
 

 

En ERP-studie av sammenhengen mellom personlighet og 

ubehag 

 
 
 

Ingvil Laberg Holthe 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Levert som hovedoppgave 
Psykologisk institutt 
Universitetet i Oslo 

Oktober 2008 

 1



Tittel: En ERP-studie av sammenhengen mellom personlighet og ubehag  

Forfatter: Ingvil Laberg Holthe 

Veiledere: Tor Endestad (Psykologisk institutt, UiO), Magnus Lindgren (Lunds universitet) 

og Johannes Gjerstad (Statens Arbeidsmiljøinstitutt) 

 

Sammendrag 

Målet med studien var å undersøke om vi fant personlighetsforskjeller i nevrofysiologisk 

respons på et ubehagelig, somatosensorisk stimuli, målt ved P3-responser. Personlighet ble 

målt på 400 studenter med Eysenck Personality Questionnaire. 20 deltagere med 

personlighetskombinasjonen høy nevrotisisme + lav ekstraversjon, samt 18 deltagere med lav 

nevrotisisme + høy ekstraversjon ble inkludert i forsøket. Kombinasjonen av disse 

personlighetstrekkene representerer henholdsvis sårbarhet og robusthet mot stress og mestring 

av livspåkjenninger.  

 

Gjennomsnittsamplitude og habituering av P3 som respons på den somatosensoriske 

stimuleringen ble sammenlignet over de to gruppene. Det var ingen signifikante forskjeller på 

de to gruppenes P3-responser. Imidlertid var det en signifikant forskjell på P3-respons når 

deltagerne ble delt etter studiested snarere enn resultat på personlighetstesten. Ulike mulige 

årsaker til dette diskuteres, deriblant muligheten for at identitet og normer kan påvirke P3. 

 

For atferdsmålene egenrapportering av ubehag og mood før og etter forsøket fremkom 

signifikante gruppeforskjeller og trender i retning av gruppeforskjeller. Den sårbare gruppen 

rapporterte mer ubehag og fremviste større emosjonell ustabilitet og høyere aktivering enn 

den robuste gruppen, hvilket er i tråd med tidligere funn.  

 

Den uteblitte forskjellen P3-responser kan forklares med at høy ekstraversjon har vært koblet 

til økte P3-amplituder, slik at nevrotisisme og ekstraversjon kan ha lignet hverandre ut. Det 

konkluderes med gruppenes opplevde forskjell i ubehag mest sannsynlig har utspring i 

etterfølgende, bearbeidende kognitive prosesser snarere enn tidlig prosessering målt ved P3, 

og at P3 som mål på personlighet antagelig påvirkes av ukjente variabler slik at en entydig 

sammenheng vil være vanskelig å finne. 
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Innledning 

Ideen om at personlighet har en påvirkning på hvordan mennesker håndterer sykdom og 

livspåkjenninger har lang historie innen medisinen (McMahon, 1976). Allerede rundt år 200 

laget den greske legen Galen en teori om fire grunnleggende temperamenter hos mennesket 

(den melankolske, den koleriske, den sangvinske og den flegmatiske), som påvirket 

menneskets væremåter og i sin tur deres opplevelse av verden (H. J. Eysenck, 1981; H. J. 

Eysenck & M. W. Eysenck, 1985). De siste tiårene har synet på personlighet som medierende 

faktor vist vei for forskning innen både medisin, helsepsykologi og psykosomatisk medisin 

(Smith & MacKenzie, 2006). I dag eksisterer det generell enighet om at personlighet kan ses 

på som bestående av trekk som er relativt stabile over tid og som påvirker vår daglige atferd 

(Matthews, Deary, & Whiteman, 2003). Det finnes relativt mange ulike taksonomier for 

personlighetstrekk i dag, men felles for de fleste modellene som har fått gjennomslagskraft er 

likevel at de inkluderer en nevrotisismelignende dimensjon og en dimensjon for 

ekstraversjon-introversjon (Watson & Casillas, 2003; Zuckerman, Kuhlman, Thornquist, & 

Kiers, 1990). Nevrotisisme kan generelt beskrives som en bred personlighetsdimensjon som 

representerer individuelle forskjeller i hvilken grad en person opplever verden som truende, 

problematisk og stressende (Watson, Clark, & Harkness, 1994). I Eysencks trefaktorteori, 

som måles med Eysenck Personality Questionnaire (EPQ) beskrives nevrotisisme med 

subfaktorene angst, depresjon, skyldfølelse, lavt selvbilde, anspent, irrasjonell, sjenert, med 

humørsvingninger og emosjonell, mens ekstraversjon beskrives med subfaktorene sosial, 

livlig, aktiv, selvsikker, sensation-seeking, bekymringsfri, dominant, med pågangsmot og 

eventyrlyst. (H. J. Eysenck & M. W. Eysenck, 1985; H. J. Eysenck & S. B. G. Eysenck, 

1975). 

 

Nevrotisisme har blitt viet stor oppmerksomhet ettersom denne personlighetsdimensjonen har 

vist seg å korrelere høyt med en rekke negative livsutfall. Det har blitt funnet nære bånd 

mellom nevrotisisme og psykopatologi, særlig angst og depresjon (L. A. Clark & Watson, 

1999; Matthews et al., 2003; Ormel, Rosmalen, & Farmer, 2004). I tillegg knyttes 

nevrotisisme til generelt lite effektiv mestringsstil (Costa & McCrae, 1989; Watson & 

Hubbard, 1996), og da særlig lite effektiv stressmestring (Vollrath, 2001; Vollrath & 

Torgersen, 2000). Personer med høy nevrotisisme-skåre opplever dessuten større 

smerteopplevelse og mindre effektiv mestring ved sykdom (A. Asghari & Nicholas, 2006; M. 
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A. Asghari & Nickolas, 1999; Harkins, Price, & Braith, 1989) og de rapporterer lavere nivåer 

av subjektivt velvære (subjective well-being)(Diener, Suh, Lucas, & Smith, 1999).  

 

Trekket ekstraversjon kobles i motsetning til nevrotisisme ofte til en predisposisjon for å 

oppleve positiv affekt (Watson & Clark, 1992; Watson, Clark, & Carey, 1988). Ekstraversjon 

knyttes til det å ha aktive mestringsstrategier og å søke sosial støtte, noe som gjør personer 

som er høy på ekstraversjon mindre sårbare for negative utfall av livspåkjenninger (Connor-

Smith & Flachsbart, 2007; Fanous, Neale, Aggen, & Kendler, 2007; Ironson, O'Cleirigh, 

Weiss, Schneiderman, & Costa, 2008). Watson og Clark har foreslått at nevrotisisme og 

ekstraversjon rett og slett burde gis nye navn, og kalles henholdsvis ”negativ affekt” og 

”positiv affekt” (Watson & Clark, 1992). 

 

Undersøkelser har vist at kombinasjonen av ekstraversjon og nevrotisisme i enda større grad 

korrelerer med opplevelse av mestring av smerte, ubehag og stress. Høy skåre på nevrotisisme 

sammen med lav skåre på ekstraversjon virker å være en sårbarhetsfaktor for lite effektiv 

mestring ved skader og sykdom (Lysaker & Taylor, 2007; Reif & Lesch, 2003; Vollrath & 

Torgersen, 2000; Wade, Dougherty, Hart, Rafii, & Price, 1992), mens høy ekstraversjon 

kombinert med lav nevrotisisme viser sammenheng med lavere nivåer av stress (Lau, Hem, 

Berg, Ekeberg, & Torgersen, 2006; Lau & Knardahl, 2008). I Norge har sammenhengen 

mellom disse personlighetstrekkene og stressmestring bl.a. fremkommet i 

Politiundersøkelsen, der det viste seg at høy nevrotisisme kombinert med lav ekstraversjon 

korrelerte med høyere rapportert stress, mens høy ekstraversjon kombinert med lav 

nevrotisisme korrelerte med aktive mestringsstrategier mot stress blant politifolk (Berg, Hem, 

Lau, Haseth, & Ekeberg, 2005; Lau et al., 2006) 

 

I hovedsak har litteraturen på dette området forholdt seg til et deskriptivt nivå der forskjeller i 

grupper måles og rapporteres. Den nevropsykologiske basisen for forskjellene drøftes ikke i 

disse sammenhengene. Med bakgrunn i dette ønsket vi å undersøke om de to beskrevne 

personlighetskombinasjonene ville gi seg utslag i forskjellig opplevelse av et ubehagelig, 

somatosensorisk stimuli, der effektmålet var P3-amplitude og -habituering.  
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Personlighetens nevrofysiologi 

Pr. i dag er det ingen enhetlig teori om personlighetens nevropsykologi. Starten på utforsking 

av personlighetens fysiologi kom med Eysencks trefaktorteori for personlighet, som ble 

utviklet på 1940-tallet (H. J. Eysenck, 1947, i Zuckerman, 2003). Eysenck tok utgangspunkt i 

at personlighetsforskjeller avhenger av fysiologiske prosesser (H. J. Eysenck & M. W. 

Eysenck, 1985). Nevrotisisme ses i hans terminologi som en kontinuerlig dimensjon fra 

personlighetstrekk til angstlidelser. Siden et av de primære symptomene ved angstlidelser er 

overaktivering eller høy reaktivitet av den sympatiske delen av det autonome nervesystemet, 

koblet Eysenck nevrotisisme til reaktivitet i det limbiske systemet, ettersom dette regulerer det 

autonome nervesystemet (Zuckerman, 2003). For ekstraversjon foreslo Eysenck at den 

fysiologiske forskjellen bestod i kortikalt aktivieringsnivå, der de introverte karakteriseres av 

høyere nivåer av kortikal aktivering enn ekstraverte (Stelmack, 1981). Forsøk på å undersøke 

dette med EEG-målinger på 1970-tallet, gav imidlertid uoversiktlige og svært lite ensartede 

resultater, noe som til en viss grad skyldtes forskjeller i opptaksmetoder og skåringsmetoder 

(se Stelmack, 1981, for en gjennomgang). Andre har hevdet at teorien om aktivering av det 

limbiske systemet og kortikalt aktiveringsnivå er for generell og uspesifikk (Zuckerman, 

2003). 

 

I dag hersker det bred enighet om at asymmetrisk aktivering av cortex i hvilemodus er et 

stabilt korrelat til negativ og positiv affekt, der negativ affekt assosieres med økt venstresidig 

aktivering, både frontalt og i anterior cortex (Hagemann, Naumann, Becker, Maier, & 

Bartussek, 1998; Knyazev, Slobodskaya, & Wilson, 2002; Minnix & Kline, 2004; Whittle, 

Allen, Lubman, & Yucel, 2006). Hovedtyngden av forskning på det fysiologiske grunnlaget 

for personlighet har de senere årene fokusert på nevrofysiologi, nevrokjemi og molekylær 

genetikk, med få ensartede resultater (Cloninger, 2000; Reif & Lesch, 2003). Bare få studier 

har fokusert på strukturelle og funksjonelle korrelater til personlighetsdimensjoner eller 

temperament ved å bruke hjerneavbildingsteknikker, og resultatene har også her vært lite 

konsistente (Whittle et al., 2006). Imidlertid knyttes prefrontal cortex og orbitofrontal cortex 

til håndteringen av emosjonelt ladde avgjørelser (Bechara, Tranel, H. Damasio, & A. R. 

Damasio, 1996; A.R. Damasio, 1998; A. R. Damasio, Tranel, & H. Damasio, 1990; Rolls, 

Hornak, Wade, & McGrath, 1994). Kortikale midtlinjestrukturer er vesentlige for 

integrasjonen av selvrefererende stimuli. Orbitomedial prefrontal cortex håndterer 

representasjonen av stimuli med referanse til selvet, mens deler av anterior cingulate cortex 
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tar seg av monitorering og kontrollfunksjoner som responsvalg og inhibisjon. I dorsomedial 

prefrontal cortex foregår evaluering av selvrefererende stimuli, og integrasjon av slike stimuli 

i kontekst av ens egen person finner sted i posterior cingulate cortex (Northoff & Bermpohl, 

2004). Orbitofrontal cortex og anterior cingulate har også vist seg å være vesentlige i forhold 

til evalueringen av smerte (Price, 2000; Rolls et al., 2003). Disse områdene kan tenkes å være 

relatert til personlighetsforskjeller. 

 

Event related potensials (ERP) som metode for å undersøke personlighetsforskjeller 

Et event-related potential (ERP) er et lite elektrofysiologisk signal som blir ekstrahert fra et 

elektroencephalogram (EEG). EEG registreres ved at elektroder festes på utsiden av skallen 

og kobles til en differensialforsterker som fanger opp variasjoner i spenning over tid (Coles & 

Rugg, 1995). ERP-signaler gir et bilde av gjennomsnittlig spenningsendring knyttet til 

bestemte stimuli. For å generere et ERP-signal bestemmes en tidsepoke rundt presentasjon av 

en stimulus der man antar at kognitive prosesser av interesse oppstår. Stimuli presenteres 

deretter gjentatte ganger. Ved å generere gjennomsnitt av disse epokene antas det at 

bakgrunnsstøy elimineres, og man står igjen med et ERP-signal som dermed anses å være et 

uttrykk for en nevral prosess knyttet til den bestemte stimulus. ERP karakteriseres i forhold til 

latens og amplitude. Fordelen med ERP som metode er den temporale nøyaktigheten som 

oppnås (Coles & Rugg, 1995; Gazzaniga, Ivry, & Mangun, 2002).  

 
P3 

ERP-komponenten P3 har fått svært mye oppmerksomhet etter at den ble oppdaget for 40 år 

siden. Oppmerksomheten skyldes både at komponenten er lett å utløse, og at den har relativt 

stort amplitudeutslag, på mellom 5 og 20 µV (Coles & Rugg, 1995). P3 utløses typisk av 

”oddball”-oppgaver, der to typer stimuli presenteres med ulik sannsynlighet, og der deltageren 

skal respondere på de som presenteres sjeldnest (Walhovd & Fjell, 2002). Polich (2007) 

beskriver komponenten på denne måten: 

 

 P300 reflekterer en underliggende revisjon av den mentale representasjonen som 

dannes av innkommende stimuli (Donchin, 1981). Etter første sensoriske prosessering, 

evalueres representasjonen av det foregående stimuli i working memory av en 

oppmerksomhetsdrevet sammenligningsprosess. Det er forskjellig fra, men relatert til 
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den sensoriske letingen etter mismatch mellom stimulusegenskaper (Heslenfeld, 2003; 

Kujala & Näätänen, 2003). 

(Polich, 2007, s. 2129, oversatt av I.L. Holthe)  

 

Opprinnelig ble komponenten gitt navnet P300, navngitt etter latenstiden den ble oppdaget i. I 

dag deles komponenten som regel i P3a og P3b, der P3b representerer den opprinnelige P300. 

Denne utløses typisk av ”oddball”-paradigmer og har spatial lokalisasjon sentralt/parietalt 

(Polich, 2007). P3a kan utløses når et tredje, sjeldent, ikke-target-stimuli, altså en distraktor, 

inkluderes i forsøket (Fjell, Walhovd, Meling, & Johansen, 2005). Denne komponenten har 

oftest et maksimalt utslag på Cz, er mer frontalt distribuert enn P3b, har kortere latens og 

habituerer raskere enn P3b (Katayama & Polich, 1998). I denne artikkelen brukes betegnelsen 

P3, synonymt med tradisjonell P300 eller P3b, ettersom dette eksperimentets utgangspunkt 

var forsøket som ble beskrevet av Rule og medarbeidere. (2002), og deres terminologi for 

effektmålet var P3 (se Dynamisk filtrering nedenfor).  

 

Mengden litteratur som beskriver sammenhengen mellom personlighetstrekk og P3-amplitude 

er relativt begrenset, og svært varierende i forhold til hva slags type mål på personlighet som 

er brukt. Resultatene fremtrer ikke på noen måte entydige. Ditraglia og Polich (1991) fant for 

eksempel at ekstroverte habituerte i større grad enn introverte til et target. Cahill og Polich 

(1992) fant at ekstaversjon kunne kobles til lavere amplitudeutslag enn introversjon, men 

viser til at forsøk med flere deltagere ikke har funnet denne effekten (Daruna, Karrer, & 

Rosen, 1985). Cahill og Polich (1992) knytter også inkonsistensen i funnene til at ekstroverte 

habituerer raskere enn introverte til repetitivt stimuli.  

 
Nevrotisisme har blitt knyttet til økt P3-amplitude (Gurrera, Salisbury, O'Donnell, Nestor, & 

McCarley, 2005), men det har også vært gjort studier som ikke finner en slik sammenheng 

(Polich & Martin, 1992; Pritchard, 1989; Stelmack, Houlihan, & McGarryroberts, 1993). 

Flere studier har imidlertid funnet økt P3-utslag koblet til høye skårer på angst eller 

angstlidelser (Bar-Haim, Lamy, & Glickman, 2005; C. R. Clark, McFarlane, Weber, & 

Battersby, 1996; De Pascalis, Strippoli, Riccardi, & Vergari, 2004; Karch et al., 2007), og 

som nevnt innledningsvis, kan nevrotisisme ses som en dimensjon som i ytterkant strekker 

seg mot angstlidelser.  
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Hvorvidt man skal konkludere med om dette signalet er en markør for personlighet, er dermed 

uvisst. Fjell og medarbeidere fant i 2005 at det ikke var noen forskjeller i verken P3a eller P3b 

på en gruppe nevrotikere og en gruppe stabile, og konkluderte med at forskjellene på 

gruppene måtte stamme fra senere, kognitive prosesser (Fjell et al., 2005). Hansenne (1999), 

derimot, konkluderte etter en undersøkelse av Cloningers Temperament and Character 

Inventory (TCI) at personlighet er relatert til P3-signalet, men dette personlighetsinventoriet 

har ingen kategorier for verken ekstraversjon eller nevrotisisme, og konklusjonen er dermed 

ikke opplysende i forhold til kategoriene som her blir undersøkt. 

 

Dynamisk filtrering 

I en interessant studie av Rule, Shimamura og Knight (2002) fant forskerne at pasienter som 

hadde operert ut deler av orbitofrontal cortex ikke inhiberte til et ubehagelig stimuli, målt ved 

P3, slik som friske kontroller gjorde. De foreslår at årsaken til dette ligger i den emosjonelle 

reguleringen som foregår i orbitofrontal cortex (OFC). Rule og medarbeidere beskriver 

prosessen som en dynamisk filtrering av inntrykk. OFC inngår i et nevralt nettverk med andre 

kortikale og subkortikale områder som overvåker og regulerer reaksjoner og handlinger i 

henhold til den relevante informasjonen som foreligger. Det foregår en 

informasjonsutveksling mellom de ulike delene av hjernen, eg. en dynamisk filtrering. 

Dersom deler av OFC er skadet, vil den emosjonelle reguleringen ikke finne sted, og ubehaget 

vil virke like stort og overraskende hver gang det inntreffer. Slik emosjonell disinhibisjon 

resulterer i upassende handlinger knyttet til tidligere presenterte stimuli, aggressivitet og 

nedsatt mulighet for å forstå belønnende tilbakemeldinger (Rule et al., 2002). Med andre ord, 

når habitueringen mangler, filtreres ikke opplevelsen slik at den emosjonelle verdien blir tonet 

ned når den ikke er viktig for videre prosessering og valg av handling, hvilket fører til 

frustrasjon og upassende atferd (Rule et al., 2002; Shimamura, 2000). Spørsmålet vi stilte oss 

var hvorvidt denne effekten også ville være merkbar for de to ulike personlighetstypene som 

er henholdsvis sårbare for negative livsutfall og robuste mot dette, ettersom strukturene som 

inngår i deler av nettverket for den dynamiske filtreringen også har vært knyttet til selvet og 

emosjonelt ladde avgjørelser, noe som ses som en viktig del av personligheten. Det er 

imidlertid på ingen måte gitt at man kan generalisere fra en hjerneskadepopulasjon til 

normalfungerende menneskers forskjeller i personlighet. Dette var dermed en eksplorerende 

studie. Utgangspunktet for å benytte oppsettet fra Rule og medarbeidere er at dynamisk 

filtrering er en prosess som foregår også hos normalfungerende mennesker. Vi har sett at ulike 
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personlighetsgrupper prosesserer verden rundt seg på ulike måter, og vi ønsket derfor å 

undersøke om P3, som ses som en del av den dynamiske filtreringen, kunne være en indikator 

for personlighetsforskjeller. 

 

Målet med denne studien 

Bakgrunnen for denne studien var ønske om å utforske den nevrofysiologiske basisen for to 

grupper personlighetstrekk. Den ene gruppen, høy skåre på nevrotisisme kombinert med lav 

skåre på ekstraversjon, knyttes til en rekke uheldige livsutfall, men gruppen som befinner seg 

i motsatt ende av disse skalaene (lav nevrotisisme kombinert med høy ekstraversjon) i 

litteraturen forbindes med robusthet og gode mestringsstrategier. Gruppene kalles heretter 

henholdsvis sårbar gruppe og robust gruppe. Studiens mål var å undersøke om denne 

personlighetsforskjellen hadde sitt utspring i ulike utslag på det tidlige 

oppmerksomhetssignalet P3. Signalet ble utløst av lett ubehagelig, somatosensorisk 

stimulering, etter modell av en studie gjennomført av Rule, Shimamura og Knight (2002). Se 

Metode for gjennomgang av paradigmet. Ettersom P3 kan ses på som en form for startle 

response (Fjell et al., 2005), og høy nevrotisisme knyttes til høyere aktivering av 

nervesystemet, var vår hypotese at den sårbare gruppen ville ha sterkere reaksjoner og mindre 

effektiv habituering til et ubehagelig, somatosensorisk stimuli.  

 

Ettersom deltagerne i dette eksperimentet, i motsetning til deltagerne i eksperimentet gjort av 

Rule og medarbeidere, befant seg innen normalvariasjon med hensyn til hjernens fungering, la 

vil til noen atferdsmål som kunne relateres til tidligere forskning på personlighet, slik at vi 

fikk en mulighet til å undersøke gruppeforskjeller i personlighet målt ved egenrapportering. 

Det første vi ønsket å undersøke, var hvorvidt disse to gruppene varierte i rapportering av 

mood (humørtilstand) før og etter forsøket. En hypotese var at den sårbare gruppen ville 

rapportere større endringer i mood enn den robuste gruppen, ettersom nevrotisisme knyttes til 

ustabilitet og emosjonalitet. For å måle mood ble Thayers The Activation-Deactivation 

Adjective Check List (AD ACL) Short Form benyttet (Thayer, 1989). Denne testen fanger opp 

deltagernes aktiveringsnivå, og skiller mellom energisk og anspent aktivering. Energisk 

aktivering innebærer aktivering av det retikulære systemet, og et skifte fra parasympatisk til 

sympatisk aktivering av nervesystemet. Energisk aktivering beskriver mobilisering og 

klargjøring av kroppen fra ro til aktivitet. Anspent aktivering beskrives i motsetning til dette 

som tilstanden som oppstår når man går fra ro til ”krisesituasjon”, der oppmerksomhet rettes 
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mot mulige farer. Her aktiveres det sentrale og perifere nervesystemet, kardiovaskulære og 

respiratoriske systemer. En hovedforskjell på de to typene aktivering er den subjektive 

opplevelsen av henholdsvis pågangsmot og energi vs. Opplevelse av redsel, angst og 

anspenthet (Thayer, 1989). Dersom dette settes i sammenheng med de to 

personlighetsgruppene som er omtalt i denne artikkelen, kunne man danne en hypotese om at 

den sårbare gruppen for det første ville være generelt mer aktivert, og for det andre i større 

grad ville rapportere ”anspent aktivering” enn den robuste gruppen. 

 

Et annet atferdsmål var egenrapportering av ubehag under forsøket på VAS-skala (se Metode 

for beskrivelse). Hypotesen knyttet til dette var at den sårbare gruppen ville rapportere høyere 

grad av opplevd ubehag enn den robuste gruppen, noe som ville være i henhold til tidligere 

funn (Harkins et al., 1989). I tillegg gav deltagerne en retrospektiv vurdering av ubehaget 

under hver del av forsøket. Hypotesen knyttet til dette var at den sårbare gruppen ville huske 

den somatosensoriske stimuleringen som mer ubehagelig enn den robuste gruppen. I tillegg 

hadde ønsket vi også å undersøke hvorvidt habituering til ubehaget målt ved egenrapportering 

ville variere mellom gruppene. Ettersom ubehaget var så svakt at det ikke ble gradert som 

smerte, anså vi det som sannsynlig at det ville oppstå en habituering og ikke en 

sensitivisering. 

 

I tillegg var vi interessert i å undersøke om de to gruppene ville ha ulik påvirkning av ulike 

typer oppgaver mens de mottok ubehagelig, somatosensorisk stimulering. Hypotesen var at 

det ville være minst gruppeforskjeller dersom gruppene utførte oppgaver som holdt 

arbeidshukommelsen aktivert, og dermed overlot mindre kapasitet til å legge merke til 

ubehaget. Tilsvarende ville vi undersøke om forskjellen på gruppenes P3-responser ville være 

større dersom de under den ubehagelige simuleringen var passive. Vi innførte dermed to ulike 

betingelser, en arbeidshukommelseskrevende oppgave og en film som var klippet slik at den 

hadde lite engasjerende innhold. 

 

I denne studien ble Eysenck Personality Questionnaire (EPQ) (H. J. Eysenck & S. B. G. 

Eysenck, 1975) benyttet for å velge ut gruppene. Dette personlighetsmålet ble valgt da det 

tradisjonelt har vært brukt mye i psykofysiologisk forskningssammenheng (se for eksempel 

H. J. Eysenck & M. W. Eysenck, 1985; Stelmack, 1981). Som nevnt, er dette inventoriet 

basert på et fysiologisk utgangspunkt for personlighet, i motsetning til flere av de andre mest 
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brukte personlighetsinventoriene i dag. Studenter fra grunnfag psykologi og politihøgskolen 

ble valgt som deltagere i forsøket fordi arbeidslivsundersøkelser gjort i Norge har vist at 

psykologer og politifolk er i hver sine ender av personlighetsdimensjonene nevrotisisme og 

ekstraversjon (Personlig kommunikasjon med B. Lau ved Statens Arbeidsmiljøinstitutt, høst 

2004). 

 

Forskningshypoteser, oppsummert 

 Ville en sårbar og en robust gruppe variere i rapportering av mood før og etter 

forsøket, eller variere i endring av mood over tid? 

 Ville gruppene variere i subjektiv opplevelse av ubehag, og habituering til ubehag 

over tid, målt ved egenrapportering? Og ville gruppene variere i retrospektiv vurdering 

av ubehaget? 

 Ville en sårbar gruppe og en robust gruppe fremvise ulik P3-gjennomsnittsamplitude 

og P3-habituering som respons på et somatosensorisk, ubehagelig stimuli? 

 Ville to betingelser som er forskjellig i hvor kapasitetskrevende de er påvirke 

gruppenes P3-responser ulikt?  

 

 

 

 

 

 13



Metode 

Deltagere 

Eksperimentet hadde 39 deltagere (22 kvinner og 17 menn) i alderen 20-47 år, med 

gjennomsnittsalder på 25,14 år. Deltagerne ble valgt ut fra en gruppe på 400 studenter fra 

første året på politihøgskolen og grunnfag i psykologi, på bakgrunn av skårer på Eysencks 

personlighetsinventorium (Eysenck & Eysenck, 1975).  

 

For å velge ut eksperimentgruppene fjernet vi først alle i studentmassen som skåret høyt på 

psykotisisme og løgn, da vi anså det som en mulig feilkilde med deltagere som hadde høye 

skårer på disse dimensjonene. Gjennomsnittsskårer for psykotisisme og løgn var forholdsvis 

lave, 4 av 25 mulige for psykotisisme og 6 av 21 mulige for løgn. Vi inkluderte alle med skåre 

under 5 på psykotisisme og 8 på løgn. Totalt sett skåret studentmassen høyt på ekstraversjon 

(gj.sn. 16 av 21 mulige), med liten spredning. Dermed fantes det ikke nok personer med 

ekstremskårer for ekstraversjon og samtidig ekstremskårer for nevrotisisme. Vi valgte derfor å 

dele utvalget i høy og lav på ekstraversjon etter median (11). Deretter fant vi ca 20 personer i 

hver gruppe som skåret henholdsvis høyest (> 11) og lavest på nevrotisisme (<7). Median var 

på 8 av 23. Resultatet var en eksperimentgruppe som hadde så høy skåre som mulig på 

nevrotisisme og samtidig under median på ekstraversjon, kalt sårbar gruppe, og en gruppe 

som var i motsatt ende av disse skalaene; så lav som mulig på nevrotisisme og samtidig over 

median på ekstraversjon, kalt robust gruppe. Tabell 1 viser deltagernes karakteristika. 

 

Tabell 1: Utvalgets karakteristika 

 
Sårbar gruppe Robust gruppe 

 Sårbar gruppe 
Gj.sn (sd) 

Robust gruppe 
Gj.sn (sd) 

Antall 20 18 Nevrotisisme  14.15 (2.390) 4.94 (1.26) 
Alder 25.65 24.81 Ekstraversjon  11.65 (2.739) 18.22 (1.26) 
Kjønn 12 k, 8 m 8 k, 10 m Psykotisisme  3.25 (1.482) 2.94 (1.69) 
Utdannelse 16 psy, 4 pol 3 psy, 15 pol Løgn 5.30 (2.556) 5.06 (1.69) 

k: kvinner, m: menn 
psy: psykologi grunnfag, pol: Politihøgskolen 1. år 
 

Alle deltagerne var friske, hadde normalt eller korrigert til normalt syn og rapporterte å ikke 

bruke medisiner (bortsett fra p-piller) eller narkotiske stoffer. Ingen av deltagerne som var 
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med i de endelige analysene rapporterte å ha eller ha hatt nevrologiske skader eller 

sykdommer, eller andre kroniske sykdommer av noe slag. En deltager ble ekskludert fra 

deltagergruppen pga ADHD, og tre pga uforutsette, tekniske problemer. Det var generelt 

vanskelig å rekruttere deltagere til den sårbare gruppen, og denne gruppen hadde høy andel 

deltagere som ikke møtte til avtalte tider.  

Design 

Et mixed mellom- og innen-gruppe design ble benyttet. Mellom gruppe ble to faktorer med to 

nivåer undersøkt, Personlighet med to nivåer (sårbar, robust) og for enkelte analyser lærested 

med to nivåer (Politihøyskolen, grunnfag psykologi). Innen-gruppe-variabler var 

gjennomsnittlig P3-respons for seks blokker (3 film og 3 arb.huk.oppg.), habituering til 

somatosensorisk stimulering målt ved P3 for henholdsvis filmbetingelse og arb.huk.oppg.-

betingelse, mood målt før og etter forsøket samt subjektiv opplevelse av ubehag underveis i 

forsøket (6 målinger) og retrospektivt. 

Personlighetsmål 

I studien ble EPQ (H. J. Eysenck & S. B. G. Eysenck, 1975) benyttet, oversatt av Kristian 

Tambs og Jon Martin Sundet (som brukt i Tambs, Sundet, Eaves, Solaas, & Berg, 1991). 

Ettersom den faktorstrukturen i den norske populasjonen ikke avviker mye fra 

faktorstrukturen i den engelske, er engelske normer brukt ved skåring av den norske 

oversettelsen (se S. B. G. Eysenck & Tambs, 1990). I denne taksonomien deles personlighet 

inn i tre dimensjoner: nevrotisisme, ekstraversjon og psykotosisme. Se innledning for 

beskrivelse av dimensjonene nevrotisisme og ekstraversjon. Psykotisisme omfatter 

aggressivitet, kulde, egosentrisme, sosial distanse, impulsivitet, antisosialitet, manglende 

empati og kreativitet (H. J. Eysenck & M. W. Eysenck, 1985). I tillegg måles en løgnskala, 

som ble skapt for å fange opp løgn, sosial ønskverdighet (social desirability) eller andre 

trender/feilkilder i måten deltageren responderer på (respons sets) (Tambs et al., 1991). 

Skjemaet består av 90 spørsmål som besvares med ja eller nei. Dimensjonen Nevrotisisme 

måles av 23 spørsmål, som for eksempel: ”Føler du deg noen gang deprimert og utenfor uten 

grunn?” (spm. 5).  Ekstraversjon måles av 21 spørsmål, for eksempel: ”Har du mange 

forskjellige hobbyer?” (spm. 1). Psykotisisme måles av 25 spørsmål, som: ”Tar du deg tid til å 

tenke deg om før du handler?” (spm. 2), og Løgnskalaen består av 21 spørsmål av typen ”Har 

du noen gang tatt æren for noe andre har gjort?” (spm. 4). For hvert spørsmål kan man få 
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skåren 1 eller 0 i henhold til skåringskriteriene (H. J. Eysenck & S. B. G. Eysenck, 1975). 

Sumskåre for de fire dimensjonene regnes deretter ut. Se vedlegg 1. 

Mood 

Før og etter forsøket ble det gjort et mål på deltagernes humørtilstand (mood). Til dette ble 

The Activation-Deactivation Adjektive Check List (AD ACL) Short Form benyttet (Thayer, 

1989) (oversatt av forskningsgruppen). Dette måleinstrumentet måler deltagernes 

aktiveringsnivå, og skiller mellom ”energisk aktivering” og ”anspent aktivering”. Disse to 

dimensjonene deles i to kategorier, som antas å måle henholdsvis de høye og de lave nivåene 

av aktivering innenfor hver dimensjon (Energisk og Trøtt innen ”energisk aktivering”, 

Anspent og Avslappet innen ”anspent aktivering”). Testen består av 16 ord som gis 

responsene ”Føler ikke”, ”Usikker”, ”Føler litt” eller ”Føler absolutt”. Responsene gis skåre 

1, 2, 3 eller 4, med unntak av skåre for to av adjektivene (årvåken og vidvåken i kategorien 

Trøtt), der skårene reverseres (Thayer, 1989). Sumskåre for de fire kategoriene ble deretter 

laget. Testen ble presentert i e-prime i randomisert rekkefølge, og deltagerne responderte ved 

å bruke tastene 1-4 på et tastatur. 

Somatosensorisk stimulering 

Den somatosensoriske stimuleringen under EEG-registreringen besto av elektriske 

firkantpulser med varighet på 1 ms fra en stimulator (Grass S88) der styrken ble regulert med 

en stimulus isolator/konstantstrøm enhet (Grass SIU5/CCU1). Elektriske stimuli ble gitt i 

huden over abduktor pollicus brevis (underarm) med et par overflateelektroder. Styrken ble 

kalibrert slik at støtet gav en synlig bevegelse i tommelen, men ikke opplevelse av smerte 

rapportert på VAS-skala (under 4). Støtene ble gitt hvert 30. sekund under de 6 blokkene i 

forsøket som hver hadde en varighet på ca 6 minutter, med en pause med VAS-mål mellom 

hver blokk. Deltagerne var utstyrt med en stoppknapp som umiddelbarn kunne stanse den 

elektriske stimuleringen. Stoppknappen var koblet inn mellom konstanstrømenheten og 

elektrodene som leverte de elektriske pulsene, og stanset strømtilførselen ved bruk. 

Egenrapportering av ubehag 

Subjektiv opplevelse av ubehag ble rapportert på en Visuell Analog Skala presentert på PC-

skjermen, tilrettelagt til e-prime ved hjelp av Markus Handal Sneve, der deltagerne 

rapporterte ved å klikke med venstre museknapp på en linje vist på pc-skjermen fra 0 til 10, 
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der 0 tilsvarte ’Ingen sanseopplevelse’, 5 tilsvarte smerteterskel og 10 tilsvarte ’Verst 

tenkelige smerte’. Det ble gjort en rapportering på VAS-skala etter hver blokk av forsøket. I 

tillegg ble det gjort en retrospektiv vurdering av ubehaget etter endt forsøk.  

Betingelser 

Deltagerne ble presentert to ulike arbeidsoppgaver: 1) Naturfilm og 2) en 

arbeidshukommelseskrevende, aritmetisk oppgave. Oppgavene ble presentert separat i totalt 6 

blokker á 6 minutter (3 av hver). 1) Naturfilmen besto av rolige naturscener og 

dyredokumentarer.  Filmen var lånt av Nasjonalbiblioteket (finn skikkelig), og besto av 3 

klipp fra en naturfilm kalt Elgenes dal. 2) Arbeidshukommelsesoppgaven var lånt av Hilde 

Gundersen, stipendiat under Kenneth Hugdahl ved Universitetet i Bergen, og ble presentert på 

en pc-skjerm med programmet E-prime. Oppgavens varighet ble utvidet noe i forhold til 

originalen. Arbeidshukommelsesoppgaven var en klassisk two-back, der deltagerne fikk 

presentert ett og ett tall, og ble bedt om å respondere med et tastetrykk (mellomromstast på 

pc-tastatur) når tallet som ble presentert tilsvarte tallet som ble presentert to tall tidligere 

(Hugdahl et al., 2004). Eks: 

3-2-8-2-7-5-6-5- etc (rød farge indikerer forventet respons) 

EEG-opptak og analyser 

Tre midtlinjeelektroder (Ag/AgCl) Fz, Cz og Pz ble plassert i henhold til det internasjonale 

10-20-systemet, festet på en elastisk elektrodehette (Easy Cap, Falk Minow), referert til en 

linked mastoid referanse. Venstre øye gav opphav til et sett øyeelektroder montert over og 

under øyet for å korrigere for øyeblunk, og horisontale øyebevegelser ble korrigert for med 

øyeelektroder ved begge øynes ytterkant. Jordingselektrode ble plassert frontalt sentralt ved 

Pz. Impedanse ble holdt under 5 kΩ. For EEG-opptaket var A/D-rate 500 Hz og 

filterinnstillinger 0,10 Hz (high pass) og 70 Hz (low pass). I tillegg ble det benyttet et 50 Hz 

notch-filter. EEG-opptaket ble forsterket med Neuroscan Nuamps forsterker. Epoker ble 

utelukket dersom amplituden oversteg +/- 110 µV. Øyeblunk ble korrigert for i henhold til 

Semlitsch et als anbefalinger (1986). Data ble analysert med programvaren Neuroscan 4.3 

(Neuroscan Inc.).  
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Prosedyre 

Deltagerne ble undersøkt ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Her mottok de 

først grundig informasjon om eksperimentets forløp og hensikt, og hadde mulighet til å stille 

spørsmål. Deretter ble de bedt om å undertegne et informert samtykke.  

 

Deltagerne var plassert i en lenestol i et lydtett rom foran en pc-skjerm. Her ble to elektroder 

festet til tommelens muskelfeste, og støtet ble kalibrert ved at styrken gradvis økte mens 

deltageren brukte VAS-skala til å beskrive den sensoriske opplevelsen. Deretter ble den 

elektriske stimuleringen slått av. Deltageren fikk nå en beskrivelse av 

arbeidshukommelsesoppgaven som ble brukt i forsøket, og gjennomgikk en kort 

treningsoppgave (ca 1 min). Elektrodene ble så montert, noe som tok rundt 20 min. 

Deltageren besvarte deretter mood-målet ved å bruke tastaturet til pcen.  

 

EEG-opptak ble deretter startet, Gras-stimulatoren slått på og den første delen med film ble 

satt i gang (varighet 6 min). Etter filmklippet ble Gras-stimulatoren slått av, og deltageren 

fikk en pause der han fylte ut VAS. Dette ble så gjentatt for første blokk med 

arbeidshukommelsesoppgave, og deretter de gjenstående to filmer og to oppgaver, presentert 

annenhver gang. Alle deltagere fikk film og oppgaver i samme rekkefølge. 

 

Etter endt forsøk ble deltagerne bedt om å fylle ut mood-mål igjen. Deretter ble de bedt om å 

se tilbake på hver enkelt del av forsøket og gi en retrospektiv vurdering på VAS-skalaen, samt 

en totalvurdering av ubehaget under forsøket.  

 

Deltagerne ble honorert med 100 kr som kompensasjon for tapt arbeidstid. 

Politihøgskolestudentene var utplassert i praksis spredd over store deler av landet ved dette 

tidspunktet, og reiseutgifter ble dekket dersom utgiftene oversteg innenbys reise.  

 

Ingen deltagere trakk seg underveis i forsøket. 

Datainnsamlingen fant sted i løpet av 2005. 

Se tabell 2 for detaljer.  
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Tabell 2: Prosedyre 

Ca tid   Støt EEG-opptak 
5 min Montering av elektroder på hånd og kalibrering av 

somatosensorisk, elektrisk stimulering 
X  

1 min Treningsoppgave   
20 min Montering av elektroder   
4 min Mood-mål   
6 min Film + støt hvert 30. sekund X X 
2 min Pause m VAS  X 
6 min Oppgave + støt hvert 30. sekund X X 
2 min Pause m VAS  X 
6 min Film + støt hvert 30. sekund X X 
2 min Pause m VAS  X 
6 min Oppgave + støt hvert 30. sekund X X 
2 min Pause m VAS  X 
6 min Film + støt hvert 30. sekund X X 
2 min Pause m VAS  X 
6 min Oppgave + støt hvert 30. sekund X X 
2 min Pause med VAS   
4 min Mood   
5 min Retrospektiv VAS   
 

Total tid ca 75 minutter 

Analyser av data 

Mood 

Mood ble skåret som beskrevet over, og sumskårer ble regnet ut for hver av de fire 

kategoriene. Endring i mood fra før til etter forsøket ble beregnet som differansen mellom 

skårer før og etter forsøk.  

 

Egenrapportering av ubehag 

Endring i egenrapportering av ubehaget ble beregnet som differansen mellom første respons i 

hver betingelse (film eller arbeidshukommelsesoppgave) og siste. I tillegg ble differanse 

mellom første og siste blokk i forsøket beregnet, dvs. første film minus siste arb.huk.oppg.  

 

ERP 

Peak-amplituder for P3 som respons til somatosensorisk, ubehagelig stimuli (ca 3-500 ms 

etter stimulionset) ble målt i forhold til et 100-ms prestimulus-intervall. Antall P3-responser 

pr blokk i forsøket var mellom 10 og 12 etter rensing av materialet (stimulering hvert 30. 
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sekund, 6 minutters varighet pr blokk). Gjennomsnittlig P3-respons til hver blokk ble regnet 

ut for Fz, Cz og Pz. Habituering til den ubehagelige, somatosensoriske stimuleringen beregnet 

som endring i amplitudeutslag over tid (filmbetingelse 1 minus filmbetingelse 3, og 

tilsvarende for arbeidshukommelsesoppgave), og ble kalt differanseamplituder. Forskjell på 

betingelsene ble beregnet som differansen mellom gjennomsnittsamplituder for film og 

gjennomsnittsamplituder for arbeidshukommelsesoppgave. 

 

Statistiske analyser ble gjort med SPSS 15.0. 
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Resultater 

Mood 

Gjennomsnittsskårer 

En serie enveis Anova med gruppe (sårbar gruppe og robust gruppe) som uavhengig variabel 

og gjennomsnittsskårer for mood som avhengig variabel, viste en signifikant effekt av gruppe 

for variablene Energisk før forsøket, der sårbar gruppe skåret 1,21 poeng høyere enn robust 

gruppe, og Anspent før forsøket, der sårbar gruppe skåret 0,76 poeng høyere enn robust 

gruppe. Det fremkom en trend i retning av signifikant effekt av gruppe for variablene Trøtt 

etter forsøket, der sårbar gruppe skåret 1,18 poeng høyere enn robust gruppe, og Avslappet 

etter forsøket, der sårbar gruppe skåret 0,84 poeng høyere enn robust gruppe. Se tabell 3.  

 

Tabell 3: Gruppeforskjeller i mood før og etter forsøket 

Gjennomsnittsverdier Kategori df F p 
sårbar gruppe robust gruppe 

Energisk før forsøk 1,36 8.764 0.005 9.60 8.39 
Trøtt før forsøk 1,36 0.998 0.324 7.90 7.22 
Anspent før forsøk 1,36 4.911 0.033 7.20 6.44 
Avslappet før forsøk 1,36 0.736 0.397 8.80 8.33 
Energisk etter forsøk 1,36 1.130 0.295 8.85 8.33 
Trøtt etter forsøk 1,36 4.080 0.051 9.35 8.17 
Anspent etter forsøk 1,36 2.773 0.105 6.45 5.89 
Avslappet etter forsøk 1,36 3.796 0.059 8.45 7.61 
 

Endring i mood 

Figur 1 viser endring i mood for de to gruppene fra før til etter forsøket, fremstilt med 

differanseskårer (mood før forsøk minus mood etter forsøk). Som vi ser av figuren opplevde 

samtlige deltagere at de var mindre energisk, mindre anspent og mindre avslappet etter 

forsøket, men mer trøtt. Figuren viser også at robust gruppe holdt seg mer stabil i skåre på 

energisk før og etter forsøket enn sårbar gruppen, mens sårbar gruppen ser ut til å ha blitt 

trøttere enn robust gruppe i løpet av forsøket. Visuell inspeksjon kan gi inntrykk av at robust 

gruppe opplever å være vesentlig mindre avslappet etter forsøket enn sårbar gruppen. 
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Figur 1: Endring i mood 
(differanseskårer) 

 

 

En serie enveis ANOVA med gruppe (sårbar gruppe og robust gruppe) som uavhengig 

variabel og differanseskåre for mood fra før til etter forsøket som avhengig variabel, viste 

imidlertid ingen signifikante effekter av gruppe (Energisk: F[1,36]=1.813, p=0.187, Trøtt: 

F[1,36]=0.532, p=0.471., Anspent: F[1,36]=0.321, p=0.575, Avslappet: F[1,36]=1.823, 

p=0.185).  
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Egenrapportering av ubehag 

Umiddelbar egenrapportering av ubehag 
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Figur 2: Umiddelbar egenrapportering av 
ubehag for de to deltagergruppene. Hel linje 
representerer sårbar gruppe, stiplet linje 
representerer robust gruppe. Kurver 
gjennom symbol angir gjennomsnitt. Et 
standardavvik vises. 

 
Figur 2 fremstiller de to gruppenes egenrapportering av ubehag umiddelbart etter hver blokk i 

forsøket, og viser at sårbar gruppe angir sterkere opplevelse av ubehag for alle deler av 

forsøket. Figuren viser også at det var store standardavvik fra gjennomsnittet. 

 

Enveis ANOVA med gruppe (sårbar gruppe og robust gruppe) som uavhengig variabel og 

egenrapportering av ubehag på VAS-skala gjort umiddelbart etter hver blokk i forsøket som 

avhengige variabler, viste signifikant effekt av gruppe for måling tatt etter første film og etter 

andre blokk med arbeidshukommelsesoppgave. For de øvrige målingene fremkom det en 

trend mot en signifikant gruppeforskjell der sårbar gruppe rapporterte mer ubehag enn robust 

gruppe. Se tabell 4. 

 

Tabell 4: Umiddelbar egenrapportering av ubehag 

VAS-respons df F p Gj.sn. (sd) 
    sårbar gruppe robust gruppe 
Film 1 1,36 4.363 0.044 2,39 (1,11) 1,61 (1,17) 
Film 2 1,36 4.002 0.053 2,17 (1,23) 1,36 (1,25) 
Film 3 1,36 3.880 0.057 2,01 (1,19) 1,15 (1,24) 
Arbeidhuk.oppg. 1 1,36 3.595 0.066 1,84 (1,19) 1,14 (1,08) 
Arbeidhuk.oppg. 2 1,36 4.914 0.033 1,78 (1,08) 1,00 (1,05) 
Arbeidhuk.oppg. 3 1,36 3.860 0.057 1,78 (1,21) 1,02 (1,11) 
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Retrospektiv egenrapportering av ubehag 

Ved enveis ANOVA med gruppe (sårbar gruppe og robust gruppe) som uavhengig variabel og 

retrospektiv egenrapportering av ubehag som avhengige variabler, fremkom det ingen 

signifikante effekter av gruppe. Imidlertid vises en trend mot en signifikant effekt av gruppe, 

der sårbar gruppe rapporterte sterkere ubehag enn robust gruppe for de fleste variabler, 

inkludert totalvurdering av forsøket. Se tabell 5. 

 

Tabell 5: Retrospektiv egenrapportering av ubehag 

Gj.sn. (sd) Retrospektiv VAS-respons df F p 
sårbar gruppe robust gruppe 

Film 1 1,36 3.492 0.070 2,36 (1,21) 1,56 (1,41) 
Film 2 1,36 3.377 0.074 2,19 (1,19) 1,46 (1,31) 
Film 3 1,36 3.166 0.084 1,84 (0,99) 1,18 (1,28) 
Arbeidshuk.oppg. 1 1,36 3.483 0.070 2,13 (1,15) 1,37 (1,37) 
Arbeidshuk.oppg. 2 1,36 1.823 0.185 1,65 (0,94) 1,18 (1,24) 
Arbeidshuk.oppg. 3 1,36 2.346 0.134 1,63 (1,16) 1,05 (1,17) 
Totalvurdering 1,36 2.907 0.097 1,84 (1,06) 1,21 (1,22) 
 

Habituering 

Habituering ble beregnet som endringen i egenrapportering av ubehag over tid. For 

habituering til ubehaget målt på VAS-skala fremkom ingen signifikante effekter av gruppe. 

For blokkene med film fremkom gjennomsnittlig differanse mellom første og siste blokk for 

sårbar gruppe = 0,38 og for robust gruppe = 0,46, noe som gav F[1,36]=0.151, p=0,700. For 

blokkene med arbeidshukommelsesoppgave var differansen mellom første og siste blokk på 

0,058 for sårbar gruppe og 0,1178 for robust gruppe, som heller ikke gav signifikant effekt av 

gruppe (F[1,36]=0.055, p=0,816). Differanse i VAS-skåre fra første til siste blokk i forsøket 

(første film til siste arbeidshukommelsesoppgave) viste heller ingen signifikant effekt av 

gruppe (sårbar gruppe: 0.6, robust gruppe: 0.59, F(1,36)=0.627, p=0,965).  
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P3 

Gjennomsnittsamplitude 

Figur 3 viser hvordan samtlige forsøkspersoners P3-respons til støtet, målt ved Pz, habituerte i 

løpet av forsøket. Figuren viser gjennomsnittsverdier og standardavvik, og vi ser at 

standardavvikene er store. I figuren er blokkene satt opp etter tidsmessig forekomst, dvs. 

annenhver film og oppgave. Dette gir en habitueringslinje som ikke er helt jevn, da 

deltagernes P3-utslag var større for blokkene med film enn blokkene med oppgave. 
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Figur 3: Gjennomsnittlig P3-amplitude og standardavvik på Pz for de to 
deltagergruppene 
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Figur 4: Gjennomsnittsamplituder vist på Pz for de seks blokkene i forsøket. Stiplet linje 
representerer robust gruppe, hel linje representerer sårbar gruppe. X-aksen viser 
millisekunder og y-aksen viser µV. 

 

Figur 4 viser deltagernes P3-amplitude målt ved Pz for de seks blokkene av forsøket. Her ser 

man tydelig hvordan amplituden minsker i løpet av forsøket. Imidlertid er ikke forskjellen på 

de to gruppene markante. Det er tilsynelatende liten forskjell på film-betingelsen og 

arb.huk.oppg.-betingelsen. 
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En serie enveis ANOVA med gruppe (sårbar gruppe og robust gruppe) som uavhengig 

variabel og gjennomsnittsamplitude for P3 målt på henholdsvis Pz, Cz og Fz for hver blokk 

av forsøket (3 med film og 3 med arbeidshukommelsesoppgave), viste ingen signifikante 

effekter av gruppe for noen av målingene. Se tabell 6. Enveis ANOVA med gruppe (sårbar 

gruppe og robust gruppe) som uavhengig variabel og differansen mellom gjennomsnittlig 

amplitude på Pz for film-betingelse og arb.huk.oppg.-betingelse gav ingen signifikant effekt 

av gruppe. 

Tabell 6: P3-gjennomsnittsamplituder  

  Fz Cz Pz 
Film 1 df 1,36 1,36 1,36 
 F 0,091 0,479 0,861 
 p 0,765 0,493 0,360 
 gj.sn. (sd) sårbar 13,69 (5,80) 21,41 (9,81) 18,29 (6,68) 
 gj.sn. (sd) robust 13,19 (4,04) 19,56 (5,85) 16,39 (5,82) 
Film 2 df 1,36 1,36 1,36 
 F 0,003 0,819 0,233 
 p 0,959 0,372 0,632 
 gj.sn. (sd) sårbar 10,48 (4,41) 15,06 (7,49) 11,43 (4,75) 
 gj.sn. (sd) robust 10,40 (3,72) 12,98 (5,85) 10,67 (4,95) 
Film 3 df 1,36 1,36 1,36 
 F 0,243 0,010 0,003 
 p 0,625 0,920 0,955 
 gj.sn. (sd) sårbar 7,99 (4,41) 11,64 (6,68) 9,34 (5,11) 
 gj.sn. (sd) robust 8,63 (3,41) 11,40 (6,67) 9,24 (5,17) 
Arb.huk.oppg. 1 df 1,36 1,36 1,36 
 F 0,313 0,435 0,547 
 p 0,580 0,514 0,464 
 gj.sn. (sd) sårbar 10,61 (5,53) 15,33 (9,16) 11,55 (6,94) 
 gj.sn. (sd) robust 9,71 (4,21) 13,51 (7,74) 9,96 (6,24) 
Arb.huk.oppg. 2 df 1,36 1,36 1,36 
 F 0,768 1,146 0,129 
 p 0,387 0,292 0,722 
 gj.sn. (sd) sårbar 8,32 (4,49) 13,12 (6,99) 9,50 (4,29) 
 gj.sn. (sd) robust 7,71 (4,50) 10,73 (6,77) 8,83 (6,00) 
Arb.huk.oppg. 3 df 1,36 1,36 1,36 
 F 1,602 2,082 1,110 
 p 0,214 0,158 0,299 
 gj.sn. (sd) sårbar 9,05 (4,93) 13,28 (6,36) 9,13 (4,29) 
 gj.sn. (sd) robust 7,14 (4,27) 10,09 (7,28) 7,28 (6,47) 
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Habituering  

Habituering ble beregnet som differansen mellom første og siste blokk med henholdsvis film 

og arbeidshukommelse. Ved enveis ANOVA med gruppe som uavhengig variabel (sårbar 

gruppe og robust gruppe), og differanseamplitude for P3 målt ved både Fz, Pz og Cz som 

avhengige variabler, fremkom ingen signifikante effekter. Se tabell 7. Figur 5 viser 

differanseamplituder for film og arb.huk.oppg. ved henholdsvis Fz, Cz og Pz. Vi ser tydelig 

her at forskjellene mellom de to gruppene er marginale. Figuren viser også at differansen fra 

første til siste film var større enn tilsvarende for arb.huk.oppg. 
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Figur 5: Differanseamplituder for filmbetingelse og arb.huk.oppg.betingelse vist ved Fz, 
Cz og Pz. Stiplet linje representerer robust gruppe, hel linje representerer sårbar 
gruppe. X-aksen viser millisekunder og y-aksen viser µV. 
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Tabell 7: Anova-statistikk for differanseamplituder (habituering) 

  Fz Cz Pz 
Diff. film df 1,36 1,36 1,36 
 F 0,488 0,560 0,921 
 p 0,489 0,459 0,459 
 gj.sn. (sd) sårbar 5,69 (5,70) 9,77 (7,81) 8,95 (5,76) 
 gj.sn. (sd) robust 4,57 (4,02) 8,17 (4,93) 7,15 (5,76) 
Diff. arb.huk.oppgave df 1,36 1,36 1,36 
 F 0,561 0,664 0,035 
 p 0,459 0,421 0,852 
 gj.sn. (sd) sårbar 1,56 (4,08) 2,06 (5,18) 2,42 (4,74) 
 gj.sn. (sd) robust 2,57 (4,18) 3,42 (5,13) 2,68 (3,88) 
 

P3-gjennomsnittsamplitude med studiested som uavhengig variabel 

Ettersom signifikante resultater på undersøkelsen av sammenhengen mellom 

personlighetsgruppene og P3 uteble, ønsket vi å undersøke hvorvidt studiested kunne være en 

faktor som påvirket deltagerne i så sterk grad at personlighetsvariablene ble overstyrt, målt 

ved P3. Det ble dermed gjort en undersøkelse av hvorvidt studiested (Politihøgskolen eller 

grunnfag psykologi) hadde noen effekt på P3-amplitude eller habituering, uavhengig av 

personlighetsmålet. Figur 6 viser gjennomsnittlig P3-amplitude for henholdsvis deltagere fra 

Politihøgskolen og deltagerne fra psykologi grunnfag for de seks blokkene i forsøket, målt 

ved Pz. Som vi ser av figuren, er det vesentlig mye større forskjell på disse to gruppene, enn 

gruppene som vises i figur 3. Figuren viser også en antydning til at deltagerne fra 

Politihøgskolen har større forskjell i amplitude for film og arbeidshukommelsesoppgave enn 

studentene fra psykologi grunnfag.  
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En serie enveis ANOVA med gruppe (deltagere fra Politihøgskolen og deltagere fra psykologi 

grunnfag) som uavhengig variabel og gjennomsnittsamplitude for P3 målt på henholdsvis Pz, 

Cz og Fz for hver blokk av forsøket (3 med film og 3 med arbeidshukommelsesoppgave), 

viste signifikante effekter av gruppe for de tre arbeidshukommelsesoppgavebetingelsene ved 

alle elektrodeplasseringer (Fz, Cz og Pz). For filmbetingelsen fremkom det signifikant effekt 

av gruppe for andre film målt ved Fz, første og andre film målt ved Cz og andre film målt ved 

Pz. Se tabell 6 for anova-statistikk. Enveis ANOVA med gruppe (studiested) som uavhengig 

variabel og differansen mellom gjennomsnittlig P3-amplitude på Pz for film-betingelse og 

arb.huk.betingelse som avhengig variabel, viste ingen signifikant gruppeeffekt.  

 

Tabell 8: Gjennomsnittlig P3-amplitude på Pz med studiested som uavhengig variabel 

 Film 1 Film 2 Film 3 
 df F p df F p df F p 
Pz 1,36 3,716 0,062 1,36 6,633 0,014* 1,36 1,582 0,217 
Cz 1,36 4,622 0,038* 1,36 11,393 0,002** 1,36 2,912 0,097 
Fz 1,36 1,509 0,227 1,36 6,641 0,014* 1,36 0,330 0,569 
 
 Arb.huk.oppg. 1 Arb.huk.oppg. 2 Arb.huk.oppg. 3 
 df F p df F p df F p 
Pz 1,36 7,602 0,009** 1,36 5,218 0,28* 1,36 4,121 0,050* 
Cz 1,36 8,517 0,006** 1,36 10,008 0,003** 1,36 8,166 0,007** 
Fz 1,36 4,702 0,037* 1,36 8,203 0,007** 1,36 7,706 0,009** 
* signifikant på 0,05-nivå  ** signifikant på 0,01-nivå 
 

Habituering med studiested som uavhengig variabel 

Også her ble habituering regnet som forskjell på første og siste blokk med henholdsvis film og 

arbeidshukommelsesoppgave. Ved enveis ANOVA med gruppe som uavhengig variabel 

(studiested Politihøgskolen og psykologi grunnfag), og differanseamplitude for P3 målt ved 

både Fz, Pz og Cz som avhengige variabler, fremkom ingen signifikante effekter.  
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Diskusjon 

Personlighetstrekkene nevrotisisme og ekstraversjon har blitt knyttet til sårbarhet for og 

robusthet mot negative livsutfall, der høy nevrotisisme kombinert med lav ekstraversjon 

utgjør en sårbarhetsfaktor, mens lav nevrotisisme kombinert med høy ekstraversjon utgjør en 

robusthetsfaktor. Formålet med denne studien var primært for å undersøke om vi fant 

personlighetsforskjeller i P3-amplitude og P3-habituering til et ubehagelig, somatosensorisk 

stimuli, basert på Rule et als teori om dynamisk filtrering av emosjonelle stimuli (Rule et al., 

2002; Shimamura, 2000). Studien vår fant ingen signifikante gruppeeffekter av personlighet 

på verken P3-amplitude eller habituering. Det var heller ingen gruppeeffekt av ulike 

betingelser (film eller arb.huk.oppgave). Vi fant dermed ingen effekt av at ekstroverte 

habituerer raskere enn introverte til repetitivt stimuli, slik Cahill og Polich fant (1992). For å 

utforske mulige tredjevariabler som påvirket resultatene, ble det gjort en undersøkelse av P3-

resultatene med studiested (Politihøgskolen og psykologi grunnfag) som uavhengig variabel. 

Resultatene viste signifikante gruppeforskjeller på gjennomsnittsamplitude for alle 

filmbetingelsene, men ikke for alle arbeidshukommelsesoppgavebetingelsene. Studiested som 

grupperingsvariabel gav ingen signifikante habitueringsforskjeller. 

 

I motsetning til ERP-målet, fremkom det en hovedeffekt av personlighet på atferdsmålene 

våre, dvs. egenrapportering av ubehag underveis i forsøket og mood (humørtilstand) målt før 

og etter forsøket. Tidligere studier har vist at personlighet påvirker hvordan man opplever 

ubehag (se f.eks. Harkins et al., 1989), og vi undersøkte derfor om de to gruppene varierte i 

rapportering av ubehaget fra den somatosensoriske stimuleringen på VAS-skala. Her så vi 

gruppeforskjeller og trend mot at sårbar gruppe gjennom hele forsøket rapporterte høyere grad 

av ubehag enn robust gruppe. Nevrotisisme defineres bl.a. med subfaktoren økt emosjonell 

ustabilitet og reaktivitet (H. J. Eysenck & Eysenck, 1985), og funnene våre på mood-målingen 

bekreftet at den sårbare gruppen fremsto mer emosjonelt ustabil og emosjonelt aktivert enn 

den robuste gruppen. Hver del av forsøket vil bli gjennomgått for seg under. 

Mood 

Resultatene for undersøkelsen av mood før og etter forsøket gir delvis støtte til hypotesene 

våre. Den sårbare gruppen skåret signifikant høyere på både Energisk og Anspent målt før 

forsøket, som begge er de beste indikatorene for dimensjonene energisk og anspent 

aktivering, i følge Thayer (1989). Dette tyder på at denne gruppen var i større beredskap før 
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forsøket enn den robuste gruppen. Dette stemmer overens med bl.a. Eysencks teori om at 

nevrotisisme henger sammen med et høyt aktiveringsnivå. Det er interessant at resultatene for 

målinger etter forsøket viser at den sårbare gruppen etter forsøket nærmet seg signifikant 

høyere skårer for de to kategoriene som måler de lavere aktiveringsnivåene for både energisk 

og anspent aktivering. Dette gir delvis støtte til hypotesen om at den sårbare gruppen hadde 

større endring i mood enn den robuste gruppen, og ville fremstå mer ustabile og mer 

emosjonelle enn den robuste gruppen. Men ettersom denne målingen kun er basert på 

forsøkspersonenes egenrapportering av hvordan de føler seg, kan også de observerte 

gruppeforskjellene bunne i ulik rapporteringsstil. Flertallet i den sårbare gruppen var 

rekruttert fra psykologi grunnfag, og man kan spekulere i om denne gruppen i større grad enn 

den andre, som bestod flest studenter fra Politihøgskolen, vil være villig til å oppgi 

emosjonelle opplevelser. Waters og Ussery (2007 ) skriver i en omtale av stress i politistyrken 

at det inngår i kulturen blant politifolk å mangle tiltro til at andre utenfor politiet kan være til 

hjelp dersom de opplever vansker forbundet med jobben. Dette fører til at politimenn ofte 

ikke søker hjelp blant helsearbeidere, og ikke deler bekymringene sine med familie eller 

venner. I tillegg kan de oppleve en frykt for å miste jobben eller å bli satt til annet arbeid 

innenfor politiet dersom de rapporterer om problemer. Tilsvarende omtaler Woody (2005) 

hvordan politimenn ofte blir offer for sosial isolasjon etter vanskelige hendelser fordi de ikke 

opplever å ha noen de kan dele problemene med. Samlet sett kan dette tyde på en kultur innen 

politiet der man heller underrapporterer enn overrapporterer emosjoner. I motsetning til 

politiets kultur, som er grundig undersøkt og beskrevet, er det vanskelig å finne tilsvarende 

om psykologer. Imidlertid kan man, lite vitenskapelig, ha en hypotese om at 

psykologistudenter har større del av fokus rettet mot å registrere og rapportere egne reaksjoner 

på ytre og indre hendelser enn politistudentene.  

 

Resultatet repliserer uansett tidligere funn som har vist at høy nevrotisisme er forbundet med 

større emosjonell reaktivitet (Larsen & Ketelaar, 1989), og emosjonell ustabilitet er et av de 

grunnleggende kjennetegnene ved dimensjonen nevrotisisme.  

Egenrapportering av ubehag 

Det fremkom en trend mot signifikante gruppeforskjeller på de to gruppenes rapportering av 

ubehag. For alle målinger, også de tilbakeskuende VAS-målene, rapporterte den sårbare 

gruppen høyere verdier enn den robuste. Det var like fullt ikke signifikante forskjeller på de to 
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gruppene, for majoriteten av målingene. En viktig begrensning ved VAS-målingene var 

imidlertid at spredningen på VAS-skalaen var svært liten. Gjennomsnittlig spredning for alle 

VAS-målinger var på 4,06. Kalibreringen av støtet ble gjort slik at deltagerne bestemte når 

den somatosensoriske stimuleringen nådde 4 på VAS-skala, altså like under smerteterskelen. 

Allerede etter første blokk i forsøket, hadde imidlertid gjennomsnittsamplituden sunket til 2,4 

for den sårbare gruppen, og 1,6 for den robuste gruppen. Som figur 2 viser, falt skårene 

ytterligere gjennom forsøket, og deltagerne benyttet dermed en svært liten del av skalaen. 

Dersom man ser på de reelle tallene, faller den robuste gruppens responser mot 1, hvilket 

nærmer seg skalaens bunn (ingen sanseopplevelse). Det kan se ut som om styrken på den 

somatosensoriske stimuleringen var for svak til å utløse ubehag for de aller fleste deltagerne. 

Hypotesen om at den sårbare gruppen ville rapportere høyere opplevd ubehag enn den robuste 

gruppen, som vist i tidligere funn (A. Asghari & Nicholas, 2006; Harkins et al., 1989) kan 

dermed ikke avvises av dette eksperimentet, da deltagerne antagelig ikke opplevde ubehag av 

den somatosensoriske stimuleringen etter den initielle kalibreringen. Den somatosensoriske 

stimuleringen har like fullt vært en distraktor for deltagerne, og som nevnt tidligere, har 

nevrotisisme vært knyttet til økt distraktabilitet. 

P3 

Som vist i figur 3, var forskjellene på den sårbare gruppen og den robuste gruppen for små til 

å gi signifikante forskjeller. Imidlertid viser figuren at den sårbare gruppen gjennomgående 

hadde høyere amplitudeverdier for P3 enn den robuste gruppen. Vi forventet høyere 

amplitudeutslag og mindre effektiv habituering for den sårbare gruppen (høy nevrotisisme + 

lav ekstraversjon), på bakgrunn av at personlighetsvariablene knyttes til ulik opplevelse av 

distraksjoner, ubehag og smerte. P3 utløst av somatosensorisk stimulering er ikke den mest 

vanlige måten å finne P3 på. Rule og medarbeidere har imidlertid vist at et ubehagelig, 

somatosensorisk stimuli kan fremkalle denne komponenten (Rule et al., 2002). Som nevnt 

over, kan den somatosensoriske stimuleringen ha vært for svak til å utløse ubehag. Like fullt 

knyttes høy nevrotisisme til økt reaktivitet på stressorer (Bolger & Schilling, 1991), og vi ville 

dermed forvente å se en personlighetseffekt på P3. Hva kan årsakene til det uteblitte resultatet 

være? 

 

En innvending mot forsøket som helhet er gruppestørrelsen, samt at det var svært vanskelig å 

få tak i deltagerne fra den sårbare personlighetsgruppen. Dette kan ha gjort at vi mistet flere 
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deltagere som ville vært med på å trekke gruppene lengre fra hverandre. I tillegg er det er et 

relativt lite antall deltagere, noe som gjør sjansene for signifikante resultater mindre. De 

observerte forskjellene mellom gruppene kunne muligens blitt signifikante med større 

grupper. Imidlertid, som vist i figur 3, var standardavvikene så store at det kan være grunnlag 

for å avvise hypotesen om at de to ulike kombinasjonene av personlighetstrekkene 

nevrotisisme og ekstraversjon ville gi seg utslag på P3 med denne typen stimuli. Fjell og 

medarbeidere foreslår i sin artikkel at større gruppeforskjeller for personlighet kanskje ville 

bli utløst som respons på P3a dersom distraktorstimuli var svært forskjellig fra target og 

standard stimuli, til tross for at dette dermed ikke ville være et ideelt utgangspunkt for å utløse 

en P3a (Fjell et al., 2005). I dette undersøkte vi P3b snarere enn P3a, men forsøket vårt viser 

uansett at det ikke var mulig å finne de antatte forskjellene, til tross for en aversiv distraktor, 

som altså ikke tilsvarer de mest dokumenterte måtene å fremkalle P3. Men, som nevnt over, 

er det mye som tyder på at deltagerne av eksperimentet ikke opplevde distraktoren i 

eksperimentet som særlig ubehagelig. Dermed gjenstår fortsatt muligheten for at man kunne 

finne personlighetsforskjeller i størrelsen på P3 utløst av et ubehagelig stimuli.  

 

Imidlertid er det også mulig at resultatet i denne undersøkelsen er et reelt nullfunn. Som 

tidligere nevnt, har det vært store sprik i funnene knyttet til personlighet og P3 (se 

innledning). Det virker å være en viss konsistens knyttet til økte P3-utslag for høy 

nevrotisisme, mens resultatene for ekstraversjon er sprikende. Flere forsøk har funnet at 

ekstraversjon knyttes til økte verdier av P3, og ikke mindre, som vi forventet i denne studien. 

Vi kan dermed ikke se bort fra muligheten for at trekkene nevrotisisme og ekstraversjon har 

utlignet hverandre på P3-amplitude, istedenfor å samlet sett skape en enda sterkere reaktivitet, 

slik vi antok. Dersom dette er tilfelle, taler det for at personlighetstrekkene som gjør mestring 

av livspåkjenninger så ulik, ikke kan knyttes til oppmerksomhetssignalet P3. Personlighet 

påvirker åpenbart prosesseringen av opplevelsen av verden rundt oss, og i henhold til 

Eysencks teori om aktivering av nervesystemet knyttet til personlighet (H . J. Eysenck, 1981), 

kunne man forvente systematiske, målbare forskjeller i P3-responser. Imidlertid er ikke 

resultatene fra undersøkelser av denne sammenhengen entydige. Dersom man skal ta de 

varierende funnene knyttet til personlighet og P3 på alvor og avskrive dette signalet som en 

indikator på personlighet, kan man tenke seg at personlighet påvirker prosessering i 

etterfølgende prosesser snarere enn ved P3, og det er ikke gitt at dette kan måles ved ERP i 

det hele tatt. Litteraturen knyttet til P3 beskriver dette potensialet primært som en indikator på 
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oppmerksomhetsfunksjoner og kontekstoppdatering. Selv om man kan anta at 

oppmerksomhetsfunksjoner kan samvariere med personlighetsfaktorer, er en slik 

sammenheng på ingen måte åpenbar. I forhold til teorien om dynamisk filtrering av 

emosjonelt stimuli (Rule et al., 2002; Shimamura, 2000) ser det ut som om 

personlighetsforskjeller har for lite påvirkningskraft på dette signalet til at det kan benyttes 

som en indikator for ulik filtrering av emosjonelt stimuli. Dynamisk filtrering ser prosessering 

av emosjonelt ladde stimuli som en vekslende filtreringeprosess der informasjon sendes frem 

og tilbake mellom orbitofrontal cortex og andre deler av hjernen. Dersom modellen stemmer, 

kunne man anta at personlighet påvirket filtreringsprosessen på et eller annet tidspunkt, og 

ville speiles i P3. Dermed kan det se ut som om personlighet ikke lar seg måle ved P3-

amplitude og habituering. Imidlertid bygget Rule og medarbeidere modellen på en 

hjerneskadepopulasjon. Som nevnt innledningsvis, er det et stort sprang å gå fra en slik 

populasjon til en frisk normalgruppe, og det er ikke gitt på hvilken måte emosjonell 

prosessering og ulike personlighetstrekk eventuelt skulle henge sammen.. Hensiktsmessig 

habituering til emosjonelt ladde stimuli er svært vesentlig for normalfungering. Man kan stille 

spørsmål om en så stabil konstruksjon som personlighet muligens ikke vil påvirke dette 

signalet stabilt, ettersom store avvik i signalets funksjon får alvorlige konsekvenser. 

Personlighet kan antas å påvirke prosesseringsrekken på en slik måte at det ikke gir seg utslag 

i P3-amplitude eller habituering, mens derimot andre variabler av mer forbigående art kunne 

ha sterkere påvirkningskraft på dette signalet. 

 

I undersøkelsen av mulige tredjevariabler som kunne være med på å forklare det manglende 

resulatet, fant vi overraskende signifikante gruppeforskjeller på gjennomsnittlig P3-amplitude 

for arb.huk.oppg.-betingelsene som fremkom når utvalget ble delt etter studiested snarere enn 

etter personlighetstrekk (se figur 6). Begrunnelsen for å undersøke dette, var spørsmålet om 

hvorvidt studiested kunne utgjøre en så sterk påvirkningskraft at det overstyrte 

personlighetstrekkenes betydning for opplevelsen av ubehaget. Som vist tidligere, er det bl.a. 

sterk kultur for å ikke oppsøke hjelp eller diskutere emosjonelle vansker blant politifolk. 

Kunne det dermed være slik at in form for identitetsfølelse, eller gruppenormer, i stor grad 

påvirker persepsjonen av verden, også vist på P3-amplitude? Ettersom dette ikke har vært 

mulig å finne relevant litteratur om dette, kontrollerte vi om gruppeforskjellen kunne forklares 

av andre, etablerte modeller. 
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Den første hypotesen som ble undersøkt, og avkreftet som forklaringsmodell, var 

aldersforskjeller på de to studentgruppene. Flere studier har vist at P3-amplituden blir mindre 

med alderen (Polich, 1996; Walhovd & Fjell, 2001; Walhovd, Rosquist, & Fjell, 2008). 

Gruppen med deltagere fra psykologi grunnfag hadde større aldersmessig spredning enn 

gruppen fra Politihøgskolen, men gjennomsnittsalderen på de to gruppene var tilnærmet lik 

(25,17 mot 25,39, der deltagerne fra politihøgskolen hadde høyest gjennomsnitt). En av 

deltagerne i psykologigruppen avvek vesentlig fra aldersgjennomsnittet med en alder på 47 år. 

Imidlertid endret ikke resultatene seg noe ved at denne personen ble fjernet fra datamaterialet. 

Den signifikante forskjellen på gruppene delt etter studiested antas dermed ikke å være et 

resultat av aldersendringer i P3. 

 

Den andre hypotesen baserte seg på at flere studier har undersøkt sammenhengen mellom 

sensation seeking eller novelty seeking og P3. I forhold til resultatene fra dette eksperimentet 

kunne man danne en hypotese om at deltagerne med studiested Politihøgskolen som gruppe 

ville skåret høyere på Sensation seeking eller Novelty seeking enn deltagerne fra psykologi 

grunnfag, uavhengig av skårer på ekstraversjon og nevrotisisme. Dessverre var ikke dette et 

mål som ble gjort i dette eksperimentet. Resultatene fra disse undersøkelsene har vært 

varierende, der noen studier finner positiv korrelasjon mellom disse dimensjonene og P3, 

mens andre finner negative korrelasjoner (se Fjell et al., 2007 for en gjennomgang). Fjell og 

medarbeidere fant imidlertid at ekstremsportutøvere habituerte raskere til en oppgave-

irrelevant distraktor enn en gruppe som skåret lavt på et mål for sensation seeking (Impulsive 

Sensation Seeking (ImpSS)-skalaen fra  Zuckerman–Kuhlman Personality Questionnaire 

(ZKPQ)). I vår studie fant vi ingen habitueringsforskjeller på de to gruppene, men 

eksperimentenes prosedyrer og distraktortype er så ulike at man muligens ikke kan foreta en 

direkte sammenligning. En videre undersøkelse av P3 som respons på ubehagelig stimuli 

knyttet til dimensjonene sensation seeking /novelty seeking / utøvelse av ekstremsport ville 

være interessant for å klargjøre om habituering eller gjennomsnittlig amplitude på P3 virkelig 

er en markør for gruppeforskjeller.  

 

Disse hypotesene forklarer ikke fullt ut hvorfor det fremkom en signifikant forskjell på 

studiested-grupper, men ikke på personlighetstrekk. Det er fullt mulig at valg av studiested på 

et eller annet vis representerer en side ved personligheten som ikke fanges opp i 

personlighetstesten. I tillegg kan vi ikke utelukke fra at dette rett og slett er en spuriøs 
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sammenheng. Ut fra dette forskningsmaterialet kan vi ikke forklare forskjellen mellom de to 

gruppene studiested. Ettersom gruppene ble plukket ut på bakgrunn av ekstremskårer på EPQ, 

er det også viktig å vektlegge at man ikke kan generalisere til større populasjoner fra disse to 

studiestedene. Mulige årsaker til denne gruppeforskjellen vil ikke bli spekulert mer i her. Det 

ville imidlertid være interessant å undersøke nærmere i en kontrollert setting hvorvidt state 

istedenfor trait vil påvirke P3-amplituden mer stabilt enn det som hittil har blitt funnet for 

personlighetsmål og P3-amplitude. Ulike former for identitet, for eksempel som her, knyttet 

til hvordan man oppfatter ubehag, ville være et forskningsprosjekt som kunne kaste nytt lys 

over emnet. Sammenhengen oppmerksomhetsfunksjoner målt ved P3 og personlighet fremtrer 

uklar i forskningen som hittil er gjort, og er ikke selvsagt. Som denne studien viser, kan 

ukjente variabler påvirke P3-utslaget, muligens mer enn personlighetstrekk. Søken etter disse 

variablene kan være mer fuktbart for videre forskning enn søken etter sammenhengen mellom 

personlighet og P3. 
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Konklusjon 

Denne studien fant ikke gruppeforskjeller på verken gjennomsnittlig P3-amplitude eller 

habituering til et ubehagelig, somatosensorisk stimuli for en sårbar gruppe (høy nevrotisisme 

+ lav ekstraversjon) og en robust gruppe (lav nevrotisisme + høy ekstraversjon). Lite utvalg 

og vansker med å rekruttere fra den sårbare gruppen kan ha påvirket resultatet, men studien 

slutter seg til rekken av studier med sprikende resultater hva angår P3-amplitude eller P3-

habituering og personlighet. De varierende resultatene kan tyde på at P3-amplitude ikke kan 

ses som en stabil indikator for personlighet. Det er imidlertid tvil rundt hvorvidt deltagerne 

virkelig opplevde ubehag av den somatosensoriske stimuleringen etter den initiale 

kalibreringen, og om dette hadde noe å si for resultatet. I samsvar med Fjell og medarbeidere 

(2007) antas det at personlighetsforskjeller har sitt utspring i etterfølgende, bearbeidende 

kognitive prosesser, snarere enn det tidlige oppmerksomhetssignalet P3. Det anses som 

sannsynlig at personlighetsforskjeller ikke fremtrer tydelig i P3-amplitude. På bakgrunn av 

denne og tidligere studier på personlighet og P3, foreslås det at P3 påvirkes av flere ukjente 

faktorer, og at koblingen mellom dette signalet og personlighet i forskningssammenheng 

dermed ikke vil gi entydige svar.  

 

Studien fant imidlertid en hovedeffekt av personlighetsgruppene på egenrapportering av 

ubehag og på humørtilstand (mood). Som tidligere diskutert, er dette i samsvar med resultater 

fra tidligere forskning knyttet til personlighetsmål, ubehag og emosjonalitet.  

 

Signifikante forskjeller på P3-amplitude knyttet til studiested inspirerer til videre forskning 

rundt identitetsfølelse og normers påvirkning på dette signalet. 
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Vedlegg 1 

Eysenck Personality Questionnaire 
 
 

1. Har du mange forskjellige hobbyer?.......................................................................  JA NEI

2. Tar du deg tid til å tenke deg om før du handler?................................................... JA NEI

3. Har du vekslende humør?....................................................................................... JA NEI

4. Har du noen gang tatt æren for noe andre har gjort?.............................................. JA NEI

5. Er du en pratsom person?........................................................................................ JA NEI

6. Ville det bekymre deg å ha gjeld?.......................................................................... JA NEI

7. Føler du deg noen gang utenfor og deprimert uten grunn?..................................... JA NEI

8. Har du noen gang vart grådig og forsynt deg med mer enn din del?...................... JA NEI

9. Er du nøye med å låse huset eller leiligheten om kvelden?.................................... JA NEI

10. Er du forholdsvis livlig?....................................................................................... JA NEI

11. Ville du bli oppskaket av a se et barn eller dyr lide?............................................ JA NEI

12. Bekymrer du deg ofte over ting du ikke skulle sagt eller gjort?........................... JA NEI

13. Hvis du lover noe, vil du holde løftet ditt uansett hvor brysomt det er for deg?.. JA NEI

14. Kan du vanligvis ha det morsomt og slå deg løs i et livlig selskap?.................... JA NEI

15. Blir du lett irritert?................................................................................................ JA NEI

16. Bar du noen gang beskyldt andre for å ha gjort noe du selv hadde skylden for?. JA NEI

17. Liker du å treffe nye mennesker?......................................................................... JA NEI

18. Synes du at utstrakt bruk av forsikringer er en god måte å sikre framtida på?..... JA NEI

19. Blir dine følelser lett såret?................................................................................... JA NEI

20. Har du bare gode vaner?....................................................................................... JA NEI

21. Holder du deg helst i bakgrunnen når flere mennesker er samlet?....................... JA NEI

22. Kunne du tenke deg å ta stimulerende midler eller rusgifter som kan ha     
uvanlige eller farlige virkninger?................................................................................ JA NEI

23. Hender det ofte at du "går trøtt"?.......................................................................... JA NEI

24. Har du noen gang tatt noe (kanskje bare en knapp) som tilhørte en annen?........ JA NEI

25. Liker du å gå mye ut?........................................................................................... JA NEI

26. Har du ofte glede av å såre noen du er glad i?...................................................... JA NEI

27. Plages du ofte av skyldfølelse?............................................................................. JA NEI

28. Hender det at du snakker om ting du ikke har greie på?....................................... JA NEI

29. Foretrekker du å lese fremfor a møte folk?........................................................... JA NEI

30. Har du noen uvenner som ønsker a skade deg?.................................................... JA NEI

31. Vil du kalle deg selv en nerves person?................................................................ JA NEI
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32. Har du mange venner?.......................................................................................... JA NEI

33. Liker du å spille andre et puss selv om det kan såre dem?................................... JA NEI

34. Er du ofte bekymret?............................................................................................. JA NEI

35. Gjorde du som barn straks det du ble bedt om uten å surmule?........................... JA NEI

36. Ser du på deg selv som en sorgløs person?........................................................... JA NEI

37. Spiller gode manerer og renslighet stor rolle for deg?.......................................... JA NEI

38. Bekymrer du deg for at fryktelige ting kan skje?................................................. JA NEI

39. Har du noen gang ødelagt eller mistet noe som tilhørte en annen?...................... JA NEI

40. Tar du vanligvis selv initiativet for å få nye venner?........................................... JA NEI

41. Betrakter du deg selv som stiv og anspent?.......................................................... JA NEI

42. Er du stort sett stille og tilbakeholden når du er sammen med andre?................. JA NEI

43. Synes du ekteskapet er gammeldags og burde avskaffes?.................................... JA NEI

44. Skryter du litt av og til?........................................................................................ JA NEI

45. Greier du vanligvis å skape liv i et heller kjedelig selskap?................................. JA NEI

46. Ergrer du deg over folk som kjører forsiktig?...................................................... JA NEI

47. Bekymrer du deg for din helse?............................................................................ JA NEI

48. Har du noen gang sagt noe stygt eller ondskapsfullt om andre?.......................... JA NEI

49. Liker du å fortelle vitser og gode historier til dine venner?.................................. JA NEI

50. Smaker de fleste ting likt for deg?........................................................................ JA NEI

51. Var du som barn av og til nebbete mot dine foreldre?.......................................... JA NEI

52. Liker du å vare blant folk?.................................................................................... JA NEI

53. Bekymrer det deg hvis du vet du har gjort feil i arbeidet ditt?............................. JA NEI

54. Plages du av søvnløshet?...................................................................................... JA NEI

55. Vasker du deg alltid foran et måltid?.................................................................... JA NEI

56. Har du nesten alltid svar på rede hand når folk snakker til deg?.......................... JA NEI

57. Liker du å komme til avtaler i svært god tid?....................................................... JA NEI

58. Har du ofte følt deg trøtt og likeglad uten grunn?................................................ JA NEI

59. Har du noen gang jukset i spill?........................................................................... JA NEI

60. Liker du a gjøre ting som krever at du handler raskt?.......................................... JA NEI

61. Er (eller var) din mor et godt menneske?............................................................. JA NEI

62. Føler du ofte at livet er temmelig trist?................................................................. JA NEI

63. Har du noen gang trukket fordeler på andres bekostning?................................... JA NEI

64. Tar du ofte på deg mer enn det du har tid til?....................................................... JA NEI

65. Er det mange mennesker som forsøker å unngå deg?........................................... JA NEI
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66. Bekymrer du deg mye for utseendet ditt?.............................................................  JA NEI

67. Synes du folk bruker for mye tid på å sikre sin framtid med sparing og 
forsikringer?................................................................................................................ JA NEI

68. Har du noen gang ønsket at du var død?...............................................................  JA NEI

69. Ville du unndra skatt dersom du var sikker på at du ikke ble oppdaget?............. JA NEI

70. Klarer du å få fart i et selskap?............................................................................. JA NEI

71. Prøver du å unngå å være uhøflig overfor andre mennesker?.............................. JA NEI

72. Bekymrer du deg for lenge etter en pinlig opplevelse? ………………………... JA NEI

73. Har du noen gang insistert på å fa din vilje?.........................................................  JA NEI

74. Når du skal ta toget, kommer du ofte i siste øyeblikk? ………………………… JA NEI

75. Plages du av "nerver"?.......................................................................................... JA NEI

76. Går dine vennskap lett i stykker uten at det er din feil?....................................... JA NEI

77. Føler du deg ofte ensom?...................................................................................... JA NEI

78. Er det alltid samsvar mellom det du gjør og det du mener er viktig?................... JA NEI

79. Liker du å erte dyr av og til?................................................................................. JA NEI

80. Blir du lett såret når folk finner feil ved deg eller det arbeidet du gjør?..............  JA NEI

81. Har du noen gang vært for sent ute til en avtale eller på jobben?......................... JA NEI

82. Liker du å ha masse liv og røre rundt deg?........................................................... JA NEI

83. Ville du like at andre folk var redd for deg?......................................................... JA NEI

84. Bobler du av og til over av energi, mens du andre ganger kan være heller treg? JA NEI

85. Hender det at du utsetter til i morgen det du burde gjøre i dag?........................... JA NEI

86. Ser andre folk på deg som meget. livlig?.............................................................. JA NEI

87. Forteller folk en masse løgn?................................................................................ JA NEI

88. Er du sårbar på noen omrader?............................................................................. JA NEI

89. Er du alltid villig til å innrømme det dersom du har gjort en feil?....................... JA NEI

90. Ville du synes synd på et dyr som var fanget i en snare?..................................... JA NEI
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Invitasjon til a delta i andre del av forskningsprosjektet "En ERP-studie av
personlighet og distraksjonskontroll"

I dette fors0ket vil vi se pa sammenhengen mellom personlighet og distraksjonskontroll.
Distraksjonskontroll dreier seg om i hvor stor grad man blir distrahert av ubehagelige, men ikke
viktige stimuli mens man er opptatt med andre oppgaver. Mye tyder pa at det er en sammenheng
mellom ulike personlighetstyper og hvordan vi reagerer pa slike forstyrrende stimuli. Noen av
oss er mer grublende og tenkende rundt det vi opplever i livet, mens andre "tar livet pa strak
arm": de legger opplevelser raskt bak seg og gar videre. Vi vil male reaksjonen pa forstyrrende
stimuli hos disse ulike personlighetstypene bade ved fysiologisk respons (EEG-opptak) og ved
subjektiv tilbakemelding.

Fors0ket gar ut pa at du skal se pa film og 10se oppgaver mens du mottar lett ubehagelig
elektrisk stimulering i armen. Du vil ha en "stopp-knapp" tilgjengelig som du kan trykke for a
avbryte fors0ket. Under hele forsoket vil vi ta EEG-opptak, som er en metode for a unders0ke
hjerneaktivitet malt ved elektriske spenninger pa utsiden av hodet. Dette er helt ufarlig og
smertefritt.

Subjektiv smerteoppfattelse vil bli malt ved hjelp av en visuell analog skala fra 0 til 10 cm
(VAS) , hvor 0 tilsvarer 'ingen sanseopplevelse ', 5 tilsvarer smerteterskel og 10 tilsvarer 'verst
tenkelige smerte'.

Vi vil f0rst bestemme styrken pa den elektriske stimuleringen ved at du avgj0r nar stimuleringen
oppnar 4 VAS. Deretter vil du ga gjennom seks blokker med ulike oppgaver, hver pa 6 minutter.
Mellom hver blokk vil det veere 3 minutters pause, der du vil bli bedt om a fylle ut VAS-mal.

Informert samtykke

Jeg er klar over at jeg nar som heist kan trekke meg fra fors0ket uten at det far noen form for
negative konsekvenser.

Dato Underskrift
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