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Sammendrag 
Denne oppgaven er skrevet av Jeanette Mari Johansen Sjaaeng, og tar for seg aktøreffekter i 

sammenhengen mellom personlighet og partilfredshet. Tittel på oppgaven: Er man sin egen 

lykkes smed? Aktøreffekter i personlighet og partilfredshet. Hovedveileder har vært Cato 

Grønnerød, og biveileder har vært Andreas Løes Narum. Den overordnede problemstillingen 

dreier seg om aktøreffekter i Big Five-personlighetstrekkene på partilfredshet; Kan egen 

personlighet påvirke egen partilfredshet?         

Datamaterialet er samlet inn som et ledd i Løes Narums doktorgradsarbeid. Datasettet jeg har 

tatt utgangspunkt i omfatter personlighets- og partilfredshetsdelen av denne undersøkelsen. 

Undersøkelsen er en nettbasert undersøkelse basert på selvrapportering. For å få mange til å 

besvare undersøkelsen ble den annonsert på www.vg.no og www.moteplassen.no i 

innsamlingsperioden, og det ble trukket ut et par som vant en reise til Paris blant de parene 

hvor begge parter svarte på undersøkelsen. Utvalget jeg har brukt i denne oppgaven består av 

2802 respondenter som har svart på hele personlighets- og partilfredshetsskalaen i perioden 

mellom september 2008 og mai 2009, og som rapporterer å være i et parforhold. 

Personlighetsinstrumentet består av ledd fra Goldbergs IPIP, mens partilfredshetsinstrumentet 

har Løes Narum utviklet i samarbeid med Gran og Schieldborg. Partilfredshetsmålet består 

delvis av ledd fra andre partilfredshetsinstrumenter og noen egendefinerte ledd. 

Denne oppgaven belyser sammenhengen mellom aktøreffekter i personlighet og 

partilfredshet, i tillegg til en teoretisk tilknytning av partilfredshet til Sternbergs (1986, 1997) 

fullendte kjærlighet. Sternbergs triangulære kjærlighetsteori knyttes teoretisk til denne 

oppgaven, da enkelte av partilfredshetsleddene er hentet fra Barnes og Sternbergs 

partilfredshetsinstrument.  

Resultatene viser at egen nevrotisisme har en negativ sammenheng med egen partilfredshet, 

og at aktøreffekter i medmenneskelighet har en positiv sammenheng med egen partilfredshet. 

Dette studiet viser også at egen ekstroversjon er positivt for partilfredshet, med unntak av for 

trofasthet. Her var det en negativ sammenheng. Samvittighetsfullhet har liten betydning for 

partilfredshet, mens intellekt ble utelatt av analysene på grunn av lav indre 

konsistens/Cronbachs alfa. Studiet støtter antakelsen om at aktøreffekter i personlighet har en 

sammenheng med egen partilfredshet i parforholdet. 
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Forord 
Jeg valgte å skrive oppgaven rundt Løes Narums datamateriale på bakgrunn av størrelsen på 

utvalget i hans studie. Underveis har jeg imidlertid møtt på vanskene med å bruke et materiale 

som jeg selv ikke har vært med på å utforme. Fordi Løes Narum selv ikke hadde hatt mulighet 

til å klargjøre datamaterialet har jeg brukt mye tid på å forsøke å finne hva som hadde blitt 

gjort og hva som ikke hadde blitt gjort, og selv om prosessen var tidkrevende var den lærerik. 

Jeg ønsker å takke Andreas Løes Narum for å stille sitt datamaterial til min disposisjon, og for 

å ha vært veldig tålmodig med meg og spørsmålene mine. Jeg ønsker også å rette en stor takk 

til Cato Grønnerød, både for hans tålmodighet og for at han hele veien har vært tilgjengelig 

når jeg har hatt behov for veiledning, selv når jeg har hatt behov for veiledning utenom vanlig 

kontortid. Jeg setter stor pris på hans tilgjengelighet og oppmuntrende ord i de periodene 

oppgavearbeidet har vært tungt. 

I denne perioden arbeidet med oppgaven har pågått har jeg vært veldig mye dårlig. Dette har 

dessverre ført til at oppgaven ikke har blitt det jeg hadde håpet på, og dessverre har resultatet 

blant annet blitt at Løes Narum ikke har fått den oppgaven han hadde ønsket av meg. Likevel 

håper jeg oppgaven bidra til å belyse aktøreffektene i personlighet og deres påvirkning på 

partilfredshet.   
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I 2010 inngikk 23 600 par ekteskap og partnerskap, noe som er en nedgang på 1000 inngåtte 

ekteskap siden 2009. Samme år skilte 10 300 par seg, og 11 700 tok ut separasjon. Antall 

skilsmisser har vært på samme nivå de fire siste årene, mens tallet på par som tok ut 

separasjon har hatt en nedgang fra 2009. Da var tallet 11 900 (statistisk sentralbyrå, i.d.). 

Hvorfor så mange velger å oppløse ekteskapet etter å ha gitt løfte om å elske og ære den andre 

«i gode og onde dager til døden skiller dere» er et interessant spørsmål. Svarene på spørsmålet 

er nok like mange som det finnes par, og jeg skal ikke forsøke å besvare alle. I denne 

oppgaven vil jeg fokusere en faktor som vi vet påvirker oss hver dag. Denne faktoren er 

personlighet. 

Vår personlighet påvirker og farger vår opplevelse av omgivelsene våre, og hvordan vi 

responderer til omgivelsene rundt oss. Personlighet påvirker våre relasjoner til andre, og på 

bakgrunn av personlighetens påvirkningskraft ønsker jeg å se i hvilken grad personlighet 

påvirker våre nærmeste relasjoner – nettopp den romantiske relasjonen som er mellom par og 

ektefeller. Personlighet beskriver hvordan vi er like og forskjellige fra hverandre. Det er på 

bakgrunn av tanken om likhet at jeg tenker at man kan si noe om hvilke personlighetstrekk 

som vil påvirke tilfredsheten i romantiske relasjoner. Mange har tidligere sett på denne 

sammenhengen, men dette er en av de første gangene et slikt studie på personlighet og 

partilfredshet er blitt utført i Norge med et norsk utvalg. 

Før jeg besvarer spørsmålet vil jeg gå innom de relevante temaene som ligger til grunn for 

problemstillingen. Først ønsker jeg å gi et raskt innblikk i utviklingen av vår forståelse av 

personlighet, og jeg vil presentere den kjente femfaktormodellen som utgjør vår personlighet. 

Det neste punktet jeg anser som relevant i oppgaven er Sternbergs teori om grunnelementene i 

romantiske forhold. Måleinstrumentet for partilfredshet i denne oppgaven inneholder noen 

ledd fra Barnes og Sternbergs partilfredshetsmål. Da disse har en sammenheng med 

Sternbergs kjærlighetsteori har jeg valgt å se om Sternberg kan være med på å gi en forståelse 

av resultatene i denne oppgaven. Det siste punktet jeg vil presentere før jeg beskriver selve 

studien er en mer konkret gjennomgang av litteratur som tar for seg sammenhengen mellom 

hvert enkelt personlighetstrekk og partilfredshet generelt. Jeg sier «partilfredshet generelt» 

fordi det er få standard måleinstrumenter på partilfredshet i litteraturen, men gjennomgående 

er at alle forsøker å si noe om hvor tilfreds man er i det forholdet en er i. Måleinstrument i 

denne oppgaven er ment å bidra til å skape et standard instrument for partilfredshet på norsk. 
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1 Personlighet 

1.1 En kort gjennomgang av 50 års utvikling av Big 
Five-modellen 

«The Big Five» eller «de fem store» er den mest brukte modellen for å beskrive måten 

individer er like og forskjellige fra hverandre på. Den leksikalske hypotese kan sies å være 

den første steinen i en grunnmur som i dag er stødig. I sin gjennomgang av utviklingen til Big 

Five-trekkene nevner Goldberg (1990, 1993) at Francis Galton kan ha vært den første som 

satte ord på den leksikalske hypotese. Hypotesen antar at de individuelle forskjellene som er 

viktige vil være nedfelt i språket, og hvor viktige disse forskjellene (og likhetene) er 

representeres gjennom antallet ord som beskriver denne måten å være på. Saucier og 

Goldberg (1997) nevner imidlertid at dette ikke må tolkes for naivt. Selv om måter å være på 

er nedfelt i språket betyr ikke det at språket nødvendigvis reflekterer virkeligheten. I tillegg 

påpeker de at hypotesen ikke innebærer at språket avgjør vår persepsjon og at personlighet av 

den grunn bare eksisterer i språket. 

Utviklingen av personlighetsfeltet har hatt mange bidragsytere, og de første som begynte å 

samle ord og begreper i tråd med den leksikalske hypotese var inspirert av trekkteorier 

generelt, og ikke av femfaktormodellen. De første som gjennomgikk den engelske ordboken 

var Allport, Odbert, og Cattell. Etter Cattell begynte man å legge merke til 

femfaktormodellen, og mens noen var tilhengere av modellen, var andre kritiske til den. Blant 

de som videreførte utviklingen av femfaktormodellen var Tupes og Christal, Norman, Costa 

og McCrae og Goldberg (De Raad, 2000; Goldberg, 1990, 1993; Norman, 1963). Norman var 

blant de første som ønsket å forkaste de fem faktorene men også han fant fem faktorer som lot 

seg replisere. Foruten å finne de samme fem trekkene navngav han dem; ekstroversjon (E – 

Extraversion), medmenneskelighet (A - Agreeableness), emosjonell stabilitet (vs. 

Nevrotisisme - N), samvittighetsfullhet (C – Consciensiousness) og kultur (Norman, 1963). 

Selv om Norman var skeptisk til femfaktormodellen er det ofte han som blir sett på som 

femfaktormodellens «far» (Goldberg, 1993). For en nærmere gjennomgang av den leksikalske 

hypotese og utviklingen av femfaktormodellen, universaliteten av modellen på tvers av språk 

og debatt om den femte faktoren se for eksempel De Raad (2000), Norman (1963) og 

Goldberg (1993). 
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Mens de fire første faktorene er lettere å replisere, varierer den femte faktoren. Denne er den 

mest ustabile av de fem. Den har mange navn; kultur, intellekt og åpenhet for opplevelser, og 

innholdet varierer også avhengig av språk og måleinstrument. I Goldbergs tradisjon kalles den 

intellekt (I - Intellect), mens den i Costa og McCraes tradisjon kalles åpenhet for opplevelser 

(O – Openness to Experience). De Raad (2000) har sett på studier av femfaktormodellen på 

tvers av språk, og selv om det er forskjeller mellom innholdet i faktorene, og også i antall 

faktorer, er likhetene så store at de ikke kan overses (se også John, Naumann, og Soto, 2008, s 

121). Det må i sammenheng med dette nevnes at De Raad et al. (2010) publiserte en artikkel 

som sammenlikner personlighetsmodeller på tvers av land og språk, og de konkluderte med at 

det bare er tre faktorer som er universalt repliserbare: ekstroversjon, medmenneskelighet og 

samvittighetsfullhet (se eventuelt De Raad et al., 2010). I denne studien tar jeg likevel 

utgangspunkt i femfaktormodellen slik den er best kjent, med alle fem trekkene. 

John et al. (2008) peker på at selv om vi har mange ulike teorier om personlighet, og også 

ulike måter å måle den på, viser de fleste retningene liknende resultater. Spesielt trekkene 

ekstroversjon og emosjonell stabilitet/nevrotisisme gjentar seg, dog under noe ulike navn og 

definisjoner. Det er litt mindre enighet om den tredje faktoren; samvittighetsfullhet, men det 

gjentakende temaet handler om kontroll eller tilpasning av impulser slik at atferden passer de 

sosiale konvensjonene gitt i kulturen. Åpenhet/intellekt og medmenneskelighet overses ofte 

av teoretiske retninger som i hovedsak vektlegger temperament (som Eysenck og 

Zuckerman), men John et al. (2008) påpeker at de er nødvendige for en bredere beskrivelse av 

personlighet. Dette er fordi våre kreative evner (intellekt og åpenhet for opplevelser) eller 

måter å ivareta sosiale relasjoner på (medmenneskelighet) også er viktige måter individer er 

like og forskjellige fra hverandre på. 

Både forfattere som Goldberg og Costa og McCrae antar at Big Five-modellen har en 

hierarkisk struktur. På toppen er de overordnede, brede kategoriene. Under kategoriene ligger 

fasettene som utgjør innholdet i trekkene. I Costa og McCraes NEO-PI-R-modell (John et al., 

2008, s. 126 og 128) er det seks fasetter under hvert personlighetstrekk. For eksempel er 

fasettene under nevrotisisme angst, fiendtlighet, depresjon, selvbevissthet, sårbarhet og 

impulsivitet. Til grunn for disse fasettene ligger enkeltbegreper som blant annet anspenthet, 

nervøsitet, humørsvingninger og bekymring. Fasettene fra den leksikalske modellen er 

usikkerhet, emosjonalitet og irritabilitet (John et al., 2008). 
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I den neste delen vil jeg kort presentere Goldberg og hans bidrag til den leksikalske 

femfaktormodellen. Dette gjør jeg fordi personlighetsinstrumentet som er brukt i denne 

oppgaven er basert på Goldberg og International Personality Item Pool (IPIP). Dersom leseren 

ønsker en nærmere gjennomgang av Costa og McCraes femfaktorteori kan leseren blant annet 

henvende seg til McCrae og Costa (1997, 2008) og John et al. (2008). 

1.2 Goldberg 

Goldberg har i sitt arbeid kommet frem til 1710 adjektiver som beskriver våre forskjeller og 

likheter. Disse beskrivelsene er grunnlaget for IPIP (John et al., 2008) som personlighetsmålet 

i denne oppgaven er laget av. Analyser av disse leddene gir en femfaktorstruktur (De Raad, 

2000; Goldberg, 1990). Goldberg var i utgangspunktet skeptisk til at det skulle være fem 

personlighetsfaktorer som på best mulig måte skulle beskrive personlighet. Han var inspirert 

av begge sine kolleger, Peabody og Norman, og på den ene siden holdt Peabody fast på at det 

var tre personlighetsfaktorer (evaluering, «potency» og aktivitet) som gav den beste 

beskrivelsen av personlighet, mens Norman på den andre siden mente det måtte være flere 

enn fem. Til tross for fasinasjon av begge teoriene fant Goldberg likevel fem faktorer – verken 

flere eller færre (Goldberg, 1990, 1993). Goldberg gav disse fem faktorene navnet «the Big 

Five» - ikke fordi disse var store i opphøyd forstand, men fordi disse var veldig brede 

kategorier (John et al., 2008). Alle trekkene er ikke nødvendigvis like viktige (Saucier og 

Goldberg, 1997), og som jeg viser senere i oppgaven er det enkelte trekk som er viktigere for 

partilfredshet enn andre trekk. 

Saucier og Goldberg hevder at den leksikalske modellen ikke tilhører trekkteoriene. Den 

leksikalske modellen gjør ikke antakelser om personlighetens stabilitet over tid og sted, og 

Goldberg og hans tradisjon legger også vekt på at de ikke forsøker å se på årsak til atferd eller 

mekanismene som ligger til grunn for atferd (som genotyper), men at de heller forsøker å 

beskrive den synlige atferden, altså det fenotypiske uttrykket, på best mulig måte (Saucier og 

Goldberg, 1997). Jeg velger imidlertid å omtale personlighet som personlighetstrekk i denne 

oppgaven. Selv om den leksikalske personlighetsmodellen ikke gjør en teoretisk antakelse om 

at personlighet er stabil over tid, er det nettopp dette Hampson og Goldberg (2006) viser til i 

sitt longitudinelle studie som følger individer fra de er skolebarn til de er voksne. Som andre 

tidligere har funnet fant de at personlighetstrekkene viser seg å være stabile, men at ikke alle 

trekkene er like stabile over en 40-årsperiode. Ekstroversjon (r = 0,27, p<0,01) fulgt av 
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samvittighetsfullhet (r = 0,25, p<0,01) er de mest stabile trekkene, mens medmenneskelighet 

(r = 0,09, p<0,05) fulgt av nevrotisisme (r = 0,00, n.s.) er de minst stabile. Åpenhet/intellekt 

ligger på midten (r = 0,17, p<0,01).  

1.3 Definisjon av personlighet og av 
personlighetstrekkene 

Femfaktormodellen som følger den leksikalske tradisjonen gir ingen full definisjon på 

personlighet. Hvilke kategorier som blir tatt med i samlebegrepet personlighet varierer 

mellom land og språk. Den amerikansk-engelske «definisjonen» inneholder beskrivelser som 

passer inn i setningene «he or she is... by nature» og «he or she is... kind of person», samt 

begreper som relateres til intellekt, talenter, holdninger og verdenssyn og midlertidige 

tilstander (Saucier og Goldberg, 1997). 

McCrae og Costa (1997) har en annen tilnærming til personlighet (se eventuelt McCrae og 

Costa, 1997, 2008) og de definerer personlighet mer spesifikt; 

 «Personlighet består av et system definert av personlighetstrekkene og de dynamiske 

 prosessene som påvirker individets psykologiske fungering» (s. 76, min oversettelse).  

Larsen og Buss (2002) oppgir en litt mer omfattende definisjon på personlighet; 

 «Personlighet er det sett av psykologiske trekk og mekanismer inne i individet som 

 er organisert og relativt vedvarende og som påvirker hans eller hennes samhandlinger 

 med, og tilpasninger til, omgivelsene (deriblant indre, fysiske og de sosiale 

 omgivelsene)» (s. 4, min oversettelse). 

Denne definisjonen innebærer at personlighet både er medfødte og lærte faktorer. Det betyr at 

det er en viss stabilitet i trekkene – men også at de ikke er fastsatte; vi er i stand til å tilpasse 

oss. Definisjonen innebærer også at personlighet påvirker tolking av omgivelsene, samt vår 

måte å samhandle med omgivelsene på. I tillegg er personlighetstrekkene universale – flere og 

flere studier rundt om i verden bekrefter at selv om faktorene ikke alltid heter det samme, 

finner vi det samme innholdet på tvers av språk og kulturer (se for eksempel De Raad, 2000; 

Luo, Chen, Yue, Zhang, Zhaoyang og Xu, 2008). Tilhengere av den leksikalske modellen er 
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uenige i denne definisjonen, i og med at definisjonen spesifiserer en del premisser rundt 

personlighet. Dette gjelder blant annet at personlighet er ”trekk og mekanismer” eller at de er 

”organiserte” da dette er elementer som ikke kan testes (Saucier og Goldberg, 1997). Jeg skal 

i denne oppgaven ikke dvele rundt definisjonen av personlighet, men jeg tenker det er relevant 

å belyse at selv om det gjerne er enighet rundt de fem personlighetsfaktorene er 

forskningsfeltet ikke enig i definisjoner, begreper og andre antakelser rundt temaet. Jeg 

kommer i denne oppgaven til å ta utgangspunkt i at det er fem personlighetsfaktorer, at disse 

er med på å beskrive måter vi er like og forskjellige fra hverandre på, og at 

personlighetsfaktorene har sammenheng med våre omgivelser på en eller annen måte, som for 

eksempel at personlighetstrekkene er knyttet til våre sosiale relasjoner. John et al. (2008) har 

en kort og god oppsummering av innholdet i hver av de fem faktorene: 

«Ekstroversjon innebærer å ha en energisk tilnærming til den sosiale og materielle 

verden og inkluderer trekk som sosialitet, aktivitet, selvsikkerhet og positiv 

emosjonalitet. Medmenneskelighet (...) inneholder trekk som altruisme/uselviskhet, 

ømhet, tillit og beskjedenhet. Samvittighetsfullhet beskriver en sosialt passende 

impulskontroll som fremmer oppgave- og målrettet atferd, som å tenke før man 

snakker, utsettelse av tilfredsstillelse, å følge normer og regler, og å planlegge, 

organisere og å prioritere oppgaver. Nevrotisisme står i motsetning til emosjonell 

stabilitet, og innebærer negativ emosjonalitet, som å føle seg engstelig, nervøs, trist og 

anspent. Åpenhet til opplevelser (i motsetning til å være trangsynt) beskriver bredde, 

dybde, originalitet og kompleksitet i individets mentale og erfaringsbaserte liv» (s. 

138, min oversettelse). 

Sammen med definisjonen av trekkene er det nødvendig å utdype positiv og negativ 

emosjonalitet. Positiv emosjonalitet innebærer å være aktiv, oppmerksom, entusiastisk, 

interessert og stolt. Negativ emosjonalitet innebærer å være irritabel, skremt, ha skyldfølelse 

og å være opprørt (Watson, Hubbard og Wiese, 2000, s. 423).  De viser til at positiv og 

negativ emosjonalitet kan ligge til grunn for to av trekkene – ekstroversjon og nevrotisisme, 

og de peker på at halvparten av variansen i emosjonaliteten er biologisk betinget. I sin studie 

fant Watson et al. (2000) at positiv og negativ affekt har en sammenheng med partilfredshet; 
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høy positiv emosjonalitet sammen med lav negativ emosjonalitet er det mest gunstige for 

partilfredshet. 

Den neste delen vil handle om kjærlighet og partilfredshet, og det er Sternbergs triangulære 

kjærlighetsteori det dreier seg om. Jeg ønsker å presentere denne fordi 

partilfredshetsinstrumentet jeg bruker i oppgaven har hentet ledd fra Barnes og Sternberg 

(1997). Deretter vil jeg sette sammen de to uavhengige delene jeg til nå har beskrevet – jeg vil 

se på sammenhengen mellom personlighet og partilfredshet. Partilfredshet definerer jeg som 

hvor tilfreds en rapporterer at en er i det parforholdet en er i. 
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2  Sternberg: En teori om kjærlighet 
Sternbergs (1986) triangulære teori om kjærlighet antar at det er tre komponenter som 

beskriver alle mulige former for kjærlighet. Disse er intimitet, lidenskap og forpliktelse. 

Intimitetskomponenten innebærer å føle seg nær og knyttet til en annen. Intimitet er forbundet 

med den varmen en føler ovenfor den en elsker, uavhengig om det er i en romantisk relasjon, 

eller for eksempel i forholdet mellom foreldre og barn. Lidenskap refererer til de driftene og 

den motivasjonen som fører til romantiske forhold, fysisk tiltrekning og sex, i tillegg til blant 

annet selvutvikling. Forpliktelse refererer til å elske en annen (her trenger en ikke være 

bevisst at det er tilfellet), mens en i et lengre tidsperspektiv forplikter seg til å opprettholde 

denne kjærligheten. Denne faktoren innebærer også de kognitive elementene som er 

involverte i beslutningen om å elske en annen over tid (Barnes og Sternberg 1997; Sternberg, 

1986). Sternberg ga i 1997 ut en artikkel hvor han gjør rede for gyldigheten av de tre 

komponentene i kjærlighet, og hvordan de kan testes empirisk (se Sternberg, 1997 for flere 

detaljer). 

2.1 Intimitet i nære relasjoner 

Intimitet er en emosjonell faktor og den karakteriseres av de (varme) følelsene en har for de 

ulike personene vi har relasjoner til (for en nærmere beskrivelse av disse følelsene se 

Sternberg, 1986, s.120-121). Slik sett er den en som en generell faktor i relasjoner. Intimitet 

forekommer i kjærlighet til ens foreldre, søsken, nærmeste venn/venninne og i romantiske 

relasjoner, og den er gjerne stabil over tid. Selv om strukturen i intimitet (altså de ulike 

følelsene som ligger til grunn i intimitet) kan være noenlunde den samme i de ulike 

relasjonene kan mengde og grad av følelser være forskjellige i de ulike relasjonene.  

2.2 Lidenskap i nære relasjoner 

Lidenskapskomponenten i nære relasjoner kan ses på som en «hot» komponent og inneholder 

motivasjon som fører til opplevelse av lidenskap. I en romantisk relasjon kan seksuelle behov 

dominere. Også andre behov, som de knyttet til selvfølelse, tilknytning, dominans, 

underkastelse, selvaktualisering og å bli tatt vare på både i fysisk og emosjonell forstand kan 

bidra til opplevelse av lidenskap. I hvilken grad disse ulike behovene blir dekket vil variere 

mellom personer, situasjoner og type relasjoner. For eksempel kan seksuell tilfredsstillelse 
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være et stort behov i en romantisk relasjon, mens det er fraværende i forhold mellom foreldre 

og barn. Avhengigheten av type relasjon, i tillegg til tidspunkter i en relasjon (for eksempel er 

det mest lidenskap i begynnelsen av et forhold), gjør at lidenskap er en ganske ustabil 

komponent. 

Lidenskapskomponenten i kjærlighet har et gjensidig forhold til intimitet. Intimitet i en 

relasjon kan komme som en funksjon av utvikling av et forhold på bakgrunn av lidenskap og 

det kan være omvendt – at lidenskap utvikler seg på bakgrunn av tilstedeværelse av intimitet.  

2.3 Forpliktelse i nære relasjoner 

Forpliktelse ses på som en kognitiv komponent. Denne komponenten er todelt; den har et 

korttids- og et langtidsperspektiv. I et korttidsperspektiv innebærer forpliktelse å elske en 

annen. I langtidsperspektivet innebærer det forpliktelse til å opprettholde denne kjærligheten. 

Disse to trenger nødvendigvis ikke å gå sammen; forpliktelse betyr ikke nødvendigvis å gjøre 

en beslutning. Man kan være forpliktet til kjærligheten til en annen uten å kunne innrømme 

det, men for de fleste vil innrømmelsen av dette komme før beslutningen om forpliktelse til en 

annen. 

Selv om denne komponenten ikke har det samme følelsesladde innholdet som intimitet, eller 

den «elektriske ladningen» som lidenskap har, er denne like viktig i romantiske relasjoner. 

Det er en ganske stabil komponent, og i og med at de fleste forhold har sine opp- og nedturer, 

er stabiliteten i forpliktelse med på å holde par sammen i vanskeligere tider. Fordi forpliktelse 

peker på investering i forholdet vil den være viktig i de utfordringene som mange romantiske 

relasjoner møter – som å bli utfordret av følelser for (intimitet), eller tiltrekning av (lidenskap) 

andre enn sin partner. På denne måten kan forpliktelse avgjøre forholdets skjebne.  

Forpliktelse interagerer med både intimitet og lidenskap. Den kommer gjerne som et resultat 

av intimitet og/eller lidenskap, men den kan også komme forut for både intimitet og lidenskap 

– noe som ofte er tilfellet i arrangerte ekteskap, eller i andre relasjoner en ikke kan velge selv, 

som sine foreldre eller søsken. 
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2.4 Fullendt kjærlighet  

Sammen utgjør de tre elementene åtte typer relasjoner og elementenes grad av involvering 

varierer med type relasjoner og med tidspunkt i relasjonene (Sternberg, 1986; Barnes og 

Sternberg, 1997). Det imidlertid bare fullendt kjærlighet (consummate love) som er relevant 

for denne oppgaven. (For en nærmere gjennomgang av de ulike typene relasjoner, se 

Sternberg, 1986 eller Barnes og Sternberg, 1997). Fullendt kjærlighet regnes som den 

kjærligheten vi alle drømmer om. Denne formen for kjærlighet karakteriseres av at alle tre 

komponentene er tilstedet; en har varme følelser for den andre (intimitet), en får dekket sine 

behov sammen med den andre, enten dette gjelder seksuelle behov, tilknytning til den andre 

eller at forholdene i parforholdet legges til rette for begges selvaktualisering (lidenskap), og 

en forplikter seg til den andre over tid, som ved ekteskapsinngåelse. Denne formen for 

kjærlighet er ikke vanskelig å oppnå, men den er vanskelig å opprettholde. Ofte oppdager man 

ikke at den svinner hen før den er borte. Sternberg peker imidlertid på at den i andre 

relasjoner, som mellom foreldre og barn, er langt enklere å opprettholde. Her er den 

emosjonelle tilknytningen stor, og forpliktelsen kommer ofte som en selvfølge. I relasjonen 

mellom foreldre og barn utgjør ikke lidenskap fysisk tiltrekning som i romantiske relasjoner, 

men heller tilfredsstillelse av andre behov som for eksempel å ta vare på den andre og å gjøre 

selvutvikling mulig (Barnes og Sternberg, 1997; Sternberg 1986). 

I forbindelse med at det finnes mange typer kjærlighet er det viktig å huske på at rangeringen 

av parforhold ikke nødvendigvis måler samme type forhold. To forhold kan rangeres som like 

gode eller dårlige, uten at det betyr at de samme elementene er til stede i begge forholdene 

(Norton, 1983). 
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2.5 En hierarkisk struktur i kjærlighet og 
partilfredshet 

Barnes og Sternberg (1997) undersøkte om kjærlighet har en hierarkisk oppbygning. De 

gjorde tre ulike studier, og selv om resultatene ikke var helt like med tanke på hvilke trekk 

som ligger til grunn, fant de en struktur 

partilfredshetsmålet i denne oppgaven

å være to kategorier; vennskapelig og lidenskapelig kjærlighet. Under vennskapelig kjær

ligger elementer som tillit, oppriktighet, gje

kompatibilitet. Under lidenskapelig kjærlighet ligger 

gjensidige behov. Figur 1 gir en oversikt over hvordan S

strukturen i kjærlighet ser ut, men jeg har utelatt undergruppene i vennskapelig og 

lidenskapelig kjærlighet.  

Figur 1. 
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underliggende faktorer; nærhet, fravær av spente situasjoner og krangler, og delt intimitet, 
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2.6 Sammenheng mellom Sternbergs teori om 
kjærlighet , Barnes og Sternbergs partilfredshet og 
partilfredshetsinstrumentet brukt i denne oppgaven

Barnes og Sternbergs partilfredshets

elementer og atferdselementer. Mens de emosjonelle elementene ikke dele

deles atferdselementene i nærhet, fravær av spente situasjoner og krangler og delt intimitet. 

Disse elementene likner på partilfredshetsmålet jeg

inneholder generell partilfredshet, nærhet, trofasth

holdninger. Den generelle partilfredsheten er en overordnet partilfredshetsvariabel. 

i min skala omfatter seksuell tilfredshet. Figur

er målt i denne oppgaven. 

Figur 3 
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Videre tenker jeg at det er naturlig at negative følelser er knyttet til «fravær av uenigheter og 

konflikter». Fordi holdninger kan være springbrett for enten enighet eller uenighet tenker jeg 

at like holdninger også fanges opp av denne kategorien. Da gjenstår bare lidenskap. Denne 

partilfredshetsfaktoren antar jeg kan ha en sammenheng med intimitetskategorien. Figur 

illustrerer det teoretiske forholdet mellom partilfredshet

partilfredshet slik Barnes og Sternberg beskriver den. 

Figur 4 
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Figur 5 
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3 Sammenhengen mellom 
personlighet og partilfredshet 
I litteraturen er det tre måter man kan se etter betydningen personlighet har på andre variabler, 

som for eksempel partilfredshet. Den ene er å studere i hvilken grad de enkelte av 

personlighetstrekkene relateres til partilfredshet; altså hvordan egen personlighet påvirker 

egen partilfredshet – en aktøreffekt (se for eksempel Barelds 2005; Dyrenforth, Kashy, 

Donnellan og Lucas, 2010; Heller, Watson og Ilies, 2004). En annen vinkling er hvordan 

sammenhengen mellom ens partners personlighet påvirker egen partilfredshet – altså en 

partnereffekt (se for eksempel Dyrenforth et al., 2010; Maluoff, Thorsteinsson, Schutte, 

Bhullar og Rooke, 2010). Den tredje retningen håper å finne svar på om likhet i personlighet 

er knyttet til høyere eller lavere partilfredshet – altså ser den etter en likhetseffekt (se for 

eksempel Dyrenforth et al., 2010; Felmlee, 1998; Furnham, 2009; Gattis, Berns, Simpson og 

Christensen, 2004; Gonzaga, Campos og Bradbury, 2007; Shiota og Levenson, 2007). For de 

aller fleste personlighetstrekkene er det funnet både aktør-, partner- og likhetseffekter.  

Aktøreffektene er den effekten det er gjort flest studier på. Blant annet har Barelds (2005) 

Dyrenforth et al. (2010) og Watson et al. (2000) funnet at aktøreffekten har den sterkeste 

effekten på egen opplevelse av partilfredshet, men legger til at aktøreffekten sammen med 

partnereffekten skaper en bredere forståelse av personlighetens påvirkningskraft på 

partilfredshet. Selv om partneren har påvirkning på hvordan en selv opplever parforholdet, er 

det ens egen personlighet som i større grad skaper den subjektive opplevelsen av parforholdet 

(Robins, Caspi og Moffitt, 2000). Selv om Luo et al. (2008) i sin studie brukte 

personlighetskarakteristikker fra en østlig kultur, fant de noe av det samme som de fleste 

andre studier; at egen personlighet er relatert til egen partilfredshet og at dette gjaldt trekk 

som kan sammenliknes med ekstroversjon, nevrotisisme og medmenneskelighet. 

Fordi aktøreffekten er den største predikerende variabelen på partilfredshet vil jeg i denne 

oppgaven fokusere på aktøreffektene. Før jeg går inn på sammenhengen mellom spesifikke 

personlighetstrekk og partilfredshet vil jeg rette fokus mot forklaringsmodellene for effekten 

av personlighet. Hva er det som gjør at personlighet har en påvirkningskraft på partilfredshet? 

Karney og Bradbury (1995) legger frem at det er via personlighet at vi oppfatter verden, og 

personlighet kan styre retningen (positiv eller negativ) på tolkningen av denne oppfattelsen. 

En kan se på de hendelsene som skjer i samspill med ektefellen på samme måte, og denne 
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tolkningen fører til opplevelse av å være tilfreds eller utilfreds i den romantiske relasjonen. 

For eksempel kan en anta at en med høy nevrotisisme i større grad opplever egne negative 

følelser, som kanskje uttrykkes negativt. Dette kan føre til en negativ reaksjon hos partneren, 

som igjen påvirker personens partilfredshet i negativ retning. Karney og Bradbury (1995) 

legger til at tilpasning også er et poeng her. Personlighet er med på å avgjøre hvor effektivt 

personer kan tilpasse seg, blant annet til hverandre. Dersom en person ikke er i stand til å 

tilpasse seg partneren sin kan dette føre til uoverensstemmelser og negative spiraler som 

påvirker hvor tilfreds en vil føle seg i relasjonen. 

I tråd med tanken om at personlighet er med på å påvirke samspillmønstre peker Donnellan, 

Conger og Bryant (2004) på at personlighetstrekkene øker eller senker hyppighet og intensitet 

på samspill med andre. De antar at sammenhengen mellom personlighet og partilfredshet 

medieres av måtene vi omgås andre på. En person med høye skårer på ekstroversjon eller 

medmenneskelighet kan være åpen og imøtekommende i samspill med sin partner, noe som 

kan føre til økt partilfredshet for begge parter. I motsatt ende kan vi se for oss hvordan en som 

skårer høyt på nevrotisisme havner i motsatt ende av partilfredshet på grunn av 

nevrotisismens uttrykk i individet. Det er særlig i tilfeller hvor samspillsmønstrene er markert 

med høy fiendtlighet og lav varme (det vil si at de har lave skårer på Sternbergs 

intimitetskomponent, se intimitet i nære relasjoner s.7) at man kan anta lav partilfredshet. I 

tråd med samspillmønstre fant Assad, Donnellan og Conger (2008) at parter som var gode på 

problemløsning også hadde høyere skårer på partilfredshet, og at parter med mye optimisme 

var bedre på konstruktiv problemløsningsatferd enn parter som var lite optimistiske. Det kan 

være at optimisme og gode problemløsningsevner er med på å fremme nærhet mellom parter i 

et forhold (Assad et al., 2008), og det kan være med på å bidra til å redusere uenighet og 

krangler (noe som stemmer overens med Barnes og Sternbergs tanke om at fravær av krangler 

er med på å fremme partilfredshet). 

Kommunikasjon er også et tema som blir tatt opp i forhold til aktøreffekter i personlighet og 

partilfredshet. Et eksempel kommer fra Karney, Bradbury, Fincham og Sullivan (1994) hvor 

attribusjoner av partnerens atferd ses i sammenheng med partilfredshet. Personer med høy 

nevrotisisme vil kanskje tillegge negative intensjoner bak andres atferd og selv respondere 

negativt på bakgrunn av disse attribusjonene. Til forskjell kan personer med høy 

medmenneskelighet kanskje ha en mer positiv og raus forklaring på andres atferd og de 

intensjonene som ligger til grunn for den. Derfor kan de selv respondere på en måte som blir 

bedre mottatt av partneren enn i tilfellet med nevrotisisme. Karney et al. (1994) fant at 
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uttrykte negative og maladaptive attribusjoner fører til lav partilfredshet, både hos kvinner og 

menn. Karney og Bradbury (1995) foreslår at det er interpersonlige heller enn intrapersonlige 

variabler som påvirker partilfredshet. Kommunikasjon mellom partene er en interpersonlig 

prosess som utvikler seg med forholdet, og at måten å kommunisere på er knyttet til endring i 

partilfredshet. Hvis kommunikasjon mellom partene er negativ, for eksempel at den ene 

parten opplever at den andre ofte formidler kritikk, vil dette påvirke partilfredshet i negativ 

retning. Caughlin, Huston og Houts (2000) så i et longitudinelt studie på sammenhengen 

mellom negativitet, engstelse (fasetter i nevrotisisme) og partilfredshet. De fant støtte for en 

intrapersonlig hypotese; egen engstelse (nevrotisisme) har konsekvenser for egen 

partilfredshet. De fant en sammenheng mellom egne personlighetstrekk og partilfredshet i 

begynnelsen av parforholdet (cirka de seks første årene), mens effekten av personlighet på 

partilfredshet forsvant i senere faser av parforholdet (cirka seks til tretten år). Dette indikerer 

at aktøreffekten i personlighet overskygges over tid, muligens av samhandlingene mellom 

partene og det kan være at kommunikasjonsprosesser medierer forholdet mellom personlighet 

og partilfredshet. I sin studie fant de at engstelse kan påvirke den måten en kommuniserer på, 

i tillegg til det gjør noe med mottakeren av budskapet som gjør at han eller hun kan utløse 

negativ kommunikasjon. Slik kan negativitet påvirke tilfredshet hos begge partene. 

Ut fra denne litteraturen påvirker personlighet partilfredshet gjennom påvirkning av 

persepsjon, samspill- og kommunikasjonsmønstre, og problemløsningsevner. 

3.1 Kan personlighetstrekk predikere kvalitet på 
relasjoner? 

Noe forskning viser at personlighet predikerer kvaliteten på sosiale relasjoner. John et al. 

(2008) oppsummerer noe forskning på sammenheng mellom personlighetstrekkene og de 

relasjoner individer har til andre. Blant annet har ungdommer med høye nevrotisismeskårer og 

lave samvittighetsfullhets- og ekstroversjonsskårer dårligere forhold til sine foreldre (Belsky, 

Jaffee, Caspi, Moffit og Silva, 2003, omtalt i John et al., 2008, s. 143), og de med lave 

medmenneskelighets- og ekstroversjonsskårer har større sjanser for å bli avvist av andre 

(Newcomb, Bukowski og Pattee, 1993, omtalt i John et al., 2008, s. 143). Karney og Bradbury 

(1995) og Watson et al. (2000) har funnet at ekstroversjon, samvittighetsfullhet og lave 

nevrotisismeskårer predikerer større tilfredshet i sosiale forhold, og de har sjeldnere konflikter 

med andre og befinner seg mer sjeldent i misbruksforhold, og har mer stabile relasjoner (se 
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også John et al., 2008). De lager imidlertid et poeng med at selv om vår personlighet påvirker 

vår måte å oppleve verden på og å forholde seg til den, er ikke trekkene deterministiske. Vi 

har evne til endre atferdsmønster, tanker og følelser – for eksempel gjennom terapi eller 

intervensjoner (John et al., 2008).   

3.2 Er det aktøreffekter for nevrotisisme og 
partilfredshet? 

Nevrotisisme er det personlighetstrekket det har vært gjort flest studier på, og det er det 

trekket som oftest gir klare resultater. Det vanligste funnet er at nevrotisisme har en negativ 

sammenheng med det fenomenet trekket skal belyse; også når det gjelder partilfredshet som i 

dette tilfellet (Barelds, 2005; Caughlin et al., 2000; Donnellan et al., 2004; Dyrenforth et al., 

2010; Fisher og McNulty, 2008; Gattis at al., 2004; Karney et al., 1994; Karney og Bradbury, 

1995,1997; Lavee og Ben-Ari, 2004; Luo et al., 2008; Robins et al., 2000; Watson et al., 

2000). Nevrotisisme er også det trekket som ingen ønsker i en partner, selv ikke de med høye 

nevrotisismeskårer (Furnham, 2009). 

Hva er det ved dette trekket som gjør at den negative siden gir så store utslag? Hvorfor 

knyttes dette trekket opp mot lav partilfredshet? Trekket beskrives som det motsatte av 

emosjonell stabilitet og kjennetegnes ofte av negative følelser som angst, nervøsitet, tristhet 

og anspenthet (John et al., 2008, s. 138). Ved å ta en titt på fasettene i trekket ser man at 

trekket defineres av negative ord; fasettene fra Costa og McCraes NEO-PI-R er angst, 

fiendtlighet, depresjon, selvbevissthet, sårbarhet og impulsivitet (Costa og McCrae, 1992; 

John et al., 2008) mens fasettene fra Goldbergs tradisjon og den leksikalske hypotese er 

usikkerhet, emosjonalitet og irritabilitet (John et al., 2008).  

Nevrotisisme kan tenkes å gi et kognitivt bias på samme måte som ens emosjonelle tilstand 

påvirker emosjonell hukommelse. Dette er en av Barelds (2005) forklaringer på hvorfor 

personer med høyere nevrotisisme også rapporterer lavere partilfredshet; de vurderer 

forholdet sitt med «nevrotismebrillene» på og rapporterer å ha lav partilfredshet, selv om den 

faktiske kvaliteten i forholdet kan være bedre enn rapportert. I tråd med dette fant også 

Donnellan et al. (2004) at de som har høye skårer på nevrotisisme også har flere negative 

evalueringer av ekteskapet. Nevrotisisme påvirker romantiske relasjoner i negativ retning da 

dette trekket er knyttet til nedgang i partilfredshet over tid (Fisher og McNulty, 2008; Karney 

og Bradbury, 1997), og få par viste en økning i partilfredshet over tid. Gattis et al. (2004) fant 
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at nevrotisismeskårene var høyere og partilfredshet lavere hos par som søkte parterapi enn hos 

par som ikke søkte terapi. Det kan derfor se ut til at det er noe ved nevrotisisme som påvirker 

lavere partilfredshet. 

Det er flere som beskriver nevrotisismens slagkraft gjennom kommunikasjonsprosesser og 

samhandlinger mellom partene, enten dette gjelder uttrykk for negative emosjoner (Karney et 

al., 1994; Lavee og Ben-Ari, 2004; Robins et al., 2000) eller negative samhandlinger 

(Caughlin et al., 2000; Donnellan et al., 2004; Donnellan, Assad, Robins og Conger, 2007). 

Robins et al. (2000) knytter sammenhengen mellom negativ emosjonalitet og partilfredshet 

opp mot måten negativ emosjonalitet uttrykkes i forholdet (se også Karney et al., 1994). 

Personer som skårer høyt på negative emosjoner kan uttrykke atferd som identifiseres som 

«farlig» for et forhold; kritikk, forakt, forsvarsatferd og ignorering (stonewalling). Disse 

kategoriene som kjennetegner «farlig atferd» i relasjoner har de hentet fra Gottman (1994, 

omtalt i Robins et al., 2000). Det kan se ut til at nevrotisisme utløser et negativt samspill 

mellom partene, hvor konsekvensen blir negativitet og negativ opplevelse av eget parforhold 

(Caughlin et al., 2000).  

Det er også funnet medierende faktorer i forholdet mellom nevrotisisme og partilfredshet. 

Fisher og McNulty fant at når de kontrollerte for endringer i seksuell tilfredshet i forholdet 

mellom nevrotisisme og partilfredshet forsvant effekten av nevrotisisme på partilfredshet. 

Seksuell tilfredshet beskrives av Fisher og McNulty (2008) som en unik mediator mellom 

nevrotisisme og partilfredshet. Donnellan et al. (2004) og Donnellan, Assad et al. (2007) 

ønsket å teste om samhandlinger i forholdet medierer forholdet mellom nevrotisisme og 

vurdering av partilfredshet. Det ble funnet aktør og partnereffekter på selvrapporterte negative 

samhandlinger og at negative samhandlinger predikerte lavere partilfredshet. De konkluderte 

med at negative samhandlinger kunne være en medierende faktor mellom nevrotisisme og 

partilfredshet (Donnellan et al., 2004; Donnellan, Assad et al., 2007). Donnellan et al. fant 

også at det var kjønnsforskjeller i sammenhengen mellom personlighet og negative 

samhandlinger. Negative samhandlinger fra kvinner hadde en sammenheng med kvinnens 

nevrotisisme, sammen med medmenneskelighet og åpenhet. For menn hadde nevrotisisme 

ingen sammenheng med negative samhandlinger, bare medmenneskelighet og åpenhet. De 

fant imidlertid små effekter (2004).  

Heller et al. (2004) gjorde en meta-analyse av sammenhengen mellom personlighet og både 

generell- og domenespesifikk tilfredshet, deriblant partilfredshet. De fant en negativ 
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sammenheng mellom nevrotisisme og partilfredshet, men de fant også at sammenhengen 

medieres av generell tilfredshet. De antar at nevrotisismen påvirker hvor tilfreds en generelt er 

– noe som smitter over på domenespesifikk tilfredshet. Det å ha høye skårer på nevrotisisme 

vil gjøre en lettere sint, mer nervøs, en vil være i dårligere humør osv, og dette påvirker hvor 

tilfreds en er med livet sitt (livstilfredshet), som igjen påvirker hvor fornøyd en er med 

parforholdet sitt.  

Nevrotisismens påvirkningskraft er negativ. Den påviker kommunikasjon og emosjonelle 

utrykk i negativ retning. Den fører også til at en kan evaluere parforholdet negativt (Barelds, 

2005), og den gjør at partilfredshet går ned over tid (Fisher og McNulty, 2008; Karney og 

Bradbury, 1997). Likevel ser det ut til at det er lys i tunellen. For det første har blant andre 

Hampson og Goldberg (2006) vist at nevrotisisme er det trekket som er minst stabilt over tid, 

og nevrotisisme ser ut til å være kontekstavhengig (Slatcher og Vazire, 2009), noe som 

innebærer at nevrotisismens påvirkningskraft varierer avhengig av kontekst. Dette kan bety at 

personer med høy nevrotisisme ikke nødvendigvis lar nevrotisismen påvirke parforholdet og 

partilfredshet. Det er også vist at det er generell tilfredshet som påvirker nevrotisismens 

slagkraft (Heller et al., 2004), og partilfredshet i seg selv predikerer senere partilfredshet i 

større grad enn nevrotisisme (Caughlin et al., 2000).  

3.3 Er det aktøreffekter for ekstroversjon og 
partilfredshet? 

 Ekstroversjon er det trekket som oftest er knyttet til positivitet. John et al. (2008) beskriver 

ekstroversjon som et sosialt trekk med positive emosjoner. Fasettene i ekstroversjon i NEO-

PI-R er selskapelighet, påståelighet, aktivitet, spenningssøkende, positive emosjoner og varme 

(Costa og McCrae, 1992; John et al., 2008). Fasettene fra den leksikalske modellen er 

omgjengelighet, påståelighet, aktivitet/dristighet, å ikke holde tilbake/varme/hengivenhet 

(John et al., 2008).  

Ekstroversjon har også en sammenheng med positiv affekt, som av Watson og Clark (1997, 

omtalt i Heller et al., 2004) beskriver som å være aktiv, klar for utfordringer (alert) 

entusiastisk, interessert og stolt. Også Robins et al. (2000) ser på sammenheng mellom 

positive emosjoner (det vil si velvære, sosial nærhet, sosial «potens» og en gledesfylt 

tilværelse) og høye skårer på denne innebærer en lav terskel for å oppleve positive emosjoner. 

De fant at sosial nærhet (og velvære) hadde positive sammenhenger med partilfredshet for 



21 
 

både menn og kvinner. Tobin, Graziano, Vanman og Tassinary (2000) fant imidlertid ingen 

signifikant sammenheng mellom ekstroversjon og emosjonelle uttrykk (eller evne til å 

kontrollere følelsene).  

Sammenhengen mellom ekstroversjon og partilfredshet har gitt en del ukonsekvente 

resultater. Blant annet viser Watson et al. (2000) at ekstroversjonens påvirkning på 

partilfredshet varierer mellom gifte kvinner og menn og ugifte kvinner og menn. Selv om 

resultatet varierer viser de at ekstroversjon og positiv affekt har en positiv sammenheng med 

partilfredshet. I deres utvalg viste det seg at personer med høye ekstroversjonsskårer hadde en 

tendens til å rapportere høyere partilfredshet. Det samme viste Barelds (2005), Donnellan, 

Assad et al. (2007) og Dyrenforth et al. (2010), mens Donnellan et al. (2004) ikke fant 

sammenheng mellom ekstroversjon og partilfredshet, noe de forklarer med at i et parforhold 

er selskapelighet uviktig for partilfredshet. Barelds viste at effekten av ekstroversjon på 

partilfredshet er størst dersom partneren til den med høye ekstroversjonsskårer har lavere 

skårer på ekstroversjon (2005). Dette kan peke på at kanskje ulik personlighet fremmer 

partilfredshet heller enn lik personlighet (se eventuelt Gattis et al., 2004; Shiota og Levenson, 

2007).   

Selv om ekstroversjon oftest ses i forbindelse positivitet (Heller et al., 2004), kan trekket også 

ha en negativ side i forhold til parforholdet. I og med at ekstroversjon inneholder 

spenningssøking og behov for sosial kontakt kan disse elementene kanskje være med på å føre 

til utroskap, og gjerne i de tilfeller hvor bare den ene parter skårer høyt på ekstroversjon. En 

kan tenke seg at i tilfeller hvor den ene parten har lav ekstroversjon mens den andre har høy 

ekstroversjon (Barelds, 2005) kan den ene holde seg hjemme, mens den andre gjerne er ute 

blant andre, noe som kanskje kan øke risikoen for utroskap. Orzeck og Lung (2005) viste at 

det er noen forskjeller i personlighet mellom personer som rapporterer at de er utro og de som 

rapporterer at de ikke er det. Det trekket de er mest forskjellig på er ekstroversjon. Personer 

som rapporterer om utroskap har høyere skårer på ekstroversjon enn de som ikke rapporterer 

utroskap (Orzeck og Lung, 2005). Gattis et al. (2004) forventet at ekstroversjon sammen med 

nevrotisisme skulle være negativt assosiert med partilfredshet. Tidligere forskning hadde vist 

en ustabil sammenheng mellom ekstroversjon og partilfredshet. De baserte forventningen på 

funn som viste at menn (Kelly og Conley, 1987, omtalt i Gattis et al., 2004) og kvinner 

(Lester, Haig og Monello, 1989, omtalt i Gattis et al., 2004) med høyere ekstroversjonsskårer 

kunne predikere skillsmisse. Gattis et al. (2004) fant imidlertid ingen signifikante 
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sammenhenger mellom ekstroversjon og partilfredshet. Selv om ekstroversjon kan være en 

fare for parforholdet fant Furnham (2009) at ekstroversjon er et ønsket trekk hos en partner. 

Ukonsekventheten i funnene på sammenhengen mellom ekstroversjon og partilfredshet kan 

komme av ulike definisjoner og måleinstrumenter på ekstroversjon (Heller et al., 2004; 

Watson et al., 2000). Instrumenter som NEO-FFI definerer ekstroverte individer som varme, 

selskapelige, energiske, påståelige, glade og eventyrlystne, mens andre instrumenter som 

Eysencks personlighetsskala definerer ekstroverte individer som omgjengelige, impulsive og 

til dels aggressive, og som individer som kan miste besinnelsen (Watson et al., 2000). 

Instrumenter som PANAS fokuserer på det emosjonelle innholdet i ekstroversjon (Heller et 

al., 2004). Måleinstrumenter som NEO og liknende, samt affektive instrumenter (som 

PANAS), har høyest validitet (Heller et al., 2004). Ukonsekventheten i funnene på 

ekstroversjon kan rett og slett komme av varierende definisjon i ulike måleinstrumenter.  

Ekstroversjon kan være både positivt og negativt for parforholdet. Det er et positivt trekk 

fordi det inneholder positive emosjoner (Heller et al., 2004) og varme trekk (Costa og 

McCrae, 1992; John et al., 2008), og slike personer er gode på sosiale relasjoner som kan 

være positivt. Det som kan være negativt for parforholdet for ekstroverte individer er at 

selskapeligheten og spenningssøkingen kan utgjøre en trussel for parforholdet da det kan føre 

til utroskap (Orzeck og Lung, 2005). 

3.4 Er det aktøreffekter for medmenneskelighet og 
partilfredshet? 

Medmenneskelighet defineres som en prososial orientering mot andre og inkluderer trekk som 

altruisme, ømhet, tillit og beskjedenhet (John et al., 2008). Fasettene i trekket i Costa og 

McCraes NEO-PI-R er lydighet og direktehet i tillegg til de overnevnte egenskapene. I den 

leksikalske modellen er fasettene varme/affeksjon, ydmykhet/beskjedenhet, generøsitet og 

mildhet (John et al., 2008). Ut i fra fasettene og innholdet i trekket kan en anta at dette er et 

sentralt trekk for partilfredshet – hvem ville vel ikke være lykkelige i et parforhold dersom 

begge parter hadde høye skårer på medmenneskelighet? Likevel fant Furnham (2009) at 

medmenneskelighet var det trekket som mest sjeldent var ønsket i en partner (sammenhengen 

ble ikke signifikant).  
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Evnen til å uttrykke positive følelser og å kunne kontrollere følelser gjør kanskje personer 

med høy medmenneskelighet bedre i stand til å takle de konfliktene som måtte oppstå i 

ekteskapet, og dette kan redusere både antall konflikter og konfliktenes intensitet (Donnellan 

et al., 2004). Tobin et al. (2000) viser i sin studie at personer som har høye skårer på 

medmenneskelighet i større grad viser emosjonelle uttrykk, samtidig som de også er i stand til 

å kontrollere dem. Passende emosjonsregulering er et viktig element i sosiale relasjoner. Dette 

kan tenkes er viktig for å unngå negative samhandlinger. I tråd med dette viser Donnellan et 

al. (2004) at kvinner med lav medmenneskelighet oftere bidro til negative samhandlinger, 

mens kvinner med høy medmenneskelighet sjeldnere bidro til negative samhandlinger. De 

fant det samme mønsteret for menn, men effektstørrelsene var større for menn (r = -0,26, 

p<0,05 for menn versus r = -0,13, p<0,05 for kvinner). Hvis dette ses i sammenheng med at 

personer med høyere nevrotisisme oftere deltok i negative samhandlinger (Donnellan et al., 

2004) kan man tenke seg at medmenneskelighet (sammen med emosjonell stabilitet) kan være 

en motsats til negative samhandlinger, noe som er positivt for parforholdet. 

Det er ikke bare partilfredshet medmenneskelighet har en positiv sammenheng med – naturlig 

nok har medmenneskelighet betydning for andre sosiale forhold og påvirker hvor fornøyd vi 

er med andre relasjoner – som vennskap. Positive sosiale relasjoner som kan komme av høy 

medmenneskelighet kan føre til generell tilfredshet, og Heller et al. (2004) viser at 

medmenneskelighet har en positiv sammenheng med generell livstilfredshet. Gattis et al. 

(2004) fant en positiv sammenheng mellom medmenneskelighet og partilfredshet, men de 

understreker imidlertid at effektstørrelsene de fant var små. Dyrenforth et al. (2010) kan vise 

til middels sammenheng mellom medmenneskelighet og partilfredshet, og de påpeker at 

denne effekten er større enn effekten de fant mellom nevrotisisme og partilfredshet. Sammen 

med emosjonell stabilitet (motpolen til nevrotisisme) og samvittighetsfullhet kaller de 

medmenneskelighet en av «the Big Three» som er de mest gunstige trekkene for høy 

partilfredshet. Personer med høyere medmenneskelighet rapporterer også høyere 

partilfredshet (Dyrenforth et al., 2010; Watson et al., 2000), og Barelds (2005) fant 

signifikante forhold mellom medmenneskelighet og partilfredshet (r = 0,15, p<0,01). Den 

positive sammenhengen mellom medmenneskelighet og partilfredshet gjaldt bare dersom 

partneren hadde høye nivå av medmenneskelighet, noe som kan indikere at partnereffekten 

for medmenneskelighet og partilfredshet er større enn aktøreffekten i dette tilfellet. Det er 

nettopp dette Barelds (2005) konkluderer med. 
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Medmenneskelighet ser ut til å bare inneholde positive sider for parforholdet, blant annet 

gjennom å uttrykke positive følelser (Donnellan et al., 2004) gjennom å kontrollere uttrykk av 

(negative) følelser (Tobin et al., 2000), og gjennom å bidra til færre negative samhandlinger i 

parforholdet (Donnellan et al., 2004). 

3.5 Er det aktøreffekter for samvittighetsfullhet og 
partilfredshet? 

Samvittighetsfullhet beskriver impulskontroll, som fremmer oppgave- og målrettet atferd som 

er sosialt ønskelig – som å kunne utsette behov, følge normer og regler, og å planlegge, 

organisere og prioritere oppgaver. Fasettene i NEO-PI-R er orden, prestasjonssøken, 

pliktfullhet, selvdisiplin, kompetanse og overveielse. De leksikalske fasettene er orden, 

pålitelighet, gjøre ferdig det som er påbegynt, og besluttsomhet. Samvittighetsfullhet er 

forventet å relaterte seg positivt til partilfredshet (Gattis et al., 2004) og samvittighetsfulle 

individer ønsket en samvittighetsfull partner (Furnham, 2009). Slatcher og Vazire (2009) fant 

at høyere global samvittighetsfullhet sammen med lavere global nevrotisisme var med på å 

predikere økning i partilfredshet i løpet av et år. 

Det ser ut til at samvittighetsfullhet er positivt for parforholdet. Watson et al. (2000) fant 

imidlertid at for gifte par var sammenhengen mellom samvittighetsfullhet og partilfredshet 

ikke signifikant, mens sammenhengen mellom samvittighetsfullhet og partilfredshet var 

signifikant for ugifte par (r = 0,43, p<0,01 for kvinner og r = 0,26, p<0,01 for menn). Barelds 

(2005), Dyrenforth et al. (2010), Gattis et al. (2004) og Heller et al. (2004) fant en positiv 

sammenheng mellom samvittighetsfullhet og partilfredshet, og Dyrenforth et al. (2010) ser på 

samvittighetsfullhet som viktig i forhold til partilfredshet. Heller et al. (2004) viste at 

samvittighetsfullhet hadde en sammenheng med generell tilfredshet, som de antar medierer 

forholdet mellom personlighet og partilfredshet. Donnellan et al. (2004) forklarer den positive 

sammenhengen mellom samvittighetsfullhet og partilfredshet med at det kan være slik at 

samvittighetsfulle individer sjeldnere bidrar til å skape konflikter fordi de generelt sett er mer 

ansvarlige og er til å stole på. De foreslår at forholdet mellom samvittighetsfullhet og 

partilfredshet medieres av prosesser som en mer likeverdig ansvarsdeling i hjemmet, og 

mindre problematferd som for eksempel alkoholforbruk. I tillegg antar de at parter med lavere 

samvittighetsfullhetsskårer lettere kan la konflikter eskalere, og de kan i større grad 

fremprovosere flere negative handlinger fra partneren sin (Donnellan et al., 2004).  
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Tilbakeholdenhet kan delvis sammenliknes med samvittighetsfullhet fordi faktoren inneholder 

kontroll som et trekk. Robins et al. (2000) fant at menns tilbakeholdenhet fører til at menn 

rapporterer større partilfredshet, mens kvinner som skårer høyt på dette trekket ikke er mer 

tilfredse i forholdet. Imidlertid rapporterer kvinner i forhold med menn med høye skårer på 

dette trekket høyere partilfredshet enn kvinner i forhold med menn med lave skårer på trekket.  

Det ser ut til at menns høye skårer på dette trekket har en positiv effekt for begge parter, mens 

menn med lave skårer, noe som innebærer manglende impulskontroll, oftere rapporterer 

lavere tilfredshet, noe også kvinnen i et slikt forhold gjør.   

Samvittighetsfullhet ser ut til å være positivt for forholdet, og man kan tenke seg at det 

positive elementet i trekket kan knyttes til mer lik ansvarsfordeling i hjemmet (Donnellan et 

al., 2004) som kan føre til færre krangler og uenigheter. 

3.6 Er det en sammenheng mellom åpenhet/intellekt 
og partilfredshet? 

Åpenhet/intellekt er det trekket det med mest variable resultater på. Det er noe uenighet i hva 

denne faktoren skal inneholde, for eksempel kaller Costa og McCrae faktoren åpenhet for 

opplevelser, mens Goldberg heller kaller denne intellekt (John et al., 2008). Fasettene er i 

NEO-PI-R er ideer, fantasi, handlinger, følelser, verdier og estetikk. De leksikalske 

fattesettene er intellekt og kreativitet/fantasi (John et al., 2008). Den litteraturen jeg har 

gjennomgått bruker i hovedsak åpenhet fra NEO-PI-R. 

Donellan et al. (2004) antar at individer som skårer høyt på åpenhet for opplevelser kan 

tilegne seg en mer intellektuell fremgangsmåte i forhold til problemløsning, de kan ha en mer 

fleksibel holdning i forhold til endring og de kan være mer villige til å analysere eget forhold.  

Dette kan ha en negativ sammenheng med negative samhandlinger i parforholdet, hvor 

personer med høye skårer på åpenhet/intellekt bidrar i mindre grad til negative samhandlinger, 

noe som kan bety høyere partilfredshet. Donnellan et al. (2004) fant at det var en 

sammenheng mellom åpenhet og negative samhandlinger for kvinner (r = -0,18, p<0,05) og 

for menn (r = -0,13, p<0,05), men korrelasjonene er små. 

Dyrenforth et al. (2010) fant ukonsekvente resultater for korrelasjon mellom åpenhet for 

opplevelser og partilfredshet, hvor de fant både positiv og negativ sammenheng mellom 

åpenhet for opplevelser og partilfredshet, og denne sammenhengen var mindre/svakere enn 
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for sammenhengen mellom de andre fire personlighetstrekkene og partilfredshet. Gattis et al. 

(2004), Heller et al. (2004) og Watson et al. (2000) fant ingen sammenhenger mellom åpenhet 

og partilfredshet, mens Barelds (2005) ikke brukte åpenhet som faktor i sine analyser, men 

heller autonomi som ikke kan relateres til åpenhet. Selv om Furnham (2009) fant at personer 

som selv har høye skårer på åpenhet ønsker også en partner med høye skårer – spesielt på 

fantasi – er dette det trekket som generelt sett har minst sammenheng med partilfredshet. 

3.7 Kjønnsforskjeller i personlighet og partilfredshet 

I litteraturen blir det lagt frem kjønnsforskjeller selv om mange av forskjellene er små. Det er 

blant annet kjønnsforskjeller i sammenhengen mellom personlighetstrekk og seksuell 

tilfredshet, og seksuell tilfredshet kan ses på som et ledd i partilfredshet. Fisher og McNulty 

(2008) fant at for kvinner var det bare aktøreffekten i nevrotisisme som påvirket deres 

seksuelle tilfredshet, og kvinnene med lavere nevrotisisme gav uttrykk for større seksuell 

tilfredshet. For menn var det både aktør- og partnereffekt av nevrotisisme som gav utslag på 

seksuell tilfredshet. Dette kan innebære at mannens seksuelle tilfredshet er mer sårbar for 

påvirkning av personlighet enn hva kvinnens seksuelle tilfredshet er. 

Det ble også funnet kjønnsforskjeller i negative samhandlinger. Nevrotisisme hadde en 

betydning for kvinnens tilbøyelighet til negative samhandlinger, mens den hadde ingen 

betydning for mannens tilbøyelighet til negative samhandlinger (Donnellan et al., 2004).  

Watson et al. (2000) rapporterer om ulike effekter mellom kjønn og gifte/ugifte par for positiv 

affekt, ekstroversjon, medmenneskelighet og samvittighetsfullhet. Dersom jeg ser bort fra 

skillene mellom gifte og ugifte par ser det ut til at det for menn er en sammenheng mellom 

positiv affekt og partilfredshet r = 0,40, p<0,01 (som er større enn for kvinner; r = 0,24, 

p<0,01), mellom ekstroversjon og partilfredshet, og mellom medmenneskelighet og 

partilfredshet. Ingen av disse effektene ble signifikante for kvinner. Det eneste trekket hvor 

sammenhengen mellom personlighet og partilfredshet er størst for kvinner er for 

samvittighetsfullhet (r = 0,43, p<0,01 for kvinner og r =0,26, p<0,01 for menn). Robins et al. 

(2000) rapporterer at mannens tilbakeholdenhet (som sammenliknes med samvittighetsfullhet) 

førte til høyere partilfredshet, mens denne aktøreffekten ikke ble funnet hos kvinner.  

Alt i alt kan det se ut til at effekten av personlighet på tilfredshet er størst for menn, mens 

kvinnen påvirkes av personlighet i mindre grad enn mannen. 
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3.8   Oppsummering av personlighet og 
partilfredshet og formulering av hypoteser 

Frem til nå har jeg presentert Sternbergs teori om kjærlighet, sammenhengen mellom 

partilfredshet og kjærlighet, og jeg har sett på forskning som viser at det er en sammenheng 

mellom personlighet og partilfredshet. Hvis logikken fra tidligere holder mål kan jeg anta at 

mitt partilfredshetsmål kan brukes for å måle Sternbergs fullendte kjærlighet. Jeg presiserer 

imidlertid at dette forholdet ikke er testet empirisk og det er kun et teoretisk forhold. Derfor 

utelates forholdet mellom fullendt kjærlighet og personlighet fra hypotesene, men jeg tar opp 

dette forholdet i diskusjonen. 

Tidligere forskning har vist at nevrotisisme generelt sett er negativt for parforholdet (Barelds, 

2005; Caughlin et al., 2000; Donnellan et al., 2004; Dyrenforth et al., 2010; Fisher og 

McNulty, 2008; Gattis at al., 2004; Karney et al., 1994; Karney og Bradbury, 1995,1997; 

Lavee og Ben-Ari, 2004; Luo et al., 2008; Robins et al., 2000; Watson et al., 2000), enten 

forholdet er direkte eller det finnes medierende faktorer (Donnellan, Assad et al., 2007; Fisher 

og McNulty, 2008; Karney og Bradbury, 1997). Nevrotisisme er knyttet til lavere 

partilfredshet (Barelds, 2005), også over tid (Fisher og McNulty, 2008; Karney og Bradbury, 

1997). De eneste tilfellene hvor nevrotisisme ikke har en negativ effekt er hvor seksualitet og 

samhandlinger medierer forholdet mellom variablene (Fisher og McNulty, 2008). Dette blir 

en beskyttelse for nevrotisismens effekt på partilfredshet.  

Utledet fra dette har jeg disse hypotesene for sammenhengen mellom nevrotisisme og 

partilfredshet: 

H1: Det er en generelt negativ sammenheng mellom nevrotisisme og partilfredshet 

H2: Nevrotisisme har et positivt forhold til negative følelser i parforholdet 

For ekstroversjon har resultatene i litteraturen vært delvis motstridende (se for eksempel 

Heller et al., 2004; Watson et al., 2000). Noen finner en positiv sammenheng mellom 

ekstroversjon og partilfredshet, mens andre ikke finner en sammenheng. Dersom 

ekstroversjon har en sammenheng med partilfredshet antyder litteraturen at denne vil være 

positiv (Barelds, 2005; Furnham, 2009, Heller et al., 2004, Watson et al., 2000). Dette 

innebærer at ekstroversjon har et positivt forhold til positive følelser. Enkelte har imidlertid 

satt ekstroversjon i sammenheng med utroskap (Orzeck og Lung, 2005), og noen har derfor 
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forventet en negativ sammenheng (Gattis et al., 2004) mellom ekstroversjon og partilfredshet, 

men denne sammenhengen ble ikke funnet. I og med at mitt personlighetsinstrument har en 

mer positiv enn negativ fremstilling av ekstroversjon, vil jeg anta at ekstroversjon har et 

positivt forhold til partilfredshet. Hypotesene for ekstroversjon blir da: 

H3: Ekstroversjon har et generelt positivt forhold til partilfredshet 

H4: Ekstroversjon har et negativt forhold til negative følelser i partilfredshet (fordi 

ekstroversjon antas å ha et positivt forhold til positive følelser) 

Medmenneskelighet er det trekket man ville antatt har størst sammenheng med partilfredshet, 

gitt prososialiteten i trekket, men i litteraturen kommer denne faktoren som nummer tre; etter 

nevrotisisme og ekstroversjon. Litteratur viser at medmenneskelighet står i et positivt forhold 

til partilfredshet (Barelds, 2005; Dyrenforth et al., 2010; Gattis et al., 2004; Heller et al., 

2004; Watson et al., 2000). Dyrenforth et al. (2010) kaller medmenneskelighet sammen med 

emosjonell stabilitet (motpolen til nevrotisisme) og samvittighetsfullhet en av «the Big 

Three»-trekkene som er de mest gunstige trekkene for høy partilfredshet. Mine hypoteser blir 

da:  

H5: Medmenneskelighet er positivt knyttet til partilfredshet 

H6: Medmenneskelighet har et positivt forhold til generell partilfredshet, nærhet og            
trofasthet 

H7: Medmenneskelighet har et negativt forhold til negative følelser i partilfredshet 

Samvittighetsfullhet og intellekt er de to trekkene som det er færrest studier på, og også 

færrest funn på. Litteraturen på samvittighetsfullhet og partilfredshet antyder at individer med 

lav samvittighetsfullhet ser ut til å rapportere lavere partilfredshet (Gattis et al., 2004), og 

studier viser at samvittighetsfullhet er knyttet positivt til partilfredshet, hvor det nevnes at 

denne sammenhengen kan komme av at trekket hindrer konflikter i å eskalere (Donnellan et 

al., 2004) og at man har en mer lik arbeidsfordeling i hjemmet (Dyrenforth et al., 2010). Min 

hypotese for sammenhengen mellom samvittighetsfullhet og partilfredshet er som følger: 

H8: Samvittighetsfullhet har et positivt forhold til partilfredshet, men denne sammenhengen 

er mindre enn for sammenhengen mellom partilfredshet og nevrotisisme, ekstroversjon og 

medmenneskelighet 
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For intellekt/åpenhet kan det antas at trekket har et positivt forhold til partilfredshet, da 

trekket kanskje har en negativ sammenheng med negative samhandlinger (Donnellan et al., 

2004), men jevnt over er det ikke funnet en sammenheng mellom intellekt/åpenhet og 

partilfredshet (Gattis et al., 2004; Heller et al., 2004; Watson et al., 2000). 

Min hypotese for forholdet mellom partilfredshet og intellekt er som følger: 

H9: Det er ingen sammenheng mellom intellekt og partilfredshet. 

Litteraturen på sammenhengen mellom kjønn, personlighet og partilfredshet viser at menn i 

større grad enn kvinner påvirkes av personlighet i forhold til partilfredshet. Dersom 

litteraturen skal repliseres kan en forvente å finne;  

H10: En sammenheng mellom nevrotisisme og seksuell tilfredshet (lidenskap) for både 

kvinner og menn. 

H11: En sammenheng mellom ekstroversjon og partilfredshet for menn. 

H12: En sammenheng mellom medmenneskelighet og partilfredshet hos menn.   

H13: En sammenheng mellom samvittighetsfullhet og partilfredshet hos kvinner. 
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4  Metode 

4.1  Instrumenter 

«Den store parundersøkelsen» (2008) er utviklet av psykologene Andreas Løes Narum, Sissel 

Gran og Per Schioldborg (A. Løes Narum, personlig kommunikasjon, 30. august, 2010) og er 

den første av sitt slag i Norge. Undersøkelsen ligger tilgjengelig på http://www.parweb.no, og 

i datainnsamlingsperioden (september 2008 til mai 2009) var det annonsering for testen både 

på http://www.vg.no og http://www.moteplassen.no. Blant deltakerne ble det trukket ut en tur 

til Paris for to som belønning for deltakelsen. Testen består av 9 ulike deltester som 

omhandler ulike områder. Disse deltestene varierer i antall spørsmål (i parentes); deskriptive 

data (32) som blant annet kjønn, alder, legning, sivilstatus, lengde på forhold, utroskap, antall 

seksualpartnere, utsatt for vold, med mer, holdninger (26), partilfredshet (50), idealpartners 

personlighet (50), idealpartners holdninger (26), interesser (14), synonymtest (36), egen 

personlighet (50) og ulike tabuområder knyttet til parforhold (15). Jeg fokuserer på testene av 

egen personlighet og partilfredshet fordi jeg ønsker å se om det er en sammenheng mellom 

Big Five-personlighetstrekkene og partilfredshet i norske par. 

Deltesten som omhandler egen personlighet består av 50 påstander, og respondenten har 7 

svaralternativer rangert fra 1=helt uenig til 7= helt enig. Spørsmålene er hentet fra en samling 

med ledd (http://ipip.ori.org. i.d) basert på Goldberg og IPIP. Personlighetstesten skal dekke 

de fem personlighetstrekkene nevrotisisme (N), ekstroversjon (E), medmenneskelighet (A), 

samvittighetsfullhet (C) og intellekt (I), og hver faktor representeres av henholdsvis 9 (N), 10 

(E), 11 (A), 11 (C) og 9 (I) ledd. Tabellsett 1 i appendiks sammenlikner de leddene som er 

brukt i denne testen som kommer fra Goldbergs IPIP med de leddene som kommer fra Costa 

og McCraes NEO-PI-R. Fordi mye av forskningen som er gjort på emnet kommer fra skalaer 

lik NEO-PI-R er det en styrke at personlighetsinstrumentet dette studiet bruker er delvis likt 

det Costa og McCrae utviklet. Tabellsett 1 (i appendiks) viser at det bare er ni ledd som ikke 

finnes i begge måleinstrumentene, noe som gjør at denne testen kan sammenliknes med andre 

personlighetstester på området. Sammen med Buchanan og Johnson gjorde Goldberg en 

studie av gyldigheten av å bruke personlighetstester på respondenter over internett. De 

konkluderte med at det var få forskjeller mellom nettstudier på IPIP og papirutgaven av IPIP 

(se Buchanan, Johnson og Goldberg, 2005 for nærmere detaljer). 
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Deltesten i partilfredshet har hentet noen ledd fra Barnes og Sternbergs (1997) og Nortons 

(1983) artikkel, en NRK-test, noen er hentet fra en holdningstest, noen er uten referanse og 

noen er egendefinerte ledd utviklet av Løes Narum, Gran og Scioldborg i 2008 (A. Løes 

Narum, personlig kommunikasjon, 30.august, 2010). Tretten av de totalt 50 spørsmålene 

kommer fra Barnes og Sternberg (hvorav 3 overlapper spørsmål fra NRK-testen), 7 påstander 

er hentet fra Norton, 8 er hentet fra NRK-testen, 3 spørsmål fra en holdningstest, 10 spørsmål 

mangler referanse og de resterende (9) er egenutviklede spørsmål fra forfatterne av testen. Til 

sammen består partilfredshetsskalaen av 50 påstander. En av påstandene innebærer å gradere 

hvor lykkelig en er på en skala fra en til syv. Påstandene dekker blant annet områder i 

parforholdet som seksualliv (for eksempel ”sex er en viktig del av forholdet vårt”), vennskap 

(for eksempel ”hvor ofte ler dere sammen?”), trofasthet (for eksempel ”jeg vil aldri være 

utro”) og kjærlighet (for eksempel ”jeg elsker min partner”). Hver påstand har 7 

svaralternativer, og disse varierer i partilfredshetsskalaen mellom å rangere helt uenig til helt 

enig (15 påstander), og ikke viktig til veldig viktig (34 påstander). I tillegg til spørsmål med 

lukkede svaralternativer er det også noen spørsmål med åpne alternativer som ikke blir tatt 

med i dette studiet fordi responsformatet gjør det vanskelig å gjøre disse om til standardiserte 

skårer på samme måte som resten av skalaen. De utelatte spørsmålene dreier seg om antall 

ganger en har hatt sex med sin partner siste måneden, og hvor ofte en skulle ønsket at en 

hadde hatt sex med partneren sin den siste måneden. Jeg sitter derfor igjen med 48 ledd som 

skal gi et bilde av partilfredshet. 

4.2  Utvalg og bearbeiding av datamaterialet 

Utvalget består av 2802 personer som har svart på både personlighetsdelen og 

partilfredshetsdelen på spørreskjemaet i perioden september 2008 til mai 2009. Denne 

undersøkelsen tar for seg del av datasettet jeg har fått fra Løes Narum (A. Løes Narum, 

personlig kommunikasjon, 30. august 2010). Totalt 3741 personer tok testen i perioden 

09/2008 til 05/2009, og blant disse er det 977 par. 2335 deltakere er kvinner, og 1406 

deltakere er menn. Sivilstatus varierer; i utvalget er det personer som er kjærester, samboere, 

gifte, single, separerte, skilte, de med særbo og enker/enkemenn. Av parene er det 922 par 

som hadde en heterofil legning, 25 par rapporterte en homofil legning, og 30 par oppgav 

legningen sin som bifil. Fordi dette i hovedsak var en parundersøkelse, var det ønsket at begge 

parter skulle svare. For å oppnå dette ba de den ene parten om å sende linken til 

undersøkelsen på e-post til partneren sin. Da begge hadde sendt inn svarene var de med i 
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trekningen av en romantisk reise. Det ble gitt beskjed om at e-postadressene ikke skulle 

knyttes opp mot de svarene en hadde gitt. Selv om det var ønskelig at begge partene i 

forholdet skulle svare var det likevel flere kvinner enn menn som fullførte undersøkelsen. 

Enkelte av deltakerne er ikke relevante for mine analyser, og jeg ekskluderte personer på 

bakgrunn av legning, alder, sivilstatus, min vurdering av respondentenes seriøsitet og de som 

ikke hadde fullført begge deltestene (gjelder 526 respondenter som unnlot å svare på 

personlighetsskalaen). Personer med homofil eller bifil legning ble fjernet fordi jeg ønsket å 

se på kjønnsforskjeller, og de var svært få slik at jeg ikke mister så mye ved å ekskludere de 

(196 pluss 19 som oppgav heterofil legning, men som har en partner av samme kjønn). Årsak 

til denne type uoverensstemmelser i datamaterialet kan enten skyldes at det enten har vært en 

glipp fra respondentens side, eller at de ikke er seriøse respondenter, og disse ble derfor 

fjernet. Jeg har også tatt vekk 159 personer som oppgav annen sivilstatus enn kjærester, 

samboere eller gifte fordi jeg fokuserer på partilfredshet (som gjerne er avhengig av at 

personen er i et forhold). 

Samlet tok jeg vekk 25 respondenter på bakgrunn av oppgitt alder. Opprinnelig varierte 

alderen på respondentene fra 10 – 70 år, men i og med at en del spørsmål dreier seg om den 

seksuelle relasjonen har jeg fjernet respondenter under den seksuelle lavalder. Dette gjelder 

også de som oppgav å ha en partner under 16 år. 

Jeg satte opp følgende kriterier for å ikke være troverdig og fjernet 14 personer på grunnlag 

av dette fra datasettet; 1) vært gift lenger enn egen alder (11 stykker – av disse har 9 vært gift i 

over 100 år) 2) har en uvanlig aldersforskjell mellom egen og partners alder (1 person oppgav 

egen alder på 25 år, og partners alder på 85 år – samt at foreldrene skilte seg da 

vedkommende var 27 år) 3) har et uvanlig antall seksualpartnere (1 person med over 100 

partnere) og 4) har svar som ikke stemmer overens med hverandre/er motstridende. Her ble 1 

person fjernet. Et femte kriterium var personer som rapporterte å ha hatt sex et uvanlig antall 

ganger siste måned (opp til 9900 ganger), men disse to det gjaldt forsvant da de også traff de 

andre utelukkelseskriteriene.   

Etter redigering av datamaterialet satt jeg igjen med 2802 respondenter; 61% kvinner og 39% 

menn. Aldersgjennomsnittet etter bearbeiding er 30,5 år. Det er flest samboere i 

datamaterialet; 51%. De fleste respondentene er i relativt nye forhold, med et gjennomsnitt på 

5,7 år for kjærester og 4 år for samboere og gifte. I dette utvalget er det mange som 

rapporterer at de er lykkelige i forholdet sitt, bare 10% oppgir at de er ulykkelige, det vil si at 
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de svarer at de er fullstendig ulykkelig, ulykkelig eller litt ulykkelig på spørsmål om å gradere 

hvor lykkelig de opplever at de er i forholdet. 

97% av deltakerne er norske statsborgere, 96% oppgir norsk som sitt morsmål, og 96% angir 

at de er vokst opp i Norge. Deltakerne er fordelt ganske jevnt over landet. 

Tabell 2: Deskriptive data 

  M SD Min. Max. 
Alder Egen alder 30,5 år 8,7 år 16 år 63 år 

Partners alder 31 år 8,8 år 16 år 71 år 
Forholdets 
varighet 

Gifte og samboere 4 år 6,1 år 0 48 år 
Kjærester 5,7 år 6,7 år 0 54 år 

 Selvrapportert lykke 5,5 1,39 1 7 
N = 2802. 

Tabell 3: Deskriptive data 

Variabel Antall Prosent 

Kjønn Kvinne 1698 61 

Mann 1104 39 

Sivilstatus Kjæreste 459 16 
Samboer 1416 51 
Gift 927 33 

Utdannelse Ingen utdannelse, grunnskole, og 
videregående 

 
1088 

 
39 

Høyskole, og universitet, 
(bachelor, hovedfag/master, 
doktorgrad) 

1714 61 

Statsborgerskap Norge 2719 97 
Annet 77 3 
Ubesvarte 6 0,2 

Morsmål Norsk 2681 96 
Annet 121 4 

Oppvekstland Norge 2697 96 
Annet 91 3 
Ubesvarte 14 0,5 

Antall barn Ingen barn 1501 54 
1-3 barn 1209 43 
4-8 barn 92 3 

Selvrapportert 
lykke 

Ulykkelig 273 10 
Lykkelig 2529 90 

N = 2802. 

Tabell 4 viser gjennomsnittråskårene på de ulike trekkene. Utvalget har relativt lave skårer på 

nevrotisisme og relativt høye skårer på medmenneskelighet, og de rapporterer høy 

partilfredshet. 



34 
 

Tabell 4: Deskriptive data over personlighet og partilfredshetsskårer. 

Trekk: M SD 
Nevrotisisme 3,37 1,15 
Ekstroversjon 4,8 0,88 
Medmenneskelighet 5,38 0,68 
Samvittighetsfullhet 4,28 1,04 
Intellekt 5,12 0,9 
Generell partilfredshet 5,55 0,77 
Nærhet 5,61 0,97 
Trofasthet 5,83 1,09 
Negative følelser 2,53 0,94 
Lidenskap 5,27 1,26 
Like holdninger 4,88 1,14 
N =  2802. 

4.3 Analyser 

 4.3.1 Faktoranalyse.  Jeg brukte en konfirmerende faktoranalyse av typen 

"principal components analysis" (PCA) for å undersøke om femfaktorstrukturen kunne 

repliseres i dette datasettet (Bordens og Abbott, 2005; Pallant, 2005). Jeg brukte PCA fordi jeg 

ønsket å samle leddene i personlighetsinstrumentet empirisk i kategorier (Bordens og Abbott, 

2005). Korrelasjonsmatrisen viste at flere av korrelasjonskoeffisientene på påstandene har en 

korrelasjon over 0,30. Barletts test of sphericity viser p<0,000 og Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

viser 0,912, noe som indikerer at korrelasjonsmatrisen er egnet for faktoranalyse. Scree-plot 

viste en «knekk» i skalaen etter den femte faktoren, noe som støtter opp under 

femfaktorstrukturen. Jeg valgte å bruke varimax-rotasjon fordi resultatet blir enklere å tolke 

enn oblique rotasjon (Bordens og Abbott, 2005). Valget falt også på varimax fremfor oblimin 

fordi jeg ved en oblimin rotasjon bare har to komponenter med en korrelasjon på over 0,3. 

Dette gir et hint om at faktorene ikke er relaterte til hverandre og at varimax rotasjon er det 

beste alternativet (Pallant, 2005). En oblimin rotasjon er også vanskeligere å replisere, 

ettersom vinkelen på aksene roteres i tillegg til at aksene flyttes på (Bordens og Abbott, 2005). 

Etter rotasjonen fant jeg at faktorstrukturen var ganske ren; bare ni ledd hadde en 

faktorkompleksitet på 2 og alle hadde høyest faktorladning fra den faktoren de på forhånd var 

antatt å tilhøre. Jeg har valgt å la dette komme til syne i tabellsett 5 i appendiks ved å la den 

svakeste faktorladningen stå i parentes. Videre i analysene mine vil leddene som lader til flere 

faktorer brukes som del av den faktoren de har høyest faktorladning til. 
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Jeg har brukt faktorstrukturen av deltesten i partilfredshet som Løes Narum har utført på 

forhånd. Løes Narum (personlig kommunikasjon, 30. august, 2010) utførte eksplorerende 

faktoranalyse på de leddene de hadde inkludert i partilfredshetsskalaen, og de fant seks 

faktorer; generell partilfredshet, nærhet, trofasthet, negative følelser, lidenskap og like 

holdninger.  

Da begge skalaene var gjort om til aggregerte variabler reverserte jeg de leddene som var 

omvendte (14 i personlighetsskalaen og 12 i partilfredshetsskalaen). Deretter gjorde jeg disse 

variablene om til ipserte t-skårer siden det ikke fins noe referanseutvalg jeg kan bruke for å 

lage normerte t-skårer. Dermed vil korrelasjonsanalysen og resten av analysen bare kunne si 

noe om den relative sammenhengen innad i utvalget. 

 4.3.2 Korrelasjonsanalyse av aktøreffekter i sammen hengen 

mellom personlighet og partilfredshet.  Jeg benyttet en korrelasjonsanalyse 

mellom variablene i personlighet og partilfredshet for å finne om det er aktøreffekter i 

sammenheng mellom personlighet og partilfredshet. 

  4.3.3 t-test av kjønnsforskjeller i sammenhengen mellom 

personlighet og partilfredshet.  Her benyttet jeg en uavhengig t-test for å finne 

forskjeller i skårene på personlighetsskalaen og partilfredshetsskalaen mellom menn og 

kvinner. 

  4.3.4 Regresjonsanalyse av forholdet mellom personl ighet og 

partilfredshet.  Jeg utførte en regresjonsanalyse for å se om personlighet har en 

påvirkning på partilfredshet, og for å kunne si noe om hvilken effekt hver 

personlighetsvariabel har på partilfredshet, justert for effekten av de andre 

personlighetsvariablene. Det ble utført en multippel regresjonsanalyse med stegvis utvelgelse 

av variabler. Selv om det er små korrelasjoner mellom personlighetsvariablene er det ingen 

grunn til å anta at det er et kolinaritetsproblem da variablene ikke har en korrelasjon på 0,80 

eller høyere. Høyeste korrelasjon er på 0,51 og er mellom ekstroversjon og 

medmenneskelighet. Det ble også benyttet en kolinaritetstest for å utforske toleransen på 

variablene, og testen viste at toleransen er ikke lavere enn 0,40 som regnes som en cut-off for 

multikolinaritet (Pål Ulleberg, personlig kommunikasjon, 6. april 2011). For hvert av trekkene 

er toleransen 0,65(E), 0,73(A), 0,9(N), 0,95 (C) og 0,82(I). 
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4.4 Resultater 

   4.4.1 Faktoranalyse av personlighetvariablene og  

partilfredshetsvariablene. Faktoranalysen på personlighet viste fem faktorer, og 

disse passet med Big Five-modellen.  Tabellsett 5 i appendiks viser oversikt over 

faktorladninger, gjennomsnitt og standardavvik for leddene i hver personlighetsfaktor. To av 

leddene i personlighetstesten ble utelatt i faktoranalysen. Disse var ”har en livlig fantasi” og 

”gjør ting på den vante måten”. Da disse ble plukket ble nevrotisisme representert av 9 ledd, 

ekstroversjon av 10 ledd, medmenneskelighet av 11 ledd, samvittighetsfullhet av 10 ledd, og 

intellekt av 8 ledd. Cronbachs alfa er 0,87 for ekstroversjon, 0,85 for medmenneskelighet, 

0,86 for nevrotisisme, 0,86 for samvittighetsfullhet og 0,56 for intellekt. Cronbachs alfa viser 

god reliabilitet/indre konsistens for personlighetstrekkene med unntak av for intellekt. Derfor 

blir denne variabelen utelatt fra analysene og diskusjonen. 

Partilfredshetsvariablene er som nevnt generell partilfredshet (GP), nærhet (N), trofasthet (T), 

negative følelser (NF), lidenskap (L) og like holdninger (LH). Cronbachs alfa er oppgitt på 

0,90 for generell partilfredshet, 0,89  for nærhet, 0,76 for trofasthet, 0,75 for negative følelser, 

0,85 for lidenskap og til sist 0,67 for like holdninger (A. Løes Narum, personlig 

kommunikasjon, 30. august, 2010). 

 4.4.2. Korrelasjonsanalyse av aktøreffekter i samme nhengen 

mellom personlighet og partilfredshet.  Tabell 6, 7 og 8 viser resultatet av 

korrelasjonsanalysene gjort på personlighets- og partilfredshetsvariablene. 

Korrelasjonsmatrisen for begge kjønnene samlet viser at det er moderat sammenheng mellom 

medmenneskelighet og generell partilfredshet, mellom medmenneskelighet og nærhet, 

mellom nevrotisisme og negative følelser og mellom nevrotisisme og like holdninger. 

Sammenhengen mellom nevrotisisme og negative følelser er størst. Selv med et så stort utvalg 

(N = 2802) er sammenhengen mellom ekstroversjon og trofasthet ikke signifikant. Negative 

følelser og nevrotisisme har et negativt forhold med alle de andre variablene. 
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Tabell 6: Korrelasjonsmatrise - sammenheng mellom personlighet og partilfredshet 

 E A N C 
Generell partilfredshet 0,16** 0,21** -0,19** 0,05* 
Nærhet 0,18** 0,21** -0,17** 0,06** 
trofasthet -0,01 0,14** -0,09** 0,12** 
Negative følelser -0,06** -0,13** 0,35** -0,08** 
Lidenskap 0,16** 0,15** -0,16** 0,07** 
Like holdninger 0,11** 0,19** -0,20** 0,12** 
** p< 0,01-nivå. (2-halet). * p< 0,05-nivå (2-halet). N = 2802. E = Ekstroversjon, A = Medmenneskelighet,        

N = Nevrotisisme, C = Samvittighetsfullhet, I = Intellekt 

Det ble noen små endringer da utvalget ble delt etter kjønn. For kvinner falt korrelasjonen 

mellom medmenneskelighet og partilfredshetsvariablene generell partilfredshet og nærhet fra 

r = 0,21, p<0,01 for begge forholdene til henholdsvis r = 0,2, p<0,01 og r = 0,18, p<0,01, noe 

som gjør at det for kvinner ser ut til å være en mindre sammenheng mellom variablene, enn 

for kjønnene samlet. Sammenhengen mellom nevrotisisme og negative følelser og like 

holdninger likner den som ble funnet før det ble skilt mellom kjønn. Det sterkeste forholdet 

for kvinner er mellom nevrotisisme og negative følelser.  

Tabell 7: Sammenhengen mellom personlighet og partilfredshet for kvinner 

 E M N S 
Generell partilfredshet 0,16** 0,20** -0,18** 0,04* 
Nærhet 0,17** 0,18** -0,17** 0,04** 
Trofasthet -0,01 0,11** -0,10** 0,11** 
Negative følelser -0,07** -0,15** 0,34** -0,09** 
Lidenskap 0,16** 0,14** -0,16** 0,09** 
Like holdninger 0,12** 0,18** -0,21** 0,09** 
** p< 0,01-nivå. (2-halet). * p< 0,05-nivå (2-halet). N = 2802. E = Ekstroversjon, A = Medmenneskelighet,        

N = Nevrotisisme, C = Samvittighetsfullhet, I = Intellekt 

Korrelasjonsmatrisen mellom personlighet og partilfredshet for menn viser at sammenhengen 

mellom nevrotisisme og partilfredshet øker. Det er en økning i korrelasjon mellom 

nevrotisisme, generell partilfredshet og nærhet for menn sammenliknet med korrelasjonen for 

kvinner. Det sterkeste forholdet for menn er sammenhengen mellom nevrotisisme og negative 

følelser. I tillegg til manglende signifikant sammenheng mellom trofasthet og ekstroversjon 

falt også sammenhengen mellom samvittighetsfullhet og lidenskap under signifikansnivået.    
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Tabell 8: Sammenhengen mellom personlighet og partilfredshet for menn 

 E M N S 
Generell partilfredshet 0,17** 0,25** -0,22** 0,06* 
Nærhet 0,18** 0,23** -0,23** 0,06** 
trofasthet -0,03 0,15** -0,13** 0,12** 
Negative følelser -0,07** -0,17** 0,33** -0,12** 
Lidenskap 0,16** 0,19** -0,16** 0,1 
Like holdninger 0,10** 0,21** -0,21** 0,17** 
** p< 0,01-nivå. (2-halet). * p< 0,05-nivå (2-halet). N = 2802. E = Ekstroversjon, A = Medmenneskelighet,           

N = Nevrotisisme, C = Samvittighetsfullhet, I = Intellekt 

 4.4.3 t-testanalyse av kjønnsforskjeller i sammenhengen 

mellom personlighet og partilfredshet.  t-testanalysen viser at det er signifikante 

kjønnsforskjeller i både personlighetstrekkene og partilfredshetstrekkene. Det må legges 

merke til at kjønnsforskjellen er liten selv om den er signifikant, som for eksempel for 

negative følelser. Tabell 9 viser resultatet av t-testen. Dette gjelder i personlighetstrekkene 

ekstroversjon, medmenneskelighet, nevrotisisme og samvittighetsfullhet og 

partilfredshetstrekkene nærhet, trofasthet og negative følelser. Kvinner rapporterte signifikant 

høyere nivå enn menn på disse nevnte trekkene. For generell partilfredshet, lidenskap og like 

holdninger ble ikke kjønnsforskjellene signifikante. 

Tabell 9. t-test av forskjeller mellom kjønn 

N = antall respondenter, M = mean/gjennomsnitt, SD =  standardavvik. E = ekstroversjon, A = medmenneskelighet, N = 

nevrotisisme, C = samvittighetsfullhet, I = intellekt, GP = generell partilfredshet, Næ = nærhet, T = trofasthet, NF = negative 

følelser, L = lidenskap, LH = like holdninger. 

Størrelsen på utvalget gjør at de fleste sammenhengene blir signifikante, selv om forskjellene 

er små. Kjønn gir forklart varians fra 6,6% for nevrotisisme til 0,4% for nærhet. Nevrotisisme,  

Menn 

 N M SD t-verdi df p-verdi 
(2-halet) 

Prosent forklart 
varians 

r 

E 1104 48,9 10,1 4,5 2800 0 0,7 0,08 
A 1104 47,2 10,5 12 2137,5 0 4,9 0,23 
N 1104 46,9 2,3 14,09 2469,6 0 6,6 0,25 
C 1104 48,0 9,5 8,56 2462,8 0 2,6 0,16 
GP 1104 49,9 9,7 0,24 2800 0,81 0,0 0 
Næ 1104 49,2 9,8 3,47 2800 0 0,4 0,07 
T 1104 49,0 10,0 4,07 2800 0 0,6 0,08 
NF 1104 48,8 9,3 5,15 2527,9 0 0,1 0,09 
L 1104 50,4 9,2 -1,61 2555.8 0,11 0,1 0,03 
LH 1104 50,0 9,8 -0,19 2800 0,85 0,0 0 
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N = antall respondenter, M = mean/gjennomsnitt, SD =  standardavvik. E = ekstroversjon, A = medmenneskelighet, N = 

nevrotisisme, C = samvittighetsfullhet, I = intellekt, GP = generell partilfredshet, Næ = nærhet, T = trofasthet, NF = negative 

følelser, L = lidenskap, LH = like holdninger. 

medmenneskelighet og samvittighetsfullhet er de faktorene som har størst andel forklart 

varians, selv om også disse er relativt små verdier. En kan konkludere med at det er en 

kjønnsforskjell i rapportert grad av ekstroversjon, medmenneskelighet, nevrotisisme, 

samvittighetsfullhet, nærhet, trofasthet og negative følelser. 

 4.4.4 Regresjonsanalyse av forholdet mellom personl ighet og 

partilfredshet.  Tabell 10 viser at personlighet har en påvirkning på partilfredshet, og 

forklart varians (R2) varierer fra 0,4 % (nærhet) til 13% (negative følelser). I de neste 

avsnittene presenteres hver av variablene i partilfredshetsskalaen for å vise hvilke 

personlighetsvariabler som har størst effekt på dem, og hvilke som utelates/ikke har betydning 

for personlighetsvariablene. 

Tabellsett 10: Regresjonsanalyse av sammenhengen mellom personlighetstrekkene og 

faktorene i partilfredshet 

Moderator R2 Const r B SE B β 
       
Modell for generell 
partilfredshet 

0,720 46,404     

   Medmenneskelighet   0,180 0,180 0,019 0,180 
    Nevrotisisme   -0,150 -0,150 0,019 -0,150 
 

Personlighet forklarer en varians i generell partilfredshet på 7% (R2 = 0,072, F(3,2798) = 

72,51, p<0,000). Det ble vist at medmenneskelighet og nevrotisisme predikerer generell 

Kvinner 

 N M SD t-verdi df p-verdi 
(2-halet) 

Prosent forklart 
varians 

r 

E 1698 50,7 9,9 4,5 2800 0 0,7 0,08 
A 1698 51,8 9,2 12 2137,5 0 4,9 0,23 
N 1698 52,0 9,9 14,09 2469,6 0 6,6 0,25 
C 1698 51,3 10,1 8,56 2462,8 0 2,6 0,16 
GP 1698 50,0 10,2 0,24 2800 0,81 0,0 0 
Næ 1698 50,5 10,1 3,47 2800 0 0,4 0,07 
T 1698 50,6 9,9 4,07 2800 0 0,6 0,08 
NF 1698 50,8 10,4 5,15 2527,9 0 0,1 0,09 
L 1698 49,8 10,5 -1,61 2555.8 0,11 0,1 0,03 
LH 1698 50,0 10,1 -0,19 2800 0,85 0,0 0 
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partilfredshet. Ekstroversjon og samvittighetsfullhet har ikke påvirkning på generell 

partilfredshet. 

 

Personlighet forklarer 7% av variansen i nærhet (R2 = 0,700, F(4,2797) = 52,30, p<0,000). 

Medmenneskelighet er det trekket som har størst effekt mens nevrotisisme og ekstroversjon 

følger deretter. Samvittighetsfullhet har ingen betydning for nærhet i parforholdet. 

Moderator R2 Const r B SE B β 
       
Modell for Trofasthet 0,048 45,667     
   Medmenneskelighet   0,163 0,188 0,021 0,188 
   Samvittighetsfullhet   0,115 0,116 0,019 0,116 
   Ekstroversjon   -0,121 -0,142 0,022 -0,142 
   Nevrotisisme   -0,074 -0,075 0,019 -0,075 
 

Også når det gjelder trofasthet har personlighet en effekt, den forklarer en varians i 

trofasthetsvariabelen på 4,9% (R2 = 0,048, F(4,2797) = 35,251, p<0,000). Også ved dette 

trekket er det medmenneskelighet som har størst betydning for varians i skalaen. Deretter 

følger ekstroversjon, samvittighetsfullhet og nevrotisisme.  

Moderator R2 Const r B SE B β 
       
Modell for Negative 
følelser 

0,133 34,087     

   Nevrotisisme   0,342 0,351 0,018 0,351 
   Medmenneskelighet   -0,132 -0,125 0,021 -0,125 
  Ekstroversjon   -0,083 0,093 0,021 0,093 
 

Personlighet har størst effekt på Negative følelser og forklarer en varians på 13% (R2 = 0,13, 

F(3,2798) = 142,65, p<0,000). Særlig nevrotisisme har en effekt her, og deretter følger 

medmenneskelighet og ekstroversjon. Samvittighetsfullhet har ikke signifikant påvirkning på 

negative følelser. 

Moderator R2 Const r B SE B β 
       
Modell for Nærhet 0,700 42,904     
    Medmenneskelighet                 0,136 0,155 0,021 0,155 
    Nevrotisisme   -0,116 -0,118 0,019 -0,018 
    Ekstroversjon   0,040 0,048 0,023 0,048 
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Moderator R2 Const r B SE B β 
       
Modell for Lidenskap 0,047 48,080     
   Nevrotisisme   -0,127 -0,129 0,019 -0,129 
   Medmenneskelighet    0,074  0,084 0,022 0,084 
   Ekstroversjon    0,072  0,083 0,022 0,083 
 

Variasjon i lidenskapsskalaen forklares av tre av de fem personlighetsfaktorene, og 

personlighet har en forklart varians på 4,8%  (R2 = 0,047, F(3,2798) = 4591, p<0,000). 

Nevrotisisme, medmenneskelighet og ekstroversjon har betydning for varians i 

lidenskapsskalaen, mens samvittighetsfullhet har i følge stegvis regresjon ingen betydning for 

lidenskap. 

Moderator R2 Const r B SE B β 
       
Modell for Like 
holdninger 

0,075 45,425     

   Nevrotisisme   -0,156 -0,161 0,019 -0,161 
   Medmenneskelighet    0,145  0,164 0,021 0,164 
   Samvittighetsfullhet    0,075  0,074 0,019 0,074 
   Ekstroversjon   -0,041 -0,049 0,023 0,049 
 

For like holdninger er det en forklart varians på 7,5% (R2 = 0,075, F(3,3798) = 45,907, 

p<0,000), og ved multippel regresjon er det medmenneskelighet som har størst 

påvirkningskraft. Det kommer frem av stegvis regresjon at ekstroversjon ikke har betydning 

for variasjon i like holdninger. 
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5 Diskusjon 
Jeg ønsker å dele kapittel fem opp i tre deler; en diskusjon rundt hvert av de fire 

personlighetstrekkene (kapittel 5.1, 5.3, 5.5 og 5.7), en del hvor jeg peker på hvordan mine 

funn kan knyttes opp til Sternberg og hans fullendte kjærlighet (kapittel 5.2, 5.4, 5.6 og 5.8), 

og en del hvor jeg ser på kjønnsforskjellene i personlighet og partilfredshet (kapittel 5.9). Før 

jeg gjør dette vil jeg imidlertid se hvilken gruppe dette studiet kan si noe om, og så gi en kort 

oppsummering av resultatene fra analysene.  

Er dette studiet representativt for resten av befolkningen? Jeg ønsket å se om det var en 

sammenheng mellom personlighet og partilfredshet, så naturlig nok ønsket jeg deltakere som 

var i et forhold. Det var også andre med annen sivilstatus som svarte på undersøkelsen, men 

disse luket jeg ut. Jeg ekskluderte også de som var under 16 år da en del spørsmål dreide seg 

om den seksuelle relasjonen. 

Dette var en nettundersøkelse. I følge Buchanan et al. (2005) er internettstudier med IPIP like 

reliable som papirutgaven. Likevel er det en del faktorer som en må være klar over ved 

internettundersøkelser. Blant annet kan det være enklere for useriøse respondenter å ta testen, 

blant annet fordi den er åpen for alle og den krever ikke engasjement og forpliktelse. 

 Det kan være et skille mellom internettbrukere og de som ikke bruker internettet. I dette 

utvalget er det forholdsvis unge personer som har respondert, og en kan derfor ikke si så mye 

om personlighet og partilfredshet hos eldre generasjoner. De som har svart på undersøkelsen 

er i relativt nye forhold, og en kan derfor ikke si så mye om sammenhengen mellom 

personlighet og partilfredshet i parforhold som har vart over lengre tid. I tillegg til å være i 

relativt nye forhold rapporterer respondentene å være ganske lykkelige i forholdet de er i. 

Dette er en konsekvens av selvseleksjon, de som er ulykkelige i forholdet har kanskje ikke 

samme motivasjon til å besvare en slik undersøkelse som de som rapporterer å være lykkelige 

i sitt parforhold. Av 2802 personer som har svart er det bare 273 som rapporterer at de er 

ulykkelige, noe som kan gi et skjevt utvalg i retning av par som er fornøyde med forholdet 

sitt. 

Det er et skjevt utvalg i forhold til kjønn, det er flest kvinner som har svart. Det må her legges 

merke til at den kjønnsforskjellen jeg fant mellom kvinner og menn, hvor kvinner skårer 

gjennomgående høyere på trekkene i studien kan relateres til skjevfordelingen mellom menn 

og kvinner i utvalget. 
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96,3% av respondentene er vokst opp i Norge, noe som trolig betyr at det nesten bare er 

nordmenn som har besvart undersøkelsen, og at det kan være en kulturell skjevhet. Jeg antar 

derfor at resultatene ikke kan si noe om personlighet og parforhold i andre etniske grupper. At 

undersøkelsen er på norsk kan i seg selv føre til at andre etnisiteter blir ekskludert på grunn av 

valg av språk i testen. 

Det dette studiet kan si noe om er sammenhengen mellom personlighet og partilfredshet hos 

relativt unge nordmenn (hvorav 61% er kvinner), i relativt nye forhold og som er lykkelige i 

parforholdet de er i. Denne gruppen er også den som behersker bruk av internett. Det er disse 

som er grunnlaget for mine uttalelser om sammenhengen mellom personlighet og 

partilfredshet.  

Så over til en oppsummering av resultatene før jeg går over til en diskusjon av sammenhengen 

mellom hvert enkelt personlighetstrekk og partilfredshet, og linken til Sternbergs fullendte 

kjærlighet. 

Faktoranalysen av personlighetsleddene viste de fem forventede faktorene. De fire første 

personlighetsfaktorene hadde Cronbachs alfa fra 0,85 (medmenneskelighet) til 0,87 

(ekstroversjon), mens intellekt hadde så lav Cronbachs alfa at jeg valgte å utelate intellekt i 

analysene.   

Korrelasjonsanalysen for begge kjønn samlet viser at det er signifikante sammenhenger 

mellom personlighetsvariablene og partilfredshetsvariablene. Bare et forhold ble ikke 

signifikant, og det gjelder forholdet mellom trofasthet og ekstroversjon. De korrelasjonene 

som er av middels styrke er mellom generell partilfredshet og medmenneskelighet (r = 0,21, 

p<0,01), mellom medmenneskelighet og nærhet (r = 0,21, p<0,01) og mellom nevrotisisme 

og like holdninger (r = 0,20, p<0,01). Den største korrelasjonen var mellom nevrotisisme og 

negative følelser (r = 0,35, p<0,01).  

Regresjonsanalysen viser at personlighet kan forklare fra 0,4% (nærhet) – 13% (negative 

følelser) av variansen (R2) i partilfredshet, og at de trekkene som har størst effekt på 

partilfredshet er nevrotisisme, medmenneskelighet og ekstroversjon. 

Da kjønnene ble separerte ble det funnet svakere korrelasjoner for kvinner enn for menn, og 

det gjelder spesielt de sammenhengene som er av middels styrke, som forholdet mellom 

medmenneskelighet og partilfredshetsvariablene generell partilfredshet, nærhet og like 

holdninger, og forholdet mellom nevrotisisme og partilfredshetsvariablene generell 
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partilfredshet, nærhet, negative følelser. Forholdet mellom nevrotisisme og like holdninger er 

likt for begge kjønn.  

t-testanalysen viser at det er kjønnsforskjeller som kan forklare noe av variansen for noen av 

trekkene. Resultatet viser små effekter, men de er likevel signifikante. En kan på bakgrunn av 

t-testanalysen konkludere med at det er en kjønnsforskjell i rapportert grad av ekstroversjon, 

medmenneskelighet, nevrotisisme, samvittighetsfullhet, nærhet, trofasthet og negative 

følelser, hvor kvinner har høyere skårer enn menn på disse variablene. Videre viser t-

testanalysen at kvinner rapporterer statistisk signifikant høyere på de fleste variablene, men 

her må en være klar over at forskjellene er små. Det lave signifikansnivået (p<0,000) kommer 

sannsynligvis av at utvalget er stort.  

Resultatene peker mot mye av det som tidligere forskning har vist – at det er en sammenheng 

mellom aktøreffekter i personlighet og hvor tilfreds en er i eget parforhold. Fordi utvalget i 

denne studien er så stort er de fleste funnene signifikante, men det må påpekes at effektene av 

personlighet på partilfredshet er små. De trekkene som skiller seg ut i forholdet mellom 

personlighet og partilfredshet er nevrotisisme og medmenneskelighet. Korrelasjonsanalysen 

for begge kjønn samlet viser at medmenneskelighet har størst korrelasjon med tre av de seks 

partilfredshetsvariablene (generell partilfredshet, nærhet og trofasthet) mens nevrotisisme har 

størst korrelasjon på de resterende tre av partilfredshetsvariablene (negative følelser, 

lidenskap og like holdninger). Regresjonsanalysen viser at medmenneskelighet har størst β-

skåre på tre av partilfredshetsvariablene (generell partilfredshet, nærhet og trofasthet) mens 

nevrotisisme hadde størst β-skåre på de resterende tre partilfredshetsvariablene (negative 

følelser, lidenskap og like holdninger). På generell partilfredshet, hvor medmenneskelighet 

har størst påvirkning, kommer nevrotisisme som nummer to (mens den kommer som trekk 

nummer tre på nærhet og trofasthet). Der hvor nevrotisisme har størst effekt kommer 

medmenneskelighet som nummer to når det gjelder negative følelser og like holdninger og 

medmenneskelighet kommer som nummer tre på lidenskap. 
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5.1 Nevrotisisme 

Analysene viser at nevrotisisme har betydning for partilfredshet. Nevrotisisme har et negativt 

forhold til alle partilfredshetsvariablene (H1) med unntak av for negative følelser hvor 

forholdet er positivt (H2) og med det er hypotese 1 og 2 bekreftet. 

Hva er det ved dette trekket som gjør at det har en slik negativ effekt? Mye av litteraturen 

rundt nevrotisisme sier noe om en forventning av spesifikke negative 

kommunikasjonsmønstre (bl.a. Karney et al., 1994; Karney og Bradbury, 1995; Donnellan et 

al., 2004) negative uttrykk (Lavee og Ben-Ari, 2004) og samspillsmønstre (Caughlin et al., 

2000; Donnellan et al., 2004). Hvordan nevrotisisme relaterer seg direkte til 

kommunikasjonsmønstre, negative uttrykk og samspillmønstre har vært utenfor rammene for 

denne oppgaven. Resultatene viser imidlertid at nevrotisisme har et middels stort positivt 

forhold til negative følelser (H2), som er i tråd med studiet av Lavee og Ben-Ari (2004). 

Dersom en person har høye skårer på nevrotisisme kan en anta at personen også har høye 

skårer på negative følelser i parforholdet. Denne effekten var den største i hele utvalget. Dette 

stemmer overens med Robins et al. (2000) som fant at negativ emosjonalitet har større effekt 

på partilfredshet enn de andre trekkene (positiv emosjonalitet og tilbakeholdenhet). Det at 

nevrotisisme er knyttet til negative følelser og også negativitet gjør at man videre kan anta at 

uttrykk av negative følelser kan føre til negativ kommunikasjon og samspillsmønstre i et 

parforhold. 

Ved analyse av gjennomsnittlig rapportering viser det seg at personene i dette utvalget 

rapporterer forholdsvis lav nevrotisisme (3,4), lavt nivå av negative følelser (2,5), og samtidig 

ganske høyt på de resterende partilfredshetsfaktorene – fra i underkant av fem til i underkant 

av seks på en skala fra 1-7. Dette kan peke på at det kanskje er slik Karney og Bradbury 

(1997), Donnellan et al. (2004) og Barelds (2005) hevder, bare med motsatt fortegn – at 

personer med lavere nevrotisismeskårer har færre negative følelser og er generelt sett ganske 

fornøyde med parforholdet sitt. Fordi jeg bruker ipserte t-skårer kan jeg imidlertid ikke si noe 

om fordeling av skårer i befolkningen generelt, bare hvordan individene i utvalget skårer i 

forhold til hverandre. 

Det er ikke så mye litteratur som har sett på sammenhengen mellom nevrotisisme og like 

holdninger. I dette studiet ble det vist en negativ sammenheng, liten men likevel signifikant. 

Forklaringen på sammenhengen blir spekulativ, og derfor noe man kan fokusere på i senere 

studier, men jeg tenker at i den grad man kan anta ulike holdninger fører til uenigheter som 
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kan utløse negative følelser eller negativitet, kan det være forklaringen på sammenhengen 

mellom nevrotisisme og like holdninger. Dette blir en digresjon; men i litteratur på 

likhet/ulikhet i personlighet og fatale attraksjoner er det ukonsekvente funn, enkelte ganger er 

likhet funnet som det mest gunstige for partilfredshet mens andre ganger er det ulikheter som 

fører til høyere partilfredshet (se for eksempel Dyrenforth et al., 2010; Furnham, 2009 og 

Gattis, Berns, Simpson og Christensen, 2004 for støtte om at ulik personlighet fremmer 

partilfredshet, og Dyrenforth et al., 2010; Felmlee, 1998; Gonzaga, Campos og Bradbury 

2007 og  Shiota og Levenson, 2007 for støtte om at lik personlighet fremmer partilfredshet). 

Problemstillingen om sammenhengen mellom like holdninger og nevrotisisme bør kanskje 

studeres i lys av lik vs. ulik personlighet i forhold til partilfredshet.  

Når det gjelder lidenskap kan det se ut til at nevrotisisme har et tvetydig forhold til denne 

faktoren.  I korrelasjonsmatrisen har selve lidenskapskategorien i mitt partilfredshetsmål en 

negativ korrelasjon med nevrotisisme. Noe forskning peker mot at den seksuelle relasjonen 

fungerer som en medierende faktor mellom nevrotisisme og partilfredshet – hvor 

nevrotisismen er mindre «skadelig» for forholdet dersom den seksuelle tilfredsheten er høy 

(Donnellan, Assad et al., 2007; Fisher og McNulty, 2008; Karney og Bradbury, 1997). 

Imidlertid viser resultatene mine at nevrotisisme har et negativt forhold til lidenskap, som kan 

tolkes som at en høy skåre på nevrotisisme påvirker lidenskap i negativ retning.  

Alt i alt ser det ut til at nevrotisisme først og fremst er negativt for parforholdet, men 

virkeligheten trenger ikke være så dyster for individene med høye nevrotisismeskårer som den 

høres ut til å være.  Slatcher og Vazire (2009) avslørte nevrotisisme som en kontekstavhengig 

variabel, og dette kan innebære at individer med høye nevrotisismeskårer ikke nødvendigvis 

opplever nevrotisismens påvirkning i selve parforholdet, men kanskje heller i andre 

situasjoner som for eksempel ved andre sosiale relasjoner eller i jobbsammenheng. Hampson 

og Goldberg (2006) viste at nevrotisisme sammen med medmenneskelighet er den 

personlighetsfaktoren som er minst stabil, slik at endring i nevrotisisme er mulig over tid. 

John et al. (2008) understreker at ingen personlighetstrekk er deterministiske og blant andre 

McCrae og Costa (1997, 2008) legger til at personlighetstrekk også reflekterer tilpasning, og 

at det kan være ulike grader å være tilpasningsdyktige på uavhengige av personlighetstrekk. I 

en av sine modeller påpeker Karney og Bradbury (1995) hvordan personlighetstrekk 

samhandler med omgivelsene – også her legges det vekt på tilpasningsferdigheter. Det kan 

kanskje tenkes at et tilpasningsdyktig individ med høy nevrotisismeskåre kan tenkes å «ha det 

bedre» enn en person med lavere nevrotisisme dersom personen ikke er tilpasningsdyktig. 
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5.2 Sternberg og nevrotisisme 

Før jeg ser på sammenhengen mellom Sternberg og de ulike personlighetstrekkene (som 

kommer senere) må jeg igjen presisere at dette kun er en teoretisk sammenheng som jeg ikke 

har testet empirisk. Sternbergs fullendte kjærlighet inneholder som nevnt alle tre 

komponentene – intimitet, forpliktelse og lidenskap. Nevrotisisme kan tenkes å ha et negativt 

forhold til intimitet. Dette er fordi intimitet kan være vanskeligere å få til med en som er fylt 

av emosjonell ustabilitet, fiendtlighet og sårbarhet, enn med en fylt av positivitet, varme og av 

emosjonell stabilitet. Nevrotisismen kan stå i veien for at andre skal uttrykke følelsene som 

ligger til grunn i intimitet, i tillegg til at det kan være vanskelig for individet å oppleve eller å 

gi uttrykk for egne følelser ovenfor de som står en nær. Nevrotisisme kan også stå i et negativt 

forhold til forpliktelse, av samme grunner som for intimitet – trekkene i nevrotisisme kan 

gjøre det vanskelig for andre å ønske å ta vare på et forhold hvis det preges av for eksempel 

ustabilitet, fiendtlighet, og negative følelser som angst og depresjon. Samtidig kan det kanskje 

være vanskelig for individer som har høye nevrotisismeskårer å knytte seg til en annen i så 

stor grad at forholdet kvalifiserer til Sternbergs «fulle kjærlighet». Den siste komponenten, 

lidenskap, antar jeg kan sammenliknes direkte fra min personlighetsskala til Sternbergs 

lidenskap. Dersom dette er tilfellet viser resultatene mine at nevrotisisme har et negativt 

forhold til lidenskap, kanskje fordi nevrotisisme gjør behovstilfredsstillelse generelt 

vanskelig. Slik kan det kanskje være at nevrotisisme har et negativt forhold til Sternbergs 

fullendte kjærlighet. 

5.3  Ekstroversjon 

Utvalget i dette studiet rapporterer seg som middels ekstroverte, de har en gjennomsnittsskåre 

på ekstroversjon på 4,8 på en skala fra en til syv og legger seg på en tredjeplass etter 

medmenneskelighet. Sammenhengen mellom ekstroversjon og trofasthet ble ikke signifikant 

– selv med et ganske stort utvalg. Likevel viser regresjonsanalysen at ekstroversjon er med på 

å forklare variansen i trofasthet.  

Den stegvise regresjonsanalysen utelukker at ekstroversjon har en effekt på like holdninger og 

generell partilfredshet, her er det andre trekk som forklarer variansen bedre enn ekstroversjon 

og derfor utelukkes denne. Ellers viser regresjonsanalysen at ekstroversjon er med på å 

forklare varians i de andre partilfredshetsvariablene. For like holdninger og generell 

partilfredshet viser korrelasjonsanalysen at ekstroversjon har en positiv korrelasjon med disse 
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variablene. Analysen viser også en sammenheng med lidenskap, negative følelser, nærhet og 

generell partilfredshet – men disse effektene er små. Selv om resultatene er signifikante er de 

mindre enn den effekten Watson et al. (2000) presenterer som funn mellom positiv affekt og 

partilfredshet. Deres korrelasjoner varierer fra r = 0,24 til r = 0,48 og er betydelig større enn 

mine korrelasjoner; fra r = 0,06 (negative følelser) til r = 0,18 (nærhet). Selv om mine funn 

gir mindre korrelasjoner kan en si at resultatene bekrefter forholdet mellom ekstroversjon og 

partilfredshet (H3). Fordi det er en negativ sammenheng mellom ekstroversjon og negative 

følelser kan en kanskje gå ut i fra at dette innebærer at det er en positiv sammenheng mellom 

ekstroversjon og positivitet (positive følelser) som Watson et al. (2004) påpeker. Dette kan 

imidlertid være galt å anta da Tobin et al. (2000) ikke fant denne sammenhengen, og da den 

negative sammenhengen mellom ekstroversjon og negative følelser er så liten som den er. 

Fordi korrelasjonen er liten, kan det være slik at dette studiet støtter resultatene Tobin et al. 

(2000) heller enn Watson et al. (2004). Barelds (2005) fant at de med høyere 

ekstroversjonsskårer rapporterte høyere partilfredshet. Fordi det brukes ipserte t-skårer kan 

dette studiet ikke si så mye om denne sammenhengen, men det kan påpekes at utvalget i 

denne studien rapporterer høy partilfredshet jevnt over, og de rapporterer høy 

medmenneskelighet og ekstroversjon, i den rekkefølgen. 

Donnellan et al. (2004) fant ingen sammenheng mellom ekstroversjon og partilfredshet, noe 

resultatet i denne studien for så vidt støtter, dersom jeg skal være streng fordi resultatene er 

små. Dyrenforth et al. (2010) rapporterte om at sammen med medmenneskelighet, emosjonell 

stabilitet (/nevrotisisme) og samvittighetsfullhet rapporterte de med høye ekstroversjonsskårer 

også høyere partilfredshet, men Dyrenforth et al. rapporterte om svært små korrelasjoner fra   

r = 0,08 og r = 0,12 mellom ekstroversjon og partilfredshet i deres studie. Til sammenlikning 

var korrelasjonen mellom ekstroversjon og generell partilfredshet r = 0,16, p< 0,01 i dette 

studiet, og jeg har større korrelasjoner å vise til enn hva de rapporterer. Slik sett bekrefter mitt 

studie Dyrenforth et al., men jeg er kritisk til å legge vekt på så små effekter.  

Hva er det ved ekstroversjon som gjør at trekket har en positiv effekt på partilfredshet (selv 

om effekten er liten)? Gitt at ekstroversjon påvirker partilfredshet og ikke omvendt (at man 

blir ekstroverte ved å være tilfreds i parforholdet) kan en tenke at de positive emosjonene, 

selskapeligheten, varmen og omgjengeligheten gjør at det er trivelig å være sammen med 

ekstroverte personer. Selskapelighet kan imidlertid knyttes til utroskap, noe som ikke er så 

positivt (Orzeck og Lung, 2005). 
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5.4 Sternberg og ekstroversjon 

Selv om funnene er små i sammenhengen mellom ekstroversjon og partilfredshet kan man se 

en sammenheng mellom ekstroversjon og Sternbergs fulle kjærlighet. Forholdet blir 

spekulativt, men analysene har vist at ekstroversjon har en sammenheng med positiv 

emosjonalitet (fordi det er en negativ sammenheng med negative følelser), i tillegg til at 

ekstroversjon jevnt over viser positive forhold til partilfredshetsvariablene (med unntak av for 

negative følelser og trofasthet).  

Dersom en kan legge vekt på dette funnet om at det er en positiv sammenheng mellom 

ekstroversjon og partilfredshetsvariablene kan det tenkes at der nevrotisisme får et negativt 

forhold til fullendt kjærlighet vil ekstroversjon få et positivt forhold til fullendt kjærlighet. Det 

kan tenkes at en med høy ekstroversjon oftere er i godt humør, positiv til det meste og har 

gode sosiale evner. Dette ville være et positivt grunnlag for å være tilfreds i et parforhold. 

Sosialiteten i ekstroversjon kan ha noe med intimitet å gjøre da individet kanskje har lettere 

for å ivareta lojaliteten som ligger til grunn i et forhold – at personen har evne til å dele, og 

holde på «hemmeligheter» i parforholdet, og slik ivareta intimiteten i parforholdet. 

Forholdet mellom ekstroversjon og  forpliktelse er litt mer tilslørt i analysene enn forventet. 

Jeg tenker at skårer på trofasthet ville si noe om sammenhengen mellom ekstroversjon og 

Sternbergs forpliktelse. Ekstroversjon er den eneste personlighetsfaktoren som ikke har en 

signifikant korrelasjon med trofasthet, verken samlet for begge kjønn, for kvinner, eller for 

menn. Regresjonsmodellen viser imidlertid at ekstroversjon er med på å forklare variansen i 

personlighet og at ekstroversjon har et negativt forhold til trofasthet. Dette kan tolkes som at 

når ekstroversjon økes, så synker trofastheten. Jeg finner at antakelsen fra Gattis et al. (2004) 

og funnet til Orzeck og Lung (2005) om at ekstroversjon kanskje kan settes i sammenheng 

med større risiko for utroskap plausibel, fordi ekstroverte i større grad enn andre kommer i 

kontakt med andre.  

Watson et al. (2000) og Heller et al. (2004) legger vekt på at ekstroversjon er en variabel hvor 

innholdet varierer ut i fra måleinstrument, og antakelsen om utroskap kan komme av at 

ekstroversjon settes i sammenheng med utroskap fordi ekstroversjon kan inneholde mangel på 

impulskontroll i enkelte måleinstrument. Dette er ikke er tilfellet i det instrumentet jeg har 

benyttet meg av eller det personlighetsmålet Orzeck og Lung (2005) brukte. De fant at 

personer som rapporterte at de var utro hadde høye skårer på ekstroversjon, men det må 

legges til at det var få personer som rapporterte at de var utro (35 av 104), og også at utvalget 
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var lite. Orzeck og Lung (2005) antar at sosialiteten og spenningssøkenen i ekstroversjon kan 

ha en sammenheng med tilbøyeligheten til utroskap, samtidig som de så at de som rapporterte 

utroskap også rangerte deres partnere lavere på ekstroversjon og medmenneskelighet. Orzeck 

og Lung antar at dette gjør at de (utro personene) oftere drar ut i sosiale sammenhenger uten 

partneren sin, og at de tenker at fordi de opplever sin partner som lavere på 

medmenneskelighet så «fortjener» de det, på en eller annen måte.  

I korrelasjonsmatrisen kommer det frem at ekstroversjon har et sterkere forhold til lidenskap 

enn hva for eksempel medmenneskelighet har, selv om korrelasjonen er liten. Her er det 

fristende å sette likhetstegn mellom Sternbergs lidenskap og lidenskap i partilfredshet, men 

disse er strengt tatt ikke det samme, da Sternbergs lidenskap inneholder mer enn det seksuelle 

forholdet – som for eksempel selvrealisering, mens lidenskapselementet i partilfredshet slik 

det måles i denne oppgaven i hovedsak beskriver tilfredshet med den seksuelle relasjonen 

mellom partene i forholdet. Likevel påpeker Sternberg at i kjærlighetsforhold er den seksuelle 

komponenten viktig. Hva det er ved ekstroversjon som gjør at denne knyttes til lidenskap er 

ikke så lett å si noe om. Kanskje handler det om evne til å kommunisere om sex på en positiv 

og åpen måte? 

Som nevnt har ekstroversjon i dette studiet positive korrelasjoner med partilfredshet med 

unntak av for negative følelser. Selv om sammenhengen mellom ekstroversjon er liten er den 

signifikant, og ekstroversjon påvirker partilfredshet på en positiv måte, både for intimitet og 

lidenskap. For forpliktelse kan det se ut til at ekstroversjon kan ha en negativ effekt. Jeg vil 

derfor konkludere med at dersom logikken rundt Sternberg og partilfredshet er gyldig, og 

funnene skal vektlegges, så kan det kanskje tenkes at ekstroversjon kan være positivt for 

forholdet, til en viss grad.  

5.5 Medmenneskelighet 

Medmenneskelighet viste seg å ha ganske stor betydning for partilfredshet. Generelt sett har 

forholdet mellom medmenneskelighet og partilfredshet positivt fortegn (H5). Om relasjonen 

mellom medmenneskelighet og partilfredshet ikke er like sterk som relasjonen mellom 

nevrotisisme og partilfredshet er medmenneskelighet et personlighetstrekk som er viktig i et 

parforhold.  Analysene viste at det positive forholdet mellom medmenneskelighet og generell 

partilfredshet, nærhet og trofasthet er sterkest (H6), mens medmenneskelighet har nest 

sterkeste korrelasjon med negative følelser og like holdninger. Det er et negativt forhold til 
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negative følelser, noe som bekrefter hypotese H7. Det må nevnes at foruten generell 

partilfredshet og nærhet er resten av korrelasjonene små. Regresjonsmodellen viste at 

medmenneskelighet hadde en effekt på alle partilfredshetsvariablene. 

I tråd med Gattis et al. (2004) viser resultatene av korrelasjonsanalysen at det er en negativ 

sammenheng mellom medmenneskelighet og negative følelser, eller i omvendt retning – det 

er en positiv sammenheng mellom medmenneskelighet og positive følelser. At Heller et al. 

(2004) fant en sammenheng mellom medmenneskelighet og partilfredshet som var like stor 

som sammenhengen mellom nevrotisisme og partilfredshet stemmer også godt med hva denne 

studien viste – medmenneskelighet og nevrotisisme er de trekkene som har størst 

sammenheng med både generell partilfredshet og flere av de andre partilfredshetstrekkene, 

selv om medmenneskelighet har litt mindre effekt enn nevrotisisme. Medmenneskelighet er 

den faktoren som har de høyeste gjennomsnittskårene, noe som kan tyde på at 

medmenneskelighet er godt representert i dette utvalget, selv om dette ikke sier så mye om 

utvalget i forhold til befolkningen (pga. ipserte t-skårer). Utvalget har høye 

gjennomsnittskårer på partilfredshetsvariablene, og derfor tenker jeg at jeg kanskje kan 

konkludere med at det er en sammenheng mellom rapportert medmenneskelighet og 

rapportert partilfredshet – personer med høy medmenneskelighet rapporterer også høyere 

partilfredshet.  Korrelasjonen mellom medmenneskelighet og generell partilfredshet er den 

nest største korrelasjonen, etter korrelasjonen mellom nevrotisisme og negative 

samhandlinger. Dette stemmer godt med Dyrenforth et al. (2010) sine studier, hvor de fant en 

sammenheng mellom medmenneskelighet og partilfredshet. Donnellan et al. (2004) fant at 

medmenneskelighet hadde en negativ sammenheng med negative samhandlinger, mens jeg 

fant et negativt forhold mellom medmenneskelighet og negative følelser. Det må legges til at 

dette er en liten korrelasjon. 

Korrelasjonen mellom medmenneskelighet og nærhet er den tredje største korrelasjonen. 

Nærhet er et mål som alene ikke har blitt testet spesifikt i litteraturen. Likevel er ikke dette en 

overraskende effekt. Nærhet innebærer blant annet evne til å dele de innerste tanker og 

følelser med partneren sin, å trives i hverandres selskap og å ha en effektiv 

problemløsningsstrategi, så at medmenneskelighet er et sentralt trekk her er naturlig. Å føle 

omsorg for andre og å få andre til å slappe av i samspill med en er elementer i 

medmenneskelighet. De fleste som slapper av i samspill med andre vil kanskje ikke være på 

vakt like mye som personer i samspill med mennesker med høy nevrotisisme. Ved å skape den 

varme atmosfæren kan en tenke at medmenneskelighet vekker noe i andre som gjør dem 
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mottakelige for den typen tilnærmelser som nærhet inneholder. I dette tilfellet snakker jeg om 

partnereffekter som egentlig er utenfor denne oppgavens rammer, men jeg må trekke 

oppmerksomhet mot at medmenneskelighet er det eneste trekket som har en sterkere 

partnereffekt enn aktøreffekt (Barelds, 2005) og hvor det er viktig for sammenhengen mellom 

medmenneskelighet og partilfredshet at partneren også har høy medmenneskelighet (Barelds, 

2005; Dyrenforth et al., 2010). Sammenhengen mellom medmenneskelighet og partilfredshet 

som partnereffekt må utforskes mer grundig ved senere anledninger. 

Den siste sammenhengen hvor medmenneskelighet er det trekket som har størst effekt, er på 

trofasthet. Dette velger jeg å ikke gå nærmere inn i fordi korrelasjonen er veldig liten, men det 

er naturlig at medmenneskelige individer også rapporterer å være trofaste til sin partner. Selv 

om medmenneskelighet innebærer å like å være sammen med andre, har dette trekket ikke den 

samme selskapeligheten og spenningssøkenen som ekstroversjon kanskje har, noe som kan 

være årsak til at medmenneskelighet har et positivt heller enn negativt forhold til trofasthet. 

5.6  Sternberg og medmenneskelighet 

I forhold til Sternbergs kjærlighetsteori kan en tenke seg at medmenneskelighet er et sentralt 

element for både intimitet, lidenskap og forpliktelse. De varme følelsene som ligger til grunn 

for intimitet kan innholdsmessig knyttes til medmenneskelighet, hvor elementer 

varme/affeksjon, ydmykhet/beskjedenhet, generøsitet og mildhet altruisme, ømhet og tillit 

(John et al., 2008). Som nevnt har medmenneskelighet en sammenheng det er verdt å nevne 

både med generell partilfredshet og nærhet. Jeg tenker at begge disse faktorene inneholder 

noe av essensen i Sternbergs intimitet. Generell partilfredshet tenker jeg er forenelig med 

intimitetskomponenten fordi intimitet er en generell faktor i de aller fleste nære forhold. I 

tillegg tenker jeg at nærhet til en annen handler om å være emosjonelt intim – dele private 

tanker og følelser, gjensidig respekt og kjærlighet. Det kan se ut til at medmenneskelighet i 

hovedsak dekker intimitetskomponenten i Sternbergs modell. 

Medmenneskelighet har en positiv korrelasjon med lidenskap, og regresjonsmodellen viser et 

positivt forhold mellom faktorene. Dette innebærer at medmenneskelige individer rapporterer 

høyere lidenskap enn individer med lav medmenneskelighet, og at man kan forvente at grad 

av lidenskap øker i takt med økning i medmenneskelighet.  
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Medmenneskelighet har en positiv korrelasjon med trofasthet, og regresjonsmodellen viser at 

økning i medmenneskelighet fører til økning i trofasthet. Man kan derfor tenke seg at 

individer med høyere skårer på medmenneskelighet også står sterkere i forhold til forpliktelse 

til en annen.  

Medmenneskelighet kan sies å ha en sammenheng med alle tre elementene i Sternbergs 

fullendte kjærlighet; intimitet, lidenskap og forpliktelse. Dette trekket ser derfor ut til å være 

det ideelle trekket å ha høye skårer på når det kommer til parforhold og egen tilfredshet i 

parforhold. Høy medmenneskelighet trenger ikke nødvendigvis predikere det ”perfekte 

parforhold” selv om en selv har høy medmenneskelighet. Dette er fordi vi ikke bare påvirkes 

av egne personlighetstrekk, men også partnerens sine personlighetstrekk, i tillegg til at det 

ikke nødvendigvis er positivt for parforholdet at begge parter har like høy 

medmenneskelighet. 

Selv om det er en mulighet for at medmenneskelighetens effekt på Sternbergs fullendte 

kjærlighet kanskje kan overskygges av partner- eller likhetseffekter, vil jeg konkludere med at 

medmenneskelighet har en positiv sammenheng med fullendt kjærlighet slik den beskrives av 

Sternberg. 

5.7 Samvittighetsfullhet  

Samvittighetsfullhet er det trekket som har færrest funn i forhold til partilfredshet. 

Samvittighetsfullhet har to korrelasjoner i korrelasjonsmatrisen som jeg kan trekke frem r = 

0,12 for trofasthet og r = 0,12 for like holdninger. Selv om dette er de største korrelasjonene 

mellom samvittighetsfullhet og partilfredshet er dette små korrelasjoner. Regresjonsmodellen 

utelater samvittighetsfullhet i fem av de seks partilfredshetskategoriene hvor partilfredshet ser 

ut til å forklares bedre av de andre fire personlighetsfaktorene enn samvittighetsfullhet. Bare 

for like holdninger er samvittighetsfullhet med på å forklare variansen. Det kan derfor se ut til 

at samvittighetsfullhet har veldig liten effekt på partilfredshet, selv om samvittighetsfullhet er 

et trekk som ser ut til å være ønsket i en partner (Furnham, 2009). Heller et al. (2005) kaller 

samvittighetsfullhet en av «the Big Three» i forhold til partilfredshet, noe mine funn ikke 

støtter. Kort oppsummert fant jeg at samvittighetsfullhet ikke har så mye å si for 

partilfredshet.  
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Spørsmålet som må stilles handler om hvorfor jeg ikke fant det samme som andre forskere har 

funnet. Det er fristende å si at dette kan komme av bruk av ulike måleinstrumenter, men 

ettersom Barelds (2005), Dyrenforth et al. (2010), Gattis et al. (2004), og Watson et al. (2000) 

har brukt måleinstrumenter på personlighet som likner NEO-PI-R, noe jeg også har gjort (se 

appendiks, tabell 1) kan jeg ikke tillegge personlighetsmålet noen effekt. Jeg kan heller ikke 

tillegge partilfredshetsmålet særlig effekt heller da de overnevnte studiene varierer i bruk av 

partilfredshetsmål. I tillegg repliserer jeg andre funn med det partilfredshetsmålet jeg bruker, 

noe som støtter opp under at forskjellen mellom mine og deres resultater ikke kommer av 

ulikt partilfredshetsmål. Det kommer imidlertid frem for meg at årsak til forskjellen mellom 

mine og andres resultater på sammenhengen mellom samvittighetsfullhet og partilfredshet kan 

komme av styrken på forskjellene som kommer frem. Både Barelds (2005) og Gattis et al. 

(2004) rapporterer veldig små effekter, noe jeg også finner. Resultatene viser tross alt en 

sammenheng, selv om den er svært liten. Watson et al. (2000) rapporterer om større effekter, 

men bare i sitt ugifte utvalg – for gifte par fant de ingen sammenheng mellom personlighet og 

partilfredshet. Resultatene fra denne studien kan kanskje ses på som motsatt av det Watson et 

al. (2000) rapporterer da jeg finner svært små korrelasjoner i et utvalg hvor 67% er ugifte par.  

Jeg repliserer altså ikke Watson et al. (2000) sine funn i særlig stor grad. 

Når det gjelder tanker om hvorfor jeg finner svært små sammenhenger mellom 

samvittighetsfullhet og partilfredshet tenker jeg at det kanskje kan komme av at jeg ikke har 

sett på medierende faktorer. Gattis et al. (2004) viste i sitt studie at livstilfredshet medierte 

forholdet mellom samvittighetsfullhet og partilfredshet noe jeg tenker er fornuftig. Dersom 

samvittighetsfullhet medieres via generell livstilfredshet vil ikke forholdet komme særlig til 

syne i dette studiet. Dette kan være årsaken til at jeg fant veldig små sammenhenger mellom 

disse faktorene. Samvittighetsfullhet innebærer blant å gjøre oppgaver i tide og å holde orden, 

noe en kan tenke seg reduserer stress i hverdagen da en har mer orden på ting, men dette kan 

like gjerne føre til økt stress da pliktene kan bli overveldende. Begge disse egenskapene kan 

naturlig nok påvirke livstilfredshet og følgelig kanskje også partilfredshet. Donnellan et al. 

(2004) påpekte at samvittighetsfullhet kan være positivt for partilfredshet fordi dette trekket 

kan være med på å dele plikter og arbeidsoppgaver på en positiv måte i tillegg til at 

arbeidsoppgavene også blir utført, og slik føre til færre uenigheter og krangler, som igjen kan 

føre til høyere partilfredshet. 

Jeg konkluderer med at samvittighetsfullhet har liten sammenheng med partilfredshet, og at 

samvittighetsfullhet generelt sett forklarer mindre av variansen i partilfredshet enn de andre 
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personlighetstrekkene. På grunnlag av dette konkluderer jeg med at resultatene delvis støtter 

hypotese 8, men at hypotesen (H8) ikke støttes fullt ut. 

5.8 Sternberg og samvittighetsfullhet  

Når det kommer til sammenhengen mellom Sternbergs kjærlighetsteori og 

samvittighetsfullhet har jeg vansker med å se en teoretisk sammenheng, og da studiet viser 

samvittighetsfullhet jevnt over har veldig små sammenhenger med partilfredshet er det ikke så 

mye som støtter opp under at samvittighetsfullhet er viktig for partilfredshet. 

Samvittighetsfullhet dreier seg mer om det praktiske i forholdet, som for eksempel å gjøre 

husarbeid når det trengs. Dette trenger ikke ha så mye med fullendt kjærlighet eller intimitet, 

forpliktelse og lidenskap. Jeg trekker derfor konklusjonen om at samvittighetsfullhet ikke har 

noe å si for Sternbergs fullendte kjærlighet. 

5.9 Sammenhengen mellom kjønn, personlighet og 
partilfredshet. 

Resultatene viste at kvinner generelt skårer høyere på både personlighetstrekkene og på 

partilfredshetstrekkene. Forskjellen mellom kjønn er signifikant, men liten. 

Korrelasjonsanalysen viser at menn har flere korrelasjoner på over 0,2 enn kvinner, og for de 

variablene med middels korrelasjoner viser funnene at menn har større korrelasjoner enn 

kvinner. Dette stemmer overens med litteraturen som peker på at menn påvirkes i større grad 

enn kvinner av personlighet på partilfredshet (Watson et al., 2000) 

Korrelasjonsanalysen viser at det er en negativ sammenheng mellom nevrotisisme og 

lidenskap for både kvinner og menn r = -0,16, p<0,01 for begge kjønn. Dette bekrefter 

hypotese 10 (H10) som innebærer at nevrotisisme har en negativ sammenheng med seksuell 

tilfredshet (lidenskap) hos både kvinner og menn.  

Hypotese 11 (H11) antar at det skal være en sammenheng mellom ekstroversjon og 

partilfredshet for menn. Det ble funnet en sammenheng mellom ekstroversjon og 

partilfredshet hos menn, men denne sammenhengen ble også funnet hos kvinner, dog med et 

noe svakere korrelasjonsforhold. Forskjellene er imidlertid så små at det ikke er nødvendig å 

se nærmere på dem. Burde det vært en kjønnsforskjell? Dersom måleinstrumentet på 

personlighet i denne testen liknet på for eksempel Eysencks personlighetsinstrument ville jeg 
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forventet at menn skulle ha høyere skårer på ekstroversjon, men også at forholdet mellom 

ekstroversjon og partilfredshet da ville vært negativt på grunn av impulsivitets- og 

aggresjonselementene. Når dette ikke er tilfellet, og ekstroversjon i stor grad inneholder 

positive trekk som selskapelighet, positive emosjoner og varme er det ingen grunn til at det 

skulle være forskjeller mellom kjønnene. 

Litteraturen pekte mot at det vil være en sammenheng mellom medmenneskelighet og 

partilfredshet hos menn, men ikke hos kvinner (H12). Dersom dette er tilfellet tenker jeg at 

det er litt uventet gitt kjønnsrollefordelingen i vestlig kultur. Selv om likestillingen har 

kommet et godt stykke er det fortsatt forventet at kvinnen er den «myke» part, som kanskje 

kan karakteriseres av høy medmenneskelighet, og sådan lett påvirkelig, slik at hennes 

partilfredshet påvirkes av hennes medmenneskelighet, og ikke omvendt. Resultatene mine 

viser at korrelasjonen mellom menn og generell partilfredshet er størst (r = 253, p<0,01 versus 

r = 195, p<0,01) men at kjønnsforskjellen ikke er stor. Korrelasjonsanalysene (tabell 7 og 8 

s.38) viser at menn har høyere korrelasjoner mellom medmenneskelighet og alle 

partilfredshetsfaktorene enn kvinner, men funnene kan ikke støtte hypotesen om at effekten 

finnes for menn og ikke kvinner, da kjønnsforskjellen er liten. Det er fornuftig at det er en 

sammenheng mellom trekkene for begge kjønn da medmenneskelighet i all hovedsak 

inneholder positive trekk vendt mot sosiale relasjoner som altruisme, ømhet og affeksjon. Det 

er nok heller ikke uventet dersom medmenneskelighet skulle vise seg å ha partnereffekter på 

partilfredshet (som Barelds, 2005 viser). 

Det eneste trekket hvor litteraturen kun har funnet en sammenheng for kvinner i forholdet 

mellom personlighet og partilfredshet er for samvittighetsfullhet. Mine analyser viser at 

sammenhengen mellom samvittighetsfullhet og partilfredshet er veldig liten, samtidig som 

menn faktisk har større sammenhenger mellom disse variablene enn hva kvinner har. Det må 

presiseres at funnene på disse variablene er små. For kvinner varierer korrelasjonene fra r = 

0,037, p<0,05 (generell partilfredshet) til r= 0,110 p<0,01(trofasthet), mens menn varierer fra 

r = 0,059, p<0,05 (nærhet) til r= 0,118 (trofasthet) og r = -0,118, p<0,01 for begge. Jeg finner 

for så vidt støtte for hypotese 12 (H12), men effektene er små, og forholdet gjelder også for 

menn. 
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6 Styrker og svakheter ved studien 
Dette studiet har en del begrensninger og en del styrker. En av styrkene er at det er et stort 

antall respondenter som har besvart spørreundersøkelsen, noe som gir mer statistisk «power». 

En annen styrke er kanskje at utvalget er så homogent som det er – dersom det hadde vært 

mer spredning på tvers av alder og etnisitet hadde kanskje resultatene vært mer variable. Dette 

kan imidlertid også være en svakhet – utvalget er ikke like representativt som det ville vært 

dersom det var større variasjoner på respondentene. Blant annet kan jeg ikke si noe om hvilke 

personlighetsfaktorer eller partilfredshetsfaktorer som er krefter i et «dårlig» forhold fordi det 

er så få respondenter som rapporterer å være ulykkelige. Jeg får ikke sett om mye negative 

følelser og høy nevrotisisme faktisk fører til utilfredshet, men bare at denne 

personlighetsvariabelen er minst tilstedet i utvalget med lykkelige respondenter. 

Personlighetspsykologi er en av fagdisiplinene som baserer seg på selvrapportering eller 

andres vurderinger av ens personlighet. Dette kan være en svakhet da sjansene for feil i 

rapporteringen er relativt stor. I tillegg kan det forekomme «tullesvar», sosial ønskelighet, 

misforståelser av spørreskjemaet og så videre. Dette kan selvfølgelig føre til svar som 

påvirker reliabiliteten i studiet noe som kan være tilfellet i dette studiet, men jeg tenker at 

dette er en av svakhetene med personlighetsforskning man må godta og heller forsøke å 

overkomme ved å for eksempel se på datamaterialet før analysene for å ekskludere 

respondenter som ikke fremstår som seriøse, slik det ble gjort i dette studiet. I gjennomgangen 

av datamaterialet ble det plukket ut noen få respondenter på bakgrunn av ukonsekventheter i 

svarene, men for det meste virket svarene seriøse. Selvrapportering ser ikke ut til å være en 

svakhet i dette studiet.  

Personlighetsskalaen som er brukt i dette studiet er blitt brukt i andre studier og går for å være 

et reliabelt personlighetsinstrument, noe som er en styrke. Partilfredshetsinstrumentet har 

derimot ikke vært brukt tidligere. Dette er laget av Løes Narum, Gran og Schioldborg, (A. 

Løes Narum, personlig kommunikasjon, 30. august 2010). Deres faktoranalyse viste seks 

partilfredshetsfaktorer, og alle hadde en god Cronbachs alfa. Det er en svakhet at jeg ikke kan 

sammenlikne dette instrumentet med de instrumentene brukt i tidligere forskning, men det må 

legges til at heller ikke tidligere forskning har vist konsekventhet i bruk av partilfredshetsmål. 

Jeg tenker derfor at fordi den indre konsistensen i partilfredshetsskalaen er så høy som den er 

peker dette mot at partilfredshetsinstrumentet er et reliabelt mål på partilfredshet.  
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En svakhet i denne oppgaven er at jeg støtter meg på en teoretisk sammenheng mellom 

personlighet og Sternbergs fullendte kjærlighet. En fordel er at noen av partilfredshetsleddene 

er hentet fra Barnes og Sternberg (1997), men partilfredshetsinstrumentet har også hentet ledd 

fra andre steder. Den faktiske sammenhengen mellom personlighet og Sternbergs fullendte 

kjærlighet har jeg ikke fått testet, og sammenhengen mellom disse er bare på «face-value». 

Om sammenhengen er valid vet jeg ikke. 

Det er knyttet begrensninger mot de analysene jeg har valgt å benytte meg av. Dette er et 

tverrsnittstudie, og jeg kan derfor ikke si noe om årsakssammenhenger mellom variablene 

eller noe om hvordan personlighetsprosesser påvirker partilfredshet over tid. Studiet kan bare 

uttale seg om sammenhengen mellom personlighet og partilfredshet akkurat på det tidspunktet 

datamaterialet ble samlet inn. Korrelasjonsanalysene viser bare styrken og retningen på 

forholdet, mens den stegvise multiple regresjonsmodellen peker på om personlighet er med på 

å forklare variansen i partilfredshet. Ved å anvende korrelasjonsanalyse og regresjonsanalyser 

antar jeg at det er et lineært forhold mellom variablene – at en endring på 1 fra fire til fem på 

rangering av personlighetstrekk tilsvarer en endring på 1 fra fem til seks. Videre vekter både 

korrelasjonsanalysen og regresjonsanalysen alle leddene likt - noe som kanskje ikke alltid er 

riktig. Et annet poeng er at det kan være andre variabler som påvirker resultatet som ikke 

kommer til syne i mine analyser. Blant annet har jeg ikke testet for medierende faktorer som 

litteraturen peker på kan påvirke forholdet mellom personlighet og partilfredshet.  

Det er en svakhet at det i litteraturen brukes mange forskjellige mål på både personlighet og 

partilfredshet, slik at det ikke er gitt at andres resultater kan sammenliknes med mine, og dette 

gjelder spesielt for partilfredshetsinstrumentet.  

Til tross for disse svakhetene og utvalgets homogenitet repliserer jeg mye av hva annen 

litteratur oppgir. Resultatene varierer fra små til middels korrelasjoner og effekter. De aller 

fleste forholdene mellom variablene er signifikante, noe som er en styrke ved studiet. 

Nevrotisisme ser ut til å ha en negativ effekt på partilfredshet, mens medmenneskelighet og 

ekstroversjon (til en viss grad) har et positivt forhold til partilfredshet. Samvittighetsfullhet 

har minst sammenheng med partilfredshet av de fire personlighetstrekkene, og både 

korrelasjoner og β-skårer for dette trekket er små. Nevrotisisme og medmenneskelighet er de 

to faktorene som er mest betydningsfulle for partilfredshet. Den beste kombinasjonen av 

personlighetstrekk for å sikre egen partilfredshet er aktøreffekter på emosjonell stabilitet, 

medmenneskelighet og noe ekstroversjon. 
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7 Konklusjon 
Jeg konkluderer med at personlighet har en betydning for partilfredshet, og da særlig 

nevrotisisme og medmennnskelighet. Det er nok likevel andre faktorer som også har 

betydning for våre nære relasjoner da regresjonsmodellen viste at personlighet har en høyeste 

forklart varians på partilfredshet på 7%. Hvis vår tilfredshet i parforholdet skulle ligge andre 

steder enn i vår personlighet, hvor skulle da nøkkelen til det «perfekte» parforholdet være? 

Jeg tenker at elementer som fleksibel tilpasning til hverandre, tilknytningsstil fra 

barndommen, tillit til hverandre, god samhandling, evne til god kommunikasjon, felles 

interesser, god ansvarsfordeling og godt fellesskap, som å være sammen om et prosjekt av en 

eller annen form – barn, politikk, engasjement i nærmiljøet, akademiske interesser eller 

liknende – kunne være en del av denne «nøkkelen». Jeg tenker også at utforsking i forhold til 

inn- og utgrupper, hvor paret danner en dyade hvor deres forhold er noe annerledes enn de 

«andre», noe som bare de har, også kan bidra til å beskrive parforhold. Selvsagt gjelder 

tanken om inn- og utgrupper bare i en mild versjon. Å være det paret som alene står mot 

resten av verden kan nok knytte partene tettere sammen, men fremmer neppe et godt 

parforhold. Partner- og likhetseffekter bør kartlegges for de nevnte elementene. Kanskje viser 

det seg at aktøreffektene ikke er nok for å beskrive tilfredshet i et parforhold. 

Hvis senere forskning skal ta opp tråden fra dette studiet kan det å utforske nærmere hvilken 

effekt medmenneskelighet har på partilfredshet være en interessant problemstilling. Å se 

effekten av medmenneskelighet over tid hadde også vært interessant. Medierende faktorer 

mellom medmenneskelighet og partilfredshet burde kanskje kartlegges. Det er også 

interessant å se på partnereffekter og likhetseffekter for dette trekket. Kan det være slik at høy 

medmenneskelighet er det beste for parforhold, både ved aktør, partner og likhetseffekter?  

De samme elementene kan også være et tema for nevrotisisme og ekstroversjon, og jeg tenker 

at spesielt forholdet mellom ekstroversjon og elementer som utroskap er en interessant 

problemstilling. Er ekstroversjon positivt eller negativt for forholdet, og er det partner- og 

likhetseffekter? 

Nevrotisisme har jevnt over vist seg å være negativt for parforholdet, men enkelte studier har 

vist at medierende faktorer kan være en beskyttelse for nevrotisismens negative påvirkning på 

partilfredshet og parforholdet. Senere forskning kan fokusere på disse medierende faktorene. 
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Også partner- og likhetseffekter kan være interessant i dette forholdet. Kanskje disse effektene 

kan være medierende faktorer i seg selv? 
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Vedlegg/Appendiks 
Tabellsett 1. Sammenlikning av IPIP og NEO-PI-R 

Ekstroversjon 
NEO-PI-R (30 fasetter) IPIP NEO-PI-R (5 domener, 20 

ledd) 

Make friends easily Får lett nye venner Make friends easily 
Avoid contact with others Finner det vanskelig å nærme 

seg andre 
Find it difficult to approach 
others 

Talk to a lot of different 
people at parties 

Snakker med mange på fest Talk to a lot of different 
people at parties 

Keep in the background Holder meg i bakgrunnen Keep in the background 
Don't like to draw 
attention to my self 

Liker ikke å tiltrekke meg 
oppmerksomhet 

Don't like to draw attention to 
my self 

 Er ikke så pratsom Don't talk a lot 
 Kan fange andres  

oppmerksomhet 
Know how to captivate 
people 

 Starter samtaler Starts conversations 
 Liker å være midtpunkt Don't mind being the center 

of attention 
 Er festens midtpunkt Am the life of the party 
 

Nevrotisisme 
NEO-PI-R (30 fasetter) IPIP NEO-PI-R (5 domener, 20 ledd) 

Worry about things Bekymrer med over ting Worry about things 
Get stressed out easily Blir lett stresset Get stressed out easily 
Get angry easily Blir lett sint Seldom get mad (reversert) 
Get upset easily Blir lett urolig Remain calm under pressure 

(reversert) 
Have frequent mood 
swings 

Har varierende humør Have frequent mood swings 

Am easily intimidated Føler meg lett truet Feel threatened easily 
Panic easily Får lett panikk Panic easily 
 Sutrer over ting  
 Ser lyst på livet Seldom feel blue 
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Medmenneskelighet 
NEO-PI-R (30 fasetter) IPIP NEO-PI-R (5 domener, 20 

ledd) 

Love to help others Liker å hjelpe andre  
Am concerned about 
others 

Føler lite omsorg for andre 
(reversert) 

 

Have a good word for 
everyone 

Har noe godt å si til alle Have a good word for everyone 

Make people feel 
uncomfortable 

Får andre til å slappe av 
(reversert) 

Make people feel at ease 

Take no time for others Tar meg tid til andre 
(reversert) 

 

Am not interested in other 
peoples problems 

Er ikke interessert i andres 
problemer 

 

 Er glad  
 Er på god fot med nesten alle  
 Viser takknemlighet  
 Er interessert i andre 

mennesker 
 

 Spør hvordan andre har det  
 

Samvittighetsfullhet 
NEO-PI-R (30 fasetter) IPIP NEO-PI-R (5 domener, 20 ledd) 

Like order Liker orden  
Like to tidy up Liker å rydde  
Do things according to a 
plan 

Legger planer og holder 
meg til dem 

Make plans and stick to them 

Often forget to put things 
back in their proper place 

Glemmer ofte å sette ting 
tilbake på plass 

 

Leave my belongings 
around 

Lar tingene mine ligge og 
flyte 

 

Do just enough work to 
get by 

Gjør ting litt halvveis 
 

Don't see things trough 

Get chores done right 
away 

Får gjøremål unna med en 
gang 

Get chores done right away 

Am always prepared Er alltid forberedt Am always prepared 
 Glemmer pliktene mine Shirk my duties 
 Lager rot av ting Make a mess of things 
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Intellekt  
NEO-PI-R (30 fasetter) IPIP NEO-PI-R (5 domener, 20 

ledd) 

Love to read challenging 
material 

Liker å lese utfordrende stoff  

Have a rich vocabulary Har et rikt ordforråd Have a rich vocabulary 
Can handle a lot of 
information 

Kan håndtere mye informasjon  

Have difficulty understanding 
abstract ideas 

Har problemer med å forstå 
abstrakte ideer 

Have difficulty 
understanding abstract ideas 

Avoid difficult reading 
material 

Unngår vanskelig lesestoff  

 Er full av ideer  
 Forstår ting fort  
 Tar ting fort  
 

Tabellsett 5: Oversikt over faktorladninger og innhold i personlighetsfaktorene 

Faktor 1: Ekstroversjon 
(9,84% forklart varians etter rotering). 

 

ID Faktorladning  Påstand/ spørsmål M SD Cronbachs  
 

E1 0,737 Snakker med mange på 
fest 

5,17 1,49 Alpha 

E2 (M) 0,654 (0,307) 
 

Kan fange andres 
oppmerksomhet 

5,63 1,23 0,869 

E3 -0,67 Holder meg i bakgrunnen 3,43 1,59  

E4 (M) 0,671 (0,343) Starter samtaler 5,4 1,35  

E5 (M) 0,585 (0,395) Får lett nye venner 5,03 1,5  

E6 0,73 Liker å være midtpunkt 4,3 1,65  
E7 0,771 Er festens midtpunkt 3,76 1,53  
E8 -0,499 Liker ikke å tiltrekke meg 

oppmerksomhet 
3,72 1,74  

E9 -0,649 Er ikke så pratsom 2,96 1,66  
E10 
(N) 

-0,492 (0,328) 
 

Finner det vanskelig å 
nærme meg andre 

2,93 1,63  
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Faktor 2: medmenneskelighet 
(10,26% forklart varians etter rotering) 

ID Faktorladning Påstand/ spørsmål M SD Cronbachs  
M1 (E) 0,649 (0,322) Er interessert i mennesker 5,92 1,11 Alpha 

M2 0,740 Tar meg tid til andre 5,69 1,09 0,853 
M3 -0,543 Føler lite omsorg for andre 1,99 1,37  
M4 0,723 Liker å hjelpe andre 6,05 0,96  
M5 0,541 Er på god fot med nesten alle 5,68 1,12  
M6 -0,539 Er ikke interessert i andres 

problemer 
2,33 1,41  

M7 0,624 Har noe godt å si til alle 5,15 1,3  
M8 0,706 Spør andre hvordan de har det 5,69 1,17  
M9 0,647 Viser takknemlighet 5,96 0.99  
M10(N) 0,461 (-0,392) Er glad 5,9 1,04  
M11 0,510 Får andre til å slappe av 5,05 1,22  
 

Faktor 3; Nevrotisisme 
(9,74% forklart varians etter rotering) 

ID Faktorladning Påstand/ spørsmål M SD Cronbachs Alpha  
N1 0,601 Har varierende humør 4,45 1,71 0,862 
N2 0,705 Bekymrer meg over ting 4,65 1,77  
N3 0,681 Føler meg lett truet 3,23 1,68  
N4 (M) -0,554 (0,359) Ser lyst på livet 5,66 1,27  
N5 0,794 Blir lett urolig 3,88 1,8  
N6 0,740 Blir lett stresset 3,74 1,76  
N7 0,667 Sutrer over ting 2,94 1,58  
N8 0,591 Blir lett sint 3,48 1,78  
N9 0,707 Får lett panikk 2,59 1,49  
 

Faktor 4: Samvittighetsfullhet 
(9,13% forklart varians etter rotering) 

ID Faktorladning  Påstand/ spørsmål M SD Cronbachs Alpha  
S1 (I) 0,554 (0,314) Er alltid forberedt 4,72 1,35  
S2 0,740 Får gjøremål unna med én 

gang 
4,39 1,6  

S3 0,649 Legger planer og holder meg 
til dem 

4,71 1,49  

S4 -0,536 Glemmer pliktene mine 3,09 1,64  
S5 -0,598 Gjør ting litt halvveis 3,33 1,61  
S6 0,671 Liker orden 5,71 1,17  
S7 -0,685 Glemmer ofte å sette ting 

tilbake på plass 
3,45 1,75  

S8 0,640 Liker å rydde 4,37 1,69  
S9 -0,745 Lar tingene mine ligge og flyte 3,25 1,68  
S10 -0,724 Lager rot av ting 2,97 1,58  
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Faktor 5: Intellekt 
(7,79% forklart varians etter rotering)                  

      
ID Faktorladning  Påstand/ spørsmål M SD Cronbachs Alpha  
I1 -0,594 Unngår vanskelig lesestoff 2,94 1,75 0,563 

I2 0,746 Forstår ting fort 5,74 1,07  
I3 0,673 Liker å lese utfordrende 

stoff 
5,14 1,6  

I4 -0,536 Har problemer med å 
forstå abstrakte idéer 

2,89 1,58  

I5 0,769 Tar ting fort 5,81 1,1  
I6 0,758 Kan håndtere mye informasjon 5,67 1,15  
I7 0,675 Har et rikt ordforråd 5,26 1,25  
I8 (E) 0,372 (0,303) Er full av idéer 5,17 1,37  
Denne lader ikke til noen 
faktor.  

Har en livlig fantasi 5,52 1,45  

Denne lader ikke til noen 
faktor  

Gjør ting på den vante måten 4,65 1,4  

 

Tabell 11.oversikt over forfattere og anvendt måleinstrument 

Forfattere År  Personlighets-
instrument 

Partilfredshets- 
instrument 

Andre instrumenter 

 
Assad et al. 

 
2007 

  Optimism: Life 
orientation test. 
Cooperative Problem 
solving test 

Barelds (study1) 2005 Dutch personality 
questionnaire 

Dutch relationship 
questionnaire 

 

Barelds (study2) 2005 Five factor personality 
inventory (FFPI) 

Dutch relationship 
questionnaire. 

 

Caughlin et al. 2000 Trait anxiety – part of 
16 Personality Factor 
Questionnaire 
 Negativity, interview, 
diary 

Marital Opinion 
Questionnaire 

 

Donnellan et al. 2004 NEO-FFI Questionnaire reports 
Marital quality 
Marital sexual 
satisfaction 

Observer reports 
about negative marital 
interactions 

Donnellan et al. 2007 Multidimensional 
personality 
questionnaire 

Frequency rating 
behavior. High 
hostile/low warmth 
interactions 

Sexual satisfaction 
scale developed for 
this project. 
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Nortons quality of 
marriage index 

Dyrenforth et al. 2010 HILDA 
BFI 

Question; How satisfied 
are you? 

 

Fisher & 
McNulty 

 
2008 

Nevroticism, subscale 
from Big Five 
Personality Inventory 

Semantic Differential Sexual satisfaction: 
Index of sexual 
satisfaction 
Diary over 
satisfaction with 
various specific 
relationship domains 

Furnham 2009 Big five questionnaire 
(15-items) 

 unknown 

Gattis et al. 2004 NEO-FFI Marital satisfaction 
adjustment test 
Marital satisfaction 
inventory revised 
Dyadic adjustment scale 
 

Personal Attributes 
Questionnaire 

Heller et al. 2004 Meta-analysis Meta-analysis  
 
Karney et al. 

 
1994 

 
Beck depression scale 
Neuroticism scale from 
Eysenck personality 
Questionnaire 

 
Marital Adjustment test 
Quality Marriage Index 
Kansas Marital 
Satisfaction Scale 
Semantic Differential 

 
Relationship 
attribution measure, 
Areas of Difficulty 
Questionnaire 

Karney & 
Bradbury 

1995 Meta-analysis Meta-analysis  

Karney & 
Bradbury 

1997 Eysenck Personality 
Questionnaire 

Marital Adjustment test 
Quality Marriage Index 
Kansas Marital 
Satisfaction Scale 
Semantic Differential 
Marital Dissolution 

Marital interaction 

Lavee & Ben-Ari 2004 Neuroticism subscale of 
Eysenck personality 
questionnaire. 
Emotional 
expressiveness 

ENRICH (Marital 
quality) 
Marital satisfaction: 
how satisfied are you? 
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(Berkeley expressitivity 
questionnaire). 

Luo et al. 2008 Chinese Personality 
assessment inventory 

Short version of 
enriching relationship 
issues, communication 
and happiness 
(ENRICH) 

Value orientation 

Orzeck & Lung 2005 Trait rating Adjectives 
Questionnaire: Self and 
partner report 

Identification of 
themselves or partners 
as cheaters or non-
cheaters 

 

Robins et al. 2000 Multidimensional 
personality 
questionnaire (negative, 
positive emotionality 
and constraint). 

Interview  

Slatcher & Vazire 2009 Ten-Item Personality 
Inventory (TIPI) 

Relationship assessment 
scale 

 

Watson et al. 2000 NEO-FFI 
PANAS-X 

 Marital adjustment test 
Quality marriage index 
 SMU relationship 
questionnaire 
Dyadic Adjustment 
scale 

 

 

 

 

 


