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Personlighed og performance får langt fra sam-
me opmærksomhed i den nordiske akademiske

psykologi som i det private erhvervsliv. Her er det
især i større private virksomheder helt naturligt at
forholde sig differentialpsykologisk og eventuelt an-
vende personligheds- og intelligenstest HR-strate-
gisk. 

Dét stod mig klart, da en gruppe nye kolleger på
et universitet, som en del af vores ph.d.-intropro-
gram, skulle give sparring på min projektbeskrivelse.
Lektoren, der skulle styre processen, kunne knapt
styre sig selv: Præmissen, at personlighedstest kan
differentiere individer og spejle grader af fem univer-
selle træk, var stærkt provokerende. Stemningen blev
heller ikke bedre af, at jeg, i forbløffelsen over at
skulle forsvare fundamentale elementer i mit design,
fik sagt, at jeg tænkte mit projekt som en art oplys-
ningsprojekt: Jeg ville jo bare vide om erhvervstest,
som lovet af udbyderne, kan prædikere lederes per-
formance i en dansk kontekst? Men dét var et norma-
tivt projekt, og jeg måtte få styr på mine erkendelses -
interesser – som vakte fascistiske associationer! Fa-
scist var måske sat på spidsen fik jeg dog forhandlet
mig frem til. Men det var da noget Helmuth Nyborg-
artet, var det ikke?!

DET DIFFERENTIALPSYKOLOGISKE 
MENNESKESYN 
Psykologien er blot én af flere socialvidenskaber,
som har menneskets forskelligt konstruerede grund-
lag at leve livet på som sin genstand, det være sig fx
kulturelt, politisk og religiøst. Psykologiens ’helt
eget’ derimod er genstandene personlighed og intelli-
gens forstået som nogle universelt gældende indivi-
duelle forskelle. Det var Darwins halvfætter, Francis
Galton, der grundlagde det såkaldte differentialpsy-
kologiske paradigme, som ovennævnte Nyborg i dag
er en sjælden repræsentant for. Dette da Galton i
mid ten af 1800-tallet etablerede metoder til at kvanti-
ficere sådanne træk, som på den ene side gør os alle
sammenlignelige (alle mennesker kloden rundt har fx
intelligens og temperament), men også differentiere -
de (vi besidder begge dele i forskellige grader). Ana-
logt til så mange andre menneskelige egenskaber
som fx højde (alle har en højde – men vi er ikke alle
lige høje), er grundlaget yderligere, at træk er nor -
mal fordelte egenskaber. Dette sammenligneligt med
at danske mænd gennemsnitligt er 181 cm høje,
sand syn ligheden for tilfældigt at møde en der er 7 cm

højere (188 cm) eller lavere (174 cm) er stort set ens,
70% ligger inden for dette ’normal-område’ og blot
2,5% bliver enten under 167 cm eller over 195 cm.
Normalfordelingsfænomenet forklarer differential -
psykologer typisk evolutionært. Teorien går at netop
gruppen af personer med potentialet til at realisere
den observerede spredning, har været i stand til at re-
producere sig selv; det har tilsyneladende været en
gruppemæssig fordel med gener der (med nutidens
kost) har ført til et flertal af godt 180 cm høje mænd,
men også at have noget diversitet og alle højder re-
præsenteret helt ned til 160 cm og op til 210 cm. De
blot 150 cm og hele 220 cm høje individer antages
derimod at have haft begrænset succes med at vide-
rebringe deres gener. 

Med samme ’klokke-fordelingskurve-figur’ som
baggrund, konstruerer differentialpsykologerne intel-
ligens- og personlighedstest, der modsat højde, skal
måle nogle indre og ikke direkte observerbare dispo-
sitioner. Formålet med intelligenstest er at måle ev -
ner til at håndtere kompleksitet – menneskers
kapacitet for informationsbehandling. Herhjemme
klumper vi os i sådanne test omkring gennemsnitligt
100 IQ-point: 70% af os scorer i intervallet 85-115,
og blot godt 2,5% henholdsvis under 70 eller over
130. Og på samme vis operationaliseres i personlig-
hedstest fx temperament (typisk benævnt som følel-
sesmæssig balance eller neuroticisme). Som et
kontinu um med flertallet hverken som meget æng-
stelige eller meget rolige typer. Og dette forklares ty-
pisk adfærdsgenetisk med, at ingen af delene har
været en evolutionær fordel at have med sig i sin
ekstreme form; hverken den der end ikke turde be-
give sig ud og samle føde, eller vedkommende der
knapt mærkede frygt i mødet med farligt bytte, blev
gammel nok til at sikre sit afkoms overlevelse (Net-
tle, 2011). 

De fleste af os er med denne figur ikke så speci-
elle endda, men mere eller mindre gennemsnitlige –
og så alligevel differentierede fra hinanden og ikke
med ens muligheder. Fx forudser man med den i er-
hvervslivet anvendte differentialpsykologi, at job-
kandidaten med mindre IQ og mere temperament
end gennemsnitligt vil være prædisponeret for fiasko
i en professionel rolle med høje kognitive og følel-
sesmæssige krav (Smith & Smith, 2005), som fx le-
derrollen typisk er det. Og måske er det grund-
læggende derfor, at der blot er én universitetsansat
psykolog i landet, der vedkender sig at være diffe-
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mellem pigernes brystvorter.1) Ifølge Nyborg selv var
der tale om en politisk motiveret hetz til forsvar for
ideen om mennesket som et overvejende samfunds-
skabt væsen; herunder at der ikke skulle være hormo-
nelle forskelle kønnene imellem. Og dette på bekost -
ning af universitetets klassiske oplysningsdyd (Ny-
borg, 2011). 

En lignende oplevelse fylder for den amerikanske
professor i Organizational Behavior, Howard
Schwartz (1997). Han er ikke differentialpsykolog,
men anser som psykoanalytiker også individets ad-
færd som medieret af indre strukturer. Hans analyse
lyder, at universitetet førhen var at sammenligne med
over-jeg’et: Rigtig og forkert afgjordes med refe-
rence til en objektiv ekstern verden, og straf fulgte
den, som lod sig selvhenføre af private værdier eller
primitive følelser. Men hvor faderen repræsenterer
over-jeg’et, beklager han, at der med Derrida, Fou-
cault, Lacan, Lyotard og andre postmodernister og -
strukturalister er sket en opløsning af en: 

… objektiv ekstern verden. Viden er kun sprog
og sprog refererer kun til andet sprog. Ideen, at
der eksisterer en ekstern verden, er associeret
med patriarkatet, som anvender denne til kvin -
deundertrykkelse, og undertrykker og marginali-
serer det spontane, det organiske, det feminine.
(p. 136)

Schwartz (1997) forklarer skyggesiderne af en sådan
udvikling med, at: 

… under over-jeg’et, centreres debatten omkring
spørgsmålet om, hvad der er sandt, og hvilke
handlinger som er de rigtige at igangsætte.
Under ur-moderens herredømme, bliver det et
spørgsmål om, hvem der er god. Formålet her-
med er at vise, at ens modstander er ond (i dette
tilfælde racist, sexist, homofob, og den slags), og
at man selv er god. (p. 143) 

Således er det en anden form for politisering, som
Schwartz og Nyborg taler om, end den typiske pro-
blematisering af, hvorledes New Public Management
har medført en glidning fra et interesseløst grund-
forskningsideal, til at staten i dag, via strategiske
forskningsprogrammer, påvirker universiteterne 
(Pedersen, 2012; Madsen, 2012). De er muligvis
nemme at provokere og komme i konflikt med, 
men ikke alene om observationen, at der på universi-
teterne hersker uformel censur. Fx konstaterer den

rentialpsykolog. For ham at se, kan det dog ikke lyk-
kes at skabe lige muligheder for ’det gode liv’, uden
at forholde sig til de veldokumenterede sammen-
hænge imellem individuelle forskelle i IQ og aspek-
ter som skolesucces, ægteskabelig status og døde-
lighed. I hans perspektiv må man i bestræbelserne på
at skabe ’det gode samfund’ derfor have fokus på at
sikre jobs uden et for højt kompleksitetsniveau, hvor
også de mindre godt begavede kan lykkes (Lind &
Vaaben, 2012). Menneskesynet her, synes ikke desto
mindre vanskeligt foreneligt med vores humanisti-
ske kultur, lig heds idealet og ideen om det frie indi-
vid. Og sammen vævet hermed eksisterer der i so -
cialvidenskaberne (og humaniora) en veletableret
skepsis overfor tanken om at kvantificere og årsags-
forklare psykisk liv. For sådan et nomotetisk videns -
ideal, rettet imod at etablere år sagssammen hænge og
forudsigelse, synes at komme i strid med det idio-
grafiske perspektiv: Ide en om at individer er unikke
(der findes ikke to som er ens), dynamiske (bliver til
i kraft af både de res fortid og hvordan de vælger at
håndtere livet i de res nutid og fremtid) og må forstås
holistisk (som ik ke-reducer bare helheder). De kvan-
titative metoder er således blevet problematiseret for
at have fremmedgørende, stigmatiserende og deter-
ministiske konsekvenser for individerne som beskri-
ves og forklares hermed (Gott lieb, 2016).

UETISK ELLER POLITISK UKORREKT?
En mere specifik årsag til at differentialpsykologien
sine steder ligefrem tabuiseres, er at perspektivet
ikke blot er blevet udviklet på baggrund af en inter-
esse i individuelle forskelle, men i høj grad også via
sammenligninger befolkningsgrupper imellem.
Grunden til, at jeg ikke skulle have det godt med at
blive sammenlignet med Nyborg, er at han på et
tidspunkt blev landskendt for konklusionen, at kvin-
der gennemsnitligt scorer otte IQ-point færre end
mænd i G-faktor-intelligenstest (Nyborg, 2005), og
siden også for at være blevet suspenderet fra sit
virke som professor i udviklingspsykologi ved Aar-
hus Universitet på baggrund af anklager om bevidst
at have anvendt statistiske metoder vildledende og
fortiet væsentlige bias. Herunder, at det empiriske
grundlag var ikke-repræsentativt; børn og unge som
havde indvilget i at få taget blodprøver og lade sig
fotografere nøgne. Der blev endda tegnet et billede
af, at Nyborg personligt, og med skumle motiver,
skulle have målt drengenes penisser og afstanden
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amerikanske professor i educational psychology
Linda Gottfred son (1997) i forbindelse med bestræ -
belserne på at etablere et bredt funderet manifest
vedrørende 
’Mainstream Science on Intelligence’:

Socialt og politisk pres, både internt og eksternt
i forhold til intelligensfeltet, gør forskerne tilba-
geholdende med at dele deres konklusioner frit.
Over en tredjedel af de som afviste at under-
skrive ’Mainstream-udtalelsen’ udtrykte årsager
hertil som signalerede sådan modstand. (p. 20)

Tilsvarende problematiserer sociologerne Kempner,
Perlis & Merz (2005) på baggrund af et fænomeno-
logisk interviewstudie af 41 akademiske forskere, at:

… uformelle restriktioner er mere fremher-
skende og gennemtrængende end formelle 
restriktioner. Selvom formelle restriktioner med-
fører videnskabelige bias – ved at påvirke hvad
der studeres og hvordan – så er disse relativt
transparente og modtagelige over for politiske
forandringer. Uformelle restriktioner deri -
mod, kan være kulturelt indgroede og resistente
over for forandring, og efterlader få markører
for en vurdering af, hvorledes de spiller ind. 
(p. 854)

Som eksempel på ’forbidden knowledge’ nævnte
flere af de interviewede (Kempner, Merz, & Bosk,
2011) sociologerne Herrnstein & Murrays (1994) fa-
møse mediebasker, The Bell Curve. Et studie, hvori
forfatterne argumenterede for, at intelligensforskelle
(fx mellem racer) forklarede socioøkonomisk status,
ikke omvendt. Dét førte til følelsesladede kontrover-
ser og en bred mistænkeliggørelse af intelligens -
forsk  ningen. Men siden altså også til at 52 profes so -
rer gav følgeskab til Gottfredsons initiativ som skul -
le evidensbasere polemikken. Blandt andet skrev de
her under på, at sorte amerikanere gennemsnitligt
scorer lavere i intelligenstest end hvide, og at socio -
økonomisk status og andre miljømæssige faktorer
forklarer noget af variansen men arvelighed angive-
ligt en større del. En observation, som Jensen (1969/
72) havde været den første til at dokumentere, også
med offentlig furore til følge. Omvendt tilsluttede
mere end 1.000 akademikere sig dengang, at “alle
mennesker er blevet udstyret med den samme intelli-
gens”. Dette i en ’Resolution against Racism’ trykt i
New York Times (i Nyborg, 2011, s.255).

FORSKNING OG FASCISME
Med Schwartz’ udmærkelse af over-jeg’ets funktion
går trådene tilbage til Freud (1913/1948, 1929/1983)
og teorien om, at tabuer tjener en samfundsmæssig
funktion; de giver sammenhængskraft og tøjler sam-
fundstruende destruktive drifter. Hvad der ligner 
irrationel angst, har en latent mening. Og med Ny -
borgs forskning er logikken lige til. For videnssam-
fundet rummer talrige eksempler på, at især mindre
bemidlede er blevet misbrugt i ’oplysningens tjene-
ste’. Fx har psykisk syge, kriminelle, fattige (sorte)
terminale kræftpatienter og militærpersonale i ’land
of freedom’ helt frem til 1970’erne lagt krop til for-
søg med radioaktiv bestråling. Modernitetens viden-
skabelige paradigme har yderligere været misbrugt
til at retfærdiggøre totalitære regimer med værre
menneskelige konsekvenser, end selv de store religi-
oner forud for Oplysningen forårsagede (Res nik,
2009). Når Nyborg (1975) reagerer voldsomt på,
hvad han kalder ’social-reduktionismen’ og kaster
lys på sin kulturs tabuer, kæder han det sammen
med en frygt for berufsverbot. Herunder Stalin, der
ikke blot stimulerede forskning møntet på at under-
grave ideen om det biologiske menneske og ego-
isme og besiddertrang som naturgivne aspekter ved
vores væren. Han fordrev, diagnosticerede, fængs-
lede og myrdede tilmed forskere som vedholdte ue-
nighed heri. Alt dette med biologen Lysenko som
rollemodel, der via forsøg på at bevise, at rug kan
transformeres til hvede og hvede til byg, mente at
kunne tilbagevise Darwins evolutionsteori (Resnik,
2009). 

Når Nyborg i visse kredse karakteriseres fascisto-
idt2), er dette oplagt associeret til andre fatale histori-
ske erfaringer. For Hitler legitimerede (modsat Sta -
lin) sit idégrundlag via biologisk forskning. Han gav
læger og biologer frie hænder til at slå syge og han-
dicappede ihjel, skulle dette være præmissen for at
bevise raceforskelle, og forskere, der kunne påvise
den ariske overlegenhed, havde kronede dage. Dette
lige indtil krigen var tabt vel og mærke, og at Nürn-
berg-processen førte til dødsstraf for 16 tyske læger
(Müller-hill, 1988). Kort tid efter vedtog det interna-
tionale samfund verdens første etiske kodeks for
forskning, Nürnberg-kodekset fra 1947. Fremadret-
tet skulle individets ukrænkelighed beskyttes, blandt
andet via krav om frivillighed og informeret sam-
tykke, samt normen at forskningen skulle have et
klart samfundsopbyggeligt rationale (Rendtorff,
2014). Og på den baggrund er det oplagt, at i hvert
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fald Nyborgs (2012) seneste publikation –’The
Decay of Western Civilization: Double Relaxed Da-
rwinian Selection’– provokerer. For det vækker race-
hygiejniske associationer, når Nyborg her evidens -
baserer observationen, at de dummeste kvinder, heri-
blandt en væsentlig mængde ikke-vestlige immigran-
ter, får flest børn, og at den vestlige befolknings
intelligens som konsekvens heraf gennemsnitligt vil
falde med 1,5 IQ-point pr. tiår. For førnævnte Galton
pionerede desværre ikke blot interessante metoder til
at kvantificere psykiske egenskaber. Han bidrog også
med ideen om eugenik. Som var det et landbrug,
skulle staten ved hjælp af lovgivning, herunder brug
af tvangssteriliseringer af ’de mindre egnede’, ’for-
fine sin avl’. Og dette perverteredes som bekendt
yderligere i den nazistiske ideologi til at omfatte et-
niske udrensninger. Så også denne gang har kritikken
været pertentlig. For der stilles skærpede krav til
kontroversiel forskning, og Nyborg er blevet gået
efter i sømmene i en grad, hvor han nu har skullet
forsvare sig imod anklager om plagiat, vildledning
og manipulation af data samt uretmæssig angivelse
af forfatterrolle.

REALITETSTESTNING SKAL TIL
Nyere videnskabsetiske manifester handler i høj grad
om, hvorvidt forskerens undersøgelser og fund er re-
producér- og falsificérbare (van Witteloostuijn,
2015; Munafò et al., 2017). Modsat mange af sine
fagfællers forskning egner Nyborgs nomotetisk orga-
niserede metode sig til sådan efterprøvning. Det ville
næppe være en mulig ambition at reproducere fx de
seneste 100 artikler i den danske journal Psyke &
Logos, hvori de fleste er teoretisk eller kvalitativt ba-
serede. I internationalt regi derimod har Open Sci-
ence Collaboration (2015) gjort denne øvelse. Dette
med afsæt i et sample af 2008-artikler fra tre store
journals. Studiet tyder på, at op imod 50% af de i
psykologien rapporterede effektstørrelser må frygtes
at være overrapporteringer, samt at godt 50% af fa-
gets publicerede primærstudier må antages at være
falsk positive. Yderligere må det i en evaluering af
psykologiens videnskabelige status på dette tids-
punkt i fagets udviklingshistorie påregnes, at stør -
stedelen af psykologiske forskere sandsynligvis har
været involveret i tvivlsom forskningspraksis, og én
ud af ti endda introduceret falske data (John, Loe -
wenstein, & Prelec, 2012). Herved ikke sagt, at psy-
kologien er en pseudovidenskab. Men vi må erken -
de, at tidens peer-review-praksisser ikke kan erstatte

sund skepsis, og at faget, og videnskab i det hele
taget, ikke altid er effektivt selvkorrigerende (Stro-
ebe, Postmes, & Spears, 2012). Fx skulle der gå en
år række og minimum 55 uredelige publikationer, før
det blev af sløret, at der lå fabrikerede data bag den
hollandske professor i socialpsykologi, Diederik Sta-
pels, kometkarriere og opsigtsvækkende fund; fx at
kvinder der tager deres ægte mands efternavn lider
en social deroute (de opleves mere afhængige, min-
dre intelligente og kommer til at tjene mindre) og at
kødspisere er mere selviske end vegetarer (kød er
dyrere end grøntsager og giver en, især for usikre
personer, besnærende følelse af overlegenhed) 
(Kuschel, 2017). 

På den ene side undergraver polemikken omkring
Nyborgs forskning ideen om, at det at gå kvantitativt
til værks annullerer ideologi; Nyborg forekommer i
den grad drevet af en personlig motiveret kamp
imod ”… forsøg på at stoppe undersøgelser eller di-
skussioner eller på at forholde lægmanden i et demo-
kratisk samfund retten til at vide” (Nyborg, 1975,
s.123). På den anden side understøtter casen para-
doksalt, at de kvantitative idealer besidder helt fun-
damentale fordele, når det kommer til få falsificeret,
akkumuleret og evalueret viden. Man kan dår ligt
’fakta-tjekke’ fx hermeneutikken eller poststruktu -
 ralismen3); reproducere sådanne analyser og derved
afprøve disse på fælles kriterier for uredelighed, og
for om de eventuelt måtte gøre sig skyldige i:

1)  Uoplyst konstruktion af data eller substitution
med fiktive data.

2)  Uoplyst selektiv eller skjult kassation af egne
uønskede resultater.

3)  Uoplyst usædvanlig og vildledende anven-
delse af statistiske metoder.

4)  Uoplyst ensidig eller forvredet fortolkning af
egne resultater og konklusioner.

5)  Plagiering af andres resultater eller publikati-
oner.

6)  Uretmæssig angivelse af forfatterrolle, titel
eller arbejdssted.

7)  Afgivelse af urigtige oplysninger om viden-
skabelige kvalifikationer. (Ministeriet for Vi-
denskab, Teknologi og Udvikling, 2009)

Men det kan man med Nyborgs kvantitativt baserede
bidrag, hvad der også blev grundlaget for, at Udval-
gene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed
(UVVU) i den første sag, trods forskellige knaster,
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måtte give klagerne uret, men i forbindelse med
’The Decay of Western Civilization’, påpegede uop-
lyst konstruktion eller substitution med fiktive data.4)

TIL FORSVAR FOR TEORIEN 
OM PERSONLIGHED
Idealet på mit institut er idiografisk, ikke nomote-
tisk. Omdrejningspunktet er at forstå det særegne
ved at være et menneske via kvalitative metoder,
ikke at (årsags-)forklare det menneskelige via al -
men gørende og kvantitativt funderede tilgange.
Sidstnævnte mistænkeliggøres sågar etisk. Men at
en videnskabelig metode i sig selv skulle kunne
være fascistisk, er fordrejet. Det kan til gengæld en
given erkendelsesinteresse, hvorfor kravet om at re-
flektere over og redegøre for de mulige etiske følge-
virkninger ved en given forskningsplan omvendt er
rationelt. 

Formålet med min egen ph.d. er at bidrage med
differentialpsykologisk viden. Herunder blandt andet
at anvende metoder og generere fund, som kan efter-
prøves. Naturligvis spiller samfundsforhold (som i
marxistiske/strukturalistiske teorier) og sproget (som
i poststrukturalismen) også ind på vores psykiske
liv. Men mit fokus er ikke desto mindre klassisk per-
sonlighedspsykologisk og antagelsen om, at vores
tilværelser også differentieres på baggrund af indivi -
duelle strukturer af følelser, tanker og adfærd. Her-
under at forskellige personer agerer forskelligt i ens-

artede situationer – fx i rollen som ledere af syge -
plejersker på et hospital – og dette med forskellige
resultater til følge. 

Teorien om personlighed er intuitiv, hvorfor det i
praksis aldrig kommer på tale fx at trække lod imel-
lem flere (alle fagligt set kapable) jobkandidater.
Lægmand oplever, at personlighedsbegrebet kvalifi-
cerer beslutninger om, hvem der skal lede. Beslut-
ninger herom skal tages, og individuelle forskelle
medtænkes, uanset om man er enig i, at det gode
samfund må baseres på et lighedsideal. Ansvarligt er
derfor, at psykologerne påtager sig ansvaret som
eksperter med evidensbaseret viden om personlig-
hed. Det ville være uretfærdigt at lade det være op til
halvstuderede røveres anvendelse af differentialpsy-
kologernes teorier og metoder. Ikke kun for de
’falsk-negative’, der ikke kan være tjent med at blive
valgt fra på et usagligt grundlag, men især i forbin-
delse med de ’falsk-positive’, som ender med et an-
svar, de ikke burde have haft. Dog skal valget jo
træffes. Så hvis personlighedsteori, som undersøgt
og beskrevet af arbejdsomme begavelser som Jung,
Allport, Cattell, Eysenck og Costa & McCrea kan
være med til at kvalificere vores beslutninger, ville
det være uetisk ikke at applicere paradigmet. Dette
især i udvælgelsen af ledere, der jo får afgørende be-
tydning, ikke blot for jobkandidaten selv, men for
medarbejdere, kunder, ejere og samfund i det hele
taget.
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Samme argument kunne føres for intelligens som
generelt forudsiger job-performance (Neisser & Ot-
hers, 1995; Schmidt & Hunter, 1998). Men modsat
de bedste personlighedstest, som ikke diskriminerer
imod bestemte etniske grupper, vil anvendelsen af
G-faktor-test generelt forfordele hvide over sorte,
hvis beslutninger træffes alene på dette grundlag
(Hogan, Hogan, & Roberts, 1996). Yderligere er
det en decideret fortvivlende oplevelse at blive af-
vist på baggrund af sin intelligens, som stabiliserer
sig i løbet af barndommen, for siden ikke at ændre
sig meget. Vi ved ikke meget om, hvordan lav in-
telligens hos voksne hæves, og den er i vores sam-
fund så godt som aldrig en fordel at have med sig
(Gottfredson, 1997). Knap så problematisk er deri-
mod oplevelsen af at få afvist sin ansøgning om
ansættelse som afdelingssygeplejerske på baggrund
af at være mere venlig og følsom, end godt er, når
det kommer til at trives og lykkes med lederopga-
ver som at ’rydde op i en rådden arbejdskultur’.
For personligheden har man med sig på godt og på
ondt. Og netop disse karakteristika vil meget vel
være en fordel i andre sammenhænge, evt. i rollen
som udviklingssygeplejerske i naboafsnittet, hvori
empatisk engagement kunne være netop det, der
skal til for at få stimuleret den rette kultur for faglig
udvikling.

Angsten for at min forskning skulle føre til, at
alle ledere ender med at være ens, og at døren
smækkes for bestemte typer af personer, er over-
dramatiseret. I undtagelsesvise tilfælde, hvor ansø -
gerfeltet er stort, anvendes allerede cut-off-scores,
og individer screenes ud alene på baggrund af en
given testscore, alt imens den ansættende virksom-
hed herved kan siges at homogenisere sin leder-
gruppe. Dette fuldstændig som når man til visse
jobs end ikke kan indlevere sin ansøgning, foruden
at kunne ’afkrydse boksen’ for at have gennemført
en mellemlang eller lang uddannelse. Når det er
sagt, anvendes testene i forbindelse med lederud-
vælgelse sædvanligvis anderledes. Ansøgerne til le-
derstillinger er i praksis sjældent flere end, at det er
en anden grovsortering som sker. Én del af feltet
ryger ud på baggrund af ansøgning, CV og uddan-
nelse. En anden tager test i forbindelse med at være
blevet kaldt til samtale. Og denne lille gruppe er nu
ikke længere ’en bunke ansøgninger’ og ’personlig-
heds-typer’; de er ansøgere – unikke personer, som
på baggrund af en række data, der efterprøves i
sam talen vurderes holistisk. Og man skal bestemt

være opmærksom på, at personlighedsbegrebet ikke
får for stor vægt. Mere interessant end selve testpro-
filen (grader og kombinationer af forskellige træk)
er trods alt, med hvilken kløgt og modenhed kandi-
daten i andre konkrete sammenhænge har håndteret
de personlighedsmæssige styrker og svagheder, som
testbesvarelsen indikerer, at vedkommende har med
sig. For når feltet er snævret ind til få, tør vi ikke
længere lade statistikken være definerende og risi-
kere at frasortere ’undtagelsen’. Hvis en given kan-
didat ifølge testen fx skulle være meget tempera -
ments fuld, så udfordres hun på dette, og det tjekkes
med referencerne, om hendes adfærd er blevet ople-
vet humørsvingende og flyvsk, eller om renommeet,
hun efterlader sig, er et andet. Alle er på dette sted i
processen lederpotentiale, ingen kategoriserede som
’ikke-egnede’. Og i stedet for at bruge al energien på
bekymringen for at personlighedsbegrebet ’smækker
døre i’ og homogeniserer, kan denne optik oplagt ud-
vide det sædvanlige (nærmest lukkede) system af
ansøgere, der med baggrund i fordums ledererfaring
søger lederstillingerne – og får dem. Uanset at leder -
erfaring ofte er en fordel, når det er en lederrolle der
skal bestrides, er langt fra alle i det typiske asøger-
felt først og fremmest motiverede af at skabe resul-
tater som optimerer udbyttet af de investerede skat-
 tekroner. Tværtimod tæller det sædvanligvis perso-
ner som er ledere mest for deres egen skyld, og til
tider endda grundet manglende engagement i selve
hovedopgaven. Én bærende drivkraft kunne (på ho-
spitalerne) i stedet være at opnå 8-16- og kontor -
agtige arbejdsforhold. En anden kunne være at opnå
status. Ingen af delene er i dag tilstrækkeligt, hvor-
for det i stedet ville være forfris kende at få spottet
personer som grundlæggende er drevet af opgaven i
sig selv, men af samme årsag skal overtales til at for-
lade deres specialistrolle, hvor de oplever at kunne
gøre en forskel ’nu og her’. For hovedopgaven og
patienten/kunden som de gerne vil gøre en forskel
for, kan i store virksomheder synes langt væk, når de
i stedet skal bruge tid på at forhandle alverdens mere
eller mindre professionelle agendaer ved møder og i
den direkte personaleledel se. Men de der ikke kan
holde ud, når private motiver står i vejen for den op-
timale arbejdsgang, besidder sædvanligvis en inter-
essant kapacitet. De fylder ikke et personligt hul ud
med lederrollen, men lederrollen ud med deres per-
son, når de, i deres stræ ben efter at forbedre tingenes
tilstand, trækker på forskellige menneskelige egen-
skaber i forskellige situationer. Netop de skal udvæl-
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vant. Fx er det ikke rationelt, men udtryk for split -
ting i den gode gamle god-ond-figur, når det fortsat
svæver i luften, at Nyborg i egen høje person skulle
have vurderet børnenes pubertetsstadie, herunder
målt drengenes penisser mv. Realiteten er, at drenge-
nes penisser slet ikke måltes, og at det var skole-
læ ger og professionelle fotografer der foretog data-
ind samlingen som ellers beskrevet i Tanner-White-
house Pubertal Staging-metoden. Dette for de godt
og vel 50% af deltagerne der sammen med deres fo-
rældre gav samtykke hertil, og helt i tråd med hvad
der var forhåndsgodkendt af etisk komite og de lo-
kale skolemyndigheder. Alligevel er den sociale
konstruktion, hvori Nyborg reduceres til fusker,
netop blevet kanoniseret i bogen ’Psykologer på af-
veje’ (Kuschel, 2017). Dét sagt, er det ikke hetz, at
vi er mange som oplever det skummelt, at vi ikke fra
start af var oplyste om, at statistikeren bag analy-
serne i ’The Decay of Western Society’, er Jørgen
Ebbe Vig: Medstifter, økonom og statistiker for et
stærkt indvandrerkritisk politisk foretagende, Den
Danske Forening. Biologi er en realitet, men det er
vores tankevækkende historiske erfaringer med den
politiske anvendelse af netop adfærdsgenetikken
også.

Troels Gottlieb er PhD-studerende ved Institut for Mennesker
og Teknologi, Roskilde Universitet og konsulent tilknyttet 
HR & Organisationsudvikling Bispebjerg og Frederiksberg
Hospital.

NOTER:
1. Nyborg polemikken kan følges i sådan lys via hjemmesiden eu-

genik.dk, hvorimod Nyborgs eget perspektiv er at finde på hel-
muthnyborg.dk

2. Kolleger har bl.a. insinueret at Nyborg er klanmedlem, pædofil
og i indirekte forbindelse til Breiviks attentat.

3. Hvor Staples uredelighed stadfæstedes og endda førte til 120 ti-
mers samfundstjeneste, så var fysikeren Alan Sokals fupnum-
mer, hvori kvantefysikken umiddelbart understøtter
postmodernismens kritik af de klassiske idealer om den objek-
tive søgen efter sandhed, næppe blevet afsløret, havde han ikke
selv gjort dette. Med ’Transgressing the Boundaries: Towards a
Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity’, havde Sokal
(1996) uden problemer, fået publiceret hvad der faktisk blot var
skrevet som ”… syntaktiske korrekte sætninger, uden nogen som
helst mening”, en parodi simpelthen (Sokal, 1998). Og dette
ifølge ham selv, med citater af notabiliteter som Derrida, Dele-
uze, Lacan og Latour som de endda allermest fjollede elementer

4. Siden har Vestre Landsret ”givet Helmuth Nyborg medhold i, at
han ikke har begået videnskabelig uredelighed i forbindelse med
den videnskabelige artikel” (http://ufm.dk/aktuelt/pressemedde-
lelser/2016/vestre-landsret-giver-helmuth-nyborg-medhold-i-
sag-mod-uvvu)

ges som de ’særligt egnede’ og autoriseres til at sikre
patienter, pårørende og personalets behov (Gottlieb
& Klewe, 2015).

TIL SAMFUNDETS BEDSTE ER 
DEN LOGISKE PRÆMIS
Principielt kunne Nyborg have sat sig for at falsifi-
cere en undertrykkende myte om, at mænd skulle
være klogere end kvinder, for siden at sidde tilbage
med dilemmaet om, hvad han skulle stille op med
modsatte og derved kontroversielle data. Men tilsy-
neladende er han idealist; imperativet er oplysning,
og eventuelle mellemregninger i forhold til hvad
hans forskning kan bruges til, holdes ude af kalku-
len. Men hvad har Nyborg egentlig opnået herved?
Ja, tabuer vedrørende intelligens synes i hvert fald
ikke at være blevet mindre af, at han har insisteret på
at belyse sin genstand via et deskriptivt ideal og ge-
netiske, kønnede og racemæssige vinkler. Selv om vi
ikke taler om det, ved vi i forvejen godt, at det er
ressourcetungt at give immigranter den nødvendige
opmærksomhed, for at deres deltagelse i vores sam-
fund skal lykkes. Måske er der således ikke andet at
hente end stigmatisering ved at bryde netop dette
tabu. Med mindre altså at man vitterlig skulle ville
bru ge evidensen til en politisk kampagne for på
anden vis fx at modvirke bestemte befolkningsgrup-
pers forplantning og/eller flugt fra etniske udrens-
ninger. Men en sådan konklusion ville være i strid
med Nyborgs egen formulerede bekymring for de-
mokratiet og i stedet være et skridt i retning af fa-
scisme. Således ligner det, at Nyborgs arbejde mest
af alt giver gode betingelser for racistisk propa-
ganda, og dårlige for den som måtte ville identifi-
cere sig som differentialpsykolog. 

Uanset at det første møde med mit universitet var
en bizar oplevelse, må det akademiske logos i nogen
grad inkorporere et ethos. Nürnberg-kodeksets for-
dringer til en demokratisk videnskabeliggørelse af
verden udvikledes af en grund og er fortsat relevan -
te. At forskningen som rettesnor skulle tjene sam-
fundets bedste via designs som medfører mindst
mulige gener for de berørte individer (i Shuster,
1997), er en logisk konsekvens af vores historiske
erfaringer. Forskere må indgå i en fortløbende mo-
ralsk diskussion med sig selv og sine omgivelser,
herunder skele til, hvilke konsekvenser frembringel-
sen af en given viden må spekuleres at kunne få. 

Nyborgs fortolkning, at politisk hetz har tabuise-
ret det differentialpsykologiske perspektiv, er rele-
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