominerar din  
egen personlighet genom att göra detta test: 
Hur karaktäristiskt är det för dig att …

1. inleda ett samtal med en främling?

2. se till att andra har det bra?

3. skapa ett konstverk?

4. Förbereda dig i god tid?

5. Känna dig ledsen och deprimerad?

6. planera fester eller liknande? 

7. Förnärma andra?

8. tänka på filosofiska frågor?

9. låta saker bli kaotiska?

10. Känna dig stressad och bekymrad?

11. Använda svåra ord?

12. leva dig in i andras känslor?

TOlkA nu dina poängnivåer genom att använda följande riktlinjer:
För utåtvändhet, anspändhet och pålitlighet är 2, 3 och 4 en låg nivå, 5 och 6 är låg-medium, 7 och 
8 är medium-hög, och 9 och 10 är hög. För empatii är 10 eller mindre generellt en låg 
 nivå, 11 och 12 är låg-medium, 13 är medium-hög, och 14 och 15 är hög. Det finns dock könsskill-
nader, då män generellt ligger lägre än kvinnor. För öppenhet är 8 eller lägre en låg nivå, 9 och 10 är 
låg-medium, 11 och 12 är medium-hög, och 13, 14 och 15 är hög.

KArAKtärsdrAg FrågA  dinA poäng tolKning

UTÅTVÄNDHET

ANSPÄNDHET

PÅliTliGHET

EMPATi

ÖPPENHET

Fråga 1 och 6

Fråga 5 och 10

Fråga 4 och 9

Fråga 2, 7 och 12

Fråga 3, 8 och 11

För alla frågorna utom 7 och 9
● Mycket okaraktäristiskt = 1
● Måttligt okaraktäristiskt = 2
● Varken karaktäristiskt eller  
     okaraktäristiskt = 3
● Måttligt karaktäristiskt = 4
● Mycket karaktäristiskt = 5

För fråga 7 och 9
● Mycket okaraktäristiskt = 5
● Måttligt okaraktäristiskt = 4
● Varken karaktäristiskt eller  
     okaraktäristiskt = 3
● Måttligt karaktäristiskt = 2
● Mycket karaktäristiskt = 1

Källa: Nettle, Daniel: Personality – W
hat m

akes you the way you are, Oxford University Press, 2008

M
yc

ke
t 

ok
ar

ak
tä

ris
tis

kt
M

åt
tli

gt
  

ok
ar

ak
tä

ris
tis

kt
Va

rk
en

 ka
ra

kt
är

ist
isk

t 
el

le
r o

ka
ra

kt
är

ist
isk

t
M

åt
tli

gt
  

ka
ra

kt
är

ist
isk

t
M

yc
ke

t 
ka

ra
kt

är
ist

isk
t

Po
än

g

Ta reda på din poängnivå för var och ett av de fem karaktärsdragen genom att skriva dina poäng här:

TesTa dig 

själv!

Ta reda på dina poäng för varje svar med denna nyckel:

läs mer om ämnet på www.illvet.se


