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Personlighetspsykologin är uppdelad i ett antal ”stora”, sinsemellan 
tämligen fristående personlighetsteorier. En övergripande modell för 
integrering  av  dessa  personlighetsteorier  presenteras.  Modellen 
beskriver hur personligheten formas av  biologisk utveckling,  direkt  
påverkan på biologin och inlärning. Den utgår från evolutionen och 
biologi och beskriver samband mellan olika element - t.ex. beteende, 
situation och  utveckling -  som  kan  anses  viktiga  i  de  befintliga 
teorierna. Elementen drivkraft och inlärning betonas särskilt och en 
fördjupande  delmodell  beskriver  hur  motivationsdriven inlärning 
kan skapa ”om…så…”-mönster av olika generaliseringsgrad. Sådana 
mönster  föreslås  kunna  beskrivas  utifrån  primär  drivkraft och 
sekundär motivation,  hur  stor  generalisering det  rör  sig  om 
(omfattning av ”om…så…”-mönster)  samt vilken  typ av inlärning 
det  handlar  om.  Primär  drivkraft  och  sekundär  motivation 
kategoriseras efter  hedonistisk valens (lust- eller  olustdriven) samt 
individualistisk eller prosocial inriktning. Viss typ av inlärning antas 
sannolikare  kunna  skapa  stabilare  och  därigenom  mer 
personlighetsformande inlärning, bl.a.  olustdriven inlärning,  inlärd 
hjälplöshet och intern konflikt.
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Inledning

Målet med den här uppsatsen är att skapa en integrerande modell för de stora teorierna 
inom personlighetspsykologi.  Personlighetspsykologin består,  som bekant,  av ett  antal 
”stora”, sinsemellan tämligen fristående, personlighetsteorier som psykodynamisk teori 
(t.ex.  Erikson,  1985;  Freud,  1910,  1949),  inlärningsteori  (behavioristisk  teori)  (t.ex. 
Skinner, 1935; Thorndike, 1911), social-kognitiv teori (t.ex. Bandura, 1978; Kelly, 1955; 
Lewin, 1935), traitteori (t.ex. Allport, 1927; Cattell, 1957; Eysenck, 1967), evolutionär-
biologisk teori (t.ex. Buss, 1990;  Darwin,  1872) och humanistisk-existentialistisk teori 
(t.ex.  Maslow,  1943;  May,  1967;  Rogers,  1947).  Sammantaget  kan  dessa  teorier  ge 
samma intryck som den gamla, klassiska berättelsen om sex blinda män som känner på 
en elefant och berättar vad en elefant är genom att beskriva helt olika aspekter; t.ex. anser 
mannen som känner på ett av elefantens ben att en elefant är som en trädstam medan 
mannen  som  känner  på  snabeln  rapporterar  att  en  elefant  är  som  en  orm  o.s.v. 
Personlighetsteorierna ger alltså onekligen, var för sig, en bra beskrivning som verkar 
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stämma med data men ingen teori ger själv en bild av en hel elefant. Förhoppningen med 
uppsatsen  är  att  integreringen  av  teorierna  ska  ge  en  bild  som  mer  påminner  om 
elefanten.

Vad är då personlighet? Ordet personlighet går att härleda från det latinska ordet persona 
som betyder mask (för ansiktet). Det finns många olika definitioner av personlighet. Bl.a. 
kan varje enskild personlighetsteori ses som ett, åtminstone implicit, försök till definition. 
The  Oxford  Dictionary  of  English  definierar  personlighet  som  ”the  combination  of 
characteristics or qualities that form an individual's distinctive character” ("personality 
noun" The Oxford Dictionary of English (revised edition), 2005) och A Dictionary of 
Psychology ger definitionen “the sum total of the behavioural and mental characteristics 
that are distinctive of an individual” ("personality n." A Dictionary of Psychology, 2006). 
Ryckman  (2004)  definierar  personlighet  som  “a  dynamic  and  organized  set  of 
characteristics  possessed  by  a  person  that  uniquely  influences  his  or  her  cognitions, 
motivations,  and  behaviors in various situations”.  Oavsett  definition så har människor 
vanligen  en  föreställning  om  personlighet  baserad  på  att  de  upplever  någon  slags 
konsistens, d.v.s. förutsägbarhet hos eller mönster i, individers beteenden. Detta verkar 
också bekräftas bl.a. av forskning som visar att de karaktärsdrag (”traits”) som utgör ”the 
big five”,  eller  ”the five factor model” (FFM), (t.ex.  Goldberg,  1981; Norman,  1963; 
Thurstone,  1934;  Tupes  &  Christal,  1961)  är  olika  för  olika  individer,  så  att  vissa 
individer  t.ex.  är  mer  extraverta  än  andra.  Att  en  individ  t.ex.  är  mer  extravert  än 
genomsnittet  innebär inom FFM att  dennes generella  nivå av extraversion är högre – 
d.v.s. individen kan fortfarande uppvisa lägre nivå än genomsnittet i specifika situationer 
så länge dennes generella  nivå är  högre. Karaktärsdragen har dessutom visat  sig vara 
relativt stabila över tid (se t.ex. McCrae & Costa, 1990). En annan typ av mönster som 
individer kan uppvisa är en återkommande stark tendens till en viss typ av beteende i en 
viss typ av situation. Ett exempel på detta är just en generellt extravert individ som i en 
typ av situation återkommande uppvisar väldigt låg grad av extraversion. Mischel och 
Shoda (1995) menar att förekomsten av stabila sådana ”om…(situation) så…(beteende)”-
mönster ger ytterligare en möjlighet att beskriva personlighet.

Kluckhohn och Murray (1953) konstaterade att varje enskild individ, i olika avseenden, 
både  är  lik  alla  andra  människor,  lik  vissa  andra  människor  och helt  olik  alla  andra 
människor, d.v.s. helt unik. Med hänvisning till denna beskrivning menar McAdams och 
Pals  (2006)  att  några  viktiga  frågor  för  en  personlighetsteori  att  besvara  är;  i  vilka 
avseenden och  på  vilket  sätt?  En  personlighetsteori  bör  också  kunna  ge  generella, 
övergripande svar på hur människor blir sådana de är samt hur de förändras, d.v.s. hur de 
blir (eller kan bli) annorlunda/något annat (Baumeister & Tice, 1996). Shoda och Mischel 
(1996) anser att syftet med en personlighetsteori bör vara att det utifrån denna ska gå att 
förstå individer så djupgående, komplett och precist som det är möjligt.  Allt detta går 
givetvis också att säga om en integrerande personlighetsmodell.

En ambition med den här studien är att försöka besvara McAdams och Pals (2006) fråga 
om i viket avseende och på vilket sätt varje enskild individ, i olika avseenden, både är lik 
alla andra människor,  lik vissa andra människor och helt  olik alla andra människor.  I 
ambitionen ingår även att besvara Baumeister och Tices (1996) fråga om hur människor 
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blir sådana de är samt hur de (kan) förändras. En förhoppning är att detta kommer att öka 
möjligheten  att  förstå individer så djupgående, komplett och precist som det är möjligt 
som Shoda och Mischel  (1996)  föreslår.  Svaret  på frågorna och förhoppningsvis  den 
ökade möjligheten till  förståelse  kommer att  ges genom att  uppfylla  det övergripande 
syftet - att formulera en integrerande personlighetsmodell. För att kunna uppfylla detta 
övergripande syfte behöver dock först en annan fråga besvaras – vad behövs för att det 
ska vara möjligt att skapa en integrerande modell?

Befintliga personlighetsteorier

För att kunna formulera en integrerande personlighetsmodell - som alltså integrerar, eller 
åtminstone öppnar möjlighet att integrera, befintliga teorier - kan det vara lämpligt att 
först undersöka just de befintliga teorierna lite närmare. Särskilt intressant är kanske att ta 
reda på i vilka avseenden de är lika och olika samt i vilka avseenden de kan ses som 
kompatibla respektive inkompatibla.

Mayer (2005) menar att skillnaderna mellan de olika personlighetsteorierna kan ses som 
beroende på skillnader  i  filosofiskt  perspektiv  eller  att  de försöker  besvara helt  olika 
frågor.  McAdams  och  Pals  (2006)  menar  att  de  stora  teorierna  baseras  på  olika 
grundläggande  antaganden  om människans  natur.  De hävdar  att  människan  inom det 
psykodynamiska perspektivet ses som driven av krafter och konflikter hon har väldigt lite 
kontroll  över  medan  hon  inom  det  humanistisk-existentialistiska perspektivet,  mer 
optimistiskt, ses som vara av en självförverkligande natur och inom behaviorismen som 
en nästan obegränsat formbar tabula rasa.

På liknande sätt, som i McAdams och Pals beskrivning ovan, kan social-kognitiv teori ses 
som en fortsättning på den behavioristiska traditionen, varvid människan fortfarande ses 
som väldigt formbar, men nu kanske mer ur ett social-konstruktivistiskt perspektiv så att 
det, framför allt,  är den sociala delen av verkligheten som formar henne.  Evolutionär-
biologisk teori ser människan som en biologisk varelse där gränserna för beteenden satts 
av evolutionen, vilket skapar en viss grad av determinism.  Traitteori, slutligen, verkar 
inte  i  samma utsträckning  som övriga teorier  utgå från ett  antagande om människans 
natur, vilket antagligen heller inte behövs för att göra sådan lexikalt grundad beskrivning.

Ett annat, förenklat, sätt att formulera detta är att beskriva vad de olika teorierna anser är 
viktigast för att forma individens personlighet, samt hur förändringsbar personligheten är. 
Psykodynamisk teori anser, utifrån detta, att upplevelser i barndomen är viktigast och att 
dessa  personlighetsformande  inlärningar  är  ganska  svåra  att  förändra.  Humanistisk-
existentialistisk teori anser att drivkraften till att bli självförverkligad är viktigast, och är 
ganska optimistiska  om människors  möjlighet  att  förändra  sin  personlighet  till  att  bli 
självförverkligade, även om det kan ta tid. Behaviorismen anser att inlärning är viktigast, 
vilket  gör  att  personligheten  kan  förändras  mycket  när  som helst  i  livet  genom nya 
inlärningar. Inom  social-kognitiv teori ses lärande i sociala sammanhang och/eller den 
mening  individen  ger  skeenden  som  viktigast,  vilket  också,  i  likhet  med  det 
behavioristiska synsättet, gör människan förändringsbar i stor utsträckning. Evolutionär-
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biologisk teori anser att den biolgiska grunden är viktigast, vilket gör att personligheten 
ses som mindre förändringsbar.  Traitteori har ingen syn på vad som är viktigast  utan 
beskriver bara olika aspekter av personligheten. I den modell som presenteras här är ett 
antagande att  vilken som helst  av dessa faktorer kan vara viktigast  i  det  individuella 
fallet, och att en individ som är starkt präglad av inlärning i barndomen eller någon som 
har en biologiskt starkt determinerande ovanlig egenskap kan ha en mindre plastisk, mer 
svårförändrad,  personlighet,  medan en annan individ utan  sådana starkt  bestämmande 
faktorer kan vara väldigt formbar, t.ex. utifrån de sociala samanhang denne befinner sig i 
och på det sättet vara väldigt plastisk.

McAdams och Pals (2006) menar att en integration av personlighetsteori måste börja med 
ett  antagande om den mänskliga  naturen och det  som är  lika  för alla  människor.  De 
föreslår att evolutionär teori är det som kan ge en sådan grund eftersom det som är lika 
för alla människor bör vara en produkt av den mänskliga evolutionen. Även i den modell 
som här kommer att föreslås kommer ett evolutionärt perspektiv att användas som grund. 
Detta  är  givetvis  förenligt  med  evolutionär-biologisk  teori  och  bör  också  fungera 
tillsammans med traitteori,  som ju antagligen ändå inte i någon större grad baseras på 
någon utpräglad filosofisk grundsyn. Även när det gäller psykodynamisk teori så bör ett 
evolutionärt  perspektiv  huvudsakligen  fungera  bra  eftersom  det  psykodynamiska 
perspektivet till stor del baseras på antaganden om drifter som kan antas vara naturgivna, 
även  om  det  troligen  kan  innebära  att  betonandet  av  konflikter  antagligen  behövser 
balanseras och kompletteras med mer fokus på konfliktfria funktioner. Dessutom behöver 
antagligen  den  något  ensidiga  betoningen  av  sexualdriften  som  motivationsgrund 
balanseras  genom  att  andra  drivkrafter  också  inkluderas.  Inlärningsteorins  och  den 
socialt-kognitiva teorins tabula rasa respektive socialkonstruktivistiska synsätt  behöver 
antagligen också balanseras med belysande av de gränser evolutionen satt på människans 
möjlighet  till  formbarhet.  Men då  människan  är  en  varelse  med  stor  inlärnings-  och 
ominlärningsförmåga är teorierna väldigt lämpliga för att beskriva den formbara delen av 
människans funktion – när väl gränserna, som evolutionen satt för vilken inlärning som 
kan  ske  under  vilka  betingelser,  gjorts  tydligare.  Slutligen  kan  humanistiskt-
existentialistisk  teori  antas  utgöra  den  teoribildning  som  mest  avviker  från  ett 
evolutionärt  perspektiv.  Den  teleologiska  utgångspunkt  som  verkar  finnas  inom 
humanistiskt-existentialistisk teori – att människan strävar efter att bli självförvekligad – 
förefaller svår att förena med ett evolutionärt perspektiv. Evolutionen är ju en ”blind” 
process utan mål, och även om det skulle gå att applicera ett tänkt teleologiskt perspektiv 
baserat  på  evolutionsläran  så  skulle  detta  i  så  fall  snarare  handla  om  att  överleva, 
producera avkomma och se till att avkomman överlever än självförverkligande. Möjligen 
skulle den drivkraft till självförverkligande som präglar människan enligt humanistisk-
evolutionär teori ha kunnat bidra till ett mer överlevnadsdugligt förhållningssätt, t.ex. ett 
stoiskt lugn eller en visdom som kommer övriga flocken till del. Sådana spekulationer om 
evolutionära  vinster  verkar  dock  mer  långsökta  när  det  gäller  självförverkligande  än 
andra teoriers centrala antaganden. Det finns dock delar av humanistisk-evolutionär teori 
som tydligt är mer förenlig med en evolutionär utgångspunkt. Det gäller även de övriga 
teorierna, vilket delvis kommer att framgå mer av följande genomgång.
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Psykodynamisk teori

Psykodynamisk teori är i grunden en driftteori som alltså utgår från att biologiska drifter 
skapar upplevelse och beteende. I detta ingår också antaganden om att drifter kan komma 
i konflikt med varandra, vilket i sin tur påverkar vilka upplevelser som uppstår och vilka 
beteenden som kommer att komma till uttryck. Dessutom innehåller teorin en strukturell 
modell som består  av  komponenterna  detet,  jaget  och  överjaget.  Konflikter  kan  ske 
mellan  dessa  strukturella  element  eller  inom  dem.  Vid  en  konflikt  kan  olika 
försvarsmekanismer (t.ex. bortträngning) aktiveras. Då försvarsmekanismer ofta handlar 
om att  hålla  något  utanför  medvetandet  pekar  detta  på  en  annan  viktig  betraktelse  i 
psykodynamisk teori – att en stor del av de psykiska processer som skapar och påverkar 
människors  upplevelser  och  beteenden  är  omedvetna.  Utöver  detta  innehåller 
psykodynamisk teori en beskrivning av olika utvecklingsfaser och betonar inlärning i den 
tidiga barndomen som en viktig personlighetsformande företeelse (Freud, 1910, 1949). 
Erikson (1985) vidareutvecklar idén om olika utvecklingsfaser och föreslår flera sådana 
även efter  barndomen -  ända  upp till  ålderdom.  Individer  kan,  enligt  psykodynamisk 
teori,  fastna  i  en  utvecklingsfas  vilket  kommer  att  uttrycka  sig  i  personligheten.  I 
beskrivningen  av  den  tidiga  barndomen  handlar  det  till  stor  del  om  relationen  till 
föräldrarna (vars mönster antas kunna upprepas i vuxna relationer) varför även  sociala  
relationer är en viktig del av psykodynamisk teori. Slutligen behandlas även självet inom 
det psykodynamiska perspektivet, t.ex. av Kohut (1971). Kohut väljer medvetet att låta 
bli att definiera självet men, liksom hos andra som behandlar detta, verkar det, till stor 
del, handla om självmedvetenhet och självuppfattning.

Utifrån ovanstående beskrivning går  det att  hävda att  det  i  psykodynamisk  teori  bl.a. 
finns elementen:

• Den utgår från evolutionen och människan som biologisk varelse
• Drifter och, därigenom, motivation betonas
• Interna konflikter kan uppstå i psyket
• Psyket beskrivs med en strukturell modell
• Medvetenhet och  omedvetenhet växlar,  samspelar  och påverkar  upplevelse  och 

beteende, bl.a. genom försvarsmekanismer
• Upplevelser  i  barndomen,  d.v.s.  tidig  inlärning,  har  stor  betydelse  för  hur 

personligheten formas
• Utveckling beskrivs med stadieteorier
• Betoning av sociala relationer
• Självet beskrivs

Inlärningsteori (behavioristisk teori)

Inlärningsteori  (behavioristisk  teori)  som bl.a.  bygger  på  Pavlovs  (1927)  upptäckt  av 
klassisk betingning  beskriver  egentligen  bara instrumentell-,  eller  operant,  betingning, 
d.v.s.  inlärning genom  förstärkning  (belöning  och  bestraffning)  och  ser,  i  sin 
ursprungliga  form,  detta  fenomen  som tillräckligt  för  att  förklara  alla  beteenden  och 
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därmed  personlighet.  Behaviorismen  förde  dessutom  fram  att  endast  observerbara 
beteenden,  och  t.ex.  inte  subjektiva  upplevelser,  skulle  studeras  (t.ex.  Skinner,  1935; 
Thorndike, 1911). 

Den ursprungliga formen av behaviorism visade sig visserligen generera användbar teori, 
men samtidigt blev begränsningar i ansatsen allt mer uppenbara. Breland och Breland 
(1961) konstaterade att det fanns implicita antaganden inom den klassiska behaviorismen 
som inte verkade stämma. Framförallt pekade de ut antagandena: att individen går att se 
som  en  tabula  rasa,  att  skillnader  mellan  olika  arter  inte  är  signifikanta  i 
inlärningshänseende, och att alla responser är lika möjliga att betinga. Detta går att tolka 
som att det i den drivkraft som motiverar och gör det möjligt att förstärka beteende också 
finns nedärvda preferenser gällande stimuli, responser m.m. Ett tidigt försök att utvidga 
teorin på ett sätt som föregrep och delvis löste Breland och Brelands påpekande finns hos 
Miller  och  Dollard  (1941),  som  tog  med  ”drift”  (”drive”)  som  en  komponent  i  sin 
beskrivning  av  inlärning.  ”Drift”  är,  hos  Miller  och  Dollard,  det  som  motiverar till 
beteende och möjliggör beteendeförstärkande belöning.  Redan Thorndike (1911) berör 
dock indirekt den drivkraft som kan antas ligga bakom att instrumentell betingning är 
möjlig i och med att han nämner att en handling kan leda till tillfredsställelse. När det 
gäller integrering av personlighetsteori har Dollard och Miller (1950) samt Miller (1944, 
1959)  pekat  på  möjlig  integrering  av  psykodynamisk  teori  och  inlärningsteori,  bl.a. 
genom  studier  av  interna  konflikter (som  kommer  till  uttryck  i  externt,  iakttagbart 
beteende) ur ett inlärningsperspektiv.

Med dessa tillägg (drift som motiverar beteende samt beskrivning av interna konflikter) 
kan inlärningsteori sägas innehålla elementen:

• Betoning av inlärning 
• Studie av beteende betonas som metod
• Inlärning förutsätter att det finns  biologiska drifter som möjliggör belöning och 

bestraffning
• Interna konflikter kan förekomma hos en individ

Social-kognitiv teori

Social-kognitiv  teoribildning,  med  rötter  bl.a.  i  inlärningsteori,  gestaltpsykologi  och 
Piagets (1928) teori om kognitiv utveckling, består av en ganska brokig samling teorier. 
Det  förkommer  liknelser  där  psyket  jämförs  med  en  dator  liksom  strukturella  
konceptuella beskrivningar av psyket (t.ex. Shoda och Mischel, 1996). Även teorier kring 
självuppfattning förkommer.  Hit  kan  t.ex.  teorier  som  berör  självförtroende och 
självkänsla räknas.  Kelly  (1955)  föreslår  att  individen  kan  ses  som  en  ”naiv” 
vetenskapsman som försöker förstå och förutsäga sin omvärld. Lewin (1951) beskriver 
beteende som en funktion av individen tillsammans med situationen denne befinner sig i 
enligt: Beteende = F(Individ, Situation). Bandura (1978) beskriver beteende, individ och 
situation som ömsesidigt  påverkande varandra,  vilket han kallar  reciprok determinism 
(”reciprocal  determinism”).  Även  emotion (”het  kognition”)  och  motivation har 
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behandlats av kognitivt inriktade teoretiker. En kognitiv teori som kan vara intressant i 
personlighetsteorisammanhang,  även  om  den  inte  gör  anspråk  på  att  vara  en 
personlighetsteori,  är Festingers (1957) teori om  kognitiv  dissonans,  som beskriver en 
inneboende strävan efter intern samstämmighet mellan beteenden och/eller upplevelser. 
Som redan nämnt bygger social-kognitiv teori vidare på inlärningsteori och utgår också 
ifrån metoden att studera  beteende, även om detta då också omfattar internt, inte alltid 
direkt observerbart, beteende (t.ex. tankar, känslor, interna strategier m.m.). Som framgår 
av  namnet  (social)  och  den  tidigare  nämnda  utgångspunkten  i  social  konstruktivism 
behandlar social-kognitiv teori också till stor del  sociala relationer och deras betydelse 
för personligheten.

Eftersom social-kognitiva teorier består av så många olika ansatser så går det att hitta en 
stor mängd element som teoribildningen kan sägas bestå av. Några sådana element hos 
social-kognitiv teori är:

• Strukturella modeller som beskriver psyket 
• Strukturella  modeller som beskriver  dynamiska  samband  och  även  inkluderar 

element utanför individens psyke (t.ex. situation)
• Beskrivningar av självuppfattning
• Beskrivningar av motivation och emotioner 
• Beskrivning av interna konflikter (kognitiv dissonans)
• Beskrivning av inlärning
• Beteende, både yttre och inre, studeras
• Sociala relationer studeras

Traitteori

Traitteori  försöker  beskriva  karaktärsdrag  (”traits”)  som  utgör  personligheten.  En 
(lexikal)  utgångspunkt  är  vanligen  att  de  mest  betydelsefulla  beskrivningarna  av 
personlighet tenderar att finnas i språket i form av enstaka karaktärsdragsbeskrivande ord. 
Tidiga  försök finns  hos  Allport  (1955),  som bl.a.  delade  upp karaktärsdrag  efter  hur 
karaktäristiska de var  för individen  (centrala  eller  sekundära)  och Cattell  (1957)  som 
föreslår 16 karaktärsdrag.  Eysenck (1967) samt Eysenck och Eysenck (1976) redovisar 
tre karaktärsdrag – extraversion, neurotisism och psykotisism – och menar att hög grad av 
extraversion avspeglar en lägre nivå av kortikal aktivitet medan hög grad av neurotisism 
hänger ihop med aktivitet  i det limbiska systemet.  Extraversion och  neurotisism utgör 
också två av dimensionerna i FFM tillsammans med öppenhet (”openness”), skötsamhet 
(”conscientiousness”) och  vänlighet (”agreeableness”). Dessa fem dimensioner har vid 
flera fristående undersökningar framträtt som tydliga dimensioner i faktoranalys, vilket 
gjort att  många anser dem tillräckliga för att  ge en bild av personlighet,  även om en 
uppdelning i underdimensioner av dessa fem erbjuder ännu fler nyanser (t.ex. Goldberg, 
1981; Norman, 1963; Thurstone, 1934; Tupes & Christal, 1961). De fem karaktärsdragen 
har  bl.a.  undersökts  med  avseende  på  i  vilken  utsträckning  de  har  genetisk  grund 
respektive  i  vilken  utsträckning  de  beror  på  inlärning,  och  ungefär  hälften  av 
variabiliteten hos uppmätta karaktärsdragsvärden verkar bero på genetisk skillnad mellan 

10

http://en.wikipedia.org/wiki/Hans_Eysenck


människor  (t.ex.  Bouchard,  Lykken,  McGue,  Segal  & Tellegen,  1990).  Även  om en 
uppdelning på fem dimensioner, eller faktorer, är den vanligaste har andra uppdelningar 
med  både  fler  och  färre  faktorer  hittats.  Saucier  och Goldberg  (2001)  redovisar  bl.a. 
uppdelningar på en faktor (där de hänvisar till Osgood, May & Miron, 1975) som handlar 
om vad som är  socialt  önskvärt/gott  eller  inte och  två  faktorer  (där  de  hänvisar  till 
Saucier, 2000) som handlar om aktivitet/makt respektive socialisering.

Traitteori tar framförallt upp hur personligheten, utifrån en lexikal utgångspunkt, går att 
beskriva med en uppsättning karaktärsdrag som individen uppvisar i större eller mindre 
grad, men utöver detta verkar en, om än inte för teorin viktig, utgångspunkt ofta vara att 
människan  är  en  biologisk varelse,  skapad  av  evolutionen,  som  också  formas  av 
inlärning.

Evolutionär-biologisk teori

Evolutionär-biologisk  teori  inom  personlighetspsykologi,  som  bygger  på  Darwins 
evolutionsteori  (t.ex.  Darwin,  1872), utgår ifrån att mycket  av mänskligt  beteende har 
skapats  genom  adaptiva  psykologiska  funktioner  som  har  utvecklats  för  att  lösa 
återkommande problem för överlevnad och reproduktion (Buss, 1990). Vanligen antas 
detta ha skett under den pleistocena epoken – för 1,81 miljoner år till ungefär 11 500 år 
sedan - när våra förfäder levde som samlare och jägare i små grupper (McAdams & Pals, 
2006). Ett bra exempel på en adaptiv psykologisk funktion kan vara förmågan att avläsa 
andra  människors  mentala  tillstånd  (Tooby  &  Cosmides,  2005).  Till  evolutionär-
biologisk  teori  räknas  ibland  teori  som  behandlar  människans  biologi -  framförallt 
hjärnan och dess koppling till upplevelser och beteenden. Panksepps (2006) beskrivning 
av sju grundläggande emotionssystem kan ses som en sådan teori. De sju grundläggande 
emotionssystemen beskrivs både utifrån vilka beteenden de genererar och vilka delar av 
hjärnan som aktiveras (inklusive vilka neurokemikalier som frigörs).

Evolutionär teori behandlar egentligen bara den evolutionära grunden för människan som 
biologisk varelse och kan, på så sätt, sägas undersöka de gränser evolutionen har satt för 
människans  formbarhet,  t.ex.  genom  inlärning.  Panksepps  grundläggande 
emotionssystem kan ses som en sådan gräns där motivation kan antas skapas utifrån dessa 
emotionssystem. Att det skulle utgöra en gräns för motivation innebär här att motivation 
helt  och  hållet,  eller  åtminstone  huvudsakligen,  skapas  utifrån  dessa  emotionssystem, 
vilket också kommer att vara en utgångspunkt i den här uppsatsen.

Humanistisk-existentialistisk teori

Humanistisk-existentialistisk teori  betonar  människans  förmåga att  välja och att  aktivt 
påverka sitt eget beteende och sin upplevelse - och därigenom ta ansvar för detta. Trots 
detta  tar  Maslow (1943),  i  sin  teori  om en  behovshierarki,  hänsyn  till  att  naturgivna 
behov  måste  tillfredsställas  innan  individen  kan  få  en  ökad  frihet.  På  detta  sätt  kan 
behovshierarkin kanske också ses som en utvecklingsteori. Det Maslow dock kan sägas 
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mest intressera sig för är människans potential till och möjlighet att bli självförverkligad 
(”self-actualized”), vilket bl.a. kan beskrivas som just en hög grad av frihet att välja och 
påverka sitt eget beteende samt att ’bli allt man har potential till att bli’. Maslow (1968) 
går vidare med att beskriva ett  transpersonellt stadium som människor kan uppnå, som 
karaktäriseras av mystiska, extatiska och andliga tillstånd samt ett fokus bortom identitet, 
självförverkligande o.dyl.  Denna inriktning  på vad människan kan utvecklas  till  visar 
också på ytterligare något som är karaktäristiskt för humanistisk-existentialistisk teori - 
ett  intresse  för  framtiden.  Det  vill  säga  ett  teleologiskt  intresse  där  individen,  hos 
Maslow,  ses  som  strävande  efter  att  bli  självförverkligad  och  med  möjligheter  till 
transpersonell erfarenhet. Även Rogers (1947) fokuserar på det teleologiska hos individer 
och talar om inneboende ego-integrerande krafter (”ego-integrative forces”) och självet 
som något som har förmågan att omforma och skapa sig själv. Betoningen av människans 
möjlighet att välja innebär också en betoning av medvetandet - något som verkar skilja 
människan från djuren, åtminstone vad gäller graden av och kvaliteten hos medvetandet. 
May  (1967)  kopplar  ångest  (”anxiety”)  till  självet och  menar  att  ångest  uppstår  när 
individens existens som ett själv hotas. Hotet kan gälla den direkta fysiska existensen, 
livet, men också värden (t.ex. en viktig person, sanning eller religiös tro) som individen 
upplever som essentiella för sin existens som ett själv och därför kan vara beredd att 
t.o.m. offra livet för.

Några viktiga element i humanistisk-existentialistisk teori kan sägas vara:

• Beskrivning av  motivation i form av  behov eller  drifter – även ”högre” sådana 
som strävan efter självförverkligande och transpersonell strävan

• Beskrivning av individens utveckling
• Betoning av individens möjlighet till val och ansvar
• Fokusering på medvetandet och självet

Jämförelse av befintliga teorier

Vid en jämförelse av de element som här lyfts fram hos de olika teorierna (utifrån hur 
teorierna beskrivs här) verkar motivation, d.v.s. det som driver individen, förekomma hos 
samtliga teorier utom möjligen traitteori som huvudsakligen är inriktad på att beskriva 
karaktärsdrag.  Traitteori  motsäger åtminstone inte att  motivation kan ligga bakom hur 
karaktärsdrag  lärs  in.  Nära  besläktat  med  motivationselementet  är  utgångspunkten  att 
människan är en  biologisk varelse skapad av  evolutionen – ett element som antagligen 
kan sägas förekomma hos alla teorier även om det betonas mer eller mindre (antagligen 
minst  hos  humanistisk-existentialistisk  teori).  Även  konfliktelementet  –  att  interna 
konflikter kan förekomma – är nära besläktat med motivation eftersom det måste finnas 
någon  slags  drivkrafter som  konflikten  uppstår  mellan.  Någon  slags  beskrivning  av 
konflikter förekommer åtminstone hos psykodynamisk teori, inlärningsteori och social-
kognitiv teori (i form av kognitiv dissonans).

Inlärning verkar, i någon form, beskrivas av samtliga teorier utom möjligen humanistisk-
existentialistisk  teori.  Jag  tolkar  dock  den  humanistisk-existentialistiska  teorins 
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beskrivning av val, ansvar och självpåverkan som att det handlar om just inlärning (och 
ominlärning) som individen själv kan åstadkomma. Humanistisk-existentialistisk teoris 
beskrivning av val, ansvar och självpåverkan kan dessutom ses som att det handlar om 
självet. Detta gäller även fokusering på döden, ensamhet m.m., som förekommer i det 
existentiella  perspektivet,  liksom  betonandet  av  medvetandet.  Självet  beskrivs  också 
inom psykodynamisk teori, där även beskrivningar av medvetenhet och omedvetenhet här 
tolkas  som  nära  angränsande  till  självet.  Även  social-kognitiv  teoris  beskrivning  av 
självuppfattning tolkar jag här som beskrivning av aspekter av självet.

Både  psykodynamisk  teori  och  social-kognitiv  teori  använder  sig  av  strukturella 
modeller.  Utveckling beskrivs främst av psykodynamisk teori men även, i viss mån, av 
humanistisk-existentialistisk teori. Även Piaget, en av den social-kognitiv teorins rötter, 
beskriver  individens  utveckling.  Sociala  relationer behandlas  av både psykodynamisk 
teori och social-kognitiv teori. Studie av  beteende är centralt både inom inlärningsteori 
och inom social-kognitiv teori. Försvarsmekanismer, slutligen, behandlas antagligen bara 
av psykodynamisk teori, men spelar där en stor roll. Dessutom har försvarsmekanismer 
en nära koppling till relationen mellan medvetet och omedvetet vilket motiverar att de tas 
med här. Sammanfattningsvis föreslås här att dessa element - som kan vara värdefulla att 
ta med i, eller förhålla sig till, hos en integrerande modell - förekommer hos flera, eller 
åtminstone några, av personlighetsteorierna:

• Strukturella modeller
• Evolution och biologi
• Motivation (drivkraft)
• Inlärning
• Utveckling
• Interna konflikter
• Självet
• Sociala relationer
• Beteende
• Försvarsmekanismer

Utifrån den beskrivning som gjorts här verkar inget av dessa element vara inkompatibelt 
med  någon  av  de  befintliga  personlighetsteorierna,  även  om  vissa  element  bara 
förekommer  hos  några  få  teorier.  Elementen  som identifierats  bör  fånga  några  slags 
minsta  gemensamma  nämnare  hos  de  olika  teorierna.  Som  sådana  syftar  de  till  att 
underlätta  det  fortsatta  formulerandet  av  modellen,  och  bör  främst  betraktas  som 
hjälpbegrepp  som  bör  utvärderas  mer  utifrån  hur  rimlig  och  användbar  den  färdiga 
modellen är än utifrån hur representativa de är som aspekter av de befintliga teorierna. 
Innan modellen formuleras kommer dock först några tidigare förslag till integrering att 
behandlas, varefter utgångspunkter för modellskapandet redovisas och sammanfattas.
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Tidigare förslag med integrerande kvaliteter

De befintliga personlighetsteorierna är, som framgår, ganska divergenta, och därför är det 
kanske inte så förvånande att det har gjorts olika förslag till integrering. Dessutom har 
teorier och modeller skapats som kanske inte direkt syftar till integrering men som ändå 
har integrerande kvaliteter. Två typer av beskrivningar verkar förekomma – dels modeller 
av  personligheten  (i  nuet)  och dels  modeller  som sätter  in  personligheten  i  ett  större 
sammanhang (bl.a. historiskt – hur den utvecklats och utvecklas).

Modeller av personligheten

Bland modeller med integrerande kvaliteter, både sådana som uttalat syftar till integrering 
och andra, finns flera strukturella modeller som beskriver personligheten genom att dela 
upp den i olika beståndsdelar.  Dessa modeller  beskriver alltså huvudsakligen inte hur 
personligheten blir till eller hur den förhåller sig till andra system utan är, framför allt, en 
beskrivning  av  personligheten  betraktad  som en  samling  strukturella  element.  Nedan 
redovisas  tre  sådana  förslag  varefter  dessa  kommer  att  jämföras  i  syfte  att  hitta 
gemensamma nämnare.

Modeller.

Mischel och Shoda (1995) föreslår en uppdelning av ”the personality mediating system” i 
fem typer av samverkande kognitivt-affektiva element;

• Inkodningar (”encodings”) –  d.v.s.  kategorier  (konstrukt)  för  självet,  andra 
människor, händelser och situationer (externa och interna).

• Förväntningar (”expectancies”)  och  föreställningar (”beliefs”) om den  sociala 
världen,  om resultat  av  beteenden  i  specifika  situationer, samt  om  ens  egen 
förmåga (”self-efficacy”).

• Affekter (”affects”)  –  d.v.s.  känslor,  emotioner och  affektiva  responser  (vilket 
inkluderar fysiologiska reaktioner).

• Mål och värden som bl.a. baseras på tidigare både önskade och oönskade resultat 
och medföljande affektiva tillstånd. Dessutom räknas livsmål och livsprojekt hit.

• Kompetenser och självreglerande planer som innefattar potentiella beteenden och 
skript  (”scripts”)  som  individen  kan  utföra.  Dessutom  innefattas planer  och 
strategier för att organisera det egna agerandet samt för att påverka resultat, egna 
beteenden och egna interna tillstånd.

Dessa  fem typer  av  element  samverkar  i  något  som kan  beskrivas  som ett  abstrakt, 
neuralt  nätverk,  som  Mischel  och  Shoda  (1995)  kallar  det  kognitvt-affektiva 
personlighetssystemet  (”Cognitive-Affective Personality System”),  där varje nod är av 
någon av de fem typerna. Att på det här sättet beskriva psyket som ett neuralt nätverk 
innebär  att  frångå  en äldre  modell  att  tänka  på kognition  utifrån  en  liknelse  med en 
sekventiell dator. I ett neuralt nätverk sker processen parallellt istället för sekventiellt, så 
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att  noderna  (elementen)  återverkar  på  varandra  dynamiskt.  Det  kognitvta-affektiva 
personlighetssystemet påverkas av  situationer genom att vissa karaktäristiska drag hos 
dessa situationer aktiverar vissa element. Dessa element aktiverar i sin tur andra element i 
närverket, som i sin tur aktiverar andra element o.s.v. Eftersom systemet är dynamiskt 
kan  sådana  här  aktiverade  element  också  återverka  på  tidigare  aktiverade  element. 
Slutligen aktiveras även element som skapar  beteenden. Dessa beteenden kan, i sin tur, 
återverka på situationer.

Westen (1996) föreslår en uppdelning av personlighetsfunktioner i de tre domänerna;

• Psykologiska resurser (”psychological resources”) – d.v.s. kognitiva funktioner, 
affektiv upplevelse, affekt-regulering samt beteenderesurser.

• Motiv (”motives”) – d.v.s. rädslor, önskningar, värden, konflikter (mellan rädslor, 
önskningar  och  värden),  medvetenhet  om  dominerande  motivation  samt 
påfallande kompromissbildning.

• Hur individen upplever sitt  själv (”the self”) och andra samt dennes förmåga att  
relatera till andra. Till denna domän räknar Westen:

o Kognitiva strukturer för representationer av sig själv och andra
o Affektivt stämningsläge och förväntningar i olika relationer
o Kapacitet för emotionell investering i relationer
o Förståelse av social kausalitet
o Dominerande och kroniskt aktiverade önskningar, rädslor och scheman i 

relationer
o Hanterande av aggressiva impulser
o Självstruktur
o Sociala färdigheter och beteenden

Mayer (2005) föreslår en uppdelning av personligheten i de fyra nyckelområdena:

• Energigaller (”energy lattice”) – d.v.s. emotionssystem och motivationssystem.
• Kunskapsmekanismer  (”knowledge  works”),  med  vilket  han  menar  individens 

modeller av självet och världen, kognitiva intelligenser (t.ex. verbal- och spatial 
intelligens),  fantasi,  ”heta  intelligenser”  (kreativitet,  emotionell  intelligens  och 
social intelligens) samt arbetsminne.

• Social  aktör  (”social  actor”)  vilket  innefattar  sociala färdigheter,  kunskap  om 
sociala roller,  anknytningsmönster samt  motivations-  och  socioemotionella 
uttryck

• Medveten verkställare (”conscious executive”) som innefattar bl.a.  medvetenhet  
och uppmärksamhet, självmedvetenhet samt försvarsmekanismer och coping.

Jämförelse av modellerna.

Gemensamt för ovanstående förslag är att alla tre har åtminstone en beståndsdel som har 
med  motivation och  drivkraft att göra – ”mål och värden” samt ”affekter”  hos Mischel 
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och Shoda (1995),  ”motiv” hos Westen (1996) och ”energigaller” hos Mayer  (2005). 
Bilden kompliceras dock något av att funktioner som har med motivation att göra smyger 
sig  in  även  under  andra  rubriker.  Så  t.ex.  tar  Mayer  (2005)  upp  ”motivations-  och 
socioemotionella uttryck” under ”social aktör” och Westen (1996) tar upp ”dominerande 
och  kroniskt  aktiverade  önskningar,  rädslor  och  scheman  i  relationer”  under 
sammanfattningen ”hur individen upplever sitt själv och andra samt dennes förmåga att 
relatera till andra”. Det finns också i modellerna en antydan om möjligheten att betrakta 
motivation som uppdelat på de olärda, nedärvda emotionella funktionerna och motivation 
som baseras på inlärning - där drivkraften kommer från de emotionella funktionerna fast 
dessa kan ha kombinerats eller kan ha hamnat i konflikt - som därigenom skapat en mer 
sammansatt,  komplex  motivation.  Ett  exempel  på  en  mer  komplex  motivation  som 
skapats genom kombination av flera drivkrafter skulle kunna vara motivation till pengar, 
där dessa kan ha tillfredställt flera olika mer primära, oinlärda motivationer, t.ex. mat, 
uppskattning  m.m.  Ett  exempel  på  en  mer  komplex  motivation  som  skapats  genom 
konflikt  skulle  kunna  vara  någon  som,  som en  kompromiss,  gärna  är  bland  mycket 
människor för att slippa känna sig ensam, men som inte tar kontakt med dessa beroende 
på rädsla. Möjligheten att betrakta motivation som uppdelad på icke inlärda och inlärda 
motivationer  är  kanske  tydligast  hos  Mischel  och  Shoda  (1995)  med  deras  element 
”affekter” (icke inlärda) respektive ”mål och värden” (inlärda).

Samtliga förslag har också en beståndsdel som till största delen har med kompetenser att 
göra  –  ”kompetenser  och  självreglerande  planer”  hos  Mischel  och  Shoda  (1995), 
”psykologiska  resurser” hos  Westen  (1996)  och  ”kunskapsmekanismer”  hos  Mayer 
(2005). Förmåga att  påverka egna interna tillstånd,  eller  affektreglering,  är något som 
både Mischel och Shoda (1995) och Westen (1996) räknar hit.  Även här kompliceras 
bilden  av att  funktioner  som har  med kompetens  att  göra smyger  sig  in  under andra 
rubriker. Så tar t.ex. Mayer (2005) upp ”coping” under rubriken ”medveten verkställare”.

Något  som kanske  kan  antas  ligga  ganska  nära  kompetens,  och  dessutom vara  ännu 
närmare besläktade sinsemellan, är  förväntningar,  föreställningar och  kategoriseringar. 
Mischel  och  Shoda  (1995)  tar  upp  ”förväntningar  och  föreställningar”  som  ett  eget 
element och ”kategoriseringar” under elementet ”inkodningar”. Hos Westen (1996) har 
ingen av dessa funktioner  någon egen rubrik men de finns med under domänen  ”hur 
individen upplever sitt själv och andra samt dennes förmåga att relatera till andra” – t.ex. 
”kognitiva strukturer för representationer av sig själv och andra” och ”förståelse av social 
kausalitet” (vilket kan tolkas som förväntningar i sociala sammanhang). Inte heller Mayer 
(2005) har något eget nyckelområde för dessa, men sådana funktioner dyker upp under 
flera olika nyckelområden. Exempel är ” kunskap om sociala roller” under ”social aktör” 
och ”modeller av självet och världen” under ”kunskapsmekanismer”.

Slutligen lyfter samtliga modeller fram självet och den sociala funktionen. Westen (1996) 
tilldelar dessa områden den egna domänen  ”hur individen upplever sitt själv och andra 
samt dennes förmåga att relatera till andra” och Mayer (2005) har nyckelområdet ”social 
aktör”. Mayers nyckelområde ”medveten verkställare” kan dessutom anses till stor del 
behandla  funktioner  hos  självet.  Mischel  och  Shoda  (1995)  ger  inte  självet  och  den 
sociala funktionen någon egen rubrik men sådana funktioner dyker upp på några olika 
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ställen - t.ex. ”kategorier (konstrukt) för självet” under ”inkodningar” och ”förväntningar 
och föreställningar om den sociala världen” under ”förväntningar och föreställningar”.

Sammanfattningsvis  föreslår  jag  att  dessa  tre  modeller  kan  ses  som  bestående  av 
elementen:

• Motivation och drivkraft
• Kompetenser
• Kategoriseringar (inklusive förväntningar och föreställningar)
• Självet och social funktion

Jag väljer här att betrakta ”kategoriseringar” som innehållande och delvis definierat av 
”förväntningar” och ”föreställningar”. ”Motivation och drivkraft” bör kunna anses fylla 
en  mer  grundläggande  funktion  än  övriga  element  genom  att  ”kompetenser”  och 
”kategoriseringar” kan förväntas påverkas av fenomen nära kopplat till motivation. T.ex. 
kan kompetensen bli  nedsatt  av hög stress. Även ”självet  och social  funktion” verkar 
kunna inta en särställning genom att stark motivation ofta verkar kunna vara kopplad till 
dessa funktioner. T.ex. verkar fenomenet självkänsla - som kan ses som förknippad med 
självet  och  ofta  kopplad  till  sociala  sammanhang  –  kunna  ha  en  starkt  motiverande 
laddning.

Modeller för studiet av personlighet (personligheten i ett större sammanhang)

Det  har  också  gjorts  strukturella  modeller  som  sätter  in  personligheten  i  ett  större 
sammanhang vilket kan underlätta studiet av personlighet. Nedan redovisa några sådana 
för att sedan jämföras med varandra.

Modeller (personligheten i större sammanhang).

Mayer  (2005)  föreslår  också,  förutom  den  tidigare  redovisade  modellen  av 
personligheten, en modell som beskriver hur personlighet förhåller sig till andra system – 
ordnade  från  det  minsta  (elementarpartiklar)  till  det  största  (universum)  -  vilken  han 
menar kan gagna personlighetsforskning. De andra systemen i Mayers modell, förutom 
personlighet,  är  hjärnan,  scener (”settings”,  föremål  och  organismer),  situationer 
(relationer och relationers innebörd) samt sociala grupper och deras kulturer. I modellen 
befinner  sig  hjärnan och  scener på  en  nivå  ovanför  den  molekylära  och  består  av 
hjärnprocesser och fysiska föremål. Personlighet och situationer finns på en nivå ovanför 
denna och innehåller psykologiska strukturer, processer och innebörder. På den högsta 
nivån av system som redovisas som intressanta för personlighet finns  sociala grupper 
och  deras kulturer.  Förutom  uppdelningen,  från  litet  till  stort,  gör  modellen  också 
skillnad mellan det som finns inom individen (personligheten som uppstår i hjärnan) och 
utanför (situationer som uppstår i världen av  scener). Både det som finns innanför och 
utanför individen finns under (i nivå) och innanför systemet  sociala grupper och deras 
kulturer.
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McAdams och Pals (2006) föreslår en övergripande struktur för  studiet av personlighet 
som baseras på den evolutionära designen av människan, den individuella variationen av 
denna  samt  hur  den  kommer  till  uttryck  i  dispositionen  i  form  av  karaktärsdrag 
(”traits”),  utmärkande anpassningsmönster och  självdefinierande livsberättelser vilka 
alla  skapas  i  den  kulturella  och  sociala  kontexten.  Utmärkande anpassningsmönster 
består  av  motiv,  mål,  planer,  strävanden,  strategier,  värden,  förmågor,  scheman, 
självbilder, mentala representationer av signifikanta personer m.m. McAdams och Pals 
menar att dessa är mer  förändringsbara genom miljöpåverkan, d.v.s. till stor del social 
och  kulturell  påverkan  (t.ex.  terapi),  än  vad  karaktärsdrag är.  Då  cirka  hälften  av 
variationen hos uppmätta karaktärsdrag verkar kunna härledas till det genetiska arvet bör 
dessa ha en relativt stark koppling till det biologiska, evolutionära arvet. De menar också 
att de utmärkande anpassningsmönstren förändras mer över tid än vad karaktärsdragen 
gör. Självdefinierande livsberättelser hjälper individen att etablera en identitet vilket i sin 
tur  påverkar  dennes  upplevelser  och beteenden.  Den kulturella  och  sociala  kontexten 
sätter ramarna för vilka livsberättelser personen kan skapa och har därför stor påverkan 
på  dessa.  Den kulturella  och sociala  kontexten har  störst  påverkan på livsberättelser, 
mindre  på  anpassningsmönster  och  minst  på  karaktärsdrag.  Karaktärsdrag, 
anpassningsmönster  och  livsberättelser  påverkar  alla  varandra  i  en  viss  grad,  och 
påverkar  och  påverkas  också  av  händelser,  situationer  och  utmaningar  i  vardagen. 
Utmärkande anpassningsmönster påverkar  och påverkas  mest  av  vardagens  händelser 
(McAdams och Pals, 2006).

Även Banduras (1978) beskrivning av reciprok determinism (”reciprocal determinism”), 
som redan nämnts, bör kunna användas för att beskriva personligheten i relation till de 
två andra elementen beteende och situation. Dessa element – individ (som Bandura låter 
beteckna  lite  mer  än  personlighet),  beteende och  situation –  beskrivs,  som  sagt,  av 
Bandura  som  ömsesidigt  påverkande  varandra.  Konsekvenser  av  tidigare  beteenden 
påverkar  och  förändrar  personligheten  (t.ex.  personlighetsaspekter  som förväntan  och 
kompetens)  genom  inlärning.  Personlighetsfaktorer,  som  t.ex.  förväntan,  påverkar 
beteendet,  vilket  i  sin  tur  påverkar  och  förändrar  den  situation  individen  agerar  i. 
Individens påverkan på omgivningen (d.v.s. situation) utifrån personligheten sker bara 
aktivt genom beteende, men Bandura nämner också att individen även passivt påverkar 
omgivningen  genom dennes  fysiska  egenskaper  (t.ex.  storlek,  fysionomi,  kön  m.m.). 
Bandura tar också upp att situationen kan sätta så starka gränser för beteendet att  det 
verkar rimligt att, i sådana fall, se den som att den påverkar beteendet. Som exempel på 
detta  nämner  han  att  om någon  hamnar  i  djupt  vatten  kommer  denne  att  börja  med 
simliknande  beteende  oavsett  personlighet.  Både  beteende,  situation och  individuella 
egenskaper som inte tillhör personligheten - vilka tas upp i Banduras modell – är möjliga 
att betrakta och studera som egna, fristående system, varför modellen kan anses sätta in 
personlighet i ett större sammanhang.

Mischel och Shodas (1995) kognitvt-affektiva personlighetssystem har redan beskrivits i 
relation till både situation och beteende och påminner på det sättet om Banduras modell. 
Mischel  och  Shoda  utvidgar  dessutom  modellen  genom  att  innefatta  individens 
utvecklingshistoria (”developmental history”), som påverkar både situationen (egentligen 
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”psychological  features  of situation”)  och det  kognitvt-affektiva personlighetssystemet 
(som  här  kommer  att  tolkas  som  personlighet).  I  utvecklinghistorien  innefattar  de 
individens biologiska historia och kognitiva sociala inlärningshistoria, som återverkar på 
varandra. Den biologiska historien formas dessutom av den  genetiska bakgrunden och 
den  kognitiva  sociala  inlärningshistorien  av  kulturen och samhället.  Individens 
utvecklingshistoria  fortsätter  dessutom hela tiden att  formas av det som sker med det 
kognitvt-affektiva  personlighetssystemet  (personligheten),  d.v.s.  beroende  på  vilka 
situationer och beteenden som uppstår.

Jämförelse av modellerna (personligheten i större sammanhang).

Vid en jämförelse går det att beskriva McAdams och Pals (2006) modell utifrån Banduras 
(1986)  modell.  McAdams  och  Pals  (2006)  ”karaktärsdrag”,  ”utmärkande 
anpassningsmönster” och ”självdefinierande livsberättelser”  skulle  i  så fall  alla  kunna 
beskrivas som beståndsdelar av Banduras (1986) personlighet (och på så sätt fungera som 
en modell av personligheten, i sig, motsvarande de tidigare beskrivna modellerna), som 
alla kommer till uttryck genom beteende (annars skulle vi inte kunna observera och mäta 
dem). På motsvarande sätt skulle McAdams och Pals (2006) ”den kulturella och sociala 
kontexten”  och  ”händelser,  situationer  och  utmaningar  i  vardagen”  kunna  ses  som 
beståndsdelar av Banduras (1978)  situation, där ”den kulturella och sociala kontexten” 
borde  kunna  utgöra  mer  stabila  situationella  faktorer  och  ”händelser,  situationer  och 
utmaningar i vardagen” mer varierande och ibland slumpmässiga situationella faktorer.

Även Mayers (2005) modell kan på motsvarande sätt jämföras med Banduras (1978), och 
det  går  då  att  tänka  sig  Mayers  (2005)  ”sociala  grupper  och  deras  kulturer”  och 
”situationer” (som han avgränsar till att handla om ”relationer och relationers innebörd”) 
som beståndsdelar av Banduras (1978) situation.  Personlighet förekommer som ett eget 
element i bägge modellerna.

I följande analys kommer både McAdams och Pals (2006) ”den kulturella och sociala 
kontexten” och ”händelser, situationer och utmaningar i vardagen” samt Mayers ”sociala 
grupper  och  deras  kulturer”  och  ”situationer”  (2005),  baserat  på  ovanstående 
resonemang, räknas som och refereras till som situation.

Mayers (2005) modell tar med  hjärnan (vilket alltså beskriver den, för personligheten, 
antagligen viktigaste  biologiska komponenten)  och ”scener” (föremål  och organismer) 
som egna beståndsdelar  som inte  finns hos de andra modellerna.  McAdams och Pals 
(2006) tar med evolutionen som en beståndsdel, vilket de andra modellerna inte gör.

McAdams och Pals (2006) modell, liksom Banduras (1978), kan även anses ge en viss 
beskrivning  av  hur  personligheten  formas  och  omformas.  Hos  Bandura  (1978)  kan 
personligheten sägas formas av  situation och  beteende. McAdams och Pals (2006) har 
med situation (enligt förenklingen genom jämförelse med Bandura ovan) och evolutionen 
som formande faktorer. Mayer (2005) har inte med några pilar som visar påverkan mellan 
elementen i sin modell, men de element som angränsar till personlighet, d.v.s. situation 
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(”situationer” och ”sociala grupper och deras kulturer” enligt beskrivningen ovan) och 
”hjärnan”, kan antas ha personlighetsformande påverkan. ”Scener” borde däremot bara 
kunna påverka indirekt genom ”situationer”.

McAdams  och  Pals  (2006)  modell  säger  också  något  om hur  förändringsbara olika 
personlighetsfaktorer  är.  De  menar  att  karaktärsdrag  är  minst  förändringsbara  medan 
utmärkande  anpassningsmönster och  självdefinierande livsberättelser  lättare  förändras 
genom påverkan från vardagliga händelser och kulturella företeelser.

Mischel och Shodas (1995) modell har, som redan nämnts, stora likheter med Banduras 
(1978). Modellen beskriver dock, till skillnad från Banduras, ett samband där  situation 
påverkar  personligheten (egentligen kognitvt-affektivt personlighetssystem) som skapar 
beteende vilket återverkar på situation. Pilarna är alltså inte, som hos Bandura (1978), 
dubbelriktade. Detta beror på att Mischel och Shoda (1995) bara tar med personligheten 
och inte, som Bandura, även de fysiska egenskaperna och personligheten kan, som sagt, 
bara påverka situationen genom beteende. Inte heller pilen mellan situation och beteende 
är  dubbelriktad  eftersom  bedömningen,  i  Mischel  och  Shodas  (1995)  modell,  sker  i 
personligheten  så  att,  även  om situationen  har  en  väldigt  bestämmande  funktion,  så 
bedöms detta först av personligheten innan beteendet genereras. Slutligen så kan heller 
inte beteendet direkt återverka på personligheten i Mischel och Shodas (1995) modell 
eftersom detta  först  kan  ske  genom  en  inlärning  där  återkopplingen  från  beteendets 
påverkan på situationen har skett, d.v.s. beteendet förändrar personligheten genom hur 
det påverkar situationen. Sammanfattningsvis anser jag att Mischel och Shodas (1995) 
modell ger en mer användbar beskrivning än Banduras, med undantaget att det kan vara 
bra att också ha med hur individens fysiska egenskaper passivt påverkar och förändrar 
situationen. Förslagsvis hänförs dessa fysiska egenskaper till situationella faktorer.

Mischel och Shoda (1995) har dessutom med  utvecklingshistoria som ett element som 
skapas av individens  genetiska bakgrund och  biologiska utveckling samt den  inlärning 
som skett  i  den  kultur denne  växt  upp i.  Modellen  säger  alltså  också  något  om  hur 
personligheten formas och omformas.

Sammanfattningsvis föreslår jag att viktiga element som förekommer hos dessa modeller 
är:

• Stödjer studie av personlighet (t.ex. genom att sätta in personligheten i ett större 
sammanhang)

• Personlighet
• Beteende
• Situation, som kan bestå/skapas eller påverkas av;

o Social- och kulturell kontext
o Individens relationer
o Händelser
o Individens fysiska egenskaper

• Hur personligheten formas och omformas
• Stabilitet/förändringsbarhet hos personligheten
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• Inlärning
• Evolutionen
• Biologi

Jag har här valt att ersätta termen ”hjärnan” (som Mayer använder) med biologi eftersom 
även delar av biologin som finns utanför hjärnan kan vara viktiga för personligheten, t.ex. 
delar av det endokrina systemet.

Även  här,  liksom  vad  gäller  elementen  som  lyftes  fram  hos  befintliga 
personlighetsteorier, bör de identifierade elementen delvis ses som någon slags minsta 
gemensamma  nämnare  hos  dessa  olika  modeller.  Några  av  de  element  som  hittills 
föreslagits  kommer  härnäst,  tillsammans  med  element  extraherade  från  de  befintliga 
personlighetsteorierna,  att  användas  och  fördjupas  i  formulerandet  av  några  av  de 
utgångspunkter jag använder vid skapandet av modellen.

Utgångspunkter

Den  metodologiska  utgångspunkten  är  att,  utifrån  resonemang  och  jämförelser 
huvudsakligen  baserat  på  tidigare  teori  (inte  enbart  personlighetsteori),  skapa  en 
övergripande modell som  ger  en  beskrivning  av  vad  som  formar  och  omformar 
personligheten,  hur  personligheten  kan  konceptualiseras  samt  hur  den  kommer  till 
uttryck.  Kärnan  i  modellen  kommer  att  utgöras  av  en  fördjupande delmodell som 
beskriver grundläggande motivationsdriven inlärning som är viktig för personlighetens 
formande. En del av resonemangen och jämförelserna baserat på tidigare teori utgörs av 
analysen  av  befintliga  personlighetsteorier  och  tidigare  modeller  med  integrerande 
kvaliteter  som  gjorts  ovan.  Följande  resonemang  kring  utgångspunkter  utgör  en 
fortsättning och fördjupning av detta och mynnar därefter ut i formulerandet av modellen.

Modellen har växt fram under en ganska lång period av funderande som mer präglats av 
intuitivt  sökande  än  medvetet,  metodiskt  tillvägagångssätt.  Detta  gör  det  svårt  att 
redovisa någon metod och den resulterande modellen (inklusive fördjupande delmodell 
och hjälpmodell) bör främst bedömas utifrån rimlighet, användbarhet och de stödjande 
argument som här ges. Trots detta kan tillvägagångssättet,  i backspegeln, - åtminstone 
delvis - anses ha likheter med kvalitativ metod där data utgjorts av texter om teorier och 
modeller och ett sökande efter teman och förståelse kan sägas ha skett i en hermeneutisk 
spiral.

Strukturella modeller

Mayer (2005) menar att personlighet är för komplext för att studera som en enhet och 
därför behöver  delas upp i mindre strukturella beståndsdelar, något som, vilket tidigare 
har nämnts, även gjorts i tidigare teorier, t.ex. Freuds (1949) strukturella uppdelning av 
psyket i detet, jaget och överjaget. Flera olika modeller med en strukturell uppdelning av 
personligheten har också redovisats här (Mayer, 2005; Shoda & Mischel, 1996; Westen, 

21



1996).  Även  modeller  som  mer  ger  en  bild  av  vad  som  formar  och  omformar 
personligheten, vilket större sammanhang den finns i och hur den kommer till uttryck har 
redovisats (Bandura, 1978; Mayer, 2005; McAdams & Pals, 2006).

Greco (1994)  menar  att  modeller  inom kognitiv  psykologi  vanligen är  system för  att 
representera  vetenskaplig  kunskap,  och  att  dessa  kan  utgöras  av  symbolsystem  (t.ex. 
språket), grafiska representationer eller ”devices that actually work”. Han beskriver två 
varianter:

1. Ett representerande, beskrivande system som kan vara;
a. En analogi
b. En förenkling
c. En kombination av dessa

2. Ett  förklarande  system  liknande  en  teori,  men  som inte  är  tillräckligt  robust, 
konsistens eller reliabelt för att anses vara en fullständig teori. Detta kan vara;

a. En samling preliminära, heuristiska hypoteser (vanligen baserat på, än så 
länge, svag empiri)

b. En samling hypoteser om en begränsad domän
c. En samling hypoteser eller teorier utifrån ett speciellt perspektiv

Alla de hittills redovisade modellerna (d.v.s. Bandura, 1978; Mayer, 2005; McAdams & 
Pals,  2006;  Shoda  &  Mischel,  1996;  Westen,  1996)  bör  kunna  klassificeras  som 
tillhörande  den första  typen.  Även den övergripande  personlighetsbeskrivande  modell 
som  jag  här  kommer  att  lägga  fram  (vilken  beskriver  formande  och  omformande, 
konceptualisering och uttryck av personlighet) bör kunna klassificeras som tillhörande 
den  första  typen.  Även  den  fördjupande  delmodellen  bör  kunna  klassificeras  som 
tillhörande den första typen.  Delmodellen kommer dessutom att  innehålla preliminära, 
heuristiska hypoteser och i det avseendet alltså vara av typ 2.a.

Vid skapande av modeller är det viktigt att förenkla lagom mycket för att göra modellen 
användbar. Om modellen blir för enkel finns risken att den blir o- eller svåranvändbar 
genom att viktiga aspekter saknas, men om den blir för komplex riskeras användbarheten 
istället genom att viktiga aspekter ”försvinner” bland för mycket detaljer (Silvert, 2000). 
När ett så komplext system som mänsklig personlighet ska beskrivas så ställer detta till 
vissa  problem  eftersom  en  aspekt  som vanligen,  i  det  generella  fallet,  inte  har  stor 
påverkan  på  personligheten  i  ett  individuellt  fall  t.o.m.  kan  vara  en  av  de  mest 
bestämmande faktorerna. Hänsyn till detta kommer här att tas genom att försöka ge en 
lagom generell beskrivning som förhoppningsvis gör det möjligt att koppla fördjupande 
studier till  lämpliga delar av modellen.  En sådan fördjupande studie skulle då kanske 
kunna förklara en ovanlig faktor med stor betydelse för personlighetens formande i ett 
eller  flera  ovanliga fall  även om modellen,  i  sig,  inte gör det.  I  den här bemärkelsen 
kommer förhoppningsvis modellen att kunna utgöra ett användbart men inte alltid, i sig, 
tillräckligt ramverk.

När  det  gäller  strukturella  modeller  för  att  beskriva  psyket  är  antagligen  ett  neuralt 
nätverk, eller en parallellprocessande dator, en bra metafor. Liksom Mischel och Shoda 
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(1995) föreslår även Dennett (1991) en parallellprocessande dator som en bättre metafor 
för hur hjärnan och psyket som helhet fungerar än den gamla metaforen sekventiell dator. 
Han föreslår dessutom att medvetandet går att tänka sig som en virtuell sekventiell dator 
som  är  implementerad  i  en  sådan  parallellprocessande  dator.  Han  menar  att  denna 
”virtuella, sekventiella dator”, i så fall, antagligen har en nära koppling till människans 
språkförmåga.  Sådana  här  beskrivningar  (psyket  som  parallellprocessande  och 
medvetandet som virtuell sekventiell dator i en parallellprocessande dator) är antagligen 
också kompatibel  med Minskys  (1985) modell  som beskriver psyket  som en samling 
moduler med olika uppgifter och mål vilka samarbetar, använder varandra och hindrar 
varandra i syfte att  uppnå dessa mål.  Vid framtagandet av strukturella modeller  är en 
utgångspunkt att beskrivningen av psyket som neuralt nätverk, eller parallellprocessande 
dator, kommer att tas i beaktande.

Evolution och biologi

En ontologisk utgångspunkt i den här studien är att människan som varelse är skapad av 
evolutionen. Det innebär att den biologiska ”apparat” som ger uttryck för en personlighet 
–  som personligheten  uppstår  i  -  blivit  till  genom en lång evolutionär  process.  Men 
människan förändras och utvecklas också på många sätt under sitt liv. En del förändringar 
är  ”förprogrammerade”  i  människans  biologi  och skapade av evolutionen,  t.ex.  att  en 
individ växer upp till cirka 20 års ålder varefter växandet avstannar och upphör. Andra 
förändringar  sker  genom  inlärning,  både  självvald  och  icke  självvald  genom 
omgivningens  påverkan.  Ytterligare  en  utgångspunkt,  i  anknytning  till  detta,  är  att 
evolutionen skapat förutsättningarna för vad som kan läras in och hur det kan ske. På det 
här sättet kan evolutionen sägas ha bidragit med gränser för hur inlärning kan ske och 
vilken inlärning som kan ske. En utgångspunkt, i anknytning till detta, är att förekomsten 
av  vissa  grundläggande  emotionssystem  (Panksepp,  2006)  samt  lagarna  för  operant 
betingning (Skinner, 1935) är exempel på absoluta grunder för hur psyket fungerar, vilket 
sätter gränser för inlärning. De grundläggande emotionssystemen sätter sådana gränser 
genom hur och vilken drivkraft - och därigenom vilken motivation - de skapar, vilket 
utgör  en  förutsättning  för  förstärkning  genom  belöning  och  bestraffning.  Inlärning 
tillsammans med drivkraft och motivation utgör också en central del av modellen.

Motivation (drivkraft)

Flera forskare betonar att en personlighetsteori behöver vila på en biologisk grund, där 
man utgår  från det  som driver  individen  (Carver,  1996; Epstein,  1996;  Mayer,  2005; 
McAdams  och  Pals,  2006;  McClelland,  1996).  Även  Dweck  (1996)  menar  att  man 
behöver  utgå  från  vad som driver  individen,  men  betonar  vad  personen har  för  mål. 
Carver (1996) samt McAdams och Pals (2006) tar upp skillnaden i att röra sig till något 
önskvärt  eller  ifrån något  oönskat.  Den  här  dynamiken  (närmande,  lustdriven eller 
undvikande,  olustdriven),  menar  de,  är  något  som  behöver  uppmärksammas  i  en 
personlighetsteori. Det finns också flera anledningar till att betona fenomenet motivation 
som en viktig faktor för att förstå personlighet som fenomen. En anledning är att om vi 
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vet vad som är viktigast  för en individ, vad som driver denne, så kan vi också förstå 
varför personen agerar som den gör, och kanske även förutse hur denne kommer att agera 
i  olika  situationer.  En  annan  anledning,  särskilt  viktig  för  integrering  av 
personlighetsteori,  är,  som redan  nämnts,  att  flera  stora  personlighetsteorier  centreras 
kring motivation, t.ex. psykodynamisk teori, med sin inriktning på drifter (Freud, 1910), 
och Maslows (1943) teori  om en behovshierarki.  En tredje anledning  är  att  inlärning 
driven av motivation (d.v.s. inlärning genom förstärkning) har större möjlighet att bli mer 
genomgripande och motståndskraftig mot förändring (och därmed mer bestående) än icke 
motivationsdriven inlärning (även om t.ex. observationsinlärning i brist på bestraffning 
kan komma att ge upphov till ett bestående beteende så kommer detta antagligen snabbt 
att försvinna så fort en bestraffning sker medan belöning gör beteendet mer bestående 
och motståndskraftigt  mot förändring).  På detta sätt utgör motivation vid inlärning en 
viktig faktor för personlighetsfenomenet; att personlighetsdrag är något som är relativt 
bestående över tid.

Enligt  Carver (1996) har det inom flera skilda forskningsområden med olika mål  och 
inriktningar  kommit  fram  modeller  som alla  har  det  gemensamt  att  de  visar  på  två 
distinkta tendenser bakom mänsklig affekt och handlande – en närmandetendens och en 
undvikandetendens  (att  uppleva  något  som behagligt  eller  obehagligt).  Evang  (1991) 
menar att de första motiverande tendenserna hos spädbarn, enligt objektrelationsteorin, är 
att uppleva lust eller olust, d.v.s. att uppleva något som ”gott” eller ”ont”. Det finns alltså 
skäl att anta att det finns en grundläggande hedonistisk princip bakom motivation – en 
hedonistisk drivkraft till eller ifrån.

Sådan hedonistisk drivkraft har påvisats i flera olika undersökningar, och olika delar av 
hjärnan  har  pekats  ut  som  ursprunget  till  detta.  Olds  och  Milner  (1954)  visar  i  ett 
experiment  att  råttor  som själva  har  möjlighet  att  elektriskt  stimulera  vissa  delar  av 
hjärnan (framför allt den septala arean i det limbiska systemet) kommer att bete sig som 
om det är belönande (behagligt) och regelbundet och frekvent använda möjligheten att 
göra detta. Samma experiment visar att stimulering av andra delar av hjärnan leder till 
beteende som tyder på att stimuleringen upplevs som obehaglig respektive neutral. Detta 
tyder på att det finns områden i hjärnan som har koppling till hedonistisk upplevelse och, 
därmed, hedonistisk drivkraft.

Studier av drogberoende är lämpliga för att visa på sådan hedonistisk drivkraft. Eftersom 
det  knappast  finns  ett  evolutionärt  motiverat  behov  att  bruka,  t.ex.,  heroin  - 
överlevnadschansen och möjligheten att föröka sig verkar ju snarast minska (dessutom 
har heroin inte funnits under den tid hjärnan formats genom evolutionärt drivet urval) – 
så kan drogen antas verka direkt eller ganska direkt (genom att verka på system som i sin 
tur  verkar  direkt)  på de hjärnsystem som skapar den hedonistiska drivkraften.  Vidare 
verkar starkare hedonistisk drivkraft kunna göra att den aktivitet som är kopplad till den 
hedonistiska upplevelsen blir  viktigare,  så att  ju starkare hedonistisk upplevelse  desto 
mindre viktiga blir andra mål (Minsky, 1988). Ett exempel på detta är hur ett långt gånget 
missbruk kan ta över och vara nästan den enda källan till motivation (Koob & Le Mole, 
1997). Detta tyder  också på att  droger bör vara ett  bra exempel på något som verkar 
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direkt  eller  nästan  direkt  på  de  neurobiologiska  strukturer  som  ligger  bakom  den 
hedonistiska drivkraften.

Koob och Le Mole (1997) pekar på det mesocorticolimbiska dopaminsystemet (och dess 
kopplingar till den basala förhjärnan) som viktigt när det gäller positiv förstärkning vid 
droganvändande. Neurotransmitorer och receptorsystem som utpekas innefattar GABA-, 
glutamat-, dopamin-, serotonin- och opoida peptidsystemen. Alla dessa finns inom det 
mesocorticolimbiska dopaminsystemet och dess kopplingar till nucleus accumbens och 
amygdala.  Enligt  Panksepp  (2006)  är  nucleus  accumbens  och  ventrala  tegmentum 
nyckelområden  vad  gäller  generell  positivt  orienterad  motivation  med  dopamin  och 
glutamat som de viktigaste signalsubstanserna. Oavsett vilka neurobiologiska system som 
ligger bakom verkar hedonistisk drivkraft kunna generera, eller åtminstone starkt bidra 
till, även andra typer av beroende än drogberoende. Koob och Le Mole (1997) nämner 
spelmissbruk,  hetsätande,  tvångsmässigt  tränande  och  sexmissbruk  som  exempel  på 
andra typer av sådant tvångsmässigt beteende.

Ett  ursprungligt  motivationssystem  för  hedonistisk  drivkraft  verkar  kunna  finnas  i 
evolutionärt  gamla  hjärnstrukturer  som  nucleus  accumbens,  ventrala  tegmentum  och 
amygdala. Enligt Solms och Turnbull (2005) genererar PAG (periaqueductal grey), ett 
evolutionärt sett väldigt gammalt område i hjärnstammen, lustupplevelser (vilket sker i 
nedre [ventrala] PAG) och olustupplevelser (sker i övre [dorsala] PAG), och antagligen 
är det i PAG den hedonistiska upplevelsen slutligen, ytterst skapas. De menar också att 
PAG är centralt vad gäller generering av speciella emotioner.

Hedonistisk drivkraft är dock inte det enda fenomen som förekommer vid motivation. 
Även  emotioner, som ju starkt kan engagera organismen och driva till agerande enligt 
förutbestämda mönster, får anses nära kopplade till motivation. Plutchik (1988) menar att 
det finns ett litet antal primära emotioner och att övriga uppstår genom kombinationer av 
dessa. Även Panksepp (1988) anser att det finns ett begränsat antal primära emotioner 
och  visar  på  neurobiologiska  system som skapar  dessa.  Han  menar  vidare  att  andra 
emotioner, utöver dessa primära, kanske kan skapas av mer specialinriktade påbyggnader 
på dessa primära emotiva system. Sådana sekundära system kanske i högre grad också 
kan formas genom påverkan av social inlärning.

Även om hedonistisk drivkraft ibland kanske kan anses komma till uttryck utan att något 
som kan kallas  emotion  aktiverats  –  t.ex.  vid hunger,  törst,  drogberoende m.m.  – så 
verkar  den  huvudsakligen  förekomma  i  samband  med  emotioner.  Omvänt  verkar 
emotioner alltid också ha en hedonistisk valens, som medför en strävan till  eller ifrån 
något och en lust- eller olustupplevelse. En utgångspunkt i den här studien är att det är 
lämpligt  att  betrakta  emotioner  som  det  som  huvudsakligen  skapar  motivation  i 
personlighetssammanhang. Det kan ibland i personlighetssammanhang finnas anledning 
att  studera  stark  motivation  som inte  har  med  emotioner  att  göra  (t.ex.  vid  kemiskt 
drogberoende) men som en avgränsning i  syfte  att  skapa en integrerande modell  med 
generellt värde bedömer jag emotioner fungera som ett slags minsta analyselement vad 
gäller motivation.
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Som tidigare nämnts menar Panksepp (2006) att det finns åtminstone sju, vad han kallar, 
grundläggande emotionssystem. Dessa är system för; sökande/eftertraktande (”seeking”), 
ilska  (”rage”),  rädsla  (”fear”),  (sexuell)  lust  (”lust”),  omsorg (”care”), 
panik/separationsångest (”panic”) och (social) leklust (”play”). Även om det kan finnas 
ytterligare grundläggande emotionssystem, t.ex. för dominans och avsky, är dessa sju de 
som det hittills går att hitta starka bevis för hos alla däggdjur. Att det finns starka bevis 
innebär, bl.a. att det går att identifiera specifika beteenden, karaktäristiska för respektive 
emotionssystem,  kopplade  till  specifik  hjärnaktivitet  både  i  form av  vilka  delar  som 
aktiveras  och  vilka  neurokemikalier  som förekommer,  och som alltså  är  lika  för  alla 
däggdjur.  Olika  metoder  har  använts  för  att  undersöka  detta.  En  metod  är  att  hos 
försöksdjur  stimulera  vissa  delar  av  hjärnan  med  elektricitet,  eller  genom att  tillföra 
kemisk signalsubstans och iaktta vilka beteenden som uppstår. En annan är att kirurgiskt 
ta bort en del av hjärnan, eller kemiskt slå ut den, för att se hur det påverkar beteendet. 
Hos människor har individer som genom sjukdom eller olycka förlorat en del av hjärnan 
studerats. Dessutom har det utförts studier där delar av hjärnan har stimulerats på en icke 
nedsövd  person  så  att  denne  kunnat  redogöra  för  sina  upplevelser.  De  neurologiska 
systemen kopplade till specifika beteenden är dock svårare att identifiera hos människan 
dels beroende på att neocortex tendera att hämma utlevelsen av emotioner hos människor 
och dels för att vi inte kan använda lika intrusiva undersökningsmetoder (t.ex. operera 
bort  en del  av hjärnan för att  se  vilka  effekter  det  resulterar  i  vad gäller  emotionellt 
uttryck).  Trots  detta  menar  Panksepp  att  det  finns  goda  skäl  att  anta  att  dessa  sju 
emotionssystem även finns hos människan. En utgångspunkt jag har i den här uppsatsen 
är  att  dessa sju grundläggande emotionssystem är lämpliga att  använda som en slags 
”atomiska”, minsta analyselement för motivation och drivkraft.

Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av emotionssystemen. Då Panksepp (2006) 
menar  att  alla  emotioner  moduleras  av  generella  transmittorsubstanser  som dopamin, 
gamma-aminobutyricsyra,  norepinephrin  och  serotonin  nämns  dessa  i  regel  inte  i 
beskrivningarna av den neurokemikaliska delen av de olika emotionssystemen.

Sökande/eftertraktande.

Panksepp (2006)  beskriver  sökande/eftertraktande  (”seeking”)  som det  som driver  all 
strävan  att  hitta  och  ta  del  av  världens  tillgångar.  Han  beskriver  det  som  ett 
dopamindrivet  system  som  stimulerar  alla  positivt  målinriktade  drifter  och  positiv 
förväntan riktad mot världen omkring oss. Vid sökande/eftertraktande sker det dessutom 
en ökning av opioider, neurotensin och en mängd andra neuropeptider. Systemet skapar, 
enligt  Panksepp, bl.a.  en mängd undersökande och utforskande beteenden samt ligger 
bakom en mängd olika beroenden. Enligt Solms och Turnbull (2005) utgår systemet från 
ventrala  tegmentum och fortsätter  till  dorsolaterala  delen  av  hypothalamus  vidare  till 
nucleus accumbens. Signaler sprider sig även uppåt till cingulum och andra delar av delar 
av pannloberna samt nedåt  till  amygdala.  Dessutom är ett  lustsystem med ursprung i 
hypothalamus inblandat  där de viktigaste  delarna  verkar  vara septumområdet  i  basala 
framhjärnan och vissa hypothalamuskärnor – bl.a. preoptiska arean. Även detta system är 
kopplat till och når sin slutstation i PAG (Solms & Turnbull, 2005).
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Ilska.

Aggressivitet och ilska är väldokumenterat både när man ser till djurs och människors 
beteenden  och också något  som människor  är  väl  bekanta  med  i  sin  egen subjektiva 
erfarenhet.  Darwin  (1872)  som  tar  upp  ilska  som  en  av  fyra  grundläggande 
överlevnadsmetoder  hos  djur  (de  andra  tre  är  rädsla,  tävlan  och  samarbete).  Enligt 
Panksepp (2006) är ilska (”rage”) något som utlöses av att organismen inte får det den 
vill. Valent (2007) tar också upp olika typer av ilska och skiljer t.ex. på aggression vid 
försvar av territorium eller liv, vid jakt (som tas upp under resultatsträvan nedan) och vid 
kamp mellan konkurrerande hanar. Han nämner också hämndbegär som ett uttryck för 
aggression.

Enligt Solms och Turnbull (2005) aktiveras den mediala kärnan i amygdala och via stria 
terminalis genom hypothalamus främre, ventromediala och perifornikala delar den övre 
(dorsala) delen av PAG. Panksepp (2006) beskriver att det sker en ökning av glutamat, 
ACh (acetylcholine) och substans P. Valent (2007) tar upp aktivering av det sympatiska 
nervsystemet som karaktäristiskt vid det han benämner ”Fight”.

Rädsla.

Även rädsla är välbekant både i människors egen subjektiva erfarenhet och från djurs och 
människors  beteenden.  Dessutom  utpekat  redan  av  Darwin  (1872)  som  en  av  fyra 
grundläggande överlevnadsmetoder hos djur. Enligt Panksepp (2006) orsakas stelnande 
(”freezing”) vid lägre grad av rädsla (”fear”) och flykt vid högre grad. Han beskriver att 
det  sker  en  ökning  av  glutamat,  DBI  (diazepamoch  binding  inhibitor)  och  CRF 
(corticotropin releasing factor). Solms och Turnbull (2005) beskriver hur de laterala och 
centrala  kärnorna  i  amygdala  är  inblandade  samt  hur  signalerna  går  vidare  genom 
hypothalamus mediala och främre delar till bakre (dorsala) PAG – där känslan av rädsla 
genereras och den motoriska responsen utlöses. Valent (2007) beskriver hur det sker en 
minskning av ACTH (adrenocorticotropic hormone) och kortisol och att det sympatiska 
nervsystemet aktiveras vid det han benämner ”Flight”.  

Sexuell lust.

Enligt Panksepp (2006) centreras kvinnlig sexualitet kring oxytocinergiska system medan 
manlig sexualitet  centreras kring vasopressinergiska system, men han menar också att 
bägge  typerna  av  sexualitet  kan  förekomma  hos  både  kvinnor  och  män.  De  neurala 
grunderna  föreligger  redan  i  barndomen  men  de  vaknar  ordentligt  till  liv  först  i 
puberteten. Cortico-mediala amygdala, BNST (the bed nucleus of the stria terminalis), 
preoptiska  hypothalamus,  VMH (ventromedial  nucleus  of hypothalamus)  och PAG är 
områden i hjärnan som är inblandade vid sexuell lust (Panksepp, 2006).
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Omsorg.

Enligt Panksepp (2006) är, det som här kallas, omvårdnad (”care”) de behov som väcks 
hos oss när vi ser ett nyfött barn. Han frågar sig hur ”vi däggdjur” skulle ha överlevt om 
vi inte hade neurobiologiska system som skapade behov av att vårda och ta hand om och 
påpekar också att hanar har svagare drivkraft till omvårdnad. Valent (2007) påpekar att 
en önskan att  ta hand om, rädda och hjälpa kan utlösas av traumatisk hjälplöshet hos 
andra  främmande  vuxna  (och  inte  enbart  små  barn).  Han  menar  att  känslor  som 
förkommer är empati, medlidande, uppoffrande och tillgivenhet. Barn kan, enligt Valent, 
uppvisa rudimentära former av empati redan vid två års ålder.

Panksepp (2006) beskriver att det sker en ökning av oxytocin, prolactin och dopamin och 
både  ökning  och  minskning  av  olika  opioider.  Hjärnstrukturerna  anterior  cingulate, 
BNST och  den  preoptiska  arean  samt  VTA  och  PAG  är  inblandade.  Valent  (2007) 
nämner  att  omvårdnad  (”Rescue/Caretaking”)  är  kopplat  till  en  ökning  av  kvinnliga 
könshormoner.

Panik/separationsångest.

Panksepp (2006) beskriver separationsångest (”panic”) som det som får unga barn att, när 
de förlorar kontakten med vårdgivaren/anknytningsfiguren (vanligen mamman),  skrika 
efter  denne. Valent (2007), som kallar  fenomenet ”Attachment”,  nämner hur sökandet 
efter  anknytningsfiguren  tar  sig  uttryck  i  längtan,  begär,  ropande,  sträckande  efter, 
sökande  och  klängande  och  hur  misslyckande  att  hitta  denne  leder  till  känslor  av 
separationsångest,  hjälplöshet,  ensamhet  och  övergivenhet.  Han  tar  också  upp  att 
anknytningen hos människor mellan mor och barn är starkast mellan 6 och 18 månaders 
ålder.

Enligt  Panksepp  (2006)  har  hjärnsystem  som  skapar  uttryck  av  separationsångest 
identifierats hos både fåglar och däggdjur genom elektrisk stimulering av hjärnan. Dessa 
hjärnsystem liknar varandra så mycket att ett gemensamt ursprung kan antas, vilket i sin 
tur stöder antagandet om separationsångest som en grundläggande emotion. Han menar 
vidare  att  under  anknytningen  (”the  genesis  of  social  attachments”),  liksom  vid 
omvårdnad  och  sexualitet,  förekommer  både  mycket  hjärnkemikalier  som  ökar 
upplevelsen av nöd (t.ex. CRF) och sådana som effektivt  tar bort upplevelsen av nöd 
(t.ex. hjärnopioider, oxytocin och prolactin).

Panksepp (2006) beskriver att det sker en minskning av opioider, oxytocin och prolactin 
och  en  ökning  av glutamat  och CRF.  Enligt  Solms  och  Turnbull  (2005)  är  kärnan i 
systemet  som  genererar  separationsångest  främre  delen  av  gyrus  cinguli  med  dess 
förbindelser  med  kärnor  i  thalamus,  hypothalamus  och  andra  strukturer  som  stria 
terminalis,  preoptiska  arean  i  hypothalamus  och  ventrala  tegmentum.  Signalerna  från 
dessa områden leds vidare till  främre  (ventrala)  PAG. Vid senare faser av separation 
ökar, enligt Valent (2007), ACTH och ”adrenal cortical secretion”.

28



Leklust.

Bus,  lek  och andra  beteenden  som tyder  på  leklust  kan  iakttas  hos  unga  -  både  hos 
människor  och andra däggdjur.  Även leklust  kan subjektivt  erfaras -  särskilt  av unga 
människor. Panksepp (2006) beskriver leklust (”play”) som en möjlighet för unga djur att 
busa med varandra, och på så sätt lära sig sociala möjligheter och gränser. Han beskriver 
att det sker en ökning av glutamat och ACh och både ökning och minskning av olika 
opioider. Hjärnstrukturerna ”dorso-medial diencephalon” samt ”parafascicular area” och 
PAG är inblandade.

Inlärning

Liksom vad gäller motivation finns det också flera anledningar till  att lyfta fram även 
inlärning som central för att förstå personlighet som fenomen. En sådan anledning är att 
även om mycket av det som skiljer människor åt i personlighet verkar bero på medfödda 
faktorer  så  bidrar  även  inlärning  ytterligare  till  skillnader  genom  de  olika 
inlärningserfarenheter  människor gör. En annan anledning är att  det som är inlärt,  till 
skillnad från det medfödda, kanske också kan förändras genom ominlärning, vilket gör 
det  intressant  vid  olika  applikationer  som t.ex.  psykoterapi  och  pedagogik.  Slutligen 
fokuserar,  som  redan  nämnts,  flera  stora  personlighetsteorier  på  inlärning  -  t.ex. 
psykodynamisk teori med sin betoning på personlighetsformande inlärning i barndomen 
(Freud,  1910)  och  behavioristiska  teorier  (t.ex.  Skinner,  1935)  -  varför  ett  fokus  på 
inlärning kan ses som en nödvändig del i en integrerande personlighetsmodell.

Inlärning förekommer dock i  flera  olika former – inte  bara genom betingning.  Några 
exempel  på detta  är  latent  lärande  (Tolman & Honzik,  1930),  formande  av implicita 
minnen (Schacter, 1987) och observationslärande/modellering (Bandura, 1965). Även om 
alla  dessa  former  av  lärande  kommer  att  sätta  spår  i  individens  beteendemönster  är 
utgångspunkten här ändå att beteenden som lärts in genom förstärkning – och särskilt då 
stark motivation varit inblandad – kommer att prägla individen i större utsträckning. Hit 
räknas även ställföreträdande förstärkning (”vicarious reinforcement”) - då individen, vid 
observationslärande,  ser  någon  annan  (en  ”modell”)  uppleva  konsekvenser  av  ett 
agerande (Bandura, 1965). Det här visar också på varför motivationsdriven inlärning kan 
antas vara mer  genomgripande och motståndskraftig mot  förändring (och därmed  mer 
bestående).  En  inlärning  som  skett  genom  observation  kommer  snabbt  att  kunna 
utsläckas om beteendet börjar leda till bestraffning (t.o.m. indirekt, då individen bara ser 
modellen  bli  bestraffad)  eftersom  det  inte  finns  någon  belöning  som  motiverar 
bibehållande av beteendet. På det sättet kan observationsinlärning utan förstärkning sägas 
vara  mindre  genomgripande  och  mindre  motståndskraftig  mot  förändring.  Detsamma 
gäller  latent  lärande  och implicita  minnen.  Bandura (1978)  specificerar  fyra  typer  av 
lärande:

• Lärande genom återkoppling från direkt erfarenhet
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• Observationslärande, inklusive ställföreträdande förstärkning
• Social inlärning genom att andra berättar hur något förhåller sig, d.v.s. förlitande 

på yttre auktoritet
• Logisk verifiering, d.v.s. internt testande av påståenden eller idéer

Sammanfattningsvis  kommer  den  här  uppsatsen,  när  det  gäller  inlärningsaspekten  av 
personlighet,  att  fokuseras  på  motivationsdriven  inlärning  (d.v.s.  förstärkning  genom 
belöning  eller  bestraffning)  även  om  modellen  förhoppningsvis  även  kommer  att 
möjliggöra senare expansion där annan typ av inlärning också kan beskrivas. Det är värt 
att  notera att  alla  Banduras fyra  typer  av lärande kan vara motivationsdrivna.  Om en 
individ  t.ex.  ”testkör”  en  simulation  av  ett  scenario  helt  internt,  tankemässigt  (d.v.s. 
genom logisk verifiering) så kommer denne fortfarande att bedöma konsekvenserna av 
det  hypotetiska  agerandet,  och  lära  sig  av  det  genom något  som kan  beskrivas  som 
förstärkning.

Motivationsdriven inlärning

När det gäller motivationsdrivet lärande är utgångspunkten här att det också är lämpligt 
att betrakta vilken eller vilka drivkrafter som motiverar och möjliggör inlärning i olika 
inlärningssituationer. Detta kan hjälpa oss att förstå något om vilka inlärningssituationer 
som kan uppstå, och vilka inlärningar dessa kan resultera i. Vi kan t.ex., på goda grunder, 
anta  att  barn  mellan  cirka  6  och  24  månaders  ålder  ofta  kommer  att  vara  i 
inlärningssituationer  som  starkt  präglas  av  anknytningsbehov  som  drivkraft  (d.v.s. 
emotionssystemet för panik/separationsångest är aktiverat), vilket innebär en viss nedärvd 
repertoar av drivkraftsaktiverande stimuli, emotioner (t.ex. separationsångest/panik) och 
beteenden.

Ett  antagande  jag  gör  här  är  att  motivationsdriven  inlärning  hela  tiden  pågår.  Detta 
innebär att varje gång individen utför ett beteende kommer detta antingen att befästas 
genom förstärkning  eller  så  kommer  ominlärning  att  ske  genom att  beteendet  börjar 
utsläckas.  Med andra ord kommer  inget  beteende  att  utföras  utan att  också inlärning 
kommer att ske. Dessutom lärs nya stimuli ibland in genom klassisk betingning. Det kan 
här vara lämpligt att påpeka att den associering som sker vid klassisk betingning, vilken 
av Pavlov (1927/1960) tolkades som en stimulus-responsassociering, i den här uppsatsen 
genomgående  kommer  att  tolkas  som  en  stimulus-stimulusassociering  (baserat  på 
Rescorla, 1973).

Ett annat antagande jag gör är att, även då flera drivkrafter är kopplade till ett stimulus 
och/eller beteende, så kommer en av drivkrafterna att vara den starkaste. Detta innebär att 
det, för att förstå ett beteende eller en ”om…så…”-struktur, kan vara lämpligt att hitta 
vilken drivkraft som är viktigast för individen i sammanhanget. Detta innebär också att 
jag, i det följande, kommer att göra skillnad på primära, olärda drivkrafter (som kommer 
att  betraktas  som detsamma som emotionssystemen)  och sekundär,  inlärd motivation. 
Dessutom kommer jag huvudsakligen att behandla primär drivkraft. Sekundär motivation 
kan  vara  både  motivation  där  flera  primära  drivkrafter  är  sammankopplade  (t.ex. 
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motivation till pengar) och kompromisser där flera drivkrafter är i konflikt (t.ex. att vistas 
bland  folk  för  att  slippa  känna  sig  ensam  utan  att  behöva  umgås).  Som  primära 
drivkrafter kommer jag, som sagt, att utgå från Panksepps (2006) emotionssystem, och 
föreslå  att  det,  tills  vidare,  kan  vara  lämpligt  att  tänka  på  dessa  som grundläggande 
”atomiska”  motivationselement.  Om  senare  forskning  visar  att  dessa  behöver 
kompletteras eller definieras om så kan modellen antagligen fortfarande användas, men 
korrigeras utifrån dessa nya data – det enda som fortfarande behöver stämma är att det 
går  att  betrakta  sådana  här  strukturer  (som Panksepps  emotionssystem)  som atomära 
motivationselement.  Att  utgå  från  emotionssystem  som  sådan  primär  drivkraft  kan 
förhoppningsvis  möjliggöra  en  fördjupad  förståelse  av  sekundär  motivation,  och  en 
beskrivning av sådan utifrån sådana atomiska motivationselement. Slutligen antar jag att 
ett  beteende  som förkommer  därför  att  beteendet  leder  till  att  målet  för  en  drivkraft 
uppfylls,  d.v.s. att  beteendet belönas, så småningom kommer att  upphöra om det inte 
längre belönas.

Applikation

Ett inlärningsfokus kan vara intressant för att möjliggöra viss typ av applikation, t.ex. 
ominlärning vid terapi eller  pedagogik. Detta för tankarna till  McClelland (1996) som 
ställer frågan om inte studier av personlighet borde börja med att besvara vad studien är 
tänkt  att  användas  till  –  en  fråga  som  också  kan  ställas  om  en  integrerande 
personlighetsmodell. Vad en teori är tänkt att användas till kan ge värdefulla idéer om hur 
den bör utformas. Även Westen (1996) påpekar, med hänvisning till Weber (1948), att 
detta är en viktig faktor när vi skapar teori. Detta gäller givetvis även vid skapandet av 
modeller. En integrerande personlighetsmodell bör givetvis kunna användas till väldigt 
mycket  –  t.ex.  att  berika  klinisk  verksamhet  och  teoribildning,  som språngbräda  för 
teoribildning  inom  andra  områden,  som  grund  för  fortsatt  teoribildning  inom 
personlighetspsykologi m.m. Att personlighetsmodellskapande kan gagnas av hänsyn till 
möjligheten till användning inom olika typer av verksamhet är också en utgångspunkt för 
det  här  arbetet,  t.ex.  genom  fokuseringen  på  inlärning,  vilket  kan  gagna  klinisk 
verksamhet och pedagogik. Huvudsakligen är dock studien tänkt att kunna användas till 
fortsatt integration av personlighetsteorier.

Tidsperspektiv

Magnusson och Törestad (1993) lyfter fram att det finns två typer av teorier och modeller 
för varför en individ fungerar på ett visst sätt i ett givet skede - de som beskriver det från 
nuläget, och de som beskriver det som en konsekvens av individens historia. Detta ger 
ytterligare en utgångspunkt - att  bägge perspektiven bör finnas med i en integrerande 
modell för att denna ska vara så täckande som möjligt, och kunna bidra till integrering av 
bägge typerna av teorier.

Både  hur  personligheten  kan  beskrivas  i  nuläget,  och  hur  den  kan beskrivas  som en 
konsekvens av historia behandlas delvis under respektive typ av modeller som tas upp 
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under ”tidigare förslag med integrerande kvaliteter”. Hur personligheten kan beskrivas i 
nuläget framgår delvis av genomgången av beskrivningarna av personligheten betraktad 
som  en  samling  strukturella  element  där  elementen  motivation  och  drivkraft, 
kompetenser,  kategoriseringar samt  självet  och  social  funktion föreslagits  som 
gemensamma för modellerna. Hur personligheten kan beskrivas som en konsekvens av 
individens  historia  föreslås  preliminärt  i  genomgången  av  modeller  som  sätter  in 
personligheten  i  ett  större  sammanhang där ett  av de gemensamma elementen  är  hur 
personligheten formas och omformas. En beskrivning av detta (hur personligheten formas 
och omformas) bör även ge en möjlighet att beskriva personligheten som en konsekvens 
av individens historia (liksom att förutspå framtida möjliga förändringar). Nedan följer ett 
fördjupande resonemang kring detta.

Hur personligheten formas och omformas

Evolutionen har format personligheten, dels när det gäller den grund som är gemensam 
för  alla  människor,  och  dels  vad  gäller  cirka  50  procent  av  skillnader  i  uppmätta 
karaktärsdrag (”traits”) (Bouchard et. al, 1990). Även andra skillnader mellan individer 
kan  bero  på  genetiska  faktorer,  t.ex.  ADHD (attention-deficit/hyperactivity  disorder). 
Som nämndes tidigare utvecklas individen under sitt  liv beroende på den evolutionära 
”förprogrammeringen”, och detta gör att evolutionen också lagt in den genetiska kod som 
bidrar  med  den  biologiska  utvecklingen under  människans  liv  vilken  skapar  olika 
processer  under  åldrandet,  t.ex.  sexuell  mognad,  som  kan  bidra  till 
personlighetsomformning.

Eftersom personligheten uppstår i den  biologiska apparaten (huvudsakligen hjärnan) så 
kan också direkta förändringar i denna medföra förändringar i personligheten. Detta kan 
t.ex.  ske  genom  fysiska  skador,  sjukdomar  (både  genetiska  och  andra)  eller 
drogpåverkan.  Ett  känt  exempel  på  hur  hjärnskador  kan  leda  till  genomgripande 
personlighetsförändring,  rapporterat  av  Harlow  (1848)  och  undersökt  av  Damasio, 
Grabowski, Frank, Galaburda & Damasio (1994), är Phineas Gage som uppvisade stora 
personlighetsförändringar efter att en järnstång skadat hans frontallober.

Slutligen  formas och omformas  personligheten också genom  inlärning.  Inlärning sker 
givetvis genom en förändring av hjärnan, t.ex. i form av myelintillväxt kring nervbanor, 
men förtjänar ändå en särställning jämfört med annat som förändrar hjärnan eftersom den 
är evolutionärt/biologiskt förberedd och, på så sätt, kan anses ”naturlig”, och något som 
ska ske – jämfört med skada, sjukdom eller drogpåverkan. Inlärning framstår också, vid 
en jämförelse, som typiskt mer flexibel, mångsidig, adaptiv och/eller reversibel.

Ett antagande jag gör här är att dessa tre element – den evolutionärt ”förprogrammerade” 
biologiska utvecklingen, direkt förändring av biologin (t.ex. genom skada) och inlärning 
- förklarar all, potentiell och faktisk, förändring av personligheten. Det finns alltså inget 
utöver  dessa tre element  som formar  och omformar  personligheten.  De tre  elementen 
verkar dock inte enbart isolerat utan samverkar också på olika sätt. Ett exempel är när 
någon börjar röka, vilket medför en direkt förändring av biologin, men också inlärning av 
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beteenden  och stimuli.  Ett  annat  exempel  är  hur  den evolutionärt  skapade  biologiska 
utvecklingen av hjärnan som medför att en ny emotionell drivkraft mognar, eller att nya 
potentiella  kognitiva  förmågor  växer  fram,  därigenom möjliggör  ny typ  av  inlärning. 
Detta exempel pekar också på något annat: Eftersom individens  utveckling inte enbart 
består utav den biologiska utvecklingen utan också av andra utvecklingsfaktorer (t.ex. 
åldersrelaterade förväntningar från omgivningen, förmåga att kunna gå m.m.) - ensamma 
och i samverkan med biologisk utveckling - kan det finnas anledning att också lyfta ut 
utveckling  som  ett  eget  personlighetsformande  element.  Ett  sådant 
utvecklingsbeskrivande element utgörs – baserat på antagandet här - egentligen enbart av 
inlärning,  ibland  kombinerad  med  biologisk  utveckling,  men  då  det  finns 
personlighetsteorier som särskilt beskriver utveckling (t.ex. Erikson, 1985) kan ett eget 
generellt utvecklingselement i modellen kanske underlätta integrering. En anledning till 
detta  är  att  teorier  som  beskriver  utveckling  kan  handla  om  just  kombinationer  av 
situationella och biologiska faktorer där det kan vara svårt att veta hur eller om dessa 
faktorer samverkar. Dessutom kan sådana utvecklingsteorier också ofta vara stadieteorier 
som beskriver förutbestämd, specifik kompetens som ska uppnås innan individen kan gå 
vidare till  nästa stadium (nästa kompetens) – d.v.s. något som går lite utanför en mer 
generell beskrivning av inlärning eller biologisk utveckling.

Sammanfattning av utgångspunkter

De utgångspunkter som har redovisats  här lägger grunden för modellen,  och besvarar 
därmed  också  frågan  –  vad  som  behövs  för  att  det  ska  vara  möjligt  att  skapa  en 
integrerande personlighetsmodell?

Grundläggande  antagande  för  modellen  är  värdet  i  att  utgå  ifrån  evolutionen och 
människan  som  biologisk varelse.  Vidare  betonas  vikten  av  att  utgå  ifrån  hur 
personligheten  formas  och  omformas  genom  motivationsdriven inlärning där 
motivationen i grunden antas utgöras av primära,  olärda  drivkrafter.  Dessa drivkrafter 
antas huvudsakligen skapas av - och, i stort sett, vara samma som - sju grundläggande 
emotionssystem.  Inlärningsdelen  av  den  motivationsdrivna  inlärningen  antas  fungera 
enligt  principerna  från  klassisk  och  operant/instrumentell  betingning  med  tillägget  att 
emotionssystemen bidrar med biologiskt laddade (”primed”) faktorer som t.ex. att vissa 
stimuli har större chans att aktivera drivkraften. Med andra ord verkar vissa ”tabula rasa”-
antaganden från inlärningsteori inte stämma.

Personligheten antas  formas  och  omformas  av  den  biologiska  utvecklingen,  direkt  
förändring  av biologin och  inlärning –  ibland  i  samverkan.  Även  om  betoningen  i 
modellen,  bl.a.  av  applikationsskäl,  ligger  på  inlärning  så  behöver  de  andra  två 
förändringsfaktorerna finnas med i en beskrivning som ska förklara hur personligheten 
förändras.

Dessa utgångspunkter utgör stommen för den övergripande modellen. Tillsammans med 
viktiga element från de befintliga personlighetsteorierna som ska integreras möjliggör de 
skapandet  av  den  övergripande  modellen  genom  att  dessa  element  organiseras  i  en 
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strukturell modell som beskriver sambanden dem emellan. Innan jag gör det kommer jag 
dock  att  beskriva  en  hjälpmodell som  lyfter  fram  sambandet  mellan  drivkraft  och 
inlärning.  Därefter  beskriver  jag  olika  typer  av  inlärning  vilka  härleds  med  hjälp  av 
hjälpmodellen. Delar av det som redovisas i hjälpmodellen kommer att användas i den 
övergripande  modellen  men  framför  allt  kommer  hjälpmodellen  att  stödja  den 
fördjupande delmodell som presenteras efter den övergripande modellen.

Hjälpmodell som beskriver sambandet mellan drivkraft och inlärning

För att formulera hjälpmodellen som beskriver sambandet mellan drivkraft och inlärning 
kommer några befintliga beskrivningar som angränsar till området att behandlas. Därefter 
kommer hjälpmodellen och dess beståndsdelar att beskrivas, och några kompletterande 
påpekanden kommer att tas upp.

Befintliga beskrivningar

Samband mellan drivkraft och inlärning.

Miller  och Dollard (1941) var bland de första att  lyfta  fram den drivkraft  som ligger 
bakom och möjliggör förstärkning. De använder begreppen drift (”drive”), signal (”cue”), 
respons (”response”) och belöning (”reward”) vilka tillsammans, i den här presenterade 
följden, kan sägas beskriva inlärning.  En drift  gör att en signal kan utlösa en respons 
vilken  resulterar  i  en  belöning  som ökar  chansen  att  en  sådan signal  utlöser  samma 
respons igen.

De definierar en  drift som ett starkt stimulus, inre eller yttre, som driver handling och 
menar att vilket stimulus som helst kan bli en drift om det är starkt nog. T.ex. nämner de 
volymstyrka på musik som något som påverkar driftsfunktionen hos musiken. De menar 
att vissa stimuli utgör den stora basen av motivationsskapande drifter och kallar dessa 
primära, eller medfödda, drifter. Exempel på dessa är; smärta, törst, hunger, utmattning, 
kyla och sex. Förutom de primära drifterna finns även sekundära, inlärda (troligen genom 
klassisk betingning – även om Miller och Dollard inte är tydliga om detta), drifter. Som 
ett exempel på en sekundär drift nämner de behov av pengar.

En signal beskriver de som ett stimulus som bestämmer när och var en individ kommer 
att  uppvisa  vilken  respons.  Som  exempel  tar  de  ett  trafikljus  som  genom  sin  färg 
bestämmer ifall bilisten kör eller stannar. Ju mer distinkt en signal är desto lättare kan en 
respons kopplas till  den. Ett  stimulus kan vara både drift  och signal och anses ha ett 
driftvärde som beror på styrkan hos stimulit  och  signalvärde vilket  beror på just  hur 
distinkt det är.

De beskriver en respons som ett beteende som uppstår genom en drift och förekommer 
vid specifika signaler. De beskriver vidare en responshierarki som en ordning, eller lista, 
av  en individs  möjliga  responser  utifrån  sannolikhet  -  från  den  respons  som är  mest 
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sannolik att förekomma till den som är minst sannolik. De medfödda drifterna kommer 
med medfödda responshierarkier. Dessa ändras sedan genom inlärning.

Slutligen beskriver de belöning som en effekt som beror på driften. Vid belöning tenderar 
styrkan  hos  driften  att  minska.  De medfödda drifterna  tillfredställs  på förutbestämda, 
medfödda  sätt,  t.ex.  genom att  dricka  när  man  är  törstig.  Sådana  medfödda  sätt  att 
tillfredställa drifter kallar de för medfödda belöningar. Ett beteende som belönas tenderar 
att  öka  i  förekomst  i  samband  med  de  signaler  som var  närvarande  vid  belönandet. 
Liksom ett stimulus kan ha driftvärde kan det också ha belöningsvärde. Detta kan vara 
förvärvat och kallas då sekundär belöning. Ett exempel på detta är när man får pengar.

Miller och Dollard beskriver alltså en sekvens som ser ut så här: 1. drift – 2. signal – 3. 
respons – 4. belöning. Denna sekvens som visar på sambandet mellan drivkraft (drift) och 
inlärning  (belöning)  kommer  att  användas  som  grund  för  hjälpmodellen.  Miller  och 
Dollards beskrivning kan dock berikas genom att kompletteras med andra beskrivningar 
även  om  grundstommen  –  att  det  föreligger  en  drivkraft  (drift)  och  att  sekvensen 
resulterar i en inlärning (belöning) – kommer att behållas här.

Emotioner.

Plutchik (1988) erbjuder en annan sekvens än Miller och Dollard som påminner lite om 
deras  men  som syftar  till  att  beskriva  emotion  istället  för  inlärning.  Sekvensen  kan 
beskrivas  som:  1.  stimulushändelse –  2.  kognitiv  identifiering  (av  stimulus) –  3a. 
känslotillstånd och 3b.  fysiologisk upphetsning (”arousal”) – 4.  handlingsimpulser – 5. 
beteende –  6.  resultat.  Den  starkaste  handlingsimpulsen  (4)  är  den  som kommer  att 
uttryckas i beteendet (5). 

Emotioner ses ofta som samma som eller nära kopplat till motivation och jag utgår här 
ifrån antagandet att drivkraft som kommer till uttryck i form av emotion är det samma 
som stark motivation vilket  leder  till  stark och,  för individen,  betydelsefull  inlärning. 
Detta gör att inlärning som sker under emotionellt laddad motivation (vilket kanske är 
den  enda  form  av  betingningsinlärning  som  finns)  är  extra  intressant  ur 
personlighetsperspektiv. Därför kommer emotion att inkluderas i modellen. I Plutchiks 
(1988)  förslag  finns  inte  några  steg  motsvarande  Miller  och  Dollards  ”drift”  och 
”belöning”  vilket  behövs  läggas  till  för  att  göra  den  till  en  beskrivning  av 
motivationsdriven inlärning. För syftet här behöver inte den fysiologiska upphetsningen 
(3b) skiljas ut och heller inte handlingsimpulser (4) (som kan ses som något som uppstår i 
det emotionella tillståndet och alltså kan betraktas som en del av detta) varför dessa inte 
kommer att ingå i modellen. Även den kognitiva identifieringen av stimulit (2) kommer 
här att uteslutas då detta går att inkludera i stimulushändelsen – för att stimulushändelsen 
ska  kunna  sätta  igång  händelsekedjan  måste  den  ju,  medvetet  eller  omedvetet, 
igenkännas.  Däremot kommer ”resultat”  (6) att  inkluderas eftersom det underlättar  ett 
förtydligande av hur inlärning beror på drivkraft. Detta innebär att Miller och Dollards 
beskrivning kommer att kompletteras med komponenterna  emotion och  resultat hämtat 
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från Plutchik (1988), där ”emotion” är en sammanslagning av Plutchiks ”känslotillstånd” 
(3a) och  ”fysiologisk upphetsning” (3b).

Buck  (1999)  menar  att  motivation,  emotion  och  kognition  inte  är  möjliga  att 
konceptualisera  eller  definiera  var  för  sig  utan  förutsätter  varandra.  Framför  allt  är 
motivation och emotion två sidor av samma mynt där motivation ses som potential för 
beteende  och  emotion  ses  som  ett  uttryck  (”readout”)  för  motivationspotential  som 
aktiveras av specifika stimuli. Han konceptualiserar motivation som en potential som inte 
kan ses i sig själv utan bara manifesterad i emotion och tillsammans utgör detta, vad han 
kallar,  motivations-emotionssystemet (”the motivational emotional system”).  Det Buck 
(1999) menar med nedärvda motivations-emotionssystem verkar vara detsamma som det 
Panksepp (2006) kallar emotionssystem. Buck (1999) menar att emotioner kan ses som 
uttryck (”readouts”) för sådana motivations-emotionssystem och beskriver tre typer av 
sådana  uttryck:  adaptiva  homeostassträvande  aktiveringsresponser,  d.v.s.  den 
fysiologiska responsen när en emotion aktiveras (Emotion I), kommunikativt uttryck för 
emotion (t.ex. ansiktsuttryck) (Emotion II) och subjektiv upplevelse av och medvetenhet 
om känsla eller önskning (Emotion III).

Beteendesystem.

Panksepps  (2006)  beskrivning  av  emotionssystem  och  Bucks  (1999)  beskrivning  av 
motivations-emotionssystem  verkar  kunna  hänga  nära  samman  med  det  som,  inom 
etologin, kallas beteendesystem. Bowlby (1982) beskriver anknytning (vilket motsvarar 
det Panksepp kallar ”panik/separationsångest”) just som ett beteendesystem och menar att 
det, liksom alla beteendesystem, karaktäriseras av att det; 

• fyller en specifik, evolutionärt utvecklad, biologisk funktion,
• aktiveras av vissa specifika stimuli eller situationer,
• har  en  uppsättning  sinsemellan  utbytbara  beteenden som  utgör  den  primära 

strategin för att uppnå ett mål,
• har  ett  specifikt  mål karaktäriserat  av  vissa  stimuli  som  avaktiverar 

beteendesystemet när målet uppnåtts,
• aktiverar specifika kognitiva processer samt
• har  specifika  inhibitoriska  och  excitatoriska  neurala  kopplingar  till  andra 

beteendesystem.

Ett beteendesystem kan, i varierande grad, medge inlärning – t.ex. genom att nya stimuli 
blir kopplade till situationen. I beskrivningen av modellen kommer jag att återkomma till 
beskrivningen av det som karaktäriserar beteendesystem.

Hjälpmodell

Den modell som här föreslås utgår alltså ifrån Miller och Dollards (1941) beskrivning 
med tillägg ifrån Plutchik (1988) och kan ses som en sekvens enligt:
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0. drivkraft – 1. stimulus – 2. emotion – 3. respons – 4. resultat (a. målet uppnått, b. målet 
ej uppnått, c. annan drivkraft aktiverad) – 5. inlärning

Drivkraften (0) aktiveras av ett stimulus (1) som utlöser en emotion (2) vilken, i sin tur, 
leder till en respons (3) som leder till ett visst resultat (4) vilket, slutligen, åstadkommer 
en inlärning (5). De sex komponenterna, eller stegen, i modellen beskrivs nedan var för 
sig.

0. Drivkraft.

Miller och Dollard (1941) beskriver, alltså, drift som ett stimulus och lyfter fram vissa 
sådana som primära, medfödda. Dessa primära drifter kan implicit, utan att det beskrivs i 
definitionen, sägas ha ett inbyggt mål. T.ex. nämns smärta, törst m.m. som exempel på 
primära drifter. I driften smärta kan målet ’att bli fri från smärtan’ sägas finnas medan 
driften törst innehåller ’att släcka törsten’ som mål. Detta framgår också när de beskriver 
belöning som att  de medfödda drifterna tillfredställs  på förutbestämda, medfödda sätt. 
Detta  är  något  som  ännu  tydligare  lyfts  fram  i  Bowlbys  (1982)  beskrivning  av 
beteendesystem och i modellen ses ”drivkraft” som ett sådant här beteendesystem som 
”slumrar” tills rätt stimulus ”väcker” det. För att betona att drivkraften är ”slumrande”, 
eller latent, betecknas drivkraft-steget i modellen med en nolla. Att drivkraft ses som det 
samma som ett beteendesystem innebär att alla karaktäristika för beteendesystem finns 
med, t.ex. att det har ett specifikt mål. Bowlby (1982) tar dock inte med emotion i sin 
uppräkning av vad som karaktäriserar beteendesystem (även om det kanske inkluderas i 
”kognitiva  processer”  eller  ”beteenden”)  så  emotion  ska  här  ses  som  en  (egen) 
beståndsdel av beteendesystem, i det här sammanhanget (även om det också skulle finnas 
beteendesystem utan emotion så behandlar den här modellen ändå endast beteendesystem 
med  emotion).  Ett  annat  sätt  att  betrakta  drivkraft  är  att  se  det  som grundläggande 
emotionssystem, d.v.s. det Panksepp (2006) beskriver. Sammantaget innebär detta att den 
latenta  drivkraften  kan  sägas  innehålla  information  om  och  förberedelse  för  de  tre 
följande stegen samt målet som resultatet (steg fyra) jämförs med – d.v.s. de stimuli som 
aktiverar den, de emotioner som kommer att aktiveras, möjliga responser samt de stimuli 
som  innebär  att  målet  uppnåtts  och  att  drivkraften  därigenom  återgår  till  att  vara 
”slumrande”.  Ett  exempel  på  den  latenta  aspekten  av  drivkraft  är  att  en  individ  har 
potentialen att uppleva smärta men denne kommer inte att uppleva smärta förrän denne 
t.ex.  blir  stucken  med  en  nål  -  då  den  målinriktade  drivkraften  (d.v.s.  driften  eller 
beteendesystemet) att undfly smärtan aktiveras, eller ”vaknar”. 

Med drivkraft menas här enbart det som Miller och Dollard (1941) kallar primära drifter. 
När  det  gäller  sekundära  drifter  (enligt  Miller  och  Dollards  terminologi),  som  t.ex. 
pengar, så kan driften som helhet försvinna om den upprepade gånger inte belönas. Detta 
händer t.ex. om pengar helt förlorar sitt värde, t.ex. genom extrem inflation. Detta beror 
på att den sekundära driften egentligen beror på primära drifter och när den sekundära 
driften inte längre leder till belöning så kommer de primära drifterna fortfarande finnas 
kvar. De primära drifterna, d.v.s. drivkrafterna i min terminologi, försvinner däremot inte 
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även om de inte belönas. Däremot kan habituering ske så att ett visst stimulus inte längre 
aktiverar drivkraften - men det gäller alltså, i så fall, endast vissa stimuli. Driften som 
helhet  försvinner  inte.  T.ex.  kan  viss  smärta  tränas  bort,  genom  habituering,  men 
förmågan att  känna smärta,  som helhet,  försvinner inte  utan bara i  anknytning till  de 
stimuli  habitueringen  berör.  Den  huvudsakliga  anledningen  till  att  låta  ”drivkraft” 
beteckna enbart primära drifter är att oavsett hur många ”lager” av inlärning som skett – 
där  primära  drifter  kopplats  till  sekundära  som kopplats  tertiära  o.s.v.  –  så  är  det  i 
slutändan de primära drifterna som måste tillfredsställas. Om detta inte längre sker faller 
hela inlärningen. Detta innebär att ett antagande här är att även en komplex inlärning vid 
socialisering, i slutändan, går tillbaka på de drivkrafter (primära drifter) som motiverat 
inlärningen varför en sådan här modell  potentiellt  kan förklara även den,  kanske mer 
komplexa, inlärning som sker vid socialisering.

Även  om  drivkrafterna  antagligen  alltid  finns  med  oss  så  kan  styrkan,  eller 
aktiveringsbenägenheten,  variera  från tillfälle  till  tillfälle  beroende på en mängd olika 
faktorer. T.ex. kan en drivkraft vara tillfälligt mindre aktiveringsbenägen då målet nyss 
uppnåtts,  t.ex. är det mindre chans att uppleva hunger om man just har ätit.  Ett annat 
exempel  är  då  en  annan  drivkraft  utövar  en  inhibitorisk  verkan  (enligt  Bowlbys 
beskrivning av beteendesystem, 1982).

1. Stimulus.

Miller  och  Dollard  (1941)  använder,  i  stort  sett,  termen  ”signal”  som synonym  med 
stimulus.  Plutchik  (1988)  nämner  ”stimulushändelse”  och  tar  också  upp  ”kognitiv 
identifiering”  vilket  betecknar  att  individen,  medvetet  eller  omedvetet,  uppfattar  och 
känner igen stimulushändelsen. Bowlby (1982) tar upp att beteendesystem aktiveras av 
stimuli  eller situationer. Här kommer termen  stimulus att användas och beteckna både 
enstaka stimulus och situationer samt att individen, medvetet eller omedvetet, uppfattar 
och känner igen dessa. Igenkännandeaspekten av en stimulushändelse kan vara medfödd 
och oinlärd. T.ex. nämner Bowlby (1982) avstånd till anknytningsfiguren som en sådan 
medfött identifierbar stimulushändelse. De primära, medfödda, drivkrafterna antas redan 
innan första aktiveringstillfället (innan någon inlärning skett) ha vissa stimuli kopplade 
till sig som igenkänns av individen, medvetet eller omedvetet, och aktiverar drivkraften. I 
likhet med hur Miller och Dollard (1941) beskriver en responshierarki antar jag att även 
en ursprunglig, medfödd,  stimulushierarki kan finnas. Individen kan alltså antas ha en 
latent tendens till att vissa stimuli med större sannolikhet aktiverar en viss målinriktad 
drivkraft.  Denna stimulushierarki kommer, i likhet med responshierarkin, att förändras 
genom belöning, d.v.s. inlärning. Dessutom kan nya stimuli (som inte fanns nedärvda) 
kopplas till aktivering av drivkraften genom klassisk betingning.

2. Emotion.

Med ”emotion” kommer här att syftas på aktivering av, det som Panksepp (2006) kallar, 
grundläggande  emotionssystem.  Inom ett  emotionssystem  kan  antagligen  några  olika 

38



emotioner  komma  till  uttryck.  Dessa  är  antagligen  ordnade  i  en  medfödd 
emotionshierarki,  som  kan  tänkas  fungera  liknande  Miller  och  Dollards  (1941) 
responshierarki och den här föreslagna stimulushierarkin.  Det innebär alltså att om en 
emotion inte leder till resultat så kommer nästa emotion i hierarkin att aktiveras. Enligt 
Bowlby (1982) kan t.ex. frånvaro av anknytningsfiguren resultera i både oro och ilska 
hos  ett  barn  och  dessa  emotioner  kommer  dessutom,  vid  fortsatt  frånvaro  av 
anknytningsfiguren,  att  gradvis  övergå  till  uppgivenhet.  Detta  visar  på  att  ett 
emotionssystem, eller beteendesystem, innehåller flera emotioner eller aktiverar andra, i 
kontexten underordnade, emotions-/beteendesystem. Ett annat exempel på detta är hur en 
hotfull  situation  kan  skapa  rädsla  som  både  kan  resultera  i  flykt  och  stelnande 
(”freezing”).

Plutchik  (1988)  delar,  som  sagt,  upp  emotion  i  känslotillstånd  och  fysiologisk 
upphetsning  (”arousal”)  och  enligt  Buck  (1999)  kan  emotioner  beskrivas  med 
dimensionerna upphetsning (”arousal”) och hedonistisk valens. Men då emotioner också 
kan beskrivas med olika typer, vilket hänger ihop med att olika emotioner är kopplade till 
olika neurokemiska system, räcker inte dimensions-beskrivningen alltid till även om den 
ofta  kan  ge  en  god  bild.  Så  t.ex.  kompliceras  dimensionsbeskrivningen  av  att  det, 
neurologiskt, finns två olika typer av upphetsning (”arousal”) – en typ associerad med 
viljemässiga  och  målinriktade  beteenden,  och  en  typ  associerad  med  automatiska 
beteenden (enligt Buck, 1999, som refererar till Vanderwolf & Robinson, 1981).  Oavsett 
detta görs, som tidigare nämnts, inte uppdelningen här då detta inte behövs för modellens 
syften.

3. Respons.

Både Miller och Dollard (1941), Plutchik (1988) och Bowlby (1982) beskriver respons, 
eller  beteende,  som  bestående  av  flera  alternativ.  Här  kommer  termen  respons att 
användas  och  den  kommer,  som sagt,  att  beteckna  och  innefatta  både  att  beteendet 
kommer att föregås av en handlingsimpuls och att flera handlingsalternativ är möjliga 
samt att dessa kan tänkas ordnade i en hierarki. Förutom att responser kan tänkas ordnade 
i en hierarki så kommer kanske dessutom vissa responser att vara lättare att betinga och 
förstärka än andra enligt Breland och Brelands (1961) iakttagelse.

4. Resultat.

Plutchik  (1988)  tar  med  ”resultat”  som  betecknar  konsekvensen  av  beteendet,  eller 
responsen. Även här kommer resultat att tas med och då innefatta möjligheterna; (a) att 
målet för drivkraften uppnåddes, (b) att målet inte uppnåddes  eller (c) att en annan latent 
målinriktad  drivkraft  aktiverades.  Det  tredje  alternativet  -  (c)  att  en  annan  latent 
målinriktad drivkraft aktiverades – kan men behöver inte, i strikt mening, vara ett resultat 
som följer av aktivering av den första latenta målinriktade drivkraften utan kan också 
bero på något annat som inte är relaterat till denna, t.ex. kan ett ljud väcka ens nyfikenhet 
och på så sätt avbryta en sömnighet som gjorde att man var på väg att lägga sig.
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5. Inlärning.

Med inlärning menas här, i stort sett, detsamma som Miller och Dollard (1941) menar 
med beteendeförändring som ett resultat av belöning - med tillägget att resultatet kan vara 
ett annat än att målet faktiskt uppnås, vilket leder till en annan inlärning än den belöning 
måluppnående innebär. Miller och Dollard tar visserligen upp att uteblivet måluppnående 
kan resultera  i utsläckning men behandlar inte andra möjliga resultat  som t.ex.  inlärd 
hjälplöshet.  Inlärning  kan  alltså,  enligt  vad  som  beskrivits  ovan,  innebära  att 
stimulihierarkin, emotionshierarkin och/eller responshierarkin ändras.

Mer om hjälpmodellen

Den, här föreslagna, sekvensen (0. drivkraft – 1. stimulus – 2. emotion – 3. respons – 4. 
resultat – 5. inlärning) behöver inte alltid starta med att en stimulushändelse aktiverar en 
latent målinriktad drivkraft. Ett undantag är t.ex. när sekvensen startar med en respons, 
t.ex. då individen, kanske av en slump, utan avsikt att uppnå ett specifikt mål, råkar bete 
sig på ett sätt som leder till ett resultat som är målet för en latent målinriktad drivkraft. 
Detta leder då ändå till inlärning så att nästa gång en stimulushändelse kopplad till den 
drivkraften inträffar kommer sannolikheten för att det beteendet blir responsen att ha ökat 
i överensstämmelse med hur Skinner (1935) beskriver operant betingning. Sekvensen kan 
också starta med en emotion. Men även om sekvensen startar på ett senare steg så är det 
alltid i förhållande till en latent målinriktad drivkraft – annars kommer ingen inlärning att 
ske. När en inlärning startar med att ett slumpmässigt beteende råkar leda till ett resultat 
som är målet  för en latent målinriktad drivkraft (utan att  målet  just då eftersträvades) 
skulle det kanske vara lämpligare att, i sekvensen, beskriva det som ”beteende” än som 
”respons” eftersom beteendet här inte är en respons på ett stimulus. Termerna beteende 
och  respons  bör,  bl.a.  av  detta  skäl,  betraktas  som  utbytbara  även  om  ”respons” 
genomgående kommer att användas i beskrivningen av hjälpmodellen.

Härnäst  beskrivs  möjliga  inlärningar  utifrån  modellen  beroende  på  vilket  resultat 
responsen leder till.  Oavsett vilken inlärning som sker förändras dock inte sekvensens 
strukturella  beståndsdelar.  Med andra  ord  -  oavsett  vilket  resultat  som uppnås  består 
sekvensen  fortfarande  av  samma delar.  Det  som kan förändras  genom inlärningen  är 
vilket stimulus som kommer att  aktivera drivkraften samt vilken emotion och respons 
som genereras  (t.ex.  kan emotionen bli  en annan,  t.ex.  från orolig  till  arg) -  men ett 
stimulus  kommer  fortfarande  att  utlösa  en  emotion  som  leder  till  en  respons  o.s.v. 
Eftersom strukturen inte förändras utgör den en slags inramning, eller gräns, för lärandet. 
Förutom de  ovan  nämnda  möjliga  förändringar  antas  också  kognitiva  processer  som 
hänger  ihop  med  emotioner  och  innehåll  i  dessa  processer  kunna  förändras  genom 
inlärningshändelsen.
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Typer av inlärning beroende på resultat (enligt ovanstående hjälpmodell)

Målet uppnås.

Om resultatet av  responsen (3) i sekvensen (d.v.s. modellen som beskriver sambandet 
mellan drivkraft och inlärning) är att  målet uppnås (4.a) så avaktiveras drivkraften och 
återgår  till  att  vara  latent  på  motsvarande  sätt  som  Bowlby  (1982)  beskriver  att 
beteendesystem  avaktiveras  av  måluppnående.  Inlärningen  blir  då  att  emotionen  och 
responsen belönas och förstärks, - d.v.s. de kommer, i framtiden, sannolikare att utlösas 
av stimulushändelsen. Jag antar att det också kan skapas en ökad känslighet för just den 
stimulus som utlöste sekvensen. Detta innebär alltså att även stimulikänslighet kan anses 
förstärkas.

Vid måluppnående kan också nya stimuli som förekommer samtidigt eller strax innan 
komma att associeras till obetingade stimuli eller tidigare betingade stimuli och på så sätt 
läras  in  som  stimulushändelser  -  d.v.s.  klassisk  betingning  som  beskrivs  av  Pavlov 
(1927/1960)  samt  Watson  och  Rayner  (1920),  men  tolkat  som  en  stimulus-
stimulusassociering snarare än en stimulus-responsassociering (Rescorla, 1973).

Enligt Miller och Dollard (1941) kommer en anteciperande respons att kunna uppstå vid 
upprepat måluppnående. Det innebär att beteenden som belönas kommer att tendera att 
börja  uppstå  allt  tidigare.  Ett  exempel  på  detta  är  när  det  vattnas  i  munnen  – 
ursprungligen skedde ju salivutsöndringen när maten fanns i munnen men med inlärning 
kan den komma att uppstå redan när individen t.ex. känner doften av maten.

Ytterligare ett fenomen som kan vara särskilt värt att nämna är när en individ undviker en 
situation för att slippa en obehaglig upplevelse, och måluppnående därmed innebär en 
negativ  förstärkning av  undvikande av  situationen.  Detta  kan  då  leda  till  fortsatt 
undvikande av sådana situationer. Men om situationen är en förutsättning för något annat 
lärande,  d.v.s.  något  som inte  går  att  lära  sig  utanför  den  situationen,  så  kan  sådant 
undvikande få konsekvensen att det hindrar det andra lärandet. Sådan inlärning kan alltså 
skapa hinder för potentiell framtida inlärning.

Målet uppnås inte.

Om målet inte uppnås (4.b) så kommer drivkraften att fortsätta att vara aktiv och en ny 
respons eller en ny emotion (och därefter en ny respons) kommer att genereras. Om målet 
fortfarande inte uppnås kommer nästa beteende i responshierarkin att genereras. Så fort 
en respons leder till uppfyllande av målet sker det som beskrivits ovan, d.v.s. drivkraften 
avaktiveras  och  förstärkning  sker.  Detta  illustrerar  hur  inlärning  leder  till  att 
responshierarkin förändras och en  ny respons (3) - och kanske även en ny emotionell 
respons (2) - lärs in.

Om ett beteende inte längre leder till att målet uppnås och beteendet alltså inte belönas 
(förstärks) så kommer det (tillsammans med emotionen),  så småningom, att  utsläckas. 
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Enligt Miller och Dollard (1941) beror detta på en tilltagande utmattning. Efter att ett 
beteende - som tidigare lett till  att målet  uppnåtts - upprepade gånger inte resulterat  i 
måluppnående så börjar alltså en utmattning växa sig starkare. Detta innebär alltså, i så 
fall, att utsläckning egentligen är ett fenomen som beror på att  en annan drivkraft (att 
upphöra med beteendet  som inte  leder  till  måluppnående) aktiveras varför  fenomenet 
huvudsakligen kommer att tas upp under den rubriken.

Om alla beteendealternativ har uttömts kommer antagligen, åtminstone då drivkraften är 
stark och negativ (d.v.s. undvikande, bort ifrån något individen inte vill),  en inlärning 
likadan som eller  liknande  inlärd hjälplöshet (Seligman  & Maier,  1967)  att  ske.  Det 
innebär antagligen att alla beteenden som responshierarkin erbjuder har utsläckts men att 
drivkraften fortfarande är aktiverad – d.v.s. en önskan om måluppfyllande finns kvar. 
Möjligen kan ett antal slumpmässiga beteenden också ha provats men om så är fallet har 
även detta metabeteende - att prova slumpmässiga beteenden - utsläckts. En hypotes, i 
anslutning till  detta, är att det faktiskt finns en sådan slumpfunktion som kommer till 
uttryck  och  genererar  slumpmässigt  beteende  när  alla  beteendealternativ  i 
responshierarkin uttömts.

En annan drivkraft aktiveras.

Om en annan drivkraft aktiveras (4.c) kan den första drivkraften, om den är relativt svag, 
antagligen  avaktiveras.  Ett  exempel  på  detta  skulle  kunna  vara  om någon  först  blir 
irriterad  på  en  annan person men  sedan glömmer  sin  irritation  eftersom något  annat 
påkallar uppmärksamheten, t.ex. något som gör personen nyfiken. Ett annat exempel är 
om en individ är arg på någon och börjar skälla på denne och den andra personen i sin tur 
blir  så  arg  att  den  första  personen  istället  blir  rädd  och  flyr.  När,  som i  det  andra 
exemplet,  en  annan  drivkraft  aktiveras  som  ett  resultat  av  responsen  bör 
stimulushändelsen kunna förändras till att börja utlösa den nya drivkraften i framtiden. 
Det här innebär, alltså, att stimulushändelsen kopplas till en ny drivkraft.

Flera  drivkrafter  bör  dessutom kunna vara aktiva  samtidigt.  T.ex.  kan personen i  det 
första exemplet känna av irritationen igen efter att denne stillat sin nyfikenhet. Detta kan 
då bero på att den första drivkraften fanns kvar även om personen, under en tid, bara var 
medveten  om  nyfikenheten.  Flera  drivkrafter  bör  dessutom  ibland  kunna  finnas  i 
medvetandet  vid  samma tillfälle  och ibland kommer  dessa att  vara  kompatibla  så  att 
ingen konflikt uppstår. Ibland uppstår dock konflikter mellan drivkrafter.

Konflikter kommer att se olika ut beroende på om en drivkraft är hedonistiskt negativ 
(olustpräglad),  d.v.s.  ger  upphov  till  undvikande,  eller  positiv  (lustfylld),  d.v.s.  ger 
upphov till närmande. En konflikt kan finnas mellan två positiva drivkrafter (närmande-
närmande),  två  negativa  drivkrafter  (undvikande-undvikande)  eller  en  positiv  och  en 
negativ (närmande-undvikande). Här kan ett förtydligande behövas: med att en drivkraft 
är negativ, eller undvikande, menas här att individen försöker att reducera en upplevelse 
av  obehag  istället  för  att,  som  vid  positiv  drivkraft,  försöka  öka  eller  bibehålla  ett 
välbehag.  Så  t.ex.  försöker  ett  barn  som  drivs  av  separationsångest  i  en 
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anknytningssituation att närma sig anknytningsfiguren vilket alltså innebär - det som här 
åsyftas  med  undvikande  -  att  den  försöker  att  undvika  obehaget  separationsångesten 
innebär. En individ kan alltså uppvisa ett beteende som innebär att närma sig något men 
det intressanta här är att drivkraften till beteendet är av undvikande karaktär som det här 
definieras.  Dollard  och  Miller  (1950)  menar  att  närmande-närmande-konflikter 
(”approach-approach”)  är  oproblematiska  eftersom individen,  helt  enkelt,  kommer  att 
välja det mest positiva först och därefter den mindre positiva. En sådan konflikt kan alltså 
antas  vara  i  det  närmaste  identiskt  med  att  målet uppnås (4.a).  Konflikter  av  typen 
undvikande-undvikande (”avoidance-avoidance”) och närmande-undvikande (”approach-
avoidance”) kan däremot leda till ett vacklande mellan de två och därmed att konflikten 
består (Miller, 1944, 1959). En sådan bestående konflikt, åtminstone om den är av typen 
undvikande-undvikande,  kanske  även  den  kan  leda  till  inlärd  hjälplöshet –  på 
motsvarande sätt som då målet inte uppnås (4.b).

Enligt Miller och Dollard (1941) leder, som sagt, upprepad erfarenhet av att en respons 
inte åstadkommer måluppnående till utsläckning genom att en annan drivkraft aktiveras – 
drivkraften till att upphöra med responsen, p.g.a. utmattning. Olika faktorer påverkar hur 
snabbt utsläckningen sker. En sådan faktor är att  starkare vanor är mer resistenta mot 
utsläckning än svagare. En vana blir starkare ju oftare den belönats, ju större belöningen 
är och ju starkare driften är. Även tidigare erfarenheter av att inte ha belönats för försök 
spelar in så att ett  oregelbundet förstärkningsschema gör inlärningen mer resistent mot 
utsläckning. Oavsett hur stark vanan är så utsläcks den lättare ju svagare driften är, ju 
större ansträngning responsen innebär, ju kortare tidsintervall mellan försöken samt ju 
starkare  alternativa  responser  är.  Utsläckning  kan  dessutom  snabbas  på  genom 
bestraffning. Efter att ett beteende utsläcks så brukar det efter en tid kunna återuppstå, 
d.v.s.  utsläckningen  förstör  inte  vanan  utan  hämmar  den  bara.  Efter  tillräckligt  antal 
utsläckningar, särskilt i kombination med bestraffning, kan dock hämningen bli så total 
att  beteendet  inte  återuppstår.  Att  beteenden  återuppstår  beror  på  att  den 
utmattningsdrivna vanan att avbryta beteendet med tiden blir svagare så att det gamla 
beteendet kan dyka upp igen (Miller och Dollard, 1941).

I de flesta fall av utsläckning avaktiveras antagligen drivkraften. Vid inlärd hjälplöshet 
har dock kanske en utsläckning av responsen skett (där responshierarkins alla alternativ 
dessutom  uttömts)  utan  att  drivkraften  avaktiverats.  Detta  kan  bero  på  styrkan  och 
valensen hos drivkraften som antagligen alltid, vid detta fenomen, är stark och negativ 
(d.v.s.  undvikande).  Om så  är  fallet  kanske  inlärd  hjälplöshet  kan  beskrivas  som en 
kombination  av  utmattning  (d.v.s.  en  drivkraft  att  upphöra  med  beteendet)  och  en 
fortfarande aktiverad stark, negativ drivkraft med avsaknad av handlingsalternativ. Detta 
går  antagligen,  i  så  fall,  också  att  tolka  som en  bestående  konflikt  mellan  dessa  två 
drivkrafter.
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Sammanfattning och förtydligande av resonemang utifrån hjälpmodellen

Hjälpmodellen.

En modell för sambandet mellan drivkraft och inlärning föreslås:

0. drivkraft – 1. stimulus – 2. emotion – 3. respons – 4. resultat (a. målet uppnått, b. målet 
ej uppnått, c. annan drivkraft aktiverad) – 5. inlärning

Startpunkter.

Hjälpmodellen visar på tre möjliga  startpunkter för inlärning; att  ett stimulus  aktiverar 
den latenta målinriktade drivkraften, att  en emotion som inte uppstått genom aktivering 
av drivkraften leder till ett beteende som leder till en inlärning genom att ett mål för en 
drivkraft uppnås eller att ett beteende (en respons) som inte genererats utifrån en specifik 
aktiverad  drivkraft,  t.ex.  leklust,  leder  till  en  inlärning  genom  att  målet  för  samma 
drivkraft (leklust, enligt exemplet) uppnås.

Vad som förändras vid inlärning.

Det som förändras genom inlärning antas vara stimulus, emotion, respons samt kognitiva 
processer och innehållet i dessa. Stimulus kan förändras genom att den börjar aktivera en 
annan  drivkraft,  att  nya  stimuli  kopplas  till  drivkraften  genom  klassisk  betingning 
(Pavlov,  1927/1960;  Watson & Rayner,  1920)  eller  att  stimulushändelsen  inte längre 
utlöser emotion och respons vilka har  utsläckts. Inlärning som berör stimuli kan också 
beskrivas som att  stimulushierarkin förändras genom att ett stimulus blir starkare eller 
svagare kopplat till en drivkraft så att det med större eller mindre sannolikhet aktiverar 
drivkraften.  Emotion kan  förändras  genom  att  en  annan  emotion  aktiveras,  att 
sannolikheten för att en emotion ska aktiveras vid en viss stimulushändelse ökar beroende 
på  förstärkning eller  att  emotionen  (i  förhållande  till  den aktuella  stimulushändelsen) 
utsläcks.  Respons kan  förändras  genom  att  sannolikheten  för  att  en  respons  i 
responshierarkin ska utlösas vid en viss stimulushändelse ökar eller minskar beroende på 
förstärkning eller  att  responsen  (i  förhållande  till  den  aktuella  stimulushändelsen) 
utsläcks. Även helt nya responser som inte finns i den nedärvda responshierarkin kan 
belönas  och  därigenom  läras  in  –  genom  operant  betingning  (Skinner,  1935)  -  och 
därigenom införlivas  i  responshierarkin.  Även inlärningar  som påverkar  emotion  och 
respons kan, liksom vad gäller stimuli, beskrivas som förändringar i emotions- respektive 
responshierarkin.  De kognitiva  processerna  hänger  nära  samman med  emotionen  och 
förändras  därför  när  emotionen  förändras.  Innehållet  i  de  kognitiva  processerna bör 
hänga  ihop  med  vad  som  lärs  in  i  de  hittills  nämnda  avseendena  vad  gäller  både 
stimulushändelse, emotion och respons. T.ex. kommer en viss förstärkning av en respons 
att medföra en förändring i förväntan på vad responsen leder till hos individen.
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Resultat av att drivkraften har aktiverats.

Modellen för sambandet mellan drivkraft och inlärning beskriver tre möjliga resultat av 
att den latenta målinriktade drivkraften har aktiverats:  att målet uppnås,  att målet inte  
uppnås eller att en annan drivkraft aktiveras. Dessa tre resultat kan i sin tur leda till olika 
typer av inlärningar:

Att  målet uppnås kan leda till; att stimulus, emotion och respons  förstärks, att  klassisk 
betingning av  stimuli  sker,  att  operant  betingning  av  ny  respons  sker  eller  att  en 
anteciperande respons lärs in (vid upprepat måluppnående). När en situationsundvikande 
respons  förstärks  kan  detta  hämma  inlärning  när  den  situation  som  undviks  är  en 
förutsättning för denna inlärning.

Att  målet inte uppnås kan leda till; att ett nytt beteende (ur responshierarkin) genereras 
vilket kan leda till  att  en ny respons lärs in,  inlärd hjälplöshet  (vid stark och negativ 
drivkraft då alla beteendealternativ tömts ut) eller att en drivkraft att upphöra med det 
icke  fungerande  beteendet  (d.v.s.  beteendet  som inte  leder  till  uppnående  av  målet) 
aktiveras (d.v.s.  en  annan  drivkraft  aktiveras)  –  vilket,  så  småningom,  leder  till 
utsläckning av respons och emotion.

Att  en annan drivkraft aktiveras kan leda till; att den första drivkraften avaktiveras och 
att  stimulushändelsen kopplas till en ny drivkraft, att den första drivkraften avaktiveras 
genom att drivkraften att upphöra med responsen som inte leder till måluppnående blir 
starkare (utsläckning) eller att en konflikt mellan drivkrafter uppstår. En konflikt kan råda 
mellan  två  positiva  drivkrafter  (närmande-närmande)  -  vilken  är  tillfällig  och  snabbt 
löses, två negativa drivkrafter (undvikande-undvikande) eller en positiv och en negativ 
drivkraft (närmande-undvikande). De bägge sista alternativen kan leda till ett vacklande 
mellan de två drivkrafterna som kan bli bestående över tid. När det gäller undvikande-
undvikande kanske ett sådant vacklande, dessutom, kan leda till inlärd hjälplöshet.

En inlärning kan vara mer resistent mot utsläckning om den är en  starkare vana vilket 
kan bero på att den belönats  oftare, med  större belöningen eller att  driften är starkare. 
Även  ett  oregelbundet förstärkningsschema gör  inlärningen  mer  resistent  mot 
utsläckning.

Sammanfattningsvis går detta att beskriva som att drivkraften i de flesta fall,  till  slut, 
avaktiveras genom att en respons leder till måluppnående eller att en starkare drivkraft 
aktiveras. Detta gäller dock inte vid inlärd hjälplöshet och kanske inte heller vid starka 
konflikter  mellan  två  negativa  drivkrafter.  I  dessa  fall  kan  drivkraften  antagligen 
potentiellt t.o.m. bli bestående hela livet utan att avaktiveras. Bortsett från detta kan även 
inlärningar  som  innebär  att  drivkraften  avaktiveras  bli  bestående.  Det  gäller  t.ex. 
inlärningar  som  är  mer  resistenta  mot  utsläckning,  t.ex.  starka  vanor,  och  negativt 
förstärkt undvikande av viss situation. Sådana här fenomen verkar ibland kunna hindra 
eller motstå fortsatt inlärning – kanske ibland för resten av individens liv. Detta innebär 
att  inlärda  personlighetsmönster  som uppvisar  stor  stabilitet  bör  kunna vara av dessa 
typer.  När det  gäller  applikation,  som t.ex.  terapi  och utbildning,  bör det  därför  vara 
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intressant att kunna förstå och identifiera dessa fenomen för att kunna hitta sätt att låsa 
upp och möjliggöra fortsatt inlärning.

Övergripande modell

Den  övergripande  modell  som  här  föreslås  för  integrering  av  befintliga 
personlighetsteorier  samt  stödjande  av  studiet  av  personlighet  (se  figurerna  nedan) 
beskriver  hur  evolutionen har  skapat  människans  biologi (rutan i  figur  1  och 2 samt 
”amöban”  i  figur  4  nedan)  vilken  sätter  gränser,  bl.a.  genom  drivkraft,  för  vilken 
inlärning och  utveckling som kan ske och hur. Dessutom sätter den gränser för vilken 
personlighet som  kan  formas  vilket  även  gäller  aspekter  av,  eller  funktioner  hos, 
personligheten  som  självet,  sociala konstrukt,  försvarsmekanismer m.m.  (se  figur  2 
nedan). Personligheten kommer till uttryck genom beteenden som bl.a. påverkar vilken 
situation individen hamnar i. Beteende och situation samt den tolkning som individen gör 
utifrån tidigare erfarenhet  (som i modellen finns i  personligheten)  skapar tillsammans 
med  den  drivkraft  som  aktiveras  den  inlärning  som  görs  vilken,  i  varierande  grad 
(beroende på vilken inlärning som görs), förändrar personligheten. Figurerna nedan visar 
inte  nödvändigtvis  alla  samband  som  är  möjliga  mellan  de  olika  funktionerna  (t.ex. 
inlärning, personlighet m.fl.)  utan nöjer sig med att visa de samband som här bedöms 
som intressantast. Nedan (under figur1) går jag igenom de begrepp som används i figuren 
(evolutionen, biologi o.s.v.). Därefter visas figur 2 följd av begrepp som förekommer i 
denna. För att möjliggöra en viss frihet för tolkning definieras begreppen inte alltid helt 
entydigt.  Syftet  med  detta  är  bl.a.  att  göra  modellen  mer  generell  för  att  därigenom 
underlätta  integrering.  De olika  figurerna  ska ses som olika utsnitt  ur  en och samma 
modell,  d.v.s.  modellen,  som  helhet,  utgörs  av  samtliga  element  och  samband  som 
skildras i både figurer och texter.

Figur 1
Övergripande modell för integrering av befintliga personlighetsteorier och stöd för studie 
av personlighet
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Evolutionen

Evolutionen är, som tidigare nämnts, den mest grundläggande utgångspunkten i modellen 
och har skapat den biologiska organism, människan, som fenomenet personlighet uppstår 
i.  Av den anledningen bör alla antaganden och teorier, så länge man utgår från detta, 
betraktas utifrån en frågeställning om det (d.v.s. antagandet eller teorin) är möjligt utifrån 
ett evolutionsperspektiv. Ett antagande, eller en teori, bör åtminstone inte vara orimligt 
genom att gå emot principer i evolutionsläran. Ett exempel på något som skulle kunna 
vara orimligt i den här bemärkelsen är Freuds (1955) antagande om en dödsinstinkt. Att 
en individ offrar sitt  eget liv så att  släktingar kan överleva och fler gener, på så sätt, 
fortsätta reproduceras är möjligt att anta utifrån ett evolutionärt perspektiv. Detta är dock 
inte detsamma som att en individ skulle ha en generell drivkraft att döda sig själv – en 
sådan generell dödsdrift verkar det svårt att hitta argument för.

Biologi

Individens biologi är, enligt synsättet som förs fram här, det som personligheten uppstår i. 
Detsamma som gäller evolutionen bör, utifrån den här modellens utgångspunkter, även 
gälla biologin. Ett antagande, eller en teori, bör alltså åtminstone inte vara orimligt utifrån 
det vi vet om hur biologin fungerar.

Biologin  sätter  ramarna  för  vad  en  personlighet  kan  vara  t.ex.  vad  gäller  maximala 
gränser  för  olika  förmågor,  t.ex.  intelligens,  och  vilka  funktioner  och  fenomen  som 
överhuvudtaget finns i psyket, t.ex. funktionen och fenomenet emotion. I figur 1 syftar 
biologi på den fyrkantiga rutan som innehåller  personlighet,  inlärning och  utveckling. 
Anledningen till detta är just att biologin antas sätta ramar för dessa olika aspekter samt 
att de tre funktionerna, eller fenomenen, uppstår i den biologiska apparaten. Detta gäller 
även  delfunktioner  hos  personligheten  som  t.ex.  självet,  sociala  konstrukt  och 
försvarsmekanismer som skildras i  figur 2 (nedan).  När biologin förändras kan också 
funktioner  och  fenomen  som  uppstår  i  biologin  komma  att  förändras.  Några  olika 
biologiska ramar behandlas nedan:

Biologisk utveckling.

Den biologiska  utvecklingen  är  evolutionärt  ”förprogrammerad”  så  att  individen  t.ex. 
växer  upp till  en  viss  ålder,  blir  könsmogen  vid  en  viss  ålder  o.s.v.  Den  biologiska 
utvecklingen är, som nämnts, ett av de tre sätt personligheten kan förändras på. Den kan 
antas  samverka  med  inlärning  bl.a.  genom  att  det  under  utvecklingen  öppnas  vissa 
”fönster” och om inte inlärning sker då så kan det senare vara svårt eller t.o.m. omöjligt 
att  göra denna  inlärning,  t.ex.  lära  sig  prata.  I  figur  3  och 4 (nedan)  går  en pil  från 
personlighet till  biologisk utveckling.  Denna  syftar  på  att  aspekter  av  personligheten 
ibland antagligen i någon mån kan påverka den biologiska utvecklingen t.ex. genom att 
hämma könsmognaden.  Detta sker dock antagligen bara när personligheten förändrats 
genom stark inlärning, t.ex. trauma.
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Drivkraft.

Drivkraft (som i modellen i stort sett likställs med de sju emotionssystemen) står i figur 1 
skrivet  nedanför  rutan  som  innehåller  personlighet,  inlärning och  utveckling. 
Anledningen till  detta  är att  modellen lyfter  fram motivationsdriven inlärning som ett 
centralt fenomen och att drivkraft därmed betonas. Men drivkraft är inte bara viktigt att 
betrakta  vid  studie  av  inlärning  utan  även  vid  konceptualisering  av  personlighet  och 
utveckling. Ett antagande är att man genom att ge drivkraft en särställning som startpunkt 
för  analys  kan  ge  en  ökad  förståelse  för  flera  olika  fenomen  som  angränsar  till 
personlighet, bl.a. utveckling och personlighet i sig.

Biologiska ramar för kognition/perception och beteende.

Biologin verkar på olika sätt sätta ramar för kognition/perception och beteende. Utifrån 
hjälpmodellen  har  redan  föreslagits  att  biologin  bidrar  med  stimulihierarkier, 
emotionshierarkier och responshierarkier. Dessa är alltså nedärvda men förändras genom 
inlärning.  Emotions-/beteendesystemens  inhibitoriska  och  exitatoriska  kopplingar  till 
andra system är också exempel på ramar som biologin bidrar med.

Direkt förändring av biologin.

Biologin  kan  genomgå  en  direkt  förändring  som  antingen  kan  vara  tillfällig eller 
bestående.  Exempel på sådant som kan skapa tillfällig förändring är droganvändande, 
ätande (matvanor, fasta m.m.), sömn, träning, miljögifter m.m. Exempel på sådant som 
kan skapa bestående förändring är direkta skador på hjärnan. Även sådant som skapar 
tillfällig  förändring  kan  vid  upprepat  användande leda  till  bestående  förändring (t.ex. 
droganvändande).

Pilarna som går från  beteende och  situation pekar på den här aspekten av biologin. En 
skada som uppstår  genom en olycka  eller  förändringar  beroende på miljögifter  är  ett 
exempel på när situationen direkt påverkar biologin. Droganvändande, matvanor o.s.v. är 
exempel  på beteendepåverkan.  Eftersom neurokemin är  en stor del  av emotioner  och 
drivkrafter så kan sådan direkt påverkan på biologin förändra sinnesläget så att tendensen 
att  åter  göra  samma  beteendepåverkan  på  biologin  ökar,  t.ex.  genom  att  ett 
droganvändande resulterar i ett obehagligt bakrus som nästan enbart kan hävas genom att 
åter  ta  drogen.  Härigenom  kan  en  dynamisk  jämvikt  uppstå  där  beteende  och  den 
biologiska  förändring  som  beteendet  åstadkommer  förstärker  varandra  (t.ex.  vid 
drogberoende). Direkt förändring av biologin bör också, förutom genom beteende eller 
situation, kunna ske genom förändring av tankevanor o.dyl. (t.ex. meditation). Detta kan 
möjligen,  beroende på definition, hänföras till  beteende men behöver inte vara externt 
observerbart och skiljer sig på så sätt från mycket som brukar klassificeras som beteende. 
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Direkt förändring av biologin är, som redan nämnts, ett av de tre sätt personligheten kan 
förändras på. I figur 3 och 4 (nedan) visas grafiskt denna aspekt av biologin.

Beteende

I modellen antas beteende skapas av personligheten, medvetet eller omedvetet, vilket i 
figurerna illustreras med en pil från personlighet (i figur 2 från aspekter, t.ex. självet, av 
personligheten) till  beteende. En anledning till att beteende placeras utanför rutan som 
betecknar  det  som sker  i  den biologiska apparaten är att  det  huvudsakligen syftar  på 
sådant  beteende  som  är  observerbart.  Till  detta  kan  visserligen  även  t.ex.  interna 
beteenden som ändå är mätbara räknas, men oavsett denna typ av uppdelning ses här 
beteende som ett fenomen som skapas av personlighet så att det bara är personlighet som 
anses uppstå i den biologiska apparaten,  medan beteende uppstår ur personlighet. Det 
innebär att beteende bara indirekt, genom personlighet, ses som ett biologiskt fenomen.

Observation av beteende och självrapportering,  som ju också är ett  slags beteende,  är 
kanske de främsta sätten att få fram data om individers personlighet. Beteende är alltså 
det sätt en individs personlighet yttrar sig på – åtminstone för omgivningen. Individen 
själv har dessutom tillgång till sina interna upplevelser och tankar.

Beteende påverkar biologi, situation och inlärning vilket i modellen illustreras med pilar. 
När det gäller beteendets påverkan på biologi så handlar det om  direkt förändring av 
biologin som  beskrivs  ovan.  Situation  påverkas  genom  vilka  situationer  individen, 
medvetet eller omedvetet, väljer att sätta sig i. Dessutom påverkas situationen genom den 
påverkan individen, medvetet eller omedvetet, utövar på situationen. T.ex. kan ett trevligt 
beteende från individen göra så att andra i situationen beter sig trevligt tillbaka. Inlärning, 
slutligen,  påverkas  genom  de  resultat individens  beteende  får  i  inlärningssituationen 
genom den belöning som blir resultatet av agerandet och den förstärkning detta, i sin tur, 
resulterar i.

Situation

Med situation menas här det sammanhang individen befinner sig i. En situation kan ses 
som tillfällig (och t.o.m. unik), återkommande eller  kontinuerlig beroende på individens 
medvetna  eller  omedvetna  tolkning.  Om  individen  t.ex.  i  någon  aspekt  upplever 
situationer som ”dennes liv” så är alla situationer,  i  den aspekten,  egentligen en enda 
situation som är kontinuerlig. En sådan övergripande generalisering kan kanske formas 
genom tidig och stark inlärning.

Situationer kan bl.a. studeras som social- och kulturell kontext, individens relationer eller 
olika typer av händelser. Exempel på hur situation kan studeras som social- och kulturell 
kontext är när man studerar samhället, subkulturer, grupper m.m. t.ex. inom sociologin. 
Detta  handlar  ofta  om  återkommande  eller  kontinuerliga  aspekter  av  situationen. 
Individers  relationer  kan  t.ex.  studeras  genom  att  betrakta  föräldrar-barnrelationer, 
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kompisrelationer, kärleksrelationer, m.m. Med ”olika typer av händelser” syftas här på att 
vissa händelser, på statistiska grunder, kan antas ha stor påverkan på beteende (genom 
den  tolkning  individen  gör)  och  inlärning.  Ett  exempel  är  hur  situationer  där 
auktoritetsmarkörer har stor påverkan kan få en individ att utföra handlingar denne annars 
antagligen inte skulle ha gjort (t.ex. Milgram, 1963). Något som också förslagsvis ses 
som en aspekt av situationen är det individen passivt tar med sig in i denna, t.ex. fysiska 
egenskaper (storlek, kön, ålder m.m.). Dessa kommer antagligen att påverka olika typer 
av situationer på olika sätt och olika mycket, och kommer, på så sätt, att kunna utgöra 
aspekter av olika typer av återkommande situationer.

Situationen kan påverka biologin genom att åstadkomma direkt förändring av biologin, 
som nämnts. Dessutom påverkar situationen  inlärning. Detta sker genom den tolkning 
individen, medvetet eller omedvetet, gör av situationen, vilket i modellen illustreras av 
pilen från  personlighet till  inlärning. I modellen görs alltså huvudsakligen en skillnad 
mellan det som mer generellt kan sägas om situationer – vilket räknas till ”situation” i 
modellen – och det som individen faktiskt upplever (tolkar) som situation i inlärningen – 
vilket hänförs till ”inlärning” i modellen.

Inlärning

Inlärningsfunktioner och inlärningskapacitet kan, och bör kanske, betraktas som en del av 
personligheten. Inlärning lyfts dock här ut som ett eget element, dels eftersom inlärning 
spelar  en  stor  roll  i  flera  befintliga  personlighetsteorier,  men  framför  allt  eftersom 
motivationsdriven inlärning är central i denna integrerande modell. Detta hindrar givetvis 
inte  att  t.ex.  inlärningskapacitet  samtidigt  ses  som  en  aspekt  av  personlighet  utifrån 
modellen.

Motivationsdriven  inlärning  sker  utifrån  någon  drivkraft (d.v.s.  någon  av  de  sju 
emotionssystemen) som, i sig, innehåller  målet  för motivationen.  Drivkraften är också 
kopplad till  vad som innebär att det är just den drivkraften som ska aktiveras – d.v.s. 
något i situationen kan ses som stimuli som aktiverar drivkraften. Att stimuli, medvetet 
eller omedvetet, identifieras innebär att något hos personligheten tolkar situationen som 
att  den  innebär  att  drivkraften  ska  aktiveras.  Det  är  en  av  innebörderna  i  pilen  från 
personlighet till  inlärning tillsammans med pilen från situation till  inlärning. Pilen från 
personlighet (tillsammans  med  pilen  från  situation)  innebär  också  att 
inlärningssituationen  tolkas  utifrån  vissa  förväntningar och  föreställningar.  Resultatet 
från  det  beteende som individen  gör  i  inlärningssituationen  (pilen  från  beteende  till 
inlärning) leder till en ny inlärning - d.v.s. en förändring, i någon mån, av personligheten 
(pilen från inlärning till personlighet). När en sådan inlärning leder till något som, utifrån 
utvecklingsteori,  kan beskrivas som en ny nivå, eller ett nytt  stadium, skildrar figur 1 
detta  genom  pilen  från  inlärning till  utveckling samt  pilen  från  utveckling till 
personlighet. Samma princip gäller i figur 2 där istället dynamiken mellan inlärning och 
några olika aspekter av personlighet (självet, sociala konstrukt och försvarsmekanismer) 
illustreras.
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Kortare formulerat: Inlärning sker i en situation som tolkas utifrån någon funktion som 
kan ses som en aspekt hos personligheten (baserat på biologisk ”förprogrammering” eller 
tidigare  erfarenhet)  så  att  stimuli  aktiverar  en  drivkraft.  Resultatet  av  det  beteende 
individen  utför  för  att  uppnå  målet  för  drivkraften  skapar  en  förändring  (d.v.s.  en 
inlärning) hos funktionen (en aspekt av personligheten) som aktiverade drivkraften.

Utveckling

Inom personlighetsteori  finns  flera  utvecklingsteorier  –  t.ex.  Piagets  (1928)  teori  om 
kognitiv  utveckling,  Maslows  (1943)  behovhierarki,  Eriksons  (1985)  stadier  av 
psykosocial  utveckling,  Kohlbergs  (1981)  stadier  av  moralisk  utveckling  m.fl.  Dessa 
olika teorier beskriver en slags hierarki där ett stadium måste uppnås för individen ska 
kunna gå vidare till  nästa.  Utifrån det  inlärningsperspektiv  som är grunden i  den här 
modellen föreslås här att sådana utvecklingssprång borde kunna betraktas som inlärning 
av specifik kompetens.

Utveckling sker enligt detta synsätt genom inlärning (i figur 1 illustrerat genom pilen från 
inlärning till  utveckling). När ett sådant utvecklingssteg har tagits innebär det också att 
personligheten fungerar på ett nytt sätt (i figur 1 illustrerat genom pilen från utveckling 
till personlighet).

Personlighet

Utifrån den här  modellen  skulle  personlighet  ur ett  objektivt,  positivistiskt  perspektiv 
kunna definieras som det som skapar individens beteende – möjligen undantaget reflexer. 
Ur ett mer subjektivt, fenomenologiskt perspektiv, också kompatibelt med denna modell, 
skulle man kunna tillägga att personligheten dessutom är det som upplever och formar 
upplevelser. Även om något annat (benämnt situation i modellen) än personligheten kan 
bidra  till  upplevelser  så  formas  dessa  upplevelser  fortfarande  av  personligheten  t.ex. 
genom det känsloläge situationen upplevs utifrån.

Modellen applicerad på självet, sociala konstrukt och försvarsmekanismer

Figur  2  (på  nästa  sida)  visar  ett  förslag  till  hur  självet,  sociala konstrukt och 
försvarsmekanismer, som bör betraktas som delar eller aspekter av personligheten, kan 
studeras  i  relation  till  varandra.  Detta  är  bara  ett  av  många  möjliga  utsnitt  ut 
personligheten som modellen kan appliceras på. Det verkar dock kunna vara intressant att 
studera självet i anslutning till både sociala konstrukt och försvarsmekanismer. Dels för 
att självet antagligen till stor del definieras i relation till andra människor och fyller en 
social  funktion  och  dels  för  att  försvarsmekanismer  i  psykodynamisk  teori  fyller  en 
egoskyddande roll  där  egot  kan ses som en funktion nära eller  identiskt  med självet. 
Under figuren gås de begrepp som används i figuren och hittills inte förklarats (självet, 
sociala  konstrukt  och  försvarsmekanismer)  igenom.  Figuren  visar  ett  annat  utsnitt  ur 
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modellen  där  varken  utveckling  eller  personlighet  tas  med.  Elementen  självet, 
försvarsmekanismer och sociala konstrukt bör dock ses som delar av personligheten. Om 
man vill kombinera figur 1 och figur 2 skulle alltså personlighet (i figur 1) kunna utgöras 
av en ruta som innehåller  självet,  försvarsmekanismer och  sociala konstrukt.  Här har 
detta dock inte gjorts då en sådan figur bedömdes som för rörig.

Figur 2
Övergripande modell applicerad på självet, sociala konstrukt och försvarsmekanismer

Självet

Självet - som kan antas vara en viktig aspekt av personlighet - verkar kunna bestå av, 
vara  besläktad  med  eller  vara  identiskt  med  självmedvetenhet,  självuppfattning, 
självkänsla, ego, identitet m.m.

Vignoles, Regalia, Manzi, Golledge och Scabini (2006) menar att identiteten (som alltså 
kan ses som väldigt nära eller identiskt med självet) kan ses som bestående av upplevelse 
av  självkänsla  (”self-esteem”),  kontinuitet  (”continuity”),  tydlighet  (”distinctiveness”), 
samhörighet (”belonging”), effektivitet (”efficacy”) och mening (”mening”). Av dessa är 
självkänsla,  kontinuitet,  tydlighet  och  mening  viktigast  för  att  definiera  sin  identitet, 
medan  självkänsla,  effektivitet  och  samhörighet  är  viktigast  för  hur  individen  agerar 
utifrån sin identitet. Självkänsla och effektivitet är, i samanhanget, viktigast för att ha en 
positiv affektiv upplevelse i anknytning till sin identitet. En hypotes jag för fram här är att 
individer till stor del kommer att identifiera sig med generella strategier, egenskaper eller 
färdigheter som ger dem fördelar - särskilt sådana som är kopplade till effektivitet och 
samhörighet - t.ex. envishet och förmåga att skjuta upp belöningar, social charm eller 
intelligens och tänkande m.m.

Sociala konstrukt

Med sociala konstrukt menas här ungefär individens föreställningar om, upplevelse av 
och  inställning  till  diverse  andra  människor  samt  sina  relationer  till  dessa.  Eftersom 
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självet kan antas fylla en social funktion och skapas i relation till andra människor bör 
sociala konstrukt vara intressanta att studera i anslutning till självet och vice versa.

Försvarsmekanismer

Även försvarsmekanismer  verkar  kunna ha  mycket  med  självet  att  göra,  t.ex.  för  att 
skydda  och  förstärka  självkänslan  (t.ex.  genom  bortträngning).  Antagligen  har 
försvarsmekanismer inte lika mycket påverkan på sociala konstrukt som på självet, men 
ett fenomen som projicering borde, i alla fall, vara ett exempel på då detta sker.

Något  som  är  nära  besläktat  med  försvarsmekanismer  är  anpassningsstrategier 
(”coping”).  En  skillnad  mellan  försvarsmekanismer  och  anpassningsstrategier  verkar 
dock vara att anpassningsstrategier är medvetna. Graden av medvetenhet bör dock kunna 
fluktuera både hos försvarsmekanismer och hos anpassningsstrategier varför dessa bör 
kunna  glida  över  i  varandra.  Det  går  därför  lika  bra  att  (också)  sätta  in 
anpassningsstrategier i figuren om man t.ex. vill illustrera även mer medvetna interna 
omställningar.

Många försvarsmekanismer och anpassningsstrategier verkar till stor del handla om vart 
individen  riktar,  och  låter  bli  att  rikta,  uppmärksamheten.  Eftersom vi,  enligt  Miller 
(1956), endast kan ha fem till nio bitar information i medvetandet så är omriktande av 
uppmärksamheten,  t.ex.  genom att  ägna  sig  åt  en  uppmärksamhetskrävande  aktivitet, 
givetvis  en  strategi  som  gör  det  möjligt  att  slippa  vara  medveten  om  obehagliga 
upplevelser genom att fylla medvetandet med annat. Denna strategi kan antagligen bli 
ännu mer effektiv ju mer positiv affekt den distraherande aktiviteten erbjuder.

Modellen applicerad på hur personligheten formas och omformas

Figur 3 (nästa  sida) visar hur  personlighet formas  och omformas av  inlärning,  direkt 
förändring av biologin och  biologisk utveckling.  De i  figuren använda begreppen har 
redan  redovisats  (ovan).  Pilen  från  personlighet till  inlärning får  ses  som  även 
innehållande  personlighetens  påverkan  på  inlärning  genom  beteende  (som  skildras  i 
figurerna 1 och 4). För att göra figuren så tydlig som möjlig har alla element som inte 
direkt påverkar personligheten uteslutits.  I figur 4, däremot,  (nedanför figur 3) har de 
flesta av de övriga elementen inkluderats.
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Figur 3
Modell över hur personligheten formas och omformas

Figur 4
Modell över hur personligheten formas och omformas (med andra element inkluderade)

Biologi (understruket)  syftar,  i  figur  4,  på det  inramade  (”amöba”-formade)  området, 
innehållande personlighet och inlärning. Även drivkraft står understruket i anslutning till 
”amöban” för att påminna om dess centrala roll vid analys av inlärning och personlighet 
enligt  modellen.  Av  denna  figur  framgår  (till  skillnad  från  figur  3)  att,  förutom 
personlighet, även inlärningsfunktionen kan påverkas då biologin förändras – antingen 
genom direkt förändring av biologin eller genom biologisk utveckling.

Samtliga  här  presenterade figurer bör ses som några olika sätt  att  illustrera  modellen 
(andra figurer med andra fokus är givetvis möjliga). Modellen utgörs dock, som helhet, 
av samtliga här uppräknade element och deras samband. Centralt i modellen är, som flera 
gånger påpekats, motivationsdriven inlärning. Detta kommer att beskrivas mer ingående i 
form av en fördjupande delmodell nedan.

Fördjupande delmodell som beskriver motivationsdriven inlärning

Klassificering av emotionssystem

För att  beskriva den fördjupande delmodellen  kommer  jag först  att  gå närmare in  på 
Panksepps (2006) sju emotionssystem. Dessa kan analyseras utifrån deras hedonistiska 
karaktär,  d.v.s.  om de  är  drivna  av  lust eller  drivna  av  olust.  Baserat  på  subjektivt 
verifierbar erfarenhet och Panksepps (2006) beskrivningar av emotionssystemen hävdar 
jag att:
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Sökande/eftertraktande är  helt  lustdrivet.  Även  ilska är  lustdriven.  Den  aktiveras 
visserligen av en olustupplevelse men drivkraften, när ilskan väl är aktiverad, är lustfylld. 
Ilska brukar ibland betecknas som en negativ emotion vilket antyder att den skulle vara 
olustdriven. En anledning till detta kan vara just att den aktiveras av en olustupplevelse. 
En annan anledning kan vara att bedömningen av ilska kan ha blivit färgat av att den är 
krånglig socialt – t.ex. kan en arg individ komma att skada andra - vilket kan ha kopplat 
ilska till skuld och skam. Trots detta hävdar jag att ilska, i ren form utan skam eller skuld, 
är  lustdriven.  Sexuell  lust  är  liksom  omsorg lustdriven.  Det  verkar  dock  som  att 
omsorgssystemet och det panik-/separationsångestdrivna anknytningssystemet är väldigt 
nära kopplade till varandra och att - även om omvårdnadsparten i anknytningsrelationen 
inte  behöver  den andra för sin överlevnad (vilket  verkar utgöra en slags asymmetri  i 
relationen) – så verkar t.ex. en hotande förlust av ett barn hos föräldern väcka väldigt 
starka  olustkänslor.  Omsorg  kan  alltså  också  vara  olustdriven.  Leklust verkar  helt 
lustdriven.  Rädsla är  helt  olustdriven och  panik/separationsångest är  olustdriven.  När 
anknytning  sker  ökar  dock  en  mängd  neurokemikalier  som  är  förknippat  med 
lustupplevelse (t.ex. hjärnopioider och oxytocin) varför panik/separationsångestsystemet 
antagligen bör ses som även, i någon mån, lustdrivet.  I tabell 1 (nedan) anges om ett 
emotionssystem är lust- eller olustdrivet med ett plus- eller minustecken.

De emotionssystem som kan ligga till grund för inlärd hjälplöshet, långvarig låst intern 
konflikt eller  hinder  för  ny  inlärning  beroende  på  undvikande av  potentiell 
inlärningssituation (i sin tur beroende på negativ förstärkning) är de som är olustdrivna – 
d.v.s. rädsla, panik/separationsångest och omsorg. Detta innebär att det antagligen bara 
är dessa tre emotionssystem som kan skapa en långvarig tvingande motivation när de 
frustreras och att motivation baserat på de andra emotionssystemen inte kan bli tvingande 
på samma sätt utan att motivationen antingen klingar av, av sig själv, eller så går den inte 
att frustrera eftersom det alltid finns något sätt att få utlopp för den.

Buck (1999) föreslår en uppdelning av emotioner utifrån om de fyller  individualistiska 
(egoistiska) eller  prosociala (samarbetsinriktade) funktioner. En anledning till  att  göra 
uppdelningen individualistisk-prosocial är att en sådan uppdelning, liksom uppdelningen 
i bra-dåligt, förkommer i en mängd sammanhang relaterade till personlighet. Ett exempel 
är  Saucier och Goldbergs (2001) beskrivning av faktoranalys  av karaktärsdrag (traits) 
uppdelade  på  två  faktorer  (där  de  hänvisar  till  Saucier,  2000)  som  handlar  om 
aktivitet/makt respektive  socialisering  vilket  kan  tolkas  som  individualistiskt  och 
prosocialt. Även den politiska uppdelningen i en individualistiskt inriktad höger och en 
kollektivistiskt  inriktad  vänster  kanske  kan  ses  som  ett  stöd  för  denna  uppdelning. 
Applicerat på emotionssystemen skulle  Sökande/eftertraktande,  Ilska och  Rädsla kunna 
ses som individualistiska och Sexuell lust, Omsorg, Panik/separationsångest och Leklust 
kunna ses som prosociala i sina funktioner.
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Tabell 1
Individualistiska och prosociala emotionssystem

Individualistiska Prosociala

Rädsla - Panik/separationsångest -/+
Ilska + Omsorg +/-
Sökande/eftertraktande + Leklust +

Sexuell lust +

Den delmodell som presenteras här är i huvudsak ett förslag och en hypotes om att en 
mängd olika personlighetsrelaterade fenomen kan undersökas utifrån en sådan här tabell. 
Detta baseras på att de flesta motivationsdrivna inlärningar kan antas baseras på någon 
eller några av dessa emotionssystem genom att de skapar drivkraften i inlärningen.

Mer stabila inlärda personlighetsmönster

Ett antagande här är, som redan framgått, att olustdriven inlärning som leder till  inlärd 
hjälplöshet eller långvarig låst  intern konflikt gör det mer troligt att en mer stabil inlärd 
personlighetspräglande  struktur  uppstår.  Även  undvikande av  en  potentiell 
inlärningssituation  beroende  på  negativ  förstärkning  kan  åstadkomma  mer  stabila 
strukturer.  Ett  annat  antagande  är  att  lustdriven  inlärning  inte  i  samma  utsträckning 
skapar  sådana  stabila  strukturer  eftersom  det  inte  finns  något  som  hindrar  fortsatt 
inlärning. T.ex. kommer inte ett uttömmande av alla beteendealternativ att leda till inlärd 
hjälplöshet  utan  individen  kan  helt  enkelt  släppa  det  och  göra  något  annat  istället 
eftersom lustdriven inlärning inte har samma tvingande karaktär som olustdriven sådan 
har;  det är  inte nödvändigt att uppnå målet  - bara önskvärt.  Undvikande av potentiell 
inlärningssituation uppstår inte heller lika lätt eftersom det inte finns något hinder för att 
prova något nytt även om det nuvarande beteendet fungerar bra - det går ju alltid att gå 
tillbaka till det gamla om det nya inte visade sig fungera lika bra. Därmed inte sagt att en 
lustdriven fungerande inlärning inte kan bli bestående utan att alternativ provas – t.ex. 
beskriver Dollard och Miller (1950) just hur incitament för ny inlärning minskar när ett 
beteende redan fungerar för att uppnå ett önskat mål, något de kallar inlärningsdillemmat. 
Oavsett  detta  så  är  möjligheten  ändå  mer  öppen så länge ingen olustdriven  inlärning 
hindrar  individen  att  ge  sig  in  i  en  inlärningssituation.  Ett  undantag  där  lustdriven 
inlärning kan bidra till att hindra fortsatt inlärning är när den fungerar som distraherande 
aktivitet vid  undvikande av  en  potentiell  inlärningssituation  (beroende  på  negativ  
förstärkning) där den lustdrivna inlärningen ytterligare förstärker undvikandet. Ett annat 
undantag kan vara om en färdighet eller strategi ger mycket framgång i många olika typer 
av  situationer  och  på  det  sättet  blir  ett  mer  generellt framgångsrecept.  Detta  kan 
antagligen göra att den blir väldigt vanemässig. Andra faktorer som bidrar till starkare 
inlärningar och därför stabilare strukturer är, som redan nämnts, att starkare vanor är mer 
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resistenta mot utsläckning än svagare samt att en vana blir starkare ju oftare den belönats, 
ju större belöningen är och ju starkare drivkraften är. Traumatisering är ett exempel på 
då drivkraften och (den uteblivna) belöningen är väldigt stark. Även tidigare erfarenheter 
av att inte ha belönats för försök spelar in och ett oregelbundet förstärkningsschema gör 
inlärningen  mer  resistent  mot  utsläckning.  Slutligen  antas  här  att  det  är  troligare  att 
tidigare inlärningar skapar mer stabila strukturer än senare, dels eftersom dessa i större 
utsträckning förblir omedvetna (vilket gör dem svårare att ändra) och dels eftersom de 
bildar en grund som senare inlärningar kommer att baseras på. Sammanfattningsvis kan 
alltså följande faktorer skapa mer stabil inlärning och därför vara intressanta att leta efter, 
t.ex. vid sökande efter vad som kan ha skapat ett personlighetsmönster:

• Olustdriven inlärning
• Inlärd hjälplöshet
• Intern konflikt mellan drivkrafter med negativ valens (olust)
• Undvikande av potentiell inlärningssituation (beroende på negativ förstärkning)
• Väl fungerande beteende (inlärningsdillemmat)
• Lustfylld  aktivitet  som  kan  fungera  som  distraherande  vid  undvikande  av 

potentiell inlärningssituation
• Generella framgångsrecept (färdigheter och strategier som ger fördelar i många 

typer av situationer)
• Starka vanor

o Belönats ofta 
o Stor belöning
o Stark drivkraft

• Inlärning som skett utifrån ett oregelbundet förstärkningsschema
• Tidiga inlärningar (i barndomen)

Tidig inlärning

Då tidig inlärning utgör en viktig faktor som kan skapa mer stabila inlärningar och detta 
(d.v.s. tidig inlärning) dessutom är något som alla individer som når vuxen ålder varit 
med om (till skillnad från en del andra faktorer som skapar mer stabil inlärning) finns det 
anledning att säga mer om det. Rädsla, ilska och sökande/eftertraktande finns antagligen 
utvecklade väldigt tidigt så att inlärning baserat på dessa system troligen sker, i stort sett, 
från födseln, vilket t.ex. borde innebära att (inlärd) hjälplöshet grundat i rädsla bör kunna 
läras in väldigt tidigt. Den mesta forskning som undersöker personlighetsformande tidig 
inlärning  verkar  dock  inrikta  sig  på  inlärning  driven  av  anknytning,  d.v.s. 
panik-/separationsångestsystemet. Framför allt görs detta inom anknytningsteori (se t.ex. 
Bowlby, 1982). Buck (1999) anser att anknytningsteori kan vara en hjälp vid analys av de 
sociala affekterna, t.ex. skuld, skam, stolthet, avund m.fl.

Bowlby (1982) menar att anknytning bl.a. fyller funktionen att trygga barnets överlevnad. 
Det innebär att det i första hand handlar om närhet till vårdgivaren. När närheten finns så 
kan  barnet  börja  utforska.  Utifrån  de  emotionssystem  som  föreslås  här  drivs 
anknytningen  från  barnets  sida  av  panik-/separationsångestsystemet.  När  tillräcklig 
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närhet  finns  drivs  det  utforskande  som  därigenom  blir  aktuellt  av 
sökande-/eftertraktandesystemet. Utifrån det synsätt som förs fram här innebär det att en 
avbruten  och  icke  återupptagen  anknytning  som  heller  inte  ersätts  med  någon  ny 
anknytning borde kunna leda till inlärd hjälplöshet. En relation där anknytningsfiguren är 
bestraffande så att närhet innebär rädsla borde kunna leda till en bestående intern konflikt. 
Om utforskande bestraffas borde domänen utforskande kunna drabbas av undvikande av 
den  inlärningssituationen  (domänen  utforskande)  genom  negativ  förstärkning.  Detta 
borde kunna leda till tre olika varianter av det Bowlby (1982) kallar otrygg anknytning.

En  stor  del  av  den  tidiga  barndomen  består  antagligen  av  ett  pendlande  mellan 
anknytning och utforskande. Mycket utforskande kommer att vara tillåten, men ibland 
kommer föräldrar och andra, av olika skäl (t.ex. för att skydda barnet), att försöka hindra 
barnets utforskande vilket kan leda till ilska (d.v.s. aktivering av emotionssystemet ilska) 
från barnets sida. Ett sätt för föräldrar och andra att hindra barnet att göra något oönskat 
eller  att  få  det  att  göra  något  önskvärt  är  att  villkora  anknytningen.  Mycket  av 
personlighetsformande  inlärning  kan  tänkas  ske  genom  den  här  dynamiken  mellan 
anknytning och utforskande samt ilska i syfte att få utforska. Bl.a kan  skam och  skuld, 
vilka  kan  antas  vara  viktiga  prosociala  känslor  främst  drivna  av 
panik-/separationsångestsystemet, antagligen tänkas utvecklas genom sådan här dynamik 
där anknytning upplevs som villkorad av barnet.

Barnet  behöver  hitta  lösningar  för  att  kunna  utforska,  drivet  av 
sökande-/eftertraktandesystemet, även då detta går emot föräldrarnas och andras vilja. Jag 
föreslår att sådana lösningar betraktas som individualistiska, lustdrivna  maktstrategier. 
Dessa är alltså ytterst drivna av sökande-/eftertraktandesystemet men kan också använda 
andra emotionssystem (t.ex. ilska) och funktionen är att hantera och ta bort sociala hinder 
för egna önskningar. Dessutom kan en funktion vara att använda andra människor som 
medel  för  ett  egoistiskt  mål.  Även  detta  räknas  till  individualistiska,  lustdrivna 
maktstrategier eftersom det främst drivs av sökande-/eftertraktandesystemet trots att det 
kan verka prosocialt eftersom det i så hög grad inbegriper andra människor. Slutligen kan 
även strategier som handlar om att dra sig undan från sociala samanhang för att kunna 
ägna  sig  åt  aktivitet  utifrån  sökande-/eftertraktandesystemet  räknas  hit  så  länge 
motivationen inte  grundas  i  interna konflikter  utifrån panik/separationsångestsystemet, 
d.v.s. att det inte är ett försök att hantera en prosocialt inriktad situation.

Valent (2007) menar att maktsträvan (”Competition/Struggle”) är något som förekommer 
hos  sociala  djur  där  hierarkier  etableras  och  att  beteenden  som  kan  tolkas  som 
maktsträvan och kamp om högre rang i flocken kan iakttas både hos människor och hos 
andra djur. Han tillskriver det känslor som avund, girighet och svartsjuka och menar att 
barn uppvisar det från cirka två års ålder. Vidare menar han att det här finns en typ av 
aggressivitet som, till skillnad från den aggressivitet som förkommer hos det han kallar 
”fight” (som verkar vara det samma som emotionssystemet ilska), utmärks av en ökning 
av det manliga könshormonet testosteron. Hjärnstrukturer som är inblandade är mediala 
preoptiska och mediala hypothalamiska områdena (Valent, 2007). Valents beskrivning, 
tillsammans med Panksepps (2006) påstående att dominans (som verkar vara samma eller 
liknande  det  Valent  beskriver  som maktsträvan)  är  en  möjlig  kandidat  till  att  kunna 
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utgöra  ett  eget  emotionssystem,  tyder  på  att  maktsträvan  kanske  är  ett  eget 
emotionssystem  eller  ett  biologiskt  system  som  ökar  sannolikheten  för  inlärning  av 
maktstrategier.

Barnet  kan  också,  vid  lite  högre  ålder  när  det  inte  längre  är  lika  starkt  drivet  av 
panik-/separationsångestsystemet behöva hitta lösningar för att få social närhet och skapa 
relationer.  Jag föreslår att  dessa lösningar betraktas som prosociala,  främst lustdrivna, 
men  även  olustdrivna,  samhörighetsstrategier.  Dessa  bör  ses  som  främst  drivna  av 
omsorg och leklust. Det olustdrivna hos samhörighetsstrategier bör alltså snarare handla 
om den typ av medkänsla omsorgssystemet står för än panik-/separationsångestsystemets 
olustdrift, vilka kanske inte skiljer sig i neurokemi men däremot i kognitivt fokus i och 
med att  omsorg handlar  om någon annan medan panik-/separationsångest  handlar  om 
individen själv.

Valent  (2007)  beskriver  en  samhörighetssträvan  (”Cooperation/Love”),  präglad  av 
ömsesidig altruism och frånvaro av hierarki, och menar att ett slags anknytande och en 
strävan efter  harmoni  mellan  individer  kan  observeras  både  hos  djur  och  människor. 
Denna harmonisträvan har vissa likheter med den anknytning som sker mellan mor och 
barn och även med den anknytning som sker vid parbildning och sex men skiljer sig 
också  från  dessa.  Han  beskriver  det  med  ord  som  tillit,  kärlek,  generositet  och 
ömsesidighet  och  menar  att  det  utvecklas  under  barnets  första  två  år.  Oxyticin, 
vasopressin,  opioider  och  serotonin  ökar  och  verkar  mellan  hypothalamus  och  ”the 
medullary source nuclei of the visceral vagus” (Valent, 2007). Valents beskrivning tyder 
på  att  samhörighetssträvan  kanske skulle  kunna vara baserat  på ett  biologiskt  system 
liknande  emotionssystemen,  men  det  kan  även vara  ett  fenomen  som helt  skapas  av 
inlärning eller ett mellanting mellan dessa alternativ.

Dessa  strategier  bör  ses  som  ideala,  eller  idébaserade,  i  bemärkelsen  att  de  inte 
nödvändigtvis  behöver  vara  möjliga  att  observera  eller  ens  existera  i  renodlad  form. 
Strategier  kan  antagligen,  i  praktiken,  ofta  vara  kompromisser  som  fyller  både 
individualistiska och prosociala behov. Det kanske inte alltid, eller ens oftast, är möjligt 
att i praktiken utröna i vilken mån en strategi fyller individualistiska respektive prosociala 
mål.  Uppdelningen  bör  ändå  vara  värdefull  och  kan  eventuellt  stödja  utvecklande  av 
metoder för att kunna utröna detta. Ett särskiljande bör kunna underlätta identifierandet 
av  i  vilken  mån  en  strategi  fyller  respektive  typ  av  behov  så  att  en  strategi  kan 
karaktäriseras  enligt  flera  kategorier.  Så  t.ex.  kan  en  resultatsträvan  både  fylla 
panik-/separationsångestdrivna  anknytningsbehov  och  sökande-/eftertraktandedrivna 
maktbehov.

Självförverkligande och transpersonellt behov

Vid en jämförelse med Maslows (1943) behovshierarki täcker inte de hittills beskrivna 
emotionssystemen  och  strategierna  det  Maslow  kallar  fysiologiska  behov  (”the 
physiological needs”). Dessa kan dock till stor del antas aktivera ilska eller rädsla om de 
inte uppfylls.  Det Maslow kallar  trygghetsbehov (”the safety needs”) kan också antas 
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aktivera  ilska  eller  rädsla  och  antagligen  också  handla  om  och  aktivera 
panik-/separationsångest. Behov av kärlek (”the love needs”) kan antagligen handla om 
vilken  som  helst  av  de  prosociala  emotionssystemen  och  troligen  också  aktivera 
samhörighetsstrategier.  Behov av aktning (”the esteem needs”) kommer antagligen att 
aktivera maktstrategier. Behovet av självförvekligande (”the need for self-actualization”) 
verkar  huvudsakligen  handla  om  att  sökande-/eftertraktandesystemet  får  fritt 
spelutrymme  utan  att  något  annat  emotionssystem  aktiveras  (eftersom  deras  mål  är 
uppnådda).  Jag tror dock att  ett  problem som kan dyka upp - även när det finns stor 
kompetens  och goda yttre  förutsättningar  att  tillfredställa  alla  behov – är  att  de olika 
behoven hamnar i konflikt med varandra så att individen behöver utveckla kompetens att 
kunna balansera olika behov mot varandra. Detta borde, i så fall, handla om kompetens i 
att  hantera  det  Festinger  (1957)  kallar  kognitiv  dissonans på  sätt  som möjliggör  att 
behoven i största möjliga utsträckning tillfredsställs även vid interna konflikter. Kognitiv 
dissonans  förefaller  vara  olustdriven  både  utifrån  hur  Festinger  beskriver  det  och 
subjektivt verifierbar erfarenhet samt fylla en intern individualistisk funktion - att slippa 
vara låst i intern konflikt mellan olika behov som annars kan hindra fortsatt agerande mot 
ett mål. Slutligen verkar det Maslow (1968) kallar  transpersonellt behov vara svårt att 
tolka utifrån de här föreslagna emotionssystemen och strategierna även om det kanske är 
besläktat  med  omsorgssystemet.  Transpersonellt  behov  verkar,  utifrån  Maslows 
beskrivning, vara prosocialt inriktat och lustdrivet.

Fördjupande delmodell

Utifrån  ovanstående  resonemang  föreslår  jag  här  en  utbyggnad  av  tabell  1  med 
maktstrategier,  samhörighetsstrategier,  kognitiv  dissonans  och  transpersonellt behov. 
Denna tabell går antagligen att bygga ut ytterligare. Kandidater är t.ex. dominans och 
avsky, vilka Panksepp (2006) nämner som möjliga emotionssystem. Även behov som kan 
tänkas ligga bakom värdeökning av sällsyntheter och behov att slutföra det som påbörjats 
är  exempel  på  kandidater.  De  här  uppräknade  emotionssystemen  fyller  dock  mina 
kriterier  för  den  här  uppsatsen  vad  gäller  hur  väl  underbyggda  de  är  samt  vilket 
förklaringsvärde de har. Elementen i tabellen är väldigt löst ordnade i något slags försök 
till  kronologi,  uppifrån och ner,  efter  när  de troligen biologiskt  mognar.  Försöket  till 
kronologi  ska  dock  ses  som  väldigt  skissartat,  d.v.s.  tabellen  är  i  första  hand  en 
sammanställning  av  emotionssystem,  strategier  och  övriga  behov  utifrån  deras 
hedonistiska valens och induvidualistiska/prosociala inriktning.
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Tabell 2
Individualistiska och prosociala emotionssystem, strategier och övriga behov

Individualistiska Prosociala

Sökande/eftertraktande +
Rädsla -
Ilska +

Panik/separationsångest -/+
Maktstrategier +

Omsorg +/-
Leklust +
Samhörighetsstrategier +/-

Kognitiv dissonans -
Sexuell lust +
Transpersonellt behov +

Inlärningar drivna av dessa emotionssystem, strategier och övriga behov bör kunna leda 
både  till  ”om…så…”-mönster  och  mer  generella  personlighetsmönster,  t.ex. 
karaktärsdrag.  Övergången  mellan  mer  specifika  ”om…så…”-mönster  och  generella 
personlighetsmönster bör även kunna vara flytande och bero på graden av generalisering 
som individen gör kring situationsvillkoret ”om…”. Om villkoret t.ex. är individens liv så 
kommer  alla  situationer  att  omfattas  av  inlärningen  medan  om  villkoret  är  väldigt 
specifikt  (t.ex.  närvaro  av  en  orm vid  ormfobi)  så  kommer  det  kanske  bara  omfatta 
väldigt sällsynta situationer. Skillnaden mellan ”om…så…”-mönster och mer generella 
personlighetsmönster består alltså i hur generell situationen som ”om…” syftar på är. I 
fallet att t.ex. väldigt många ”om…” för individen innebär potentiella möjligheter (d.v.s. 
”om  möjlighet  så…”)  så  är  mönstret  snarare  det  generella  personlighetsmönstret 
extraversion än ett ”om…så…”-mönster.

Ett antagande utifrån den här modellen är att både villkoret och beteendet i ”om…så…”-
mönster, oavsett generaliseringsgrad, är intimt kopplade till emotionssystem. Det innebär 
att villkoret kommer från stimulihierarkin och beteendet från responshierarkin vilka båda 
hänger samman med ett specifikt emotionssystem utifrån den kontext som skapats genom 
den inlärning  som hittills  skett.  Även de  kategoriseringar som görs  i  sammanhanget 
kommer  att  bestå  av  förväntningar  och  föreställningar  som skapats  genom det  filter 
emotionssystemet sätter tillsammans med den tidigare inlärning som skett utifrån detta 
emotionssystem  i  dessa  situationer.  Den  förväntning  som  hänger  ihop  med 
kategoriseringen  kommer  att  bero  på  tidigare  inlärning,  bl.a.  genom  att  det  resultat 
beteendet  gett  tidigare  kommer  att  vara  det  resultat  som  förväntas.  Det  filter 
emotionssystemet sätter kommer att vara en viss inriktning av uppmärksamheten samt 
bestå av olika exitatoriska och inhibitoriska kopplingar till andra kognitionssystem.
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Jag föreslår här att personlighetsmönster bör kunna analyseras utifrån vilken (1) primär 
drivkraft,  d.v.s.  vilket  emotionssystem (eller  möjligen  övrigt  behov,  d.v.s.  kognitiv 
dissonans eller  transpersonellt  behov),  som driver det,  vilken (2)  sekundär motivation 
detta resulterar i (då detta förekommer), t.ex. vilken makt- eller samhörighetsstrategi som 
används, vilka (3) stimuli som kan utlösa detta mönster samt något om vilka stimuli som 
är  mer  eller  mindre  sannolika  att  aktivera  mönstret,  d.v.s.  hur  stimulihierarkin och 
generaliseringen ser  ut,  vilket  (4)  beteende,  inklusive  aktuell  beteendehierarki,  som 
finns, vilket (5)  resultat beteendet leder till och vilken typ av  inlärning som har gjorts 
(t.ex. inlärd hjälplöshet, intern konflikt, undvikande av situation eller annan), vilka (6) 
kategoriseringar -  bl.a.  förväntningar,  föreställningar  och  uppmärksamhetsinriktning 
-inlärningen av mönstret gett upphov till samt de viktiga (7) kompetenser individen har 
tillgång till i situationen. Slutligen kan det, som tidigare nämnts, vara lämpligt att även 
analysera  fenomen  och  kategoriseringar  i  anknytning  till  (8)  självet  och  sociala  
relationer när det är viktigt för personlighetsmönstret. Sammanfattningsvis föreslås alltså 
en analys av:

1. Primär drivkraft (emotionssystem och övriga behov)
2. Sekundär motivation (makt- eller samhörighetsstrategi)
3. Stimuli och stimulihierarki (grad av generalisering)
4. Beteende och beteendehierarki
5. Resultat och inlärning (t.ex. inlärd hjälplöshet, intern konflikt eller undvikande av 

situation)
6. Kategoriseringar (förväntningar, föreställningar och uppmärksamhetsinriktning)
7. Kompetenser
8. Självet, sociala relationer och försvarsmekanismer/anpassningsmönster

Vid en analys är de viktigaste av dessa punkter antagligen vilken den primära drivkraften 
eller sekundära motivationen är, vilken och hur stor generalisering det rör sig om (vilka 
stimuli som utlöser mönstret) samt vilken  typ av inlärning (t.ex. inlärd hjälplöshet) det 
handlar om. De övriga punkterna bidrar främst till förståelse av dessa faktorer.

Som helhet påminner beskrivningen om Mischel och Shodas (1995) beskrivning av hur 
ett  ”om…så…”-mönster  kan  analyseras  utifrån  inkodningar,  förväntningar  och 
föreställningar, affekter, mål och värden, samt kompetenser och självreglerande planer. 
Det skiljer sig dock i betoningen av drivkraft (i form av emotionssystem) och att analysen 
bör utgå från och baseras på detta samt betoningen på analys av vad som har lärts in. 
Dessutom skiljer det sig genom förslaget att även mer generella personlighetsmönster kan 
analyseras  utifrån  detta  (då  dessa  kan  betraktas  som  ”om…så…”-mönster,  utifrån 
resonemanget ovan). Som helhet utgörs den fördjupande delmodellen av tabellen som 
kategoriserar emotionssystem, strategier och övriga behov samt detta förslag till analys 
av personlighetsmönster.  Personligheten som helhet  antas bestå av en samling ”om…
så…”-mönster vilka går att tänka på utifrån Minskys (1985) modell som beskriver psyket 
som en samling moduler (det som här kallas ”om…så…”-mönster) med olika uppgifter 
och mål vilka samarbetar, använder varandra och hindrar varandra i syfte att uppnå dessa 
mål.  Vilken  drivkraft  som  driver  en  sådan  modul  (”om…så…”-mönster)  ses  i  den 
fördjupande delmodellen som centralt.
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Den fördjupande delmodellen och personlighetsrelaterade mönster

För att förtydliga den fördjupande delmodellen kommer jag att applicera den på några 
olika  teoriers  beskrivningar  av  skilda  personlighetsrelaterade  mönster.  Analysen 
avgränsas till att gälla emotionssystemen och strategierna, d.v.s. punkt ett och två i listan 
ovan. De analysmöjligheter övriga punkter erbjuder kommer inte att användas här.

Telic/prevention och paratelic/avancemang.

Apter (2001) beskriver  två förhållningssätt  han kallar  ”telic”,  som präglas av att  vara 
oros-undvikande,  seriös  och  målinriktad,  och  ”paratelic”,  som  präglas  av  att  vara 
spänningssökande, lekfull och aktivitetsorienterad. Higgins (1997) beskriver två sorters 
regleringsfokus,  som  påminner  om  Apters,  vilka  han  kallar  preventionsfokus 
(”prevention  focus”),  som  handlar  om  trygghet  och  ansvar,  och  avancemangsfokus 
(”promotion focus”), som handlar om åstadkommande och belöningssträvan. Detta pekar 
på  två  sätt  att  närma  sig  resultatinriktad  aktivitet.  Telic/prevention  bör,  enligt 
delmodellen, antagligen vara mer drivet av panik/separationsångest (samt kunna hänga 
samman med skam,  skuld och självkänsla)  och kanske handla om att  undvika att  bli 
negativt bedömd utifrån ett eventuellt misslyckande, d.v.s undvika ett hot mot anknytning 
(t.ex.  då denna är villkorad till  framgång),  medan paratelic/avancemang bör vara mer 
drivet av sökande/eftertraktande, t.ex. utveckla en eftersträvad kompetens (som går att se 
som något, för individen, generellt värdefullt i sig själv) eller bara ”ha kul”.

Behov.

Murray (1938) listar 20 behov, vilka togs fram bl.a. genom en intensiv och utförlig studie 
av 50 män i collegeåldern.  Det har gjorts flera försök att organisera behoven i Murrays 
lista utifrån olika kategorier. En vanlig och väl underbyggd sådan är uppdelningen i de 
två dimensionerna maktsträvan - som innefattar behoven ”dominance”  (att kontrollera, 
påverka och styra andra samt dominera och ha makt över andra), ”exhibition” (att hetsa 
upp, förbluffa, chocka, underhålla, imponera eller göra intryck på andra - att vilja synas) 
och ”defendence” (att försvara sig mot kritik och klander, rättfärdiga sig och försvara sin 
ära) - och harmoniseringssträvan - som innefattar behovet ”affiliation”, d.v.s.  att vinna 
tillgivenhet, vara nära och umgås med andra på ett angenämt sätt samt att knyta an, knyta 
vänskapsband eller  få tillhöra (Winter,  1996).  Maktsträvan och harmoniseringssträvan 
verkar  vara  identiska  med,  eller  ligga  väldigt  nära,  det  jag  här  kallar  maktstrategier 
respektive  samhörighetsstrategier.  Även  ”Autonomy”  (Murray,  1938),  d.v.s.  att  göra 
motstånd mot tvång, kontrollförsök och restriktioner - självständighet eller oberoende kan 
enligt min definition vara en maktstrategi om den är driven av sökande/eftertraktande. 
”Autonomi”  kan  dock  antagligen  även  vara  driven  av  panik/separationsångest och 
handlar då troligen mer om att försöka hantera stress genom att undvika situationer där 
ens beteende eller prestation bedöms (d.v.s. att frigöra sig från bedömningssituationerna, 
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även  om  detta  bedöms  som  dåligt,  upplevs  som  mindre  smärtsamt  än  alternativet). 
”Rejection” (Murray,  1938), d.v.s. att utestänga, utesluta, överge eller ta avstånd ifrån 
någon man ogillar - att avvisa, kan antagligen också vara en maktstrategi när det är drivet 
av ilska men kan antagligen också vara drivet av panik/separationsångest och då vara ett 
sätt att stärka sina band med den grupp man tillhör.  På liknande sätt som ovan kan de 
andra  behoven  Murray  (1938)  beskriver  kopplas  samman  med  någon  eller  några  av 
strategierna eller emotionssystemen.

”Harmavoidance” (Murray, 1938) - att undvika eller undfly smärta, skada, sjukdom och 
död, är antagligen drivet av  rädsla.  ”Aggression” (Murray,  1938), d.v.s. att  bekämpa, 
slåss,  attackera,  skada  eller  döda  en  annan  individ  drivs  av  ilska. 
Panik-/separationsångestsystemet driver antagligen flera olika, av Murray identifierade, 
behov.  ”Abasement”  (Murray,  1938),  d.v.s.  att  acceptera  eller  passivt  kapitulera  inför 
ödet, oförrätter,  beskyllning,  kritik eller  bestraffning och ”Deference” (Murray,  1938), 
d.v.s. att beundra, stödja och ivrigt underkasta sig någon annan samt att undfalla eller 
foga  sig  är  sådana  behov  som  antagligen  drivs  av  panik-/separationsångestsystemet. 
Detta gäller även ”Succorance” (Murray, 1938), - att bli omhändertagen, vårdad, stöttad 
eller  beskyddad  av  en  annan,  sympatisk,  människa  samt  ”Infavoidance  (inferiority 
avoidance)” (Murray,  1938), d.v.s. att  undvika eller  undfly förödmjukelse,  förlägenhet 
eller förakt samt hålla sig till regler och undvika klander.

Även sökande/eftertraktande driver antagligen flera behov. ”Sentience” (Murray, 1938) - 
att  eftersträva  och  njuta  av  sinnesintryck  och  ”Understanding”  (Murray,  1938)  -  att 
analysera, kategorisera och generalisera händelser samt utveckla teorier, söka kunskap, 
vara  nyfiken,  ställa  frågor  och  söka  svar  drivs  antagligen  av  sökande/eftertraktande. 
Detta gäller även ”Play” (Murray, 1938), d.v.s. att göra saker för att ha kul, underhållning 
eller förströelse utan annat mål. ”Play” kan antagligen, när den är socialt inriktad, också 
drivas av leklust.

”Nurturance” (Murray, 1938), d.v.s. att sköta om, stödja, skydda eller ta hand om någon 
annan,  behövande  -  att  vårda  drivs  av  omsorgssystemet.  Sexuell  lust driver  ”Sex” 
(Murray, 1938) - att bilda erotisk, sexuell relation med någon annan). ”Order” (Murray, 
1938), d.v.s. att arrangera, organisera, balansera eller ordna saker – noggrannhet, är lite 
svår att kategorisera men kan antagligen ibland vara en trygghetsstrategi och är i så fall 
drivet  av  rädsla men  kan  antagligen  även  drivas  andra  emotionssystem  som  t.ex. 
panik/separationsångest (kopplat till  skam). ”Counteraction” (Murray,  1938), d.v.s. att 
komma över svaghet, hinder, rädsla och misslyckande genom att samla kraft och kämpa 
vidare trots svårigheter – viljestyrka verkar kunna vara drivet av ilska som syftar till att 
åstadkomma resultat.

”Achievement” (Murray, 1938) - att åstadkomma något svårt, uppnå en hög kvalitet eller 
överträffa  andra  samt  att  prestera  eller  bemästra,  är  ett  behov  som  ligger  nära 
telic/prevention och paratelic/avancemang (beskrivna ovan) vilket tyder på att det, utifrån 
ett drivkraftsperspektiv, inte är bara ett behov utan snarare, åtminstone, två samt att det 
som sagts om telic/prevention och paratelic/avancemang även gäller dessa två varianter 
av  achievement  som  behov.  Achievement  kan  alltså  antagligen  vara  drivet  av  både 
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panik-/separationsångestsystemet (telic/prevention) och  sökande-/eftertraktandesystemet 
(paratelic/avancemang)  (då  bemästrande  utgör  ett  egenvärde).  Dessutom  kan  det 
antagligen vara en maktstrategi och då handla om tävlan.

Kanske behovet av åstadkommande (”achievment”), eller resultatsträvan, också pekar på 
ett  möjligt  eget  emotionssystem  –  eller,  åtminstone,  ett  nedärvt  system  som  ökar 
sannolikheten  att  utveckla  sådana  strategier.  Valent  (2007)  beskriver  resultatsträvan 
(”Goal Achievement/Assertiveness”) som något som har rötter i jakt, arbete och kamp för 
att skaffa mat, skydd och territorium. Beteenden som verkar drivna av resultatsträvan där 
individen fortsätter att sträva efter ett visst mål förekommer hos både djur och människor 
och ibland fortsätter denna strävan trots stora hinder och motgångar, varför det kan ses 
som en drivkraft som möjliggör ihärdighet.  Han menar att det rör sig om en form av 
aggression som innefattar känsla av vilja, styrka och kontroll. Han refererar vidare till 
Shaikh, Brutus, Siegel och Siegel (1985) som hävdar att aggression vid jakt är kopplat till 
aktivitet i laterala perifornicala hypotholamus, ventrala PAG samt ventrala och laterala 
tegmentala  områdena.  Vidare menar  han att  det  förekommer  ökade nivåer  av E, NE, 
kolestorol och fettsyror. Oavsett om den resultatsträvan Valent beskriver utgår från ett 
eget biologiskt system, är ett helt inlärt fenomen eller något mellanting (t.ex. biologisk 
priming) så verkar det kunna ha kopplingar till emotionssystemen sökande/eftertraktande 
och ilska.

Nära  resultatsträvan  ligger  också  strävan  efter  kompetens.  Det  som  sägs  ovan  om 
resultatsträvan och behov av åstadkommande kan också sägas om kompetenssträvan och 
behov av kompetens.  Med andra ord kanske även kompetenssträvan drivs av ett  eget 
emotionssystem eller  ett  nedärvt  system som –  i  så  fall  antagligen  tillsammans  med 
sökande/eftertraktandesystemet  -  ökar  sannolikheten  för  att  individen  ska  eftersträva 
kompetens. Oavsett vilket verkar det, om det är ett eget system av något slag, kunna ha 
kopplingar  till,  eller  stora  likheter  med,  emotionssystemet  sökande/eftertraktande. 
Kompetens påminner också om sådant som kan aktivera sökande/eftertraktandesystemet i 
det att det är en resurs som bör vara attraktiv för individen.  Det skiljer sig dock från 
mycket av det som kan aktivera sökande/eftertraktandesystemet i det att kompetens inte 
är  något materiellt  som finns utanför individen,  att  det inte kan förbrukas och att  det 
nästan inte kan förloras (annat än genom skador, sjukdom eller liknande).

Modellen i relation till befintliga personlighetsteorier

Modellen  (i  sin  helhet,  d.v.s.  den  övergripande  modellen  tillsammans  med  den 
fördjupande  delmodellen  med  stöd  av  hjälpmodellen)  betonar,  liksom  psykodynamisk 
teori, inlärning baserat på motivation grundad i biologiska drivkrafter. Modellen liknar 
också psykodynamisk teori i det att inlärning i barndomen ses som potentiellt viktig då 
den ofta skapar mer stabila personlighetsmönster jämfört med senare inlärningar. Dock 
betonas  inte  sexualdriften  på  samma  sätt  i  modellen  utan,  när  det  gäller  inlärning  i 
barndomen,  verkar  snarare  panik/separationsångest  (anknytningsbehov)  och 
sökande/eftertraktande och ilska vara de viktigaste.  Sexualiteten blir viktig först i  och 
med puberteten. Modellen har också med interna konflikter som en möjlig inlärning som 
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kan bidra till  mer stabila personlighetsmönster,  men lyfter även fram ytterligare några 
som  inte  finns  i  psykodynamisk  teori,  t.ex.  inlärd  hjälplöshet.  Beskrivningen  av 
dynamiken mellan panik/separationsångest och sökande/eftertraktande tillsammans med 
ilska  samt  utvecklande  av skam-  och skuldkänslor  kopplat  till  detta  ger  en alternativ 
beskrivning av framväxt av det som i psykodynamisk teori kallas överjag – ett alternativ 
som kanske kan ses som mer grundat i empiri (emotionssystemen). Slutligen beskriver 
modellen  mer  övergripande  flera,  för  psykodynamisk  teori,  viktiga  element  –  t.ex. 
försvarsmekanismer,  utveckling,  sociala  relationer,  självet  m.m.  -  utifrån  hur  de 
dynamiskt förhåller sig till  varandra och till andra element vilket bör kunna underlätta 
fortsatt integrering.

Betoningen  på  inlärning  har  modellen  också  gemensam  med  inlärningsteori.  Dock 
modifieras här, den inom inlärningsteori vanliga, synen på människan som ett oskrivet 
blad  (tabula  rasa),  framför  allt,  genom  att  modellen  tar  med  vilka  drivkrafter  som 
möjliggör  inlärning  genom  belöning/bestraffning  samt  något  om  vilka  gränser  för 
inlärning det sätter. Inlärningsteori betonar också observerbart beteende som det (enda) 
som bör studeras. I modellen ges inte beteende en sådan särställning utan även andra data 
bör kunna bidra till kunskap. Dock lyfter modellen fram beteende som ett av de element 
som samspelar för att skapa personlighet.

Inom social-kognitiv teori har en mängd olika fenomen studerats, t.ex. självuppfattning, 
motivation,  emotioner,  interna konflikter  (kognitiv  dissonans), inlärning,  beteende och 
sociala relationer, vilka har tagits med i modellen, åtminstone genom att de övergripande 
beskrivs utifrån de samband de har till varandra och andra element.

De karaktärsdrag som beskrivs av traitteori kommer till uttryck i form av beteende och i 
och med att det (d.v.s. beteende) finns med som ett element i modellen så täcks därmed 
den aspekten av traitteori. Intressantare är kanske att försöka applicera den fördjupande 
delmodellen på några karaktärsdrag för att säga något om hur inlärning av dessa kan ske.

Inlärning av extraversion kan t.ex. antagligen ske genom upprepade framgångar med att 
uppnå  mål  baserade  på  sökande-/eftertraktandesystemet  som  leder  till  en  stor 
generalisering om möjlighet att uppnå det man vill. Sådan framgång kan antagligen också 
baseras  på  en  eller  flera  mer  grundläggande,  generaliserbara  strategier  drivna  av 
sökande-/eftertraktande.  Neurotisism kan  antagligen  bl.a.  läras  in  genom  inlärd 
hjälplöshet  baserad  på  rädsla  eller  panik/separationsångest  där  en  stor  generalisering 
gjorts t.ex. beroende på att inlärningen är väldigt tidig (t.ex. kanske en tidig traumatisk 
erfarenhet av anknytning kan generaliseras till alla anknytningssituationer, d.v.s. kanske, 
i någon mån, de flesta relationer).  Öppenhet kan antagligen läras in genom upprepade 
framgångar  med  att  uppnå  mål  baserade  på  sökande-/eftertraktandesystemet  genom 
beteenden  med  mer  öppet  sökande.  Skötsamhet kan  antagligen  läras  in  baserat  på 
panik/separationsångest  (kanske  upplevd  som skam och  skuld)  som en  framgångsrik 
strategi  t.ex.  då  anknytning  i  någon  mån  är  villkorad.  Inlärning  av  vänlighet kan 
antagligen  ske  genom  upprepade  framgångar  med  att  uppnå  prosociala  mål  genom 
samhörighetsstrategier.
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Evolutionär-biologisk teori representeras i modellen genom att evolutionen, biologi, den 
biologiska utvecklingen m.m. finns med som element. Dessutom baseras den fördjupande 
delmodellen  på  Panksepps  (2006)  beskrivning  av  sju  grundläggande  nedärvda 
emotionssystem, varför delar av evolutionär-biologisk teori får ses som väldigt central i 
modellen.

Humanistisk-existentialistisk  teori,  slutligen,  är  kanske  den  teori  som  har  behandlats 
minst  i  modellen.  Ett  visst  stöd  för  integrering  med  andra  teorier  ges  dock  av  att 
utveckling  och  självet  finns  med  som  element.  Maslows  (1943)  behovshierarki  har 
behandlats mer utförligt.

Svar på de inledande frågorna

I  inledningen  ställdes  frågorna;  ’i  viket  avseende  och  på  vilket  sätt  är  varje  enskild 
individ, i olika avseenden, både är lik alla andra människor, lik vissa andra människor 
och helt olik alla andra människor?’ (McAdams & Pals, 2006) samt ’hur blir människor 
sådana de är och hur förändras de (hur kan de förändras)?’ (Baumeister & Tice, 1996).

Utifrån modellen är varje enskild individ lik alla andra människor genom det biologiska 
ursprung denne delar med alla andra människor vilket bl.a. innebär att individen i stora 
drag kommer att förändras under uppväxten enligt samma plan som alla andra människor 
(t.ex. växa, bli könsmogen m.m.), har en biologi som kan utsättas för samma typer av 
direkt  påverkan  som  alla  andra  människors  (t.ex.  skada,  droger  m.m.)  samt  har  en 
förmåga  till  motivationsdriven  inlärning  baserad  på  de  sju  emotionssystemen.  Varje 
enskild individ är lik vissa andra människor genom likheter i hur de biologiskt utvecklats 
(d.v.s. liknande genetiska egenskaper som inte delas av alla människor, t.ex. ADHD), 
genom att deras biologi förändrats på liknande sätt (t.ex. ådragit sig samma typ av skada) 
eller genom att de gjort liknande inlärningar. Varje enskild individ är helt olik alla andra 
människor genom det som är biologiskt unikt hos dem, genom att de varit med om helt 
unika förändringar i biologin eller genom unika inlärningar.

Människor blir sådana de är genom sitt biologiska ursprung, sin historia vad gäller direkt 
förändring av biologin samt vilka inlärningserfarenheter de gjort. Människor förändras 
genom de  förändringar  som naturligt  sker  genom den biologiska  utvecklingen,  direkt 
påverkan på biologin eller genom inlärning. Dessutom kan givetvis även kombinationer 
av detta förekomma, t.ex. en specifik biologisk förändring tillsammans med en inlärning. 
Sådana kombinationer kan också bidra till unika och delade särdrag.

Sammanfattning

Övergripande modell

En övergripande modell  för integrering av befintliga personlighetsteorier  och stöd för 
studie av personlighet  har presenterats.  Modellen beskriver hur personligheten formas 
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och  omformas  av  individens  biologiska  utveckling (t.ex.  växande  och  könsmognad), 
direkt  påverkan  på  biologin (t.ex.  droganvändande  och  skador)  och  inlärning.  En 
grundläggande  utgångspunkt  är  evolutionen och  den  mänskliga  biologi som  skapats 
genom  denna.  Modellen  beskriver  också  samband  mellan  olika  element  (förutom 
evolutionen  och  biologi)  -  t.ex.  personlighet,  beteende,  situation,  utveckling,  självet, 
sociala konstrukt,  försvarsmekanismer m.m.  -  som kan  anses  viktiga  i  de  befintliga 
teorierna.  Elementen  drivkraft och  inlärning betonas  särskilt  och  en  fördjupande 
delmodell beskriver olika sätt dessa kan samverka och skapa motivationsdriven inlärning.

Fördjupande delmodell (motivationsdriven inlärning)

Den  fördjupande  delmodellen  beskriver  hur  motivationsdriven  inlärning  kan  skapa 
”om…så…”-mönster  av  olika  generaliseringsgrad  –  från  väldigt  avgränsade  (t.ex.  en 
fobi) till väldigt generella (t.ex. karaktärsdrag som extraversion). Sådana mönster föreslås 
kunna analyseras utifrån primär drivkraft (emotionssystem och övriga behov),  sekundär 
motivation (makt- eller samhörighetsstrategi),  stimuli och  stimulihierarki (grad  av 
generalisering),  beteende och  beteendehierarki,  resultat och  inlärning (t.ex.  inlärd 
hjälplöshet,  intern  konflikt,  undvikande  av  situation  m.m.),  kategoriseringar 
(förväntningar, föreställningar och uppmärksamhetsinriktning), kompetenser samt självet, 
sociala relationer och försvarsmekanismer/anpassningsmönster. Viktigast av dessa antas 
vara;  primär drivkraft och  sekundär motivation, hur stor  generalisering det rör sig om 
(omfattning av ”om…så…”-mönster) samt vilken typ av inlärning det handlar om.

Primär drivkraft och sekundär motivation.

Primär  drivkraft  och sekundär  motivation  kategoriseras  efter  hedonistisk  valens  (lust- 
eller olustdriven vilket symoliseras med ”+” respektive ”-” efter begreppen nedan), samt 
individualistisk eller prosocial inriktning. Till de individualistiska, primära drivkrafterna 
räknas  emotionssystemen  sökande/eftertraktande  (+),  rädsla (-)  och  ilska (+)  samt 
fenomenet (d.v.s. inget emotionssystem) kognitiv dissonans (-). Maktstrategier (+) räknas 
som individualistisk sekundär motivation. Till de prosociala, primära drivkrafterna räknas 
emotionssystemen  panik/separationsångest (-/+),  omsorg (+/-),  leklust (+)  och  sexuell 
lust (+) samt fenomenet  transpersonellt behov (+).  Samhörighetsstrategier (+/-) räknas 
som prosocial sekundär motivation.

Typ av inlärning.

Vissa typer av inlärning antas mer sannolikt kunna skapa stabila ”om…så…”-mönster 
som,  genom att de är mer stabila, i större utsträckning kan komma att betraktas som 
personlighetstypiska.  Typer  av  inlärning  som  tenderar  att  kunna  bli  mer  stabila  är; 
olustdriven inlärning,  inlärd hjälplöshet,  intern konflikt mellan drivkrafter med negativ 
valens  (olust),  undvikande av  potentiell  inlärningssituation  (beroende  på  negativ 
förstärkning), väl fungerande beteende (inlärningsdilemmat), lustfylld aktivitet som kan 
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fungera  som  distraherande vid  undvikande av  potentiell  inlärningssituation,  generella 
framgångsrecept (färdigheter  och  strategier  som  ger  fördelar  i  många  typer  av 
situationer),  starka vanor (kopplat till att de belönats ofta, att belöningen varit stor och 
drivkraften stark), inlärning som skett utifrån ett oregelbundet förstärkningsschema samt 
tidiga inlärningserfarenheter (i barndomen).

Avslutande kommentarer

Finns det några dikotomier  som för människor,  subjektivt,  utgör större eller  viktigare 
generaliseringar  än  uppdelandet  i  bra-dåligt  (gott-ont),  individualistisk-prosocial 
(egoistisk-altruistisk)  och jag-världen (i  kategorin världen ingår underkategorin ’andra 
människor’  vilket  ofta  är  viktigare  än  någon  annan  aspekt  av  världen)?  Den  här 
presenterade modellen, och särskilt den fördjupande delmodellen, baseras till stor del på 
uppdelningen  individualistisk-prosocial  och  den  hedonistiska  uppdelningen  bra-dåligt, 
medan uppdelningen jag-världen bara behandlas övergripande, t.ex. i beskrivningen av 
självet  och  sociala  konstrukt.  Uppdelningen  jag-världen,  eller  åtminstone  aspekter  av 
denna dikotomi, finns dock implicit i uppdelningen individualistisk-prosocial och har i 
den  bemärkelsen  behandlats  i  den  fördjupande  delmodellen.  Eftersom en  stor  del  av 
modellen  i  grunden  baserats  på  dessa  dikotomier  är  en  fråga  förstås  ifall  det  finns 
ytterligare  viktiga  dikotomier  som skulle  vara  värdefulla  att  studera  och  utgå  från  i 
personlighetssammanhang?

En förhoppning med modellen som uttrycktes i inledningen var att den kommer att kunna 
öka  möjligheten  att  förstå  individer så  djupgående,  komplett  och  precist  som det  är 
möjligt, vilket Shoda och Mischel (1996) föreslagit som mål för personlighetsteori. Om 
modellen  ökar  möjligheten  till  förståelse  så  kommer  detta  i  så  fall  bero  på  fortsatt 
integrering vilken i bästa fall påbörjats i och med den här modellen. Några sätt att gå 
vidare med sådan integrering skulle  kunna vara att  fördjupa förståelsen av hur direkt 
påverkan  på  biologin  kan  förändra  personligheten  på  motsvarande  sätt  som  den 
fördjupande  delmodellen  här  syftat  till  att  förtydliga  hur  inlärning  kan  förändra 
personligheten. Ett annat sätt att gå vidare skulle kunna vara att hitta sätt att empiriskt 
testa sådant som här föreslagits, t.ex. aspekter av motivationsdriven inlärning kopplad till 
personlighet.

I inledningen nämndes också den klassiska berättelsen om sex blinda män som känner på 
en elefant som en liknelse för de stora, befintliga personlighetsteorierna. Förhoppningsvis 
har den modell som här presenterats gett en bild som mer påminner om elefanten eller 
åtminstone gett större möjlighet att genom vidare forskning och integrering kunna börja 
få en skymt av elefanten.
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