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Sammendrag 

Et økende antall studier har i løpet av de siste tiårene undersøkt forholdet mellom 

FFM og psykisk helse. Denne forskningen kan bl.a. ha viktige implikasjoner for forståelsen 

av etiologi, prognose og behandling av psykiske lidelser. Siktemålet med denne studien var å 

undersøke forholdet mellom FFM og vanlige psykiske plager og symptomer primært relatert 

til angst- og depresjonslidelser. Studien tar utgangspunkt i et forholdsvis stort utvalg fra av 

normalpopulasjonen, som er en populasjon som er lite utforsket i denne sammenhengen. I 

tillegg til at disse assosiasjonene ble undersøkt på dimensjonsnivå, ble også de underliggende 

fasettene til N-, E- og O-domenene undersøkt. Det ble samtidig kontrollert for viktige 

sosiodemografiske variabler. 

Data stammet fra et tidligere forskningsprosjekt av Vassend og medarbeidere (se f.eks. 

Vassend & Skrondal,1999b). Utvalget omfattet 1086 deltakere fra den generelle 

voksenpopulasjonen. Personlighet ble målt med NEO-PI-R, og psykiske plager og symptomer 

ble målt med SCL-90-R. Det ble generert kliniske grupper basert på rapporterte plager innen 

fem symptomgrupper, og ved hjelp ulike statistiske prosedyrer ble sammenhengene mellom 

disse symptomene og FFM-domenene undersøkt, samtidig som det ble kontrollert for ulike 

sosiodemografiske variabler. 

Resultatene viste at FFM ble relatert til ulike psykiske plager i befolkningen, og visse 

kombinasjoner av personlighetstrekk ble assosiert med ulike lidelser. Funnene var i stor grad i 

samsvar med tidligere studier, og dette viste at disse assosiasjonene ikke begrenser seg til 

pasientpopulasjoner. Det ble også funnet assosiasjoner på fasettnivå som indikerer den 

potensielle nytteverdien til fasettene. De fleste av assosiasjonene var fortsatt signifikante etter 

at det ble kontrollert for viktige sosiodemografiske variabler. 
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Forord 

Utgangspunktet for denne oppgaven var en fascinasjon for forholdet mellom 

personlighet og psykisk helse som startet da jeg var i hovedpraksis ved avdeling for 

personlighetsforstyrrelser på Ullevål. I arbeidet med pasientgruppen ved denne avdelingen var 

dette forholdet et viktig tema. Samtidig forstod jeg i større grad at dette er et sentralt tema ved 

alle typer pasienter, og etter endt praksis var jeg innstilt på å bruke mer tid til å utforske dette. 

Jeg var derfor svært heldig som kom i kontakt med Olav Vassend som hadde et 

forskningsmateriale som passet ypperlig til å studere dette forholdet empirisk. Arbeidet med 

denne oppgaven har vært en svært lærerik prosess der jeg har hatt tid til å virkelig fordype 

meg i et interessant tema, og som forhåpentligvis har gjort meg litt klokere.  

Jeg vil først og fremst rette en stor takk til Olav Vassend som har vært min veileder 

ved denne oppgaven. Hans mange råd og vink, og hjelpsomme kommentarer har vært 

uvurderlige under dette arbeidet, og han fortjener også en takk for å ha gitt meg tilgang til 

datamaterialet som ble brukt i oppgaven. Jeg vil takke familien min som alltid har stilt opp for 

meg, og som på så mange måter har hjulpet meg gjennom studiene mine. Jeg føler også 

takknemlighet ovenfor mange gode medstudenter, spesielt Vidar Blokhus som jeg har delt 

mange gode samtaler med. Til slutt en spesiell takk til min kjære Charlie for all støtte og 

omsorg.  

 

 

Andreas Rutlin 

Oslo, april, 2011.  
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1 Innledning  

Forholdet mellom personlighet og psykisk helse er blitt behandlet siden Galen 400 

f.Kr. og teoriene hans om balansen mellom de ulike temperamentstyper (”humors”). I flere 

historisk betydningsfulle psykologiske teorier er personlighet betraktet som en viktig faktor 

for forståelse av psykisk helse (Maher & Maher, 1994.). Et eksempel er Freuds psykoanalyse 

der psykopatologi forstås ut fra personlighetsstruktur og – innhold (eksempelvis ubevisste 

konflikter, forholdet mellom id, ego og superego mv.). Også i mer moderne psykologi, og 

innenfor ulike teoretiske perspektiver, legges det vekt på å forstå personlighetens rolle i ulike 

psykiske lidelser (Maher & Maher, 1994). På tross av dette kan en likevel si at det har blitt 

opprettholdt et kunstig skille mellom personlighet og psykopatologi, og dette reflekteres på 

mange ulike områder innen psykologien. Eksempelvis er disse feltene historisk holdt adskilt 

ved at sosial- og personlighetspsykologer har studert personlighet, mens psykisk helse har 

vært forbeholdt den klinisk psykologien og psykiatrien. Dette gjenspeiles videre i de relevante 

fagtidsskrifter, som gjerne er viet ett av de to emnene. Også i diagnosesystemene kan dette 

skillet spores ved at personlighetsforstyrrelser klassifiseres som en egen gruppe (Akse II i 

DSM) distinkt fra symptomlidelsene (Akse I i DSM) (Krueger & Tackett, 2006 ). 

Denne oppgaven føyer seg inn i en relativt ny bølge med studier som søker å bygge 

bro mellom disse feltene. Dette feltet inkluderer forskere fra ulike teoretiske leire, men felles 

for dem er at de deler oppfatningen om at psykopatologi må studeres i en 

personlighetspsykologisk kontekst (Krueger & Tackett, 2006). Resultatene fra denne 

teoretiske og empiriske brobyggingen kan ha stor betydning for forståelsen av etiologi og 

prognose ved psykiske lidelser, og videre implikasjoner for behandling av disse lidelsene.  

Oppgaven tar utgangspunkt i femfaktormodellen (FFM), som er den ledende modellen 

for personlighetstrekk i moderne psykologi, og presenterer resultater fra en studie som tar for 

seg forholdet mellom denne modellen og psykiske symptomer som er relativt vanlige i 

allmennbefolkningen.  

I Innledningen vil det først bli gitt en kort presentasjon av FFM, og deretter en 

gjennomgåelse av sentrale problemstillinger og studier av forholdet mellom FFM-baserte 

personlighetstrekk og psykisk helse.  
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1.1 FFM 

FFM har i løpet av de siste tiårene fått bred aksept som den ledende taksonomien for 

generell personlighet (dvs. personlighetstrekk). En av de store styrkene til denne modellen er 

den omfattende og stadig økende empirien som foreligger. Modellen har hatt en integrativ 

funksjon ved at den har klart å inkludere og redegjøre for tidligere personlighetsforskning og -

modeller. På den måten har den også systematisert og forent forskningen på feltet, og slik 

gjort det mulig å sammenligne ulike studier og samle empiri over et bredt spekter av 

personlighetsvariabler (John, Nauman & Soto, 2008).  

FFM ble opprinnelig utviklet med grunnlag i den såkalte leksikalske hypotese, som 

postulerer at sosialt relevante og fremtredende personlighetskarakteristika vil naturlig 

innkodes i språket (John et al., 2008). Gjennom faktoranalyser av personlighetsbeskrivende 

ord og uttrykk har det blitt identifisert fem hovedfaktorer: Nevrotisisme (N, Neuroticism), 

Ekstroversjon (E, Extraversion), Åpenhet (O, Openness to experience), Medmenneskelighet 

(A, Agreeableness), samt Planmessighet (C, Conscientiousness). Av disse omfatter N grad av 

følelsemessig ustabilitet med tilbøyelighet til angst, irritabilitet, depresjon og forlegenhet. E 

inkluderer tilbøyelighet til å søke ytre spenning, sosial deltakelse, og selvmarkering. O angir 

grad av fantasi, åpenhet for alternative muligheter, og åpenhet for egne og andres følelser. A 

inkluderer tillit til medmennesker, omtanke for andre, føyelighet og medgjørlighet, mens C 

omfatter tilbøyelighet til systematikk og orden. Dette er brede personlighetsdomener som er 

antatt å ligge øverst i hierarkiet av personlighetsegenskaper. Under disse domenene er det 

underliggende fasetter som beskriver mer spesifikke trekk innen hvert domene. (John et al., 

2008).  

De fem faktorene har vist seg å være svært robuste, og har blitt replikert i en lang 

rekke studier. De første studiene ble gjennomført i engelskspråklige populasjoner, men i 

senere tid har slike studier også blitt foretatt i andre språksamfunn/kulturer og stort sett vist en 

konvergerende faktorstruktur, med mulig unntak av O-dimensjonen som synes å skille seg ut 

som en mer kulturelt betinget faktor (Allik & McCrae, 2004; John et al., 2008). Studier har 

vist betydelig temporal stabilitet (Costa, Herbst, McCrae & Siegler,2000) og arvbarhet (0,40 – 

0,60) (Yamagata et al., 2006) for FFM-domenene. I tillegg er det empirisk støtte for 

konvergerende validitet mellom selvrapportering og bekjentes vurderinger av personlighet 

(Costa & McCrae, 1992), En rekke ulike instrumenter er blitt konstruert for å måle disse 
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personlighetsfaktorene. Costa og McCraes (1992)  NEO PI-R er den mest kjente og best 

validerte av disse, og er også den mest brukte metoden per i dag (John et al. 2008). 

1.1.1 Prediktiv verdi 

En viktig del av forskningen på FFM har vært å undersøke koblingen mellom 

dimensjonene og ulike livsutkom, og studien i denne oppgaven inngår i et slikt prosjekt. 

Denne forskningen bygger på antagelsen om at personlighetsfaktorer er med på å forme 

interaksjonen med omgivelsene. Hvis FFM reflekterer sentrale personlighetsdisposisjoner hos 

mennesker, vil en også kunne forvente å finne sammenhenger mellom disse dimensjonene og 

livsutkom (John et al. 2008). 

I løpet av de siste to tiårene har forskere identifisert sammenhenger mellom disse 

dimensjonene og ulike livsutkom innen fysisk og psykisk helse, arbeid, og interpersonlige 

relasjoner. Eksempelvis predikerer lav C-skåre større sannsynlighet for å ta del i risikoatferder 

som røyking og rusmisbruk, og mindre deltaking i helsefrembringende atferd som trening og 

sunn diett (Bogg & Roberts 2004; Hampson, Andrews, Barckley, Lichtenstein, & Lee, 2000). 

Individer med høy C som blir diagnostisert med sykdom, viser sterkere tendens til å følge 

behandlingsregimer (Kenford et al., 2002). Av de andre dimensjonene blir lav A assosiert 

med større sjanse for hjerte- og karsykdommer (Miller, Smith, Turner, Guijarro, & Hallet, 

1996) og høy N assosieres med dårligere sykdomsmestring (David & Suls, 1999). Videre er 

det funnet en positiv korrelasjon mellom skoleprestasjoner og dimensjonene C og O (John, 

Caspi, Robins, Moffitt, & Stouthamer-Loeber, 1994), og det er også funnet en sterk 

sammenheng mellom C og jobbprestasjon i en rekke ulike yrker (Barrick & Mount, 1991). 

Disse studiene demonstrerer således relevansen disse personlighetsdimensjonene har for 

menneskets funksjon innen en rekke viktige livsområder, og den prediktive verdien til 

modellen gir støtte til at den reflekterer viktige disposisjoner ved mennesket.  

1.2 FFM og psykisk helse 

Gitt den dokumenterte betydningen de fem personlighetsfaktorene har for en rekke 

viktige livsutkom, har FFM vært en interessant modell for å undersøke forholdet mellom 

personlighet og psykiske plager og symptomer. N-dimensjonens spesielle rolle både for 

psykisk og fysisk helse har lenge vært kjent. Dette trekket er også inkludert i flere andre 
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personlighetsmodeller, og et stort antall studier har påvist sterke korrelasjoner mellom N og 

en rekke ulike konstrukter relatert til psykiske plager og symptomer (Lahey, 2009). Det er 

først i løpet av de siste to tiårene at forskere har blitt virkelig interessert forholdet mellom 

FFM og psykisk helse. Denne forskningen har i stor grad blitt systematisert etter 

diagnosesystemene DSM-III og DSM-V, og man har forsøkt å identifisere sammenhenger 

mellom FFM og de ulike DSM-lidelsene. I DSM-systemet blir psykiske lidelser kategorisert 

som akse I- (symptomlidelser) eller akse II-lidelser (personlighetsforstyrrelser). Av disse har 

det vært betydelig mer interesse for hvordan FFM-dimensjonene relaterer seg til akse-II 

lidelsene, og hvordan disse lidelsene lar seg forstå ut fra FFM-modellen. 

Personlighetsforstyrrelsene klassifiseres som kvalitativt distinkte kliniske syndromer, men 

denne klassifiseringen har vært gjenstand for en bredt anlagt kritikk (se eks. Trull & Durrett, 

2005; Clark, 2007; Livesley, 2003). Studier av FFM har gitt støtte til å forstå disse lidelsene 

som dysfunksjonelle varianter av normale personlighetstrekk, og slik pekt mot en alternativ 

dimensjonell konseptualisering av disse lidelsene (Saulsman & Page, 2004; Samuel & 

Widiger, 2008). En slik rekonseptualisering eliminerer blant annet de omfattende 

komorbiditetsproblemene som karakteriserer den nåværende klassifiseringen, og det er 

indikasjoner på at en slik konseptualisering til en viss grad vil integreres i den kommende 

DSM-V (Widiger, Simonsen, Krueger, Livesley, & Verheul,  2005; Kruger & Eaton, 2010).  

Den foreliggende studien fokuserer på akse I-lidelser, og forholdet mellom 

personlighetstrekk og de vanligste psykiske plagene i befolkningen. Det er blitt identifisert tre 

ulike klasser psykiske lidelser som er spesielt vanlig i befolkningen: angstlidelser, depressive 

lidelser og rusavhengighetslidelser ( livstidsprevalens 17-35%) (Kessler et al., 2005a; 

Compton, Convay, Stinson Volliver & Grant, 2005). Denne oppgaven vil hovedsakelig 

avgrenses til angst- og depresjonslidelsene, og relaterte plager og symptomer. Dette er lidelser 

som påfører pasientene/de som er rammet, de pårørende og samfunnet en lang rekke av ulike 

negative konsekvenser, og det er derfor viktig å forstå mekanismene bak. Forståelsen av 

forholdet mellom personlighet og disse lidelsene vil kunne være en viktig faktor i forståelsen 

av disse lidelsene.  

1.2.1 Samspillsmodeller 

Det har blitt foreslått flere ulike modeller som kan forklare samspillet mellom 

psykiske lidelser og personlighetstrekk, og det er blitt skilt mellom tre fundamentale måter 
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disse kan samspille på: patoplastiske-, spektrum-, og etiologiske forhold (Widiger & Smith 

2008).  

Patoplastiske forhold. Påvirkningen personlighet og psykopatologi har på selve 

uttrykket til hverandre karakteriseres som patoplastiske forhold. Dette er et bidireksjonelt 

forhold der trekk kan påvirke uttrykket og forløpet til en lidelse (men ikke den underliggende 

forstyrrelse), på samme måte som en lidelse kan påvirke personlighetstrekk under 

lidelsesforløpet. Eksempelvis er et kjennetegn ved depresjon nettopp feilvurdering og endret 

persepsjon av en selv, noe som sannsynlig vil kunne påvirke ens beskrivelser av egen 

personlighet. Som det senere vil bli diskutert, representerer særlig sistnevnte forhold en 

sentral utfordring ved forskning der en forsøker å identifisere kausale sammenhenger 

(Widiger & Smith, 2008).  

Spektrumforhold. Diagnosesystemene definerer de ulike lidelsene som distinkte 

kategoriske enheter, og innen dette perspektivet er det meningsfullt å undersøke patoplastiske 

og kausale effekter mellom personlighet, personlighetslidelser og symptomlidelser. 

Spektrummodellen fremholder derimot at det ikke er noe distinkt skille mellom lidelsen og 

personlighetstrekkene fordi begge er manifestasjoner av samme underliggende spekter. En 

slik konseptualisering har særlig fått mye støtte ved personlighetsforstyrrelsene, som kan 

forstås som maladaptive og ekstreme varianter av normale personlighetstrekk. Det er samtidig 

også mulig at personlighet og akse I-lidelser kan eksistere langs et slikt felles spekter 

(Widiger & Smith, 2008).  

Etiologiske forhold. Dette forholdet dekker de kausale mekanismene mellom 

personlighet og psykiske lidelser, og igjen er dette forholdet bidireksjonelt: måten en tenker, 

føler, handler, og relaterer seg til andre på kan bidra til utviklingen av psykiske lidelser, på lik 

linje som psykiske lidelser kan bidra til fundamentale forandringer i personligheten (Widiger 

& Smith, 2008). Mange psykologiske teorier har særlig vektlagt den mulige rollen 

personlighet kan spille for utvikling av psykiske lidelser. Et eksempel er person-miljø 

transaksjonsteori som har beskrevet ulike måter samspillet mellom personlighet og 

omgivelsene kan bidra til psykiske lidelser (Caspi, 1993; Mofitt, 2005; Shiner & Caspi, 

2003). De har beskrevet tre slike person-miljø transaksjoner. Reaktive transaksjoner referer til 

hvordan individuelle forskjeller i personlighet påvirker reaksjoner på hendelser i omgivelsene. 

Evokative transaksjoner viser til hvordan ulike individer med ulik personlighet utløser 

forskjellige reaksjoner fra andre. Proaktive transaksjoner referer til at folk tenderer mot å 
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velge de omgivelsene de er mest komfortable med. Vi kan eksempelvis tenke oss at individer 

som skårer høyt på N vil være mer sårbare for psykiske lidelser fordi de reagerer på visse 

hendelser med mer emosjonelt stress (reaktiv), og at deres hyppige uttrykk av negative 

emosjoner vil kunne utløse negative reaksjoner hos andre som igjen forsterker deres negative 

emosjoner (evokativ) (Widiger & Smith, 2008).  

Disse ulike modellene har vært utgangspunkt for forskjellige teorier, og alle modellene 

har fått noe empirisk støtte (Bienvenu & Stein, 2003; Clark, Watson, & Mineka, 1994; Ormel, 

Oldehinkel, & Vollebergh, 2004; Christensen & Kessing, 2006; Klein, Wonderlich, & Shea, 

1993), men det er fortsatt ikke fremskaffet konklusive forskningsresultater, spesielt fra 

longitudinelle studier, i dette feltet.  

1.2.2 Empiriske studier 

Mens det kun har vært et fåtall longitudinelle studier, har de empiriske studiene av 

forholdet mellom FFM og akse I-lidelsene hovedsakelig vært tversnittsstudier av 

pasientpopulasjoner som har tatt for seg en eller flere FFM-dimensjoner og noen utvalgte 

lidelser. En rekke slike studier har identifisert assosiasjoner mellom FFM og ulike lidelser. 

Malouff, Thorsteinson og Schutte (2005) gjennomførte en metaanalyse av 33 slike studier 

som undersøkte forholdet mellom FFM og en rekke vanlige akse I-lidelser (depressive 

lidelser, angstlidelser, atferdsforstyrrelse). Resultatene viste signifikante effektstørrelser for 

alle FFM-domenene bortsett fra O, og særlig N-domenet var sterkt relatert til lidelsene. 

Samlet sett ble disse lidelsene assosiert med en generell personlighetsprofil karakterisert av 

høy N, lav A, lav E og lav C. De fant likevel også spesifikke assosiasjoner mellom de ulike 

lidelsene og FFM-dimensjonene. De depressive lidelsene var assosiert med signifikant høyest 

N -skårer, mens atferdsforstyrrelse (conduct disorder) hadde de minst forhøyede N-skårene. 

Med hensyn til E hadde de depressive lidelsene de signifikant lavest skårene, mens 

atferdsforstyrrelse som eneste lidelse hadde E-skårer over gjennomsnittet. Man så også at 

angstlidelsene ble assosiert med A-skårer over gjennomsnittet. C-dimensjonen var derimot 

gjennomgående lav for alle lidelsene. Sammenfattet viste disse resultatene at 

atferdsforstyrrelse skilte seg tydelig fra de andre lidelsene med en FFM-profil kjennetegnet 

ved lav A, høy E, og noe forhøyet N, mens depresjon- og angstlidelsene hadde relativt like 

profiler med høy N, lav E og lav C (angstlidelsene hadde i tillegg positive A skårer). Studien 

demonstrerte således både generelle og spesifikke assosiasjoner mellom FFM og vanlige 
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psykiske lidelser. 

Det er  imidlertid flere problemstillinger som kan reises ut fra denne typen 

tverrsnittsstudier som metaanalysene ble basert på. En sentral begrensning er at de kun 

stadfester assosiasjoner mellom FFM og psykiske lidelser, men ikke forteller noe om 

kausalitet. Det er for eksempel mulig at effektstørrelsene i virkeligheten reflekterer 

tilstandseffekter forårsaket av selve lidelsen. En studie av Piersma (1989) viste eksempelvis 

vesentlige endringer i pasienters selvrapporterte personlighet i løpet av et kort 

sykehusopphold, og forfatteren konkluderte med at dette skyldtes patoplastiske effekter av 

deres psykiske lidelser. Det er ikke mulig å kontrollere for dette i tverrsnittsstudier. 

Udokumentert komorbiditet representerer et annet problem som kan påvirke disse 

assosiasjonene, ved at profilene blir mer ensartede enn hvis gruppene utelukket hadde 

inneholdt ”rene” diagnoser (Kotov, Gamez, Schmidt & Watson, 2010). I likhet med akse II-

lidelsene, kjennetegnes også akse I-lidelser av omfattende komorbiditet, og dette representerer 

en sentral svakhet med den eksisterende klassifiseringen. Studier har funnet at kun 23% av 

dem som er diagnostisert med en vanlig akse I-lidelse bare har en lidelse, og opp til 60% av 

dem som er diagnostisert med depresjon har også en angstlidelse (Kessler, Chiu, Demler, 

Merikangas, & Walters, 2005b). På bakgrunn av disse komorbiditetsmønstrene har teoretikere 

diskutert om disse tilfellene av multiple diagnoser i virkeligheten reflekterer den samme 

tilstanden (Krueger & Markon, 2006; Watson, 2005). Et alternativt perspektiv har vært å 

forstå de vanligste psykiske lidelsene innenfor to overordnede, organiserende spekter: 

internalisering og eksternalisering. Angstlidelsene og de depressive lidelsene representerer det 

internaliserende spekteret, mens antisosial personlighetsforstyrrelse, atferdsforstyrrelser og 

rusavhengighet representerer det eksternaliserende spekteret (Markon & Krueger, 2006). 

Disse spekterinndelingene reflekterer både fenotypisk struktur og underliggende genetisk 

komorbiditetsstruktur (Kendler, Prescott, Myers & Neale, 2003; Krueger et al., 2002).  

En interessant vinkling har da vært å undersøke hvordan disse spektrene relaterer seg 

til personlighetstrekk. Flere studier har vist at internaliserende problemer særlig er relatert til 

høy N, mens eksternaliserende problemer har blitt assosiert med lav A og C, i tillegg til N 

(Clark, 2005; Krueger, Markon, Patrick, Benning, & Kramer, 2007; Ruiz, Pincus, & Schinka, 

2008). Dette kan indikere at delte personlighetstrekk er en faktor som bidrar til diagnostisk 

komorbiditet. En omfattende metaanalyse nylig utført av Kotov, og medarbeidere (2010) 

hadde som mål å klargjøre noen av disse assosiasjonene. De baserte seg på 175 studier som 



8 

 

inkluderte depresjon- og angstlidelser tilhørende det internaliserende spektret og 

rusavhengighet tilhørende det eksternalisernde spekteret. Resultatene viste sterke 

assosiasjoner mellom FFM og de internaliserende lidelsene og en personlighetsprofil 

karakterisert av høy N, lav C og lav E. De fant særlig høye effektstørrelser for N, men også C 

hadde overraskende høye effektstørrelser. Rusavhengighet skilte seg derimot betydelig fra de 

internaliserende lidelsene med mindre avvikende N- og E-skårer, mens C og A her var 

betydelig lavere. De fant videre lite støtte for distinkte personlighetsprofiler for de ulike 

internaliserende lidelsene, med noen unntak. Personer med enkel fobi hadde nærmest normale 

personlighetsskårer, noe som støtter opp under at dette er en lidelse med lav alvorlighetsgrad. 

Sosial fobi og dystymi var betydelig sterkere relatert til lav E enn de andre internaliserende 

lidelsene. Dystymi var også karakterisert av de mest avvikende personlighetsskårene, med 

markert lavere E- og C-skårer, noe som understreker alvorlighetsgraden av denne lidelsen, og 

som også kan støtte opp under tidligere forslag om at denne lidelsen egentlig tilhører gruppen 

med personlighetslidelser (Watson & Clark, 1995). Disse resultatene er i stor grad i samsvar 

med resultatene til Malouff og medarbeidere (2005), men det ble her funnet færre spesifikke 

assosiasjoner mellom personlighetstrekk og bestemte lidelser. Resultatene viser markerte 

forskjellige FFM-profiler for de eksternaliserende og de internaliserende lidelsene, og videre 

at de internaliserende lidelsene relateres svært likt til de samme dimensjonene. Disse 

likhetene mellom de internaliserende lidelsene kan skyldes flere faktorer. Det ble heller ikke i 

denne studien kontrollert for komorbiditet, og det er derfor sannsynlig at mange av deltakerne 

hadde flere enn kun en internaliserende lidelse. Samtidig kan disse resultatene indikere at det 

er andre faktorer enn personlighet som skiller disse lidelsene (eks. miljøfaktorer) (Kotov et 

al., 2010).  

En sentral begrensning ved de ovennevnte studiene er imidlertid at de kun avgrenses 

til FFM-domenene, og ikke studerer de underliggende fasettene. Gitt den hierarkiske 

oppbygningen til FFM, vil studier på fasettnivå kunne gi rikere og mer nyanserte 

assosiasjoner. Det er derfor mulig at de underliggende fasettene i større grad vil kunne skille 

de ulike lidelsene og lede til en mer presis forståelse av dette forholdet (Clark et al., 1994). 

Det er imidlertid svært få studier som har undersøkt dette forholdet på fasettnivå. Bienvenu og 

medarbeidere (2001; 2004) studerte assosiasjonene mellom FFM-fasettene og de vanlige 

psykiske lidelsene (studien fra 2004 inkluderte samme utvalg som den i 2001, men utvidet 

antall deltakere fra ca. 300 til ca. 700). I disse studiene fant de flere interessante 

sammenhenger blant fasettene. Som forventet ble N-dimensjonen sterkt relatert til alle 
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lidelsene, men blant fasettene så man at Impulsivitet i liten grad var relatert  til noen av 

lidelsene. Individer med sosial fobi, agorafobi, og dystymi ble generelt assosiert med lav E, 

men av fasettene var Varme og Positive emosjoner særskilt lave. Man så også at lav 

Selvdisiplin (C) ble assosiert med flere av lidelsene i studien. Resultatene viste videre flere 

spesifikke assosiasjoner mellom fasetter og lidelser. Blant annet ble lav Selvhevdelse (E) og 

høy Følelser (O) assosiert med depressiv lidelse, lav Tillit (A) ble assosiert med sosial fobi og 

agorafobi, og høy Fantasi (O) assosiert med obsessiv-kompulsiv lidelse (Bienvenu et al. 

2004). Det er interessant at man her ser spesifikke assosiasjoner mellom bestemte fasetter og 

lidelser, og at noen fasetter er betydelig mer relatert til lidelser enn andre, slik som for 

eksempel Selvdisiplin blant C fasettene. Dette kan indikere at forskjellene mellom ulike 

lidelser ligger på fasettnivå. En slik hypotese støttes opp av to nylig gjennomførte studier som 

har studert dette nærmere. Naragon-Gainey, Markon og Watson (2009) undersøkte forholdet 

mellom symptomer på depresjon og sosial fobi og E-fasetter. Resulatetene deres viste at mens 

sosial fobi var relatert til samtlige av fasettene (Ascendance, Fun-seeking, Positive emotions, 

Sociability) ble depresjon kun relatert sterkt til en av disse (Positive emotions). En studie av 

Ruiz og medarbeidere (2008) som tok for seg eksternaliserende lidelser, fant at 

alkoholavhengighet var sterkere relatert til en av A-fasettene (Tillit) enn selve dimensjonen, 

og mens lidelsen var urelatert til E-dimensjonen, så man både negative og positive effekter 

blant fasettene (henholdsvis Varme og Spenningssøking). Disse studiene viser at like skårer 

på en gitt dimensjon kan skjule underliggende forskjeller på fasettnivå, og demonstrer således 

den mulige nytteverdien fasettene kan ha for forståelsen av disse assosiasjonene.  

En annen begrensning ved de relevante studiene er at de i overveiende grad omfatter 

pasientpopulasjoner, og av de som studerer normalpopulasjoner, blir det kun fokusert på et 

par av FFM-domenene. Undertegnede er kun kjent med to studier som har undersøkt 

assosiasjoner mellom FFM og vanlige psykiske lidelser i normalpopulasjonen, og dette er de 

to ovennevnte studiene av Bienvenu og medarbeidere (2001; 2004). Pasientpopulasjoner er en 

svært homogen gruppe, og ikke nødvendigvis generaliserbare til den generelle populasjonen. 

Det er blant annet vist at studier av pasientpopulasjoner finner sterkere trekk-lidelse 

assosiasjoner enn ved ikke-kliniske populasjoner (Kotov et al., 2010; Ruiz et al., 2008). Det 

vil derfor være ønskelig å studere disse assosiasjonene nærmere i normalutvalg.  

En videre begrensning ved mange av disse studiene er at det ikke blir kontrollert for 

viktige sosiodemografiske variabler. Det er etablert robuste sammenhenger mellom vanlige 
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psykiske lidelser og en rekke sosiodemografiske variabler (Rasul, Stansfeld, Davey-Smith, 

Hart & Gillis 2001), og dette er derfor variabler det bør tas høyde for i studier som forsøker å 

etablere sammenhenger mellom personlighet og psykiske lidelser.  

1.2.3 Oppsummering 

Oppsummerende ser vi at det er identifisert en rekke assosiasjoner mellom FFM-

domenene og vanlige psykiske lidelser, og at alle FFM-domenene bortsett fra O er konsistent 

relatert til disse lidelsene. N-domenet er relatert til samtlige lidelser, men er spesielt sterkt 

relatert til depresjon- og angstlidelsene tilhørende det internaliserende spekteret. Vi ser også 

at de internaliserende lidelsene er relatert til en profil med høy N, lav E og lav C, mens de 

eksternaliserende lidelsene karakteriseres av lav A, lav C og høy N. Samtidig er det flere 

begrensninger ved disse studiene. For det første har det ikke vært mulig å identifisere 

underliggende virkningsmekanismer (f.eks. interpersonlige sampillsmønstre) som kan 

forklare disse assosiasjonene.Videre har svært få studier undersøkt disse assosiasjonene på 

fasettnivå, men av de som har studert dette forholdet har man funnet flere interessante 

assosisasjoner. De fleste studiene har også begrenset seg til pasientpopulasjoner, og har i liten 

grad kontrollert for viktige sosiodemografiske variabler.  

1.2.4 Siktemålet med studien 

Siktemålet med denne studien er å undersøke forholdet mellom FFM og vanlige 

psykiske plager og symptomer primært relatert til angst- og depresjonslidelser. Studien tar 

utgangspunkt i et forholdsvis stort utvalg av den generelle voksenpopulasjonen, som er en 

populasjon som er lite utforsket i denne sammenhengen. I tillegg til at disse assosiasjonene 

undersøkes på dimensjonsnivå, vil også de underliggende fasettene til N, E og O bli 

undersøkt. Fasettene er kun studert i et fåtall studier, og den potensielle nytteverdien av disse 

vil bli vurdert. Det vil samtidig bli kontrollert for viktige sosiodemografiske variabler . 

Resultatene fra studien vil bli diskutert på bakgrunn av den relevante forskningen som er 

gjennomgått.  

De mer spesifikke problemstillinger er som følger: 

- Hvordan relateres FFM-domenene til de ulike symptomgruppene, og finner vi de 

samme assosiasjonene i normalutvalg, som i studier av pasientpopulasjoner? 
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- Hvordan  arter disse assosiasjonene seg på fasettnivå ved N-, E- og O-domene? 

- Hvilke effekter ser vi når det kontrolleres for sentrale sosiodemografiske variabler?  
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2 Metode 

2.1 Deltakere 

Datamaterialet stammer fra et tidligere forskningsprosjekt av Vassend og medarbeidere 

(se f.eks. Vassend & Skrondal, 1999b), og ble innsamlet ved bruk av totrinns klyngeutvalg-

design (Haugenes, 1984). Utvalget omfatter 564 kvinner (gjennomsnittsalder 37.0 år, SD = 

15.0) og 522 menn (gjennomsnittsalder 37.3 år, SD = 15.2), og var et representativt utvalg av 

en ikke-institusjonalisert populasjon fra 15-årsalder og oppover. Rundt 1200 individer ble 

kontaktet, og responsraten var rundt 90 %, noe som er høyst tilfredsstillende i survey - 

undersøkelser.  

2.2 Mål og prosedyrer 

Datainnsamlingen ble organisert av et profesjonelt firma (Norges Markedsdata A/S), og 

det ble brukt trente intervjuere. Deltakerne ble først gitt en skriftlig orientering om prosjektet, og 

eventuelle spørsmål ble besvart i samtale. Hvis det ble innhentet samtykke, ble deltakerne bedt 

om å besvare spørreskjemaene skriftig. De ble informert om at hovedmålene med studien var 

innsamling av informasjon om somatiske og emosjonelle plager i befolkningen, og å studere en 

norsk versjon av en amerikansk personlighetstest. Deltakerne ble videre bedt om å utfylle 

skjemaene alene og helst uforstyrret.  

2.2.1 NEO PI 

Personlighetsinventoriet NEO-Personality Inventory (NEO PI) ble brukt som 

personlighetsmål. Dette er et selvrapporterings-instrument som ble utformet spesifikt som mål på 

femfaktor-modellen (FFM; Costa & McCrae, 1985). Inventoriet består av 180 ledd (pluss et 

validitetsspørsmål) som vurderes på en fem-punkts Likertskala. N, E og O består hver av seks 

under-fasetter, mens A og C i denne opprinnelige versjonen ikke har slike fasetter. Fasettene for 

N inkluderer Angst (N1), Fiendtlighet (N2), Depresjon (N3), Impulsivitet (N4), Forlegenhet (N5) 

og Sårbarhet (N6); fasettene for E inkluderer Varme (E1), Sosiabilitet (E2), Selvmarkering (E3), 

Aktivitet (E4), Spenningssøking (E5) og Positive følelser (E6); og fasettene for O inkluderer 

Fantasi (O1), Estetikk (O2), Følelser (O3), Handlinger (O4), Ideer (O5) og Verdier (O6). 
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Sammen med den reviderte utgaven NEO PI-R (Costa & McCrae, 1992) er dette det mest 

anvendte og best validerte målet av femfaktor-trekkene (John et al., 2008; Kline, 2000). En rekke 

studier har funnet tilfredstillende reliabilitet og validitet for NEO PI. Eksempelvis har 

faktoranalytiske studier av NEO PI fasettene funnet en femfaktor-struktur (Borkenau & 

Ostendorf, 1990; Church & Burke, 1994) og en rekke studier har identifisert disse faktorene i 

andre personlighetstester (MMPI: Costa, Busch, Zonderman, & McCrae, 1986; Eysenck 

Personality Inventory: McCrae & Costa 1985; Adjective Check List: Piedmont, McCrae, & 

Costa, 1991).  

De psykometriske egenskapene til den norske utgaven av NEO PI som ble brukt i den 

foreliggende studie har blitt undersøkt i en studie av Lian, Vassend og Andersen (1993). Til 

forskjell fra det amerikanske normative utvalget som hovedsakelig bestod av en forholdsvis 

velutdannet middelklasse, bestod dette normative utvalget av et tverrsnitt av normalpopulasjonen. 

I normeringen fant de likevel gjennomsnitt og standardavvik som var i god overensstemmelse 

med tilsvarende amerikanske normer. Indre-konsistens-reliabilitet, her beregnet med Cronbachs 

alpha, viste høye reliabilitetskoeffisienter for domenene N, E og O (0.82-0.89) og noe lavere for 

A og C (0.71 og 0.78). De fant mer variasjon i reliabiliteten til subskalaene, med 

reliabilitetskoeffisisenter som varierte mellom 0.42 – 0.77. Subskalaene til N viste her jevnt over 

gode verdier, mens subskalaene til E og O var lavere og mer varierte. Faktoranalyser viste også 

en robust faktorstruktur bestående av fem faktorer, men faktorene fremkom ikke her identisk med 

dem fra det opprinnelige amerikanske utvalget: domenene N og O manifesterte seg i samsvar 

med modellen, men de tre resterende faktorene inkluderte ledd utenfor de originale domenene. 

Forfatterne konkluderte med at hovedskalaene har tilfredsstillende psykometriske egenskaper, 

men at subskalaene bør bearbeides for å kunne benyttes med forskningsformål og klinisk praksis. 

I den foreliggende studien bør disse derfor tolkes med noe forbehold. 

For å kunne sammenligne skåreverdier over NEO-PI-dimensjoner, ble det utregnet T- 

skårer for domener og fasetter. T-skårer har et gjennomsnitt på 50 og et standardavvik på 10.   

2.2.2 Symptom Checklist Revised (SCL-90-R) 

Psykiske plager og symptomer ble målt med SCL-90-R. Dette er et 

selvrapporteringsinstrument som kartlegger psykiske symptomer innenfor ni distinkte 

symptomområder. Instrumentet består av 90 ledd som skåres på en fem-punkts Likertskala 

(0=ikke i det hele tatt, 1=litt, 2=måtelig, 3=ganske mye og 4=veldig mye), der respondentene blir 
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bedt om å rapportere om hvordan de har hatt det de siste syv dagene (Derogatis, 1983). De ni 

symptomområdene er Somatisering, Depresjon, Angst, Sinne, Interpersonlig sensitivitet, Fobisk 

angst, Paranoide ideer, Psykotisisme, og Tvangssymptomer. For å begrense studien til å inkludere 

de mest relevante symptomområdene ut fra studiens siktemål, ble fem av de ni symptomområder 

valgt ut til statistiske analyser. Disse var: 

 

- Depresjon (DEP). Disse leddene er ment å reflektere viktige kliniske symptomer på 

depresjon, eksempelvis opplevelse av dysforisk affekt og humørtilstand, 

interesseløshet, mangel på vitalitet, håpløshet og hjelpeløshet.  

- Angst (ANX). Generelle tegn på engstelighet som nervøsitet, anspenthet og skjelving er 

symptomer som inkluderes under dette symptomområdet, og i tillegg typiske 

angstsymptomer som panikkanfall, katastrofefølelser, og sterk uro.   

- Interpersonlig sensitivitet (INT): Følelse av underlegenhet, utilstrekkelighet og ubehag i 

interaksjon med andre mennesker. Opplevelse av plutselig sjenerthet og negative 

forventninger mht. evne til kommunikasjon er også typisk.   

- Somatisering (SOM). Indikerer grad av selvopplevde kroppslige plager, eksempelvis 

muskelsmerter, hodepine, og generelle diffuse kroppsfornemmelser. 

- Sinne (ANG). Denne skalaen reflekterer tanker, følelser og handlinger relatert til 

fiendtlighet og aggressivitet, for eksempel irritabilitet, impuls til å ødelegge ting, lett 

for å krangle eller få raseriutbrudd. 

 

Symptomleddene i SCL-90-R er valgt ut på bakgrunn om de har en klar og tydelig 

forankring i et symptomområde i den kliniske litteraturen om psykopatologi (Derogatis, 1983). 

Instrumentet har vært svært populært for kartlegging av symptommønster og –nivå for kliniske 

og forskningsmessige formål. Studier har vist tilfredsstillende reliabilitet (se eks. Derogatis 

1994), mens det har vært mer diskusjon om validiteten til SCL-90-R. Ulike validitetsstudier har 

vist til dels sprikende resultater (se eks. Cyr, McKenna-Foley, & Peacock, 1985; Vassend & 

Skrondal, 1999a), men flere studier har påvist instrumentets egenskap til å identifisere psykiske 

lidelser (se eks. Cameron, Thyer, Nesse & Curtis, 1986; Schmitz, Kruse, Heckrath, Alberti og 

Tress 1999; Pedersen & Karterud, 2004). I normeringen av den norske utgaven av SCL-90-R ble 

det funnet svært like gjennomsnittsverdier og standardavvik som i det originale amerikanske 

utvalget (Vassend, Lian, & Andersen, 1992). Indre-konsistens-reliabilitet estimert ved hjelp av 

Cronbachs alpha viste også tilfredsstillende høye reliabilitetskoeffisienter (0.77-0.90).  
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2.2.3 Sosiodemografiske variabler 

De sosiodemografiske variablene som ble målt var: alder (delt i 12 grupper), kjønn, 

utdanning (inndelt i fire nivå) og familieinntekt (20 nivå). Det eksisterer en omfattende mengde 

studier som påviser betydningen av disse variablene for psykisk helse (Rasul et al., 2001).  

2.3 Statistiske metoder 

2.3.1 Case 

For å statistisk undersøke forholdet mellom psykiske plager og personlighet, ble det 

bestemt å inndele hver symptomskala fra SCL-90-R i to grupper: en normalgruppe og en klinisk 

gruppe. En rekke epidemiologiske studier har vist at forekomsten (punkt-prevalens) av vanlige 

psykiske lidelser ligger på rundt 10% i den generelle befolkning (5-15% avhengig av type lidelse) 

(Kessler et al., 2005a). Basert på disse fordelingene ble det generert ”case”- grupper ved å plukke 

ut individer som ligger på/over 90. percentil i fordelingen på hver subskala. Med tanke på 

screening i psykiatrisk sammenheng, har det blitt foreslått case-definisjoner basert på T-skårer ≥ 

63 for sub-skalaer eller for totalgjennomsnitt (såkalt Global Severity Index, GSI) (Derogatis, 

1983). I praksis vil dette innebære gjennomsnittsskårer på GSI eller de enkelte kliniske skalaene 

på rundt 1.00 og over. 

2.3.2 Dataanalyser 

For å undersøke forholdene mellom de forskjellige symptomgruppene, ble det brukt 

vanlig korrelasjonssanalyse (Pearson r).  

Independent-sample t-test ble brukt for å sammenligne de kliniske gruppene, definert på 

basis av de respektive symptomskalaer, og normalgruppen. Gjennomsnittsskårene både på NEO 

PI-dimensjonsnivå og -fasettnivå ble undersøkt. Signifikansnivået ble satt til p < 0.05.  

For videre å undersøke forholdet mellom symptomgruppene og personlighetskårene ble 

det gjennomført logistiske regresjonsanalyser. I disse analysene ble de sosiodemografiske 

variablene sammen med skårene fra NEO PI inkludert som uavhengige variabler og den enkelte 

symptomgruppe (skåret 0/1) som avhengig variabel. Dette gjorde det mulig å kontrollere for 

mulige bakgrunnsvariabler. Signifikansnivået ble satt til p < 0.05. 
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3 Resultater 

3.1 Deskriptive data 

Figur 1 gir en oversikt av hvordan de ulike psykiske plagene er fordelt blant deltakerne i 

studien. Disse viser en sterk skjevfordeling der de fleste deltakerne rapporterer ingen eller få 

plager, og kun en liten andel rapporterer gjennomsnittlige symptomverdier over 1.00. Vi ser at 

gjennomsnittlig symptomskåre varierer mellom 0.30-0.42, med standardavvik på ca. 0.50. 

 

 
 

Figur 1: Fordeling av psykiske plager blant deltakerne 
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Som det ble beskrevet tidligere, kan man regne med at individer som har 

gjennomsnittsskårer på over 1.00 på de enkelte symptomskalaene, tilhører det kliniske sjiktet. 

”Case”- gruppene som ble generert her hadde minsteverdier fra 0.80-1.10, og kun angst- og 

sinnegruppene lå under 1.00. Gruppene stemmer altså relativt godt med de foreslåtte kliniske 

verdiene til SCL-90–R. 

Tabell 1 viser korrelasjonskoeffisientene mellom de ulike symptomgruppene. Som vi ser 

er det spesielt høy korrelasjon mellom depresjon og angst (0.83), men også de fleste andre 

symptomskalaene har høye innbyrdes korrelasjoner. Minst korrelasjon ser vi mellom 

somatisering og sinne.  

 

Tabell 1: Interkorrelasjoner mellom symptomgruppene 

 

På grunn av de sterke korrelasjonene mellom gruppene, og da spesielt mellom angst og 

depresjon, ble det brukt Crosstab i SPSS for å estimere grad av ”komorbiditet” mellom disse 

gruppene. Vi fant her relativt sterk overlapping som gjenspeiler korrelasjonene mellom gruppene. 

Eksempelvis hadde 77,2 % (78 individer) av individene innen depresjonsgruppen også angst. 

3.2 Assosiasjoner mellom FFM-dimensjonene og 

symptomgruppene 

Figur 2 gir en grafisk fremstilling av forholdet mellom personlighetstrekkene og de fem 

symptomgruppene, og viser enkle gjennomsnitt av T-skårene (ikke kontrollert for 

sosiodemografiske variabler). Figuren viser hvordan de ulike symptomgruppene karakteriseres av 

bestemte FFM-profiler, og i hvilken grad disse skiller seg signifikant fra 
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sammenligningsgruppene (se også Appendiks for mer detaljerte tabeller fra de logistiske 

regresjonsanalysene på dimensjonsnivå). 

Resultatene viser at de forskjellige personlighetsdomenene relaterer seg til 

symptomgruppene i ulik grad. Ikke overraskende er det N som er sterkest relatert til de psykiske 

plagene. T-testene viser at samtlige kliniske grupper har signifikant høyere skårer (p < 0,001) enn 

sammenligningsgruppen, og de logistiske regresjonsanalysene viser at N fremdeles har effekt når 

det kontrolleres for bakgrunnsvariabler (P < 0,001 for alle symptomgruppene). Mens høy N-skåre 

karakteriserer alle de kliniske gruppene, er resultatene for de andre personlighetsdomenene mer 

differensierte: E er relatert til fire av symptomskalaene (alle bortsett fra sinne), C til depresjon, 

angst og interpersonlig sensitivitet, A til interpersonlig sensitivitet og sinne, mens O er assosiert 

kun med sinne. Alle disse assosiasjonene har et signifikansnivå på p < 0.001, både ved t-tester og 

logistisk regresjonsanalyse, bortsett fra assosiasjonen mellom sinne og O-dimensjonen (p < 0.01).  

Vi ser da at de ulike gruppene karakteriseres av forskjellige FFM profiler. Depresjon og 

angst er relatert til signifikant høyere N, og lavere E og C. Interpersonlig sensitivitet har lik skårer 

som de to førstnevnte gruppene men er i tillegg relatert signifikant lavere A. Sinne blir relatert til 

signifikant høyere N og O, og lavere A, mens somatisering relateres til signifikant høyere N og 

lavere E.  

3.3 Assosiasjoner mellom N-, E-, og O-fasettene og 

symptomgruppene 

Det fremkommer flere interessante sammenhenger på fasettnivå. Man ser at alle 

symptomgruppene er assosiert med forhøyede skårer på samtlige N-fasetter, og det er også disse 

fasettene som viser de mest avvikende T-skårene. Det ser videre ut til å være et mønster mellom 

T-skårene for somatisering, depresjon, angst og interpersonlig, der Angst (N1) og Depresjon (N3) 

er særlig høye, mens Impulsivitet (N5) er minst forhøyet. Sinnegruppen er ikke overraskende 

sterkest assosiert med Fiendtlighet (N2), og assosieres i tillegg med generelt lavere N-fasetter enn 

de andre gruppene. 
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Figur 2: Viser gjennomsnittlige T-skårer (domener og fasetter) for de ulike symptomgruppene 

og sammenligningsgruppene, og signifikansverdier fra t-testene og de logistiske 

regresjonsanalysene. t-test: *** p < 0.001; ** p < 0.01; * p < 0.05. Logistisk regresjon: §§§ p 

< 0.001; §§ p < 0.01; § p < 0.05. 

 

Videre relateres depresjon, angst, interpersonlig sensitivitet og somatisering også 

forholdsvis med like E-fasettskårer, karakterisert av signifikant lavere Varme (E1), Sosiabilitet 

(E2), Selvmarkering (E3) og Positive følelser (E6), mens Aktivitet (E4) og Spenningssøking (E5) 

ikke er signifikante etter logistisk regresjonsanalyse (forsvinner pågrunn av signifikante effekter 

av inntekt og/eller alder). I samsvar med resultatene på dimensjonsnivå er sinnegruppen mindre 

relatert til lave E-fasetter enn de andre gruppene. Denne gruppen assosieres også med signifikant 

høyere T-skårer på Aktivitet (N4) og Spenningssøking (E5) (Spenningssøking er imidlertid ikke 

signifikant etter logistisk regresjonsanalyse). Det er interessant å se at det ikke er noe signifikant 

avvik på E-domenet for denne gruppen, men at analyser på fasettnivå viser både signifikant 

høyere og lavere fasetter.  

Også når det gjelder O-fasettene ser man flere interessante sammenhenger. Alle 

symptomgruppene bortsett fra sinne har signifikant lavere gjennomsnittsskåre på O4-fasetten 

(handlinger). Interpersonlig sensitivitet er assosiert med signifikant høyere Fantasi (O1), og 

somatisering med signifikant lavere skåre på Verdier (06). Sinne har signifikant høyere skåre på 

Fantasi (O1) og Følelser (03).  

Sammenfattet ser vi at depresjon, angst og interpersonlig sensitivitet er assosisert med 

relavtivt like personlighetsprofiler både på dimensjon- og fasettnivå, karakterisert av signifikant 

høyere N, og lavere E og C skårer, men at interpersonlig sensitivitet i tillegg er relatert til lavere 
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A. Somatisering karakteriseres av den minst avvikende profilen, med signifikant høyere N og 

lavere E, mens sinnegruppen skiller seg fra de andre med signifikant høyere O og N, og lavere A. 

I forhold til de andre domenene er N betydelig sterkere relatert til de symptomgruppene. Vi ser 

også at de fleste assosiasjonene forblir signifikante når det blir kontrollert for bakgrunnsvariabler, 

bortsett fra ved noen av fasettene der det er små forskjeller fra sammenligningsgruppene. 
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4 Diskusjon 

Siktemålet med denne studien var å undersøke forholdet mellom FFM og vanlige 

psykiske plager i et representativt utvalg av normalbefolkningen, og samtidig kontrollere for 

sentrale sosiodemografiske variabler. Vi ønsket videre å undersøke disse assosiasjonene 

nærmere på fasettnivå. Resultatene viste signifikante assosiasjoner mellom FFM-domenene og 

symptomgruppene, og de aller fleste av disse sammenhengene var fortsatt signifikante når en 

kontrollerte for sentrale sosiodemografiske variabler. De ulike FFM-domenene var relatert til 

psykiske plager i ulik grad, og visse kombinasjoner av personlighetstrekk var assosiert med 

ulike psykiske plager. Sammenlignet med de andre domenene var N betydelig sterkere relatert 

til alle symptomgruppene. Resultatene viste også at fasettene relaterte seg til symptomgruppene 

i ulik grad. Disse ulike assosiasjonene og de mulige betydningene av dem vil bli diskutert 

nedenfor.  

4.1  Assosiasjoner mellom FFM-dimensjonene og 

psykiske plager.  

4.1.1 Depresjon, angst og interpersonlig sensitivitet 

Resultatene viser at depresjon, angst og interpersonlig sensitivitet karakteriseres av 

svært like FFM profiler, både på dimensjon- og fasettnivå. Disse symptomgruppene 

kjennetegnes av en profil med signifikant høyere N, og lavere E og C (interpersonlig 

sensitivitet er i tillegg relatert til signifikant lavere A). Blant disse domenene er N særskilt 

avvikende fra gjennomsnittet (T-skårer 61-62), og betydelig høyere enn ved de andre 

symptomgruppene. Sammenhengene forblir også signifikante (p < 0.001) når det kontrolleres 

for sosiodemografiske variabler. Disse resultatene er i overensstemmelse med tidligere studier 

som har undersøkt assosiasjoner mellom FFM-dimensjonene og internaliserende lidelser i 

pasientpopulasjoner (Kotov et al., 2010; Malouff et al. 2005). At vi finner lignende 

assosiasjoner mellom disse plagene og symptomene i et normalutvalg, bekrefter at disse 

funnene ikke er begrenset til pasientpopulasjoner. 

Interkorrelasjonene viser at disse tre symptomgruppene er tett knyttet opp til hverandre. 

Dette betyr at en stor andel av individene tilhører flere enn en av disse symptomgruppene, noe 

som igjen forklarer mye av likhetene mellom FFM-profilene de relateres til. Angst og 
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depresjon har den høyeste korrelasjonen og vi ser at hele 77,2 % av dem som tilhører 

depresjonsgruppen også har angst. Til tross for denne omfattende overlappingen gjenspeiler 

dette også i stor grad den sterke komorbiditeten som er dokumentert mellom disse lidelsene 

(Kessler et al. 2005b). Interpersonlig sensitivitet er også sterkt forbundet med angst- og 

depresjon (korrelasjoner på henholdsvis 0.73 og 0.78), men til forskjell fra disse to gruppene, er 

denne gruppen også relatert signifikant til lavere A skåre. Som tidligere studier har vist er lav A 

assosiert med lidelser innen det eksternaliserende spekteret (Ruiz et al., 2008, Kotov et al., 

2010). Det er derfor sannsynlig at denne gruppen også fanger opp symptomer fra det 

eksternaliserende spekteret. 

4.1.2 Sinne 

Det fremkommer også interessante sammenhenger mellom sinnegruppen og FFM-

domenene. Denne symptomskalaen er ment å reflektere tanker, følelser og handlinger relatert 

til aggressivitet og fiendtlighet, og gjenspeiler på den måten en annen type problematikk enn de 

andre symptomgruppene som er inkludert i denne studien. Dette er symptomer som kan 

forekomme ved en rekke ulike psykiske lidelser, men er kanskje særlig relatert til lidelser som 

tilhører det eksternaliserende spekteret. Resultatene viser at denne gruppen karakteriseres av 

høy N, og signifikant lavere A- og høyere O-skårer. Med dette skiller denne gruppen seg fra de 

andre, både fordi den ikke assosieres med lavere E, og fordi den er relatert til signifikant høyere 

O. Med hensyn til tidligere studier ligner denne profilen mer på den som har blitt assosiert med 

eksternaliserende lidelser (høy N, lav A, og lav C), bortsett fra at den ikke relateres til lav C 

(Ruiz et al., 2008, Kotov et al., 2010). I likhet med interpersonlig sensitivitet er det derfor 

sannsynlig at denne gruppen ikke utelukkende er relatert til lidelser innen et bestemt spekter.  

Det er interessant at sinne assosieres med O-dimensjonen, siden svært få studier har 

identifisert sammenhenger mellom psykiske plager og denne dimensjonen. Riktignok er denne 

assosiasjonen svak, med den er likevel signifikant også etter at det kontrolleres for 

bakgrunnsvariabler. Trull og Sher (1994) gjennomførte en av de få studiene der det er 

identifisert assosiasjoner mellom psykiske lidelser og O-domenet, og fant assosiasjoner til en 

rekke ulike lidelser (avhengighetslidelser, depresjon, og angst). De diskuterte blant annet om 

disse sammenhengene kunne skyldes et lite representativt utvalg av unge mennesker med høy 

utdanning, eller om det kunne være resultat av en tidligere depressiv episode (arrmodellen). I 
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likhet med denne studien kan det også være mulig at uidentifiserte tredjevariabler påvirker 

disse resultatene. 

4.1.3  Somatisering 

Somatiseringsgruppen blir relatert til signifikant høyere N og lavere E. I tolkningen av 

disse assosiasjonene er det viktig å legge merke til at somatisering korrelerer relativt høyt med 

angst og depresjon. Det er derfor trolig at assosiasjonene med N og E i stor grad skyldes at 

disse plagene er relatert til angst og depresjon, og at individer fra disse to gruppene inkluderes i 

somatiseringsgruppen. 

Det er også viktig å merke seg at denne symptomskalaen også fanger opp kroppslige 

plager av fysisk og medisinsk art, og ikke utelukkende psykosomatiske plager. Det er derfor 

trolig at denne gruppen omfatter individer med ulike typer somatiske plager, også rent fysiske. 

Dette kan eventuelt ha redusert størrelsene på assosiasjonene. I denne sammenhengen kan det 

nevnes at en rekke interessante studier har undersøkt forholdet mellom N-dimensjonen og 

rapporterte psykiske plager og samtidig kontrollert for objektive helseindikatorer. De 

gjennomgående funn er at N korrelerer moderat til høyt med subjektive somatiske symptomer, 

men kun svakt eller ikke i det hele tatt, med mer objektive helseindikatorer (Watson & 

Pennebaker, 1989; Vassend & Skrondal, 1999b). 

4.2 Assosiasjoner mellom FFM-fasettene og 

psykiske plager 

En av styrkene ved denne studien er at assosiasjonene mellom FFM og psykiske plager 

også undersøkes på fasettnivå for N-, E-, og O-domenene. Det fremkommer flere interessante 

assosiasjoner mellom symptomgruppene og fasettene. For det første ser vi at depresjon, angst 

og interpersonlig sensitivitet har svært like FFM-profiler på fasettnivå. Vi ser eksempelvis at 

disse gruppene relateres sterkt til N-fasettene, og spesielt til Depresjon (N1) og Angst (N2), 

mens det derimot er betydelig svakere assosiasjoner med Impulsivitet (N5). Dette er i samsvar 

med resultatene fra Bienvenu og medarbeidere (2001, 2004) som også fant at Impulsivitet var 

betraktelig svakere relatert til depresjon og angstlidelser enn de andre N-fasettene. Dette gir 

konvergerende evidens for at Impulsivitet er mindre relatert til internaliserende lidelser enn de 

andre N-fasettene. Denne er sannsynligvis sterkere relatert mer til andre typer lidelser enn de 
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innen det internaliserende spekteret, og andre studier har eksempelvis koblet Impulsivitet med 

ulike eksternaliserende lidelser (Ruiz et al., 2008) og borderline personlighetsforstyrrelse 

(Samuel & Widiger, 2008).  

De andre gruppene assosieres generelt med lavere N-fasetter enn de ovennevnte. 

Likevel ser vi at somatisering er svært likt relatert til N-fasettene som disse gruppene. Dette kan 

sannsynligvis reflektere at de høye interkorrelasjonene vi ser mellom somatisering og disse 

gruppene, og peker videre mot at somatisering her i stor grad assosieres med internaliserende 

problemer. Sinnegruppen differensieres mest fra de andre gruppene ved disse fasettene, og er 

kanskje ikke overraskende sterkest relatert til Fiendtlighet (N2). 

Vi ser videre at depresjon, angst, og interpersonlig sensitivitet også karakteriseres av 

svært like E-fasettskårer. Bortsett fra Aktivitet (E4) og Spenningssøking (E5) er E-fasettene 

signifikant lavere ved disse gruppene, særlig Selvmarkering (E3). I studiene til Bienvenu og 

medarbeidere (2004; 2001) ble E-fasettene spesielt assosiert med sosial fobi, og videre ble 

depresjon spesielt relatert til Selvmarkering. Også Naragon-Gainey og medarbeidere (2009) 

viste hvordan sosial fobi og depresjon ble differensiert av E-fasettene. Vi finner ingen slike 

forskjeller mellom depresjon og angst, men opererer samtidig med mye bredere 

symptomgrupper enn disse studiene (angst vs. sosial fobi, agorafobi, generalisert angstlidelse, 

enkel fobi), og kan derfor ikke undersøke assosiasjonene til spesifikke lidelser. Likevel er det 

interessant at vi i likhet med Bienvenu og medarbeidere (2004) finner at Selvmarkering er 

relatert til depresjon (i tillegg til angst og interpersonlig sensitivitet). Sammen kan disse 

studiene indikere at denne fasetten kan være viktig i forståelsen av sammenhengen mellom E 

og depresjon og eventuelt andre internaliserende lidelser. 

Mens sinne ikke er relatert til E-dimensjonen, ser vi både negative og positive 

assosiasjoner mellom denne gruppen og E-domenet på fasettnivå. Gruppen assosieres med 

signifikant lavere Varme (E1) og Sosiabilitet (E2), og signifikant høyere Aktivitet (E4) og 

Spenningssøking (E5) (sistnevnte er imidlertid ikke signifikant etter at det kontrolleres for 

sosiodemografiske variabler). Dette er det samme mønsteret som Ruiz og medarbeidere (2008) 

fant ved alkoholavhengighet, der resultatene viste negative effekter av Varme, og positive for 

Spenningsøking ved denne lidelsen. Dette støtter videre antagelsen om at denne gruppen er 

assosiert med eksternaliserende problemer, men demonstrerer også hvordan tilsynelatende 

usignifikante dimensjonsskårer kan skjule positive og negative fasettskårer som ”utligner” 

hverandre. 
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Noe overraskende er samtlige grupper relatert til en eller flere O-fasetter. Disse 

assosiasjonene er relativt svake, men likevel signifikante også etter at det kontrolleres for 

sosiodemografiske variabler. Vi ser eksempelvis at alle symptomgruppene bortsett fra sinne blir 

relatert til signinfikant lavere skårer på Handlinger (O4). Dette er ikke i samsvar med Bienvenu 

og medarbeidere (2001, 2004) som kun fant assosiasjoner mellom depresjon og høy åpenhet for 

følelser (O3) blant O-fasettene. Resultatene våre viser heller ikke en slik assosiasjon til 

depresjon, men derimot at sinne blir relatert til signifikant høyere skåre på Følelser (O3), i 

tillegg til høyere skåre på Fantasi (O1). Som det allerede er diskutert er O-dimensjonen sjelden 

blitt relatert til psykiske lidelser. Det vil gjenstå å finne ut hvilken rolle dette domenet og de 

tilhørende fasettene spiller ved psykiske lidelser, disse funnene kan imidlertid indikere at det 

foreligger meningsfulle sammenhenger på fasettnivået.  

Oppsummerende ser vi altså flere interessante assosiasjoner mellom symptomgruppene 

og FFM-fasettene. Det er særlig interessant at flere av disse assosiasjonene er i samsvar med 

resultater fra tidligere studier, siden dette gir støtte for at de aktuelle fasettene er relevante for 

disse lidelsene. Dette viser den potensielle nytteverdien disse fasettene kan ha for forståelsen av 

assosiasjonene mellom FFM og psykiske lidelser. Til sammenligning med tidligere studier på 

fasetter, finner vi imidlertid mindre forskjeller mellom angst og depresjon (Bienvenu et al. 

2004; Ruiz et al., 2008; Naragon-Gainey et al., 2009), noe som sannsynligvis reflekterer at 

disse symptomgruppene er bredere og mindre spesifisert. Det er dessverre ikke mulig å 

undersøke de underliggende fasettene til A og C i denne studien. 

Med hensyn til disse assosiasjonene blant fasettene, er det interessant å spekulere om 

disse assosiasjonenes art, og de potensielle underliggende samspillsforholdene. Man kan 

eksempelvis spørre seg om hvorfor internaliserende symptomer relateres spesielt til lav 

Selvhevdelse blant E–fasettene, og om dette trekket kan spille en rolle i etiologien for disse 

lidelsene. Med utgangspunkt i person-miljø transaksjonsteori (Caspi, 1993; Shiner & Caspi, 

2003) er det mulig å forestille seg flere ulike transaksjoner med omgivelsene som kan 

disponere tilbakeholdne og beskjedne individer eksempelvis for depresjon: forsiktige forsøk på 

selvhevdelse som mislykkes, lærer dem at det ikke nytter å hevde sine egne ønsker og meninger 

(evokativ/reaktiv); den interpersonlige stilen deres fører til at andre dominerer dem og tar valg 

for dem (evokativ), og de unngår aktivt situasjoner der det kreves av dem å hevde seg 

(proaktiv). Slike transaksjoner kan igjen lede til utvikling av dysfunksjonelle interpersonlige 

relasjoner og attribusjonsmønstre, samt utvikling av negativt selvbilde og lav selvfølelse, og 
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følelser som misnøye over egen livssituasjon og resignasjon, kliniske fenomener som igjen er 

nært knyttet til depresjon. Slike typer transaksjoner er samtidig enda mer plausible hvis en 

regner med de andre FFM-trekkene disse lidelsene er assosiert med: høy N vil gjøre individet 

mer reaktivt for negative emosjonelle erfaringer, og lav grad av persistens og selvdisiplin (C) 

vil øke sjansene for at personen resignerer som følge av de negative erfaringene. Dette 

illustrerer hvordan kombinasjonen av personlighetstrekk kan disponere en for depresjon. 

Alternativt kan slike assosiasjoner være uttrykk for (1) en midlertidig (patoplastisk) effekt, (2) 

en varig effekt av en psykisk lidelse (arrmodellen), eller (3) psykiske trekk og symptomer som 

tilhører samme underliggende disposisjon (spektrummodellen). Hvilke av disse forholdene som 

ligger bak disse assosiasjonene vil være viktige forskningsspørsmål i videre forskning på dette 

feltet. 

4.3 Styrker og begrensninger 

Det finnes flere styrker ved denne studien. For det første inkluderer studien et 

forholdsvis stort utvalg av den generelle voksenpopulasjonen, som er en lite studert gruppe i 

denne sammenheng. Dette betyr at funnene våre kan generaliseres til den generelle 

befolkningen. For det andre er assosiasjonene mellom FFM og vanlige psykiske plager og 

symptomer også studert på fasettnivå for N-, E- og O-domenene, og vi finner flere interessante 

assosiasjoner som indikerer nytteverdien til dette nivået. For det tredje blir det kontrollert for 

viktige sosiodemografiske variabler som er potensielle tredjevariabler, og dette styrker 

validiteten til de foreliggende signifikante assosiasjonene.  

Det finnes samtidig flere begrensninger i denne studien. Et sentralt punkt er metodene 

som ble brukt for å definere de kliniske gruppene. I motsetning til de fleste andre relevante 

studier der psykopatologi er definert ut fra DSM-diagnoser og gjerne gjennom strukturerte 

diagnostiske intervju utført av helsepersonell, ble de kliniske gruppene her inndelt etter 

selvrapporterte plager innen ulike symptomgrupper. Disse symptomgruppene er mye bredere 

enn det andre studier har operert med, og vi har derfor ikke mulighet til å studere forholdet 

mellom FFM og spesifikke lidelser. Som vi så ved gjennomgangen av SCL-90-R er det også 

uenighet om de psykometriske egenskapene til dette instrumentet. Et særlig relevant spørsmål 

er i hvilken grad dette instrumentet diskriminerer mellom ulike typer symptomer og plager. De 

høye korrelasjonene mellom de ulike symptomgruppene som er inkludert i studien, kan 

indikere at disse gruppene ikke i tilstrekkelig grad gjør dette. Riktignok har flere studier 
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argumentert for at instrumentet fungerer bedre mht. å fange opp generelt lidelsestrykk, fremfor 

spesifikke symptomgrupper (Schmitz et al., 2000). Av symptomskalaene som ble inkludert her, 

er det imidlertid mest evidens for at depresjon og angst har slik diskriminerende validitet 

(Schmitz et al. 1999). 

Videre er det også metodiske svakheter ved personlighetsmålene i denne studien. Som 

det allerede er blitt diskutert, er det blitt stilt spørsmål særlig omkring strukturell validitet.  Det 

bør derfor tas noe forbehold ved konklusjonene om sammenhengene som er funnet, kanskje 

spesielt når det gjelder fasettene til E og O (Lian et al., 1993). Når man finner både signifikant 

høyere og lavere fasetter innen samme FFM-domene, kan dette derfor også være en indikasjon 

på at disse subskalaene ikke tilhører samme faktor. Videre begrenses NEO PI til kun å måle 

fasetter ved N, E og O, og det ville vært ønskelig også å kunne studere assosiasjonene til A og 

C på fasettnivå.  

Det er også relevant i denne sammenhengen å drøfte hvorvidt assosiasjonene mellom 

FFM og psykiske plager til en viss grad kan skyldes overlapping mellom skalaene til NEO PI 

og SCL-90-R (eks. depresjonskalaen og depresjonfasetten). Tidligere studier har eksempelvis 

vist at mål på N og mål på psykiske plager ofte ikke er uavhengige av hverandre, og dette kan 

komplisere tolkningen av slike resultater (Jylha & Isometsa, 2006). Det kan ikke utelukkes at 

dette også er tilfellet i denne studien. Samtidig er det viktig å peke på at en rekke studier har 

kontrollert for slike delte ledd, og likevel funnet signifikante assosiasjoner, eksempelvis 

mellom N og depresjon (Fergusson, Horwood, & Lawton, 1989, Schmutte & Ryff, 1997). Dette 

er imidlertid et tema som bør drøftes videre i fremtidig forskning. 

Siden dette er en tverrsnittsstudie, er det dessverre ikke mulig å identifisere de ulike 

potensielle samspillsforholdene eller andre kausalmekanismer som ligger bak assosiasjonene i 

denne studien. Som vi har sett finnes det en rekke ulike modeller for den gjensidige 

påvirkningen mellom personlighetstrekk og psykisk helse/psykopatologi, men kun 

longitudinelle studier kan klargjøre disse forholdene. Denne studien begrenses derfor til å 

konstatere at det eksisterer konsistente og meningsfulle assosiasjoner mellom FFM og vanlige 

psykiske plager i normalpopulasjonen. 

Til slutt bør det nevnes at dataene denne studien baserer seg på er 20 år gamle. Et 

sentralt siktemål med studien har vært å studere et representativt utvalg av normalpopulasjonen, 

og det er et spørsmål hvorvidt dette utvalget fortsatt er representativt for dagens populasjon. 
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Det er kjent at både psykiske lidelser og personlighetstrekk til en viss grad er kulturelt betinget. 

Det vil likevel være noe overraskende om dette har endret seg vesentlig i løpet av disse årene.  

4.4 Klinisk relevans og videre utfordringer 

Hva kan disse assosiasjonene mellom FFM og psykiske plager fortelle oss, og hvilke 

implikasjoner har de for klinisk psykologi? Til tross for at det ikke er mulig å trekke noen 

slutninger om bakenforliggende mekanismer fra denne studien, ser vi likevel assosiasjoner som 

peker mot at disse trekkene spiller en rolle ved psykiske plager. Særlig for angst- og 

depresjonsymptomene, som er de klarest definerte symptomgruppene i denne studien, ser vi en 

karakteristisk-FFM profil som er konsistent med hva tidligere studier har funnet. Denne studien 

er hittil en av svært få studier som undersøker forholdet mellom psykiske plager og 

personlighetstrekk målt på fasettnivå, og flere av assosiasjonene på fasettnivå fremstår som 

meningsfulle, og kan potensielt bidra til å klargjøre sammenhengene som vises på 

dimensjonsnivå. Å etablere slike assosiasjoner er det første steget på veien til å inkludere 

personlighet i forståelsen av psykiske plager ved hjelp av empiriske studier. Videre forskning 

bør undersøke disse assosiasjonene nærmere på fasettnivå, men også fokusere på å identifisere 

potensielle samspillsforhold og andre mekanismer som kan klargjøre sammenhengen mellom 

personlighetstrekk og psykisk helse/psykopatologi. 

Parallelt med denne forskningen bør man også forsøke å vurdere nytteverdien til FFM i 

behandlingssammenhenger. Assosiasjonene vi ser i denne studien, antyder eksempelvis at disse 

trekkene vil kunne være nyttig i kasusformuleringer. Nyere studier har gitt evidens for at FFM-

baserte personlighetsvurderinger kan være til hjelp i behandlingsplanlegging, og at ulike trekk 

predikerer respons og utkom av behandling (Bagby et al., 2008; Quilty et al., 2008). Det vil 

derfor kunne være interessant å fokusere på bestemte FFM-trekk i psykoterapeutiske 

behandling, og vurdere effekten av dette (Naragon-Gainey et al., 2009).  

4.5 Konklusjon 

Resultatene fra denne studien viser at FFM er relatert til ulike psykiske plager i 

befolkningen, og at visse kombinasjoner av personlighetstrekk er assosiert med ulike lidelser. 

Studien identifiserer i stor grad de samme assosiasjonene som tidligere studier av 

pasintpopulasjoner, og viser at disse også eksisterer i normalpopulasjoner. Vi ser også at de 
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fleste av disse assosiasjonene fortsatt eksisterer etter at det kontrolleres for viktige 

sosiodemografiske varaibler. Studien viser videre en rekke interessante assoiasjoner mellom 

de ulike psykiske plagene og FFM-fasettene, og flere av disse er i samsvar med resultater fra 

tidligere studier, noe som indikerer at disse sammenhengene bør undersøkes nærmere i 

fremtidige studier. Fremtidig forskning bør videre forsøke å identifisere etiologiske faktorer 

og virkningsmekanismer som er involvert i dette samspillet mellom personlighet og psykiske 

helse. 

 



31 

 

Referanser 

Allik, J. & McCrae, R. R. (2004) Toward a geography of personality traits: Patterns of 

profiles across 36 cultures. Journal of Cross-Cultural Psychology 35: 13-28. 

Bagby, R. M., Quilty, L. C., Segal, Z. V., McBride, C. C., Kennedy, S. H.,& Costa, P. T. 

(2008). Personality and differential treatment response in major depression: A 

randomized controlled trial comparing cognitive behavioural therapy and 

pharmacotherapy. Canadian Journal of Psychiatry 53: 361–370. 

Barrick, M. R., & Mount, M. K. (1991). The big five personality dimensions and job 

performance: a metaanalysis. Personell Psychology 44: 1-26. 

Bienvenu, O., J., Nestadt, G., Samuels, J. F., Costa, P. T., Howard, W. T., & Eaton, W. W. 

(2001). Phobic, panic, and major depressive disorders and the five-factor model of 

personality. The Journal of nervous and mental disease 189(3): 154-161. 

Bienvenu, O. J., Samuels, J. F., Costa, P. T., Reiti, I. M., Eaton, W. W., & Nestadt, G. (2004). 

Anxiety and depressive disorders and the five factor model of personality: A higher 

and lower order personality trait investigation in a community sample. Depression and 

anxiety 20(2): 92-97. 

Bienvenu, O. J., & Stein, M. B. (2003). Personality and anxiety disorders: A review. Journal 

of Personality Disorders 17: 139–151. 

Bogg, T. & Roberts, B. W. (2004). Conscientiousness and Health-Related Behaviors: A 

Meta-Analysis of the Leading Behavioral Contributors to Mortality. Psychological 

Bulletin 130(6): 887-919.  

Borkenau, P. & Ostendorf, F. (1990). Comparing exploratory and confirmatory factor 

analysis: A study on the 5-factor model of personality. Personality and Individual 

Differences 11(5): 515-524. 

Cameron, O. G., Thyer, B. A., Nesse, R. M., & Curtis, G. C. (1986). Symptom profiles of 

patients with DSM-III anxiety disorders. American Journal of Psychiatry 143(9): 

1132-1137. 



32 

 

Caspi, A. (1993). Why maladaptive behaviors persist: Sources of continuity and change 

across the life course. I Funder, D. C., Parke, R. D., Tomlinson-Keasey, C., & 

Widaman, K. (Red.). Studying lives through time: Personality and development, APA 

Science (343-376). Washington, DC, American Psychological Association. 

Christensen, M. V., & Kessing, L. V. (2006). Do personality traits predict first onset in 

depressive and bipolar disorder? Nordic Journal of Psychiatry 60: 79–88. 

Church, A. T., & Burke, P. J. (1994). Exploratory and confirmatory tests of the Big Five and 

Tellegen's three-and four-dimensional models. Journal of Personality and Social 

Psychology 66(1): 93-114. 

Clark, L. A. (2005). Temperament as a unifying basis for personality and psychopathology. 

Journal of Abnormal Psychology 114: 505−521. 

Clark, L. A. (2007). Assessment and diagnosis of personality disorder: Perennial issues and 

an emerging reconceptualization. Annual. Review Psychoology 58: 227-257. 

Clark, L. A., Watson, D., & Mineka, S. (1994). Temperament, personality, and the mood and 

anxiety disorders. Journal of Abnormal Psychology 103: 103-116. 

Compton, W. M., Conway, K. P., Stinson, F. S., Colliver, J. D., & Grant, B. F. (2005). 

Prevalence, correlates, and comorbidity of DSM-IV antisocial personality syndromes 

and alcohol and specific drug use disorders in the United States: results from the 

national epidemiologic survey on alcohol and related conditions. Journal of Clinical 

Psychiatry 66(6): 667-685. 

Costa, P. T., Busch, C. M., Zonderman, A. B., & McCrae, R. R. (1986). Correlations of 

MMPI factor scales with measures of the five factor model of personality. Journal of 

Personality Assessment 50(4): 640-650. 

Costa, P. T., Herbst, J. H., McCrae, R. R., & Siegler, I. C. (2000). Personality at midlife: 

Stability, intrinsic maturation, and response to life events. Assessment 7(4): 365-

378Costa, P. T., & McCrae, R. R. (1985). The NEO Personality Inventory manual. 

Odessa, FL: Psychological Assessment Resources. 

Costa, P. T. & McCrae, R. R. (1992). Neo Personality Inventory–Revised (NEO PI-R). 

Odessa, FL: Psychological Assessment Resources. 



33 

 

Cyr, J., McKenna-Foley, J., & Peacock, E. (1985). Factor structure of the SCL-90-R: is there 

one? Journal of Personality Assessment 49(6): 571-578. 

David, J. P. & Suls, J., (1999). Coping efforts in daily life: Role of Big Five traits and 

problem appraisals. Journal of personality 67(2): 265-294. 

Derogatis, L. R. (1983). SCL–90–R. Administration, scoring and procedures manual. 

Baltimore, MD: Clinical Psychometric Research. 

Derogatis, L. R. (1994). Symptom Checklist-90-R: Administration, Scoring, and Procedures 

Manual. Minneapolis, MN: National Computer Systems, Inc. 

Fergusson, D.M., Horwood, L.J., Shannon, F.T., & Lawton, J.M. (1989). The Christchurch 

Child Development Study: a review of epidemiological findings. Paediatric and 

Perinatal Epidemiology 3: 302-325. 

Hampson, S. E., Andrews, J. A., Barckley, M., Lichtenstein, E., & Lee, M. E. (2000). 

Conscientiousness, perceived risk, and risk-reduction behaviors: A preliminary study. 

Health Psychology 19(5): 496-500. 

Haugenes, R. (1984). Landsomfattende og kontinuerlige forbrukerundersøkelser, Oslo: 

Nielsen Norge. 

John, O. P., Caspi, A., Robins, R. W., Moffitt, T. E., & Stouthamer-Loeber, M. (1994). The 

“Little Five”: Exploring the nomological network of the five factor Mmodel of 

personality in adolescent boys." Child Development 65(1): 160-178. 

John, O. P., Naumann, L. P., & Soto, C. J. (2008). Paradigm shift to the integrative big five 

trait taxonomy. I John, O. P., Robins, R. W., & Pervin, L. A. (Red.). Handbook of 

Personality: Theory and Research (114-158). The Guilford Press. New York 

Jylhä, P. & Isometsä, E. (2006). The relationship of neuroticism and extraversion to 

symptoms of anxiety and depression in the general population. Depression and 

Anxiety23: 281-289. 

Kendler, K. S., Prescott, C. A., Myers, J., & Neale, M. C. (2003). The structure of genetic and 

environmental risk factors for common psychiatric and substance use disorders in men 

and women. Archives of general psychiatry 60(9): 929-937. 



34 

 

Kenford, S. L., Smith, S. S., Wetter, D. W., Jorenby, D. E., Fiore, M. C., & Baker, T. B. 

(2002). Predicting relapse back to smoking: Contrasting affective and physical models 

of dependence. Journal of Consulting and Clinical Psychology 70(1): 216-227. 

Kessler, R. C., Berglund, P., Demler, O., Jin, R., Merikangas, K. R., & Walters, E. (2005a). 

Lifetime prevalence and age-of-onset distributions of DSM-IV disorders in the 

National Comorbidity Survey Replication. Archives of general psychiatry 62(6): 593-

602. 

Kessler, R. C., Chiu, W. T., Demler, O., Merikangas, K. R., & Walters, E. E. (2005b). 

Prevalence, severity, and comorbidity of 12-month DSM–IV disorders in the National 

Comorbidity Survey Replication. Archives of General Psychiatry 62: 617– 627.  

Klein, M. H., Wonderlich, S., & Shea, M. T. (1993). Models of relationships between 

personality and depression: Toward a framework for theory and research. I Klein, M. 

H., Wonderlich, S., &. Shea, M. T. (Red.), Personality and depression: A current 

view. 1–54. New York, NY: Guilford Press. 

Kline, P. (2000). The handbook of psychological testing. New York: Psychology Press. 

Kotov, R., Gamez, W., Schmidt, F., & Watson, D. (2010). Linking “big” personality traits to 

anxiety, depressive, and substance use disorders: A meta-analysis. Psychological 

Bulletin 136(5): 768-821. 

Krueger, R. F. & Eaton, N. R. (2010). Personality Traits and the Classification of Mental 

Disorders. Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment 1(2): 97-118. 

Krueger, R. F., Hicks, B. M., Patrick, C. J., Carlson, S. R., Iacono, W. G., & McGue, M. 

(2002). Etiologic connections among substance dependence, antisocial behavior and 

personality: Modeling the externalizing spectrum. Journal of abnormal psychology 

111(3): 411-424. 

Krueger, R. F. & Markon, K. E. (2006). Reinterpreting comorbidity: A model-based approach 

to understanding and classifying psychopathology. Annual review of clinical 

psychology 2: 111-113. 

Krueger, R. F., Markon, K. E., Patrick, C. J., Benning, S. D., & Kramer, M. D. (2007). 

Linking antisocial behavior, substance use, and personality: An integrative 



35 

 

quantitative model of the adult externalizing spectrum. Journal of abnormal 

psychology 116(4): 645-666. 

Krueger, R. F. & Tackett, J. L. (2006). Personality and psychopathology. New York: 

Guilford Press. 

Lahey, B. B. (2009). Public health significance of neuroticism. The American psychologist 64 

(4): 241-256.  

Lian, L., Vassend, O., & Andersen, H. T. (1993). Norske versjoner av NEO-Personality 

Inventory, Symptom Checklist 90 Revised og Giessen Subjective Complaints List. 

Del II. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 30: 117-126. 

Livesley, W. J. (2003). Diagnostic dilemmas in classifying personality disorder. I Phillips, K. 

A, First, M. B., & Pincus, H. A. (Red.). Advancing DSM: Dilemmas in psychiatric 

diagnosi. (153-189). Washington, DC: American Psychiatric Association.  

Maher, B. A. & Maher, W. B.  (1994). Personality and psychopathology: A historical 

perspective. Journal of abnormal psychology 103(1): 72-77. 

Malouff, J. M., Thorsteinsson, E. B., & Schutte, N. S. (2005). The relationship between the 

five-factor model of personality and symptoms of clinical disorders: A meta-analysis. 

Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment 27(2): 101-114. 

McCrae, R. R. and P. T. Costa (1985). Comparison of EPI and psychoticism scales with 

measures of the five-factor model of personality. Personality and Individual 

Differences 6(5): 587-597. 

Miller, T. Q., Smith, T. W., Turner, C. W., Guijarro, M. L., & Hallet, A. J. (1996). Meta-

analytic review of research on hostility and physical health. Psychological Bulletin 

119(2): 322-348. 

Moffitt, T. E. (2005). The new look of behavioral genetics in developmental 

psychopathology: gene-environment interplay in antisocial behaviors. Psychological 

Bulletin 131(4): 533-554. 



36 

 

Naragon-Gainey, K., Watson, D., & Markon, K. E. (2009). Differential relations of 

depression and social anxiety symptoms to the facets of extraversion/positive 

emotionality. Journal of Abnormal Psychology 118: 299–310. 

Ormel, J., A. J. Oldehinkel, & Volleberg, W. (2004). Vulnerability before, during, and after a 

major depressive episode: a 3-wave population-based study. Archives of general 

psychiatry 61(10): 990-996. 

Pedersen, G. & Karterud, S. (2004). Is SCL 90R helpful for the clinician in assessing DSM 

IV symptom disorders? Acta Psychiatrica Scandinavica 110(3): 215-224. 

Piedmont, R. L., McCrae, R. R., Costa, P. T. (1991). Adjective Check List and the five-factor 

model. Journal of Personality and Social Psychology, 60: 630-637. 

Piersma, H. L. (1989). The MCMI-II as a treatment outcome measure for psychiatric 

inpatients. Journal of clinical psychology 45(1): 87-93. 

Quilty, L. C., De Fruyt, F., Rolland, J.-P., Kennedy, S. H., Rouillon, P. F., & Bagby, R. M. 

(2008). Dimensional personality traits and treatment outcome in patients with major 

depressive disorder. Journal of Affective Disorders 108: 241–250. 

Rasul, F., Stansfeld, S., Davey-Smith, G., Hart, C. L., & Gillis, C. (2001). Sociodemographic 

factors, smoking and common mental disorder in the Renfrew and Paisley 

(MIDSPAN) study. Journal of health psychology 6(2): 149. 

Ruiz, M. A., Pincus, A. L., & Schinka, J. A. (2008). Externalizing pathology and the five-

factor model: a meta-analysis of personality traits associated with antisocial 

personality disorder, substance use disorder, and their co-occurrence. Journal of 

personality disorders 22(4): 365-388. 

Samuel, D. B. & Widiger, T. A. (2008). A meta-analytic review of the relationships between 

the five-factor model and DSM-IV-TR personality disorders: A facet level analysis. 

Clinical Psychology Review 28(8): 1326-1342. 

Saulsman, L. M. & Page, A. C. (2004). The five-factor model and personality disorder 

empirical literature: A meta-analytic review. Clinical Psychology Review 23(8): 1055-

1085. 



37 

 

Schmitz, N., Hartkamp, N., Kiuse, J., Franke, G. H., Reister, G., & Tress, W. (2000). The 

Symptom Check-List-90-R (SCL-90-R): A German validation study. Quality of Life 

Research 9: 185-193. 

Schmitz, N., Kruse, J., Heckrath, C., Alberti, L., & Tress, W. (1999). Diagnosing mental 

disorders in primary care: the General Health Questionnaire (GHQ) and the Symptom 

Check List (SCL-90-R) as screening instruments. Social Psychiatry and Psychiatric 

Epidemiology 34(7): 360-366. 

Schmutte, P. S. & Ryff, C. D. (1997). Personality and well-being: Reexamining methods and 

meanings. Journal of Personality and Social Psychology 73(3): 549-559. 

Shiner, R. & Caspi, A. (2003). Personality differences in childhood and adolescence: 

Measurement, development, and consequences. Journal of Child Psychology and 

Psychiatry 44(1): 2-32. 

Trull, T. J. & Durrett, C. A. (2005). Categorical and dimensional models of personality 

disorder. Annual Review Clinical Psychology 1: 355-380. 

Trull, T. J. & Sher, K. J. (1994). Relationship between the five-factor model of personality 

and Axis I disorders in a nonclinical sample. Journal of abnormal psychology 103(2): 

350-350. 

Vassend, O., Lian, L. & Andersen, H.T. (1992). Norske versjoner av NEO-Personality 

Inventory, Symptom Checklist 90 Revised og Giessen Subjective Complaints List. 

Del I. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 29: 1050-1060. 

Vassend, O. & Skrondal, A. (1999a). The problem of structural indeterminacy in 

multidimensional symptom report instruments. The case of SCL-90-R. Behaviour 

research and therapy 37(7): 685-701. 

Vassend, O. & Skrondal, A. (1999b). The Role of Negative Affectivity in Self assessment of 

Health : A Structural Equation Approach. Journal of Health Psychology 4: 465-482. 

Watson, D. (2005). Rethinking the mood and anxiety disorders: A quantitative hierarchical 

model for DSM-V Journal of abnormal psychology 114(4): 522-536. 



38 

 

Watson, D., & Clark, L. A. (1995). Depression and the melancholic temperament. European 

Journal of Personality, 9: 351–366. 

Watson, D., & Pennebaker, J. W. (1989). Health complaints, stress, and distress. Exploring 

the central role of negative affectivity. Psychological Review,96: 234–254.  

Widiger, T. A., Simonsen, E., Krueger, R., Livesley, W. J., & Verheul, R. (2005). Personality 

disorder research agenda for the DSM-V. Journal of Personality Disorders 19(3): 

315-338. 

Widiger, T.A., & Smith, G.T. (2008). Personality and psychopathology. I John, O.P., Robins, 

R. W., & Pervin L. A., Handbook of Personality: Theory and Research, 743-770. 

New York: The Guilford Press 

Yamagata, S., Suzuki, A., Ando, J., Ono, Y., Kijama, N., Yoshimura, K., Ostendorf, F., 

Angleitner, A., Riemann, R., Spinath, F. M., Livesley, W. J., & Jang, K. L. (2006). Is 

the genetic structure of human personality universal? A cross-cultural twin study from 

North America, Europe, and Asia. Journal of Personality and Social Psychology 

90(6): 987-998. 

 



39 

 

Appendiks 
Tabeller fra logistisk regresjonsanalyse (uavhengige variabler: FFM-domenene og 

sosiodemografiske variabler; avhengige variabler: symptomgrupper). 

Sinne: 

 

Variables in the Equation 

 B Wald Sig. Exp(B) 

Step 

1
a
 

N .041 59.086 .000 1.042 

kj .198 .953 .329 1.219 

ald -.135 12.661 .000 .874 

innt -.020 1.014 .314 .980 

utd -.179 1.929 .165 .836 

Consta

nt 

-4.374 42.337 .000 .013 

a. Variable(s) entered on step 1: N, kj, ald, innt, utd. 

 

Variables in the Equation 

 B Wald Sig. Exp(B) 

Step 

1
a
 

A -.071 21.076 .000 .931 

kj -.333 2.770 .096 .717 

ald -.178 23.406 .000 .837 

innt -.037 3.817 .051 .964 

utd -.164 1.711 .191 .849 

Consta

nt 

3.161 17.168 .000 23.596 

a. Variable(s) entered on step 1: A, kj, ald, innt, utd. 

 

Variables in the Equation 

 B Wald Sig. Exp(B) 

Step 

1
a
 

O .014 5.314 .021 1.014 

kj -.062 .103 .749 .940 

ald -.185 25.575 .000 .831 

innt -.035 3.550 .060 .965 

utd -.305 5.440 .020 .737 

Consta

nt 

-1.420 4.060 .044 .242 

 

 

Variables in the Equation 

 B Wald Sig. Exp(B) 

Step 1
a
 E -.009 2.056 .152 .991 

kj -.132 .472 .492 .876 

ald -.209 30.522 .000 .811 

innt -.040 4.562 .033 .961 

utd -.177 1.983 .159 .838 

Constan

t 

1.010 1.673 .196 2.747 

a. Variable(s) entered on step 1: E, kj, ald, innt, utd. 

Variables in the Equation 

 B Wald Sig. Exp(B) 

Step 

1
a
 

C .000 .000 .987 1.000 

kj -.100 .272 .602 .905 

ald -.195 27.628 .000 .823 

innt -.040 4.541 .033 .961 

utd -.209 2.846 .092 .811 

Consta

nt 

-.009 .000 .987 .991 

a. Variable(s) entered on step 1: C, kj, ald, innt, utd. 
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Somatisering: 

 

Variables in the Equation 

 
B Wald Sig. 

Exp(B

) 

Step 

1
a
 

N .048 66.911 .000 1.050 

kj -.141 .394 .530 .869 

ald .087 5.449 .020 1.091 

innt -.044 4.025 .045 .957 

utd -.076 .285 .593 .927 

Consta

nt 

-6.368 67.421 .000 .002 

a. Variable(s) entered on step 1: N, kj, ald, innt, 

utd. 

 

 

Variables in the Equation 

 B Wald Sig. Exp(B) 

Step 

1
a
 

A -.026 2.505 .113 .974 

kj -.522 5.720 .017 .593 

ald .004 .013 .908 1.004 

innt -.063 9.114 .003 .939 

utd -.110 .652 .419 .895 

Consta

nt 

.093 .013 .910 1.098 

a. Variable(s) entered on step 1: A, kj, ald, innt, 

utd. 

 

Variables in the Equation 

 B Wald Sig. Exp(B) 

Step 

1
a
 

O -.002 .090 .764 .998 

kj -.445 4.389 .036 .641 

ald -.005 .020 .886 .995 

innt -.064 9.415 .002 .938 

utd -.113 .615 .433 .893 

Consta

nt 

-.880 1.332 .248 .415 

a. Variable(s) entered on step 1: O, kj, ald, innt, utd. 

Variables in the Equation 

 
B Wald Sig. Exp(B) 

Step 

1
a
 

E -.031 19.094 .000 .969 

kj -.524 5.996 .014 .592 

ald -.049 1.863 .172 .952 

innt -.065 9.584 .002 .937 

utd -.024 .030 .863 .976 

Consta

nt 

2.346 7.456 .006 10.447 

a. Variable(s) entered on step 1: E, kj, ald, innt, utd. 

Variables in the Equation 

 B Wald Sig. Exp(B) 

Step 

1
a
 

C -.020 2.202 .138 .980 

kj -.476 4.979 .026 .621 

ald .008 .057 .812 1.008 

innt -.059 8.008 .005 .943 

utd -.122 .803 .370 .885 

Consta

nt 

-.260 .153 .696 .771 

a. Variable(s) entered on step 1: C, kj, ald, innt, utd. 
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Depresjon: 

Variables in the Equation 

 B Wald Sig. Exp(B) 

Step 

1
a
 

N .078 106.57

6 

.000 1.081 

kj .156 .381 .537 1.169 

ald .060 1.922 .166 1.062 

innt -.036 2.142 .143 .965 

utd -.129 .627 .429 .879 

Consta

nt 

-9.391 94.735 .000 .000 

a. Variable(s) entered on step 1: N, kj, ald, innt, utd. 

 

 

Variables in the Equation 

 B Wald Sig. Exp(B) 

Step 

1
a
 

A -.028 2.669 .102 .972 

kj -.457 3.963 .047 .633 

ald -.067 3.218 .073 .935 

innt -.061 7.786 .005 .941 

utd -.152 1.112 .292 .859 

Consta

nt 

.494 .331 .565 1.639 

a. Variable(s) entered on step 1: A, kj, ald, innt, utd. 

  

Variables in the Equation 

 B Wald Sig. Exp(B) 

Step 

1
a
 

O .003 .146 .703 1.003 

kj -.359 2.595 .107 .698 

ald -.073 3.765 .052 .929 

innt -.061 7.792 .005 .941 

utd -.190 1.563 .211 .827 

Consta

nt 

-1.035 1.662 .197 .355 

a. Variable(s) entered on step 1: O, kj, ald, innt, utd. 

 

 

Variables in the Equation 

 
B Wald Sig. Exp(B) 

Step 

1
a
 

E -.041 28.178 .000 .960 

kj -.484 4.571 .033 .616 

ald -.139 11.860 .001 .871 

innt -.064 8.407 .004 .938 

utd -.034 .053 .818 .967 

Consta

nt 

3.710 16.338 .000 40.838 

a. Variable(s) entered on step 1: E, kj, ald, innt, utd. 

Variables in the Equation 

 B Wald Sig. Exp(B) 

Step 

1
a
 

C -.058 15.495 .000 .944 

kj -.486 4.587 .032 .615 

ald -.040 1.097 .295 .961 

innt -.050 5.333 .021 .951 

utd -.165 1.276 .259 .848 

Consta

nt 

1.543 4.885 .027 4.680 

a. Variable(s) entered on step 1: C, kj, ald, innt, utd. 
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Angst: 

Variables in the Equation 

 B Wald Sig. Exp(B) 

Step 

1
a
 

N .082 121.10

6 

.000 1.085 

kj .340 2.056 .152 1.405 

ald .113 8.231 .004 1.120 

innt -.069 8.844 .003 .934 

utd -.129 .701 .402 .879 

Consta

nt 

-9.559 106.11

2 

.000 .000 

a. Variable(s) entered on step 1: N, kj, ald, innt, utd. 

 

Variables in the Equation 

 B Wald Sig. Exp(B) 

Step 

1
a
 

A -.018 1.221 .269 .983 

kj -.266 1.606 .205 .767 

ald -.028 .734 .392 .972 

innt -.088 18.542 .000 .916 

utd -.152 1.285 .257 .859 

Consta

nt 

.163 .042 .838 1.178 

a. Variable(s) entered on step 1: A, kj, ald, innt, utd. 

 

Variables in the Equation 

 B Wald Sig. Exp(B) 

Step 

1
a
 

O .005 .496 .481 1.005 

kj -.198 .940 .332 .820 

ald -.030 .786 .375 .971 

innt -.087 18.126 .000 .917 

utd -.195 1.917 .166 .823 

Consta

nt 

-1.085 2.130 .144 .338 

a. Variable(s) entered on step 1: O, kj, ald, innt, utd. 

 

 

 

Variables in the Equation 

 
B Wald Sig. Exp(B) 

Step 

1
a
 

E -.030 18.612 .000 .970 

kj -.295 2.060 .151 .744 

ald -.078 4.921 .027 .925 

innt -.090 19.120 .000 .914 

utd -.063 .213 .644 .939 

Consta

nt 

2.685 10.166 .001 14.661 

a. Variable(s) entered on step 1: E, kj, ald, innt, utd. 

Variables in the Equation 

 B Wald Sig. Exp(B) 

Step 

1
a
 

C -.039 8.418 .004 .962 

kj -.284 1.899 .168 .753 

ald -.011 .103 .749 .989 

innt -.080 15.400 .000 .923 

utd -.157 1.350 .245 .855 

Consta

nt 

.934 2.094 .148 2.545 

a. Variable(s) entered on step 1: C, kj, ald, innt, utd. 
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 Interpersonlig sensitivitet: 

Variables in the Equation 

 B Wald Sig. Exp(B) 

Step 

1
a
 

N .084 118.97

5 

.000 1.088 

kj .402 2.688 .101 1.495 

ald -.030 .459 .498 .971 

innt -.018 .589 .443 .982 

utd -.079 .263 .608 .924 

Consta

nt 

-9.643 102.37

6 

.000 .000 

a. Variable(s) entered on step 1: N, kj, ald, innt, utd. 

 

 

Variables in the Equation 

 B Wald Sig. Exp(B) 

Step 

1
a
 

A -.064 14.859 .000 .938 

kj -.410 3.565 .059 .664 

ald -.132 11.900 .001 .876 

innt -.048 5.450 .020 .953 

utd -.079 .347 .556 .924 

Consta

nt 

2.352 8.417 .004 10.507 

a. Variable(s) entered on step 1: A, kj, ald, innt, utd. 

 

Variables in the Equation 

 
B Wald Sig. Exp(B) 

Step 1
a
 O .000 .001 .979 1.000 

kj -.199 .908 .341 .820 

ald -.149 15.132 .000 .861 

innt -.050 6.042 .014 .951 

utd -.124 .777 .378 .883 

Constan

t 

-.496 .424 .515 .609 

a. Variable(s) entered on step 1: O, kj, ald, innt, utd. 

 

 

Variables in the Equation 

 
B Wald Sig. Exp(B) 

Step 

1
a
 

E -.051 44.275 .000 .950 

kj -.348 2.628 .105 .706 

ald -.236 30.936 .000 .790 

innt -.054 6.461 .011 .948 

utd .047 .116 .733 1.048 

Constan

t 

5.091 31.615 .000 162.53

5 

a. Variable(s) entered on step 1: E, kj, ald, innt, utd. 

Variables in the Equation 

 B Wald Sig. Exp(B) 

Step 

1
a
 

C -.053 14.868 .000 .949 

kj -.304 2.052 .152 .738 

ald -.116 9.025 .003 .890 

innt -.041 3.979 .046 .960 

utd -.111 .675 .411 .895 

Consta

nt 

1.628 6.224 .013 5.095 

a. Variable(s) entered on step 1: C, kj, ald, innt, utd. 


