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Sammanfattning 
 
Denna studie har haft till uppgift att studera narcissism och aggression. Tidigare 
forskning har visat att låg självkänsla korrelerar med aggression. Senare forskning visar 
på motsatsen att en hög instabil uppblåst självkänsla (narcissistisk) har ett samband med 
aggression. Detta eftersom personer med en narcissistisk personlighet är lätta att 
förolämpa och att de när de upplever att deras ego hotat, svarar med ett aggressivt 
beteende. I studien undersöktes också om människor med höga narcissistiska värden 
också är orealistiskt optimistiska och har en orealistisk syn på sig själv och sin kontroll 
över världen. Även skillnader mellan kön och narcissims undersöktes. 
 
Studien innehöll 26 kvinnor och 25 män. De fick fylla i formulär med påståenden som 
mätte narcissism och optimism. De fick skriva ett stycke om ett starkt ämne. Dessa 
essäer bedömdes senare av som de leddes att tro en person i ett annat rum. Här skedde 
manipulationen av egot genom att undersökningsledaren fyllde i positiv kritik till 
hälften av respondenterna och negativ till andra hälften. Efter att fått tillbaka det som de 
skrivit med antingen positiv eller negativ feedback fick de rätta ett glosprov som de 
trodde var gjort av den person som gett dem feedback. Detta glosprov innehöll felaktiga 
ord, felstavade och helt rätta ord. 
 
Det som studien ville undersöka var om personer med höga narcissistiska värden skulle 
rätta stängare och ge fel även åt ord som var felstavade. Denna studie är en replikation 
av ett experiment gjort av Baumeister och Bushman (1998). Deras experiment hade 
inget glosprov utan innehöll en datorsekvens där respondenten kunde bestraffa den 
andre (som inte heller här existerade) med att bestämma hur länge den andre skulle höra 
ett starkt ljud när denne svarat fel. 

 
Denna studie uppvisade inte ett likadant resultat som tidigare studier. Inget samband 
återfanns mellan ett hotat ego och aggression.  Inga skillnader mellan kön och 
narcissism uppvisades. Studien visade inte heller på ett samband mellan optimism och 
narcissism.  
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Abstrakt 
 
Denna studie syftar till att studera narcissism och aggression. Tidigare studier har visat 
att dålig självkänsla orsakar våld och aggressivitet. Senare undersökningar visar 
motsatsen, att aggressiva människor har höga tankar om sig själva och därför reagerar 
aggressivt när deras ego är hotat. Studien innehöll 26 kvinnor och 25 män. Studien 
undersökte om personer med höga värden på narcisisstskalan skulle vara aggressivare. 
Om höga värden på optimist bias som mäter orealistiska tankar om sig själv och sin 
kontroll över världen skulle korrelera med narcissism. Skillnader i aggression och 
narcissism mellan könen prövades. Denna undersökning visar inte samma resultat som 
senare forskning om ett hotat ego som källa till aggression. Inga skillnader mellan 
könen uppvisades. Inget samband fanns mellan narcissism och optimism. 



 

 4

Tack 
 
Jag vill tacka min handledare Anna-Carin Jonsson för att hon varit så positiv och 
uppmuntrat mig. Tack Anna-Carin för att du har haft en sådan tro på mig, för att inte 
tala om tålamod… 
 
Jag vill även rikta ett stort tack till mina assistenter, Per-Urban Lindström och Anette 
Karlenström som bistått mig med den praktiska delen vid datainsamlingen. Utan er hade 
det varit svårt att genomföra experimentet. 



 

 5

     Denna uppsats syftar till att belysa om det finns något samband mellan aggression 
och narcissism. Nyare forskning visar att personer med en ostabil och uppblåst 
självkänsla (narcissistisk) ofta reagerar med hög aggressivitet när deras ego är hotat 
(Anderson & Bushman, 2002). Narcissisten ser sig själv som överlägsen alla andra och 
att denna överlägsenhet ger dem rätt till ett speciellt bemötande från andra (Bishop & 
Lane, 2002). Eftersom de inte alltid får det bemötande som de förväntar sig av andra är 
de lätta att förolämpa. Det verkar alltså finnas ett samband mellan narcissim och 
aggression, eftersom narcissistiska personer reagerar med aggressivitet, när de upplever 
att deras överlägsna ställning har blivit ifrågasatt eller hindrad på något sätt 
(Baumeister, Boden & Smart, 1999). Ytterligare en undersökning görs i studien, av 
optimism, för att se på vilket sätt optimism och narcissism står i relation till varandra 
och för att se om höga värden på narcissistskalan och höga värden på optimist bias, 
tyder på att narcissten är orealistiskt optimistisk. Optimist bias är ett test som mäter 
tendenser hos människor att ha en övertro på att händelser ska ha en positiv utgång och 
samtidigt underskatta nöjligheten att händelser kan få en negativ utgång. (Wenglert & 
Rosen, 2000). 
 
     Om man ser till skillnader mellan kön och aggressivitet, så skiljer sig män och 
kvinnors aggressiva tendenser, speciellt när det gäller de mest våldsamma beteenden 
som mord och svåra övergrepp. Jämför man manliga och kvinnliga mördare i USA så 
går det en kvinnlig mördare på tio manliga (Anderson & Bushman, 2002). Även studier 
i laboratorier visar på skillnader mellan män och kvinnors aggressivitet. När kvinnor 
och män uttrycker sin aggression som genom att till exempel att slå till en 
familjemedlem, attackera någon verbalt eller genom att kasta saker så är det ingen 
skillnad emellan könen visar studier av Björkqvist White & Kowalski (citerad i 
Helikama, Myllynemi & Liebkind, 2004). 
 
 
Aggression 
 
     Aggression är ett komplext fenomen och många försök att förklara det på teoretisk 
väg har gjorts. Enligt den sociala inlärningsteorin så lär vi oss aggressivitet av vänner, 
föräldrar och vår kultur, precis som vi lär oss andra sociala beteenden Bandura, Mischel, 
Mishel & Shoda (citerat i Anderson & Bushman, 2002) Ur ett fysiologiskt perspektiv 
beror aggression på orsaker så som avvikelser i hjärnan, hormoner eller andra fysiska 
tillstånd (Bernstein, Srull & Wickens, 1991). Det är viktigt när man ska förklara 
aggression att skilja mellan självhävdelse, aggression, våld och oavsiktlig skada 
(Anderson & Bushman, 2002). 
 
     Aggression är vilket beteende som helst som riktar sig mot en annan individ med en 
direkt avsikt att orsaka skada. Tilläggas bör att förövaren måste tro att beteendet 
kommer att skada målet och att målet är motiverat att undvika beteendet från förövaren 
(Bushman & Anderson, 2001; Baron & Richardson, 1994; Berkowitz, 2001; Geen 
2001). 
 
     Fientlig aggression har historiskt beskrivits som impulsiv, tanklös och oplanerad. 
Den drivs av ilska och dess ultimata motiv är att skada, den uppstår som en reaktion på 
en upplevd provokation (Anderson & Bushman, 2002).  



 

 6

     Instrumental aggression är däremot när ett mål ska uppnås och för att nå det målet så 
för det med sig att någon kommer att skadas, men målet i sig är inte att göra någon illa 
visar tidigare studier av Berkowitz, Geen (citerad i Anderson & Bushman, 2002) 
 
     Att skada någon oavsiktligt är inte en aggressiv handling eftersom den inte är 
avsiktlig. Även skada som uppkommer på grund av oavsiktlighet genom hjälpfullt 
agerande är inte heller aggressivt, exempel på detta kan vara en tandläkare som hjälper 
en person att laga dennes tänder och patienten upplever smärta. Liknande fall är vid 
sexuell masochism som inte är aggressiv handling eftersom ”offret” inte är motiverad 
att undvika det aggressiva beteendet, tvärtom smärtan är något som åtagits för att uppnå 
ett högre mål, som sexuell tillfredställelse (Baumeister, 1989).  
 
     Våldsamhet är däremot aggression som har som mål att skada så mycket som 
möjligt, exempelvis genom död. All våldsamhet är aggression, men många delar av 
aggression är inte en våldshandling. Ett exempel är ett barn som knuffar av ett annat 
barn från sin trehjuling, det är en aggressionshandling men inte en våldshandling 
(Anderson & Bushman, 2002). 
 
     Självhävdelse är inte aggression utan innefattar att hålla på sina egna rättigheter och 
åsikter och de innefattar också att andra människor respekterar din rätt att själv 
bestämma hur du ska känna, tänka och handla inom lagens gränslinjer (Breakwell, 
1997)  
 
 
Aggressionsteorier 
 
     I Duplex theory of hate, beskriver Sternberg (2003) en teori som kan appliceras både 
på individer men också på grupper. Han hävdar att fem faktorer är grunden för hat. För 
det första menar han att hat är väldigt nära släkt på ett psykologiskt plan med kärlek. 
För det andra är hat vare sig motsatsen till kärlek eller frånvaron av kärlek. Relationen 
dem emellan är strukturellt komplext och ur ett tredje perspektiv så har hat liksom 
kärlek sitt ursprung i historier som kännetecknas av målet för känslan. För det fjärde 
kan hat precis som kärlek beskrivas genom en triangulär struktur som har sitt ursprung 
från dessa historier. Slutligen och för det femte så anser han att hat är den huvudsakliga 
andledningen till mången terrorist aktioner, massakrer och folkmord. Med andra ord 
skulle då hat leda till aggression enligt Sternbergs teori. 
 
     Fem andra teorier som beskriver aggression är Kognitiv neoassociations teori, Social 
inlärningsteori, Script teori, Excitation Transfer teori och Social interaktionsteori. 
 
     Kognitiv neoassociations teori som beskriver att händelser som frustration, 
provokation, höga ljud, obekväma temperaturer och otrevliga dofter kan framkalla 
aggression. De framkallar och stimulerar i sin tur tankar, minnen, expressiva motoriska 
reaktioner och fysiologiska reaktioner som är associerade med både fäkta och fly 
tendenser (Berkowitz, 1990). I denna teori spelar också minnet en central roll då 
aggressiva tankar, känslor och beteenden är sammanlänkade i minnet (Collin & Loftus, 
1975) Exempelvis är begreppet pistol länkade med ett antal aggressionsrelaterade 
grundtankar (Anderson & Bushman 2002). Kritiskt kan man säga att kognitiv 
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neoassociations teori endast passar för att förklara fientlig aggression, som drivs av 
impulser och reaktioner. 
 
     I den sociala inlärningsteorin så anser man att människor lär in aggression precis 
som andra komplexa former av socialt beteende. Att förvärva ett aggressivt beteende 
görs genom att observera och lära in (Bandura, 1983; Mischel & Shoda, 1995). Den kan 
kopplas till instrumentell aggression som har till syfte att uppnå mål även om andra 
kommer att skadas, dock är målet i sig inte att skada andra. Albert Bandura (1973) har 
gjort en serie experiment där han undersökte den sociala inlärningsteorin och då framför 
allt genom att titta på hur barn imiterar vuxna genom så kallad modellinlärning. 
Experimentet gick till på så sätt att barn i 4-5 års ålder fick se antingen en vuxen modell 
uppträda aggressivt eller en som inte uppträdde aggressivt. Barnen placerades ett och ett 
i ett rum med leksaker och när de satt där och lekte kom en vuxen in och börjar slå och 
misshandla en uppumpad clowndocka som fanns i rummet med knytnävsslag, slag med 
hammare i huvudet och sparkar. De barn som var med i kontrollsituationen fick se en 
vuxen som inte behandlade dockan aggressivt. Det visade sig sedan att de barnen som 
bevittnat den aggressive vuxne oftare behandlade dockan aggressivt till skillnad ifrån 
barnen som deltagit i kontrollsituationen. Framförallt imiterades den aggressiva 
modellen när den vuxne var en person som man tyckte mycket om eller beundrade 
(Bandura, 1973). 
 
     Där finns det vissa likheter mellan den sociala inlärningsteorin och script teorin som 
anser att barn observerar våld i exempelvis massmedia och därifrån lär sig aggressiva 
scheman (script). Dessa skådespelare är personer som barnet ser upp till och får barnet 
att härma precis som i fallet med den vuxne och clowndockan. Dessa scheman 
definierar situationer och styr beteendet. Så fort ett schema är inlärt kommer det att 
kunna återanvändas vid ett annat tillfälle (Huesmann, 1986).  
 
      Enligt script teorin så kommer ett barn som tittar mycket på TV och vid tusentals 
tillfällen ser hur konflikter löses med pistoler, att ha utvecklat ett script som gör att 
barnet kommer att vara benägen att lösa sina egna konflikter på samma sätt (Anderson 
& Bushman, 2002). Script teorin liknar på så sätt också den kognitiva 
neoassociationsteorin där minnet spelar en stor roll som exempelvis begreppet pistol 
som beskrevs ovan.  
 
     Exication transfer teorin förklarar aggression som ett fysiologiskt spänningstillstånd 
som skingras sakta. Om det endast skiljer en kort stund mellan händelser som orsakar 
spänningstillstånden så kommer spänningen som uppstod vid den första händelsen att 
misstolkas på så sätt att den sammankopplas med den andra händelsen. Så om den andra 
händelsen hör ihop med ilska så kommer personen bli ännu argare eftersom personen 
också har spänningstillståndet från den första händelsen (Zillman, 1988).  
 
     Social interaktionsteori (Tedeshi & Felson, 1994) beskriver det aggressiva beteendet 
som ett socialt influerat beteende. Aggressionen används för att få något av värde för 
den som visar aggressiviteten, exempel på det kan vara information, pengar, sex eller 
tjänster. Den sociala interaktionsteorin ger en förklaring till att aggressiva handlingar 
motiveras av att nå vissa mål. Denna teori kan kopplas ihop med fientlig aggression som 
drivs av ilska men kan ha ett bakomliggande rationellt mål, exempelvis genom att 
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bestraffa den som provocerat en för att se till att det inte återupprepas i framtiden. Även 
här finns likheter med den kognitiva neoassociationsteorin som beskriver att 
aggressivitet kan framkallas av provokation. 
 
     Social interaktionsteori ger en utmärkt förklaring till aggression och dess förhållande 
till narcissism och passar denna studie eftersom personerna som deltar har möjlighet att 
utdöma straff för den person som hotat deras ego och på så sätt se till att det inte 
återupprepas. Detta stämmer med den sociala interaktionsteorin och dess syn på att 
aggressivitet är ett sätt att nå mål. Målet för narcissisten skulle i detta fall vara att 
återställa balansen inom sig själva efter ett upplevt hot mot deras ego. I denna studies 
sammanhang handlar de inte så mycket om att uppnå något av värde för personerna utan 
mer om bakomliggande mål som hämnd. Den här teorin stämmer också med senare 
undersökningar som tyder på att aggression ofta är ett resultat av hot mot hög 
självkänsla, speciellt obefogad hög självkänsla som hos narcissten (Baumeister 1996; 
Baumeister & Bushman, 1998).  
Narcissism 
 
     Narcissism kommer ifrån den Grekiska mytologins unge man Narcissus, som blev 
kär i sin egen spegelbild. Narcissus var väldigt förtjust i sig själv och likgiltig för 
uppmärksamhet och tillgivenhet från andra. Till skillnad från mytologins Narcissus, 
visar empiriska studier att de som i dag kallas narcissister, nästan är besatta av att bli 
beundrade av andra (Baumeister, van Dijk, Bushman & Bonacci, 2003). Narcissism 
kännetecknas av känslor av överlägsenhet gentemot andra människor (Baumeister & 
Bushman, 1998). Narcissisten kan därför vara mycket arrogant och visa brist på empati 
(Baumeister & Wallace, 2002). Människor med detta personlighetsdrag har en 
överdriven övertygelse om att de är väldigt viktiga och unika (Kast, 2000). 
 
     Alla människor har ett behov av att bli sedda och uppmärksammade, men till 
skillnad från personer med en narcissistisk läggning så klarar människor utan detta 
personlighetsdrag av att inte alltid bli uppmärksammade och sedda hela tiden. Bara om 
det går för lång tid utan bekräftelse och uppmärksamhet, kanske en person utan en 
narcissistisk personlighet funderar på att göra något åt det Detta skiljer sig ifrån 
narcissistiska individer som är extremt medvetna om de blir tillräckligt sedda, älskade 
och uppmuntrade (Kast, 2000). En narcissistisk person är ofta i konstant behov av att 
vara i centrum för uppmärksamhet och överskattar på ett arrogant sätt sina förmågor och 
prestationer. Vanligtvis vill de bli sedda med ”rätt” sorts människor men har få eller 
inga vänner. De är extremt känsliga för kritik och har ett nästan desperat behov av 
komplimanger och beundran. En narcissistisk personlighet är ingen mental sjukdom och 
är inte alltid relaterad till personligt obehag, men kan vara mycket störande för andra 
människor (Bernstein, Roy, Srull & Wickens, 1991). 
 
     Vanligtvis brukar en hög självkänsla vara associerad med att ha mindre depressioner 
(Tennen & Affleck, 1993) mindre neuroticism (Robins, Hendin & Trzesniewski, 2001) 
större motståndskraft mot svårigheter (Shrauger & Rosenberg, 1970) och högre 
tillfredställelse med livet (Diener, 2000).  
 
     Men när den positiva självkänslan slår över i fåfänga, inbilskhet, arrogans eller 
narcissism får den en mer negativ klang. Istället för att visa på hälsosam anpassning och 
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välmående kan en överdrivet positiv syn på sina prestationer och sin person, tyda på 
missanpassning och vanföreställningar (Colvin, Block, & Funder, 1995) Det finns 
många olika test som mäter självkänsla och exempel på dem är implicita och explicita 
tester. Det har visat sig genom studier att individer som får höga värden på det explicita 
testet men låga på det implicita också visade högre nivåer av narcissism. Man anser att 
narcissisten har en positiv självbild på en medveten nivå samtidigt som de på en 
undermedveten nivå härbärgerar stora tvivel på sig själva (Hoshino-Browne, Jordan, 
Spencer & Zanna, 2005).  
 
Aggression och Narcissism 
 
     Tidigare forskning visar att lågt självförtroende är roten till aggression (Baumeister 
& Bushman, 1998). Baumeister m.fl. föreslår att aggression är mer förknippat med ett 
upplevt hot mot egot. En person som har mycket hög självkänsla och som har en 
överdrivet fördelaktig syn på sig själv, verkar vara mer benägen till aggressivitet vid 
konflikter. Detta för att de ska undvika hot mot sitt fantastiska ego. När en narcissist 
hamnar i en konflikt med en person och vill undvika hot mot sin fantastiska självbild, 
verkar narcissister vara mer benägna till våld än personer utan detta personlighetsdrag 
(Baumeister, Boden & Smart, 1999). Bevis finns dock inte för att alla människor med 
hög självkänsla är mer våldsbenägna eller aggressiva, det finns människor med hög 
självkänsla som är exceptionellt icke-aggressiva. Rent generellt kan det dock sägas att 
aggressiva människor är människor som har höga fördelaktiga tankar om sig själva till 
och med uppblåsta bedömningar om sig själva (Baumeister & Bushman, 1998). 
 
     Synen att aggression skapas av frustration är en av psykologins äldre empiriska 
hypoteser. Men det finns också nyare undersökningar som vill visa på att människor 
uttrycker ilska för att de tror att de ska må bättre efteråt. Det har visat sig att människor 
som tror på att leva ut sina aggressioner för att de tror att de kommer må bättre också är 
aggressivare (Baumeister, Bushman & Philips, 2001). Den teorin skulle kunna förklara 
varför en narcissistisk person visar högre aggressivitet än en mindre narcissistisk 
individ, eftersom han/hon snabbt vill återställa balansen av sitt hotade ego och tror att 
hon/han kommer att må bättre efter att ha reagerat med aggressivitet.  
 
     Tvång av olika slag har koppling till narcissism. Huvudanledningen till detta är för 
att narcissisten, eftersom han/hon har en benägenhet att utföra handlingar som gagnar 
honom/henne själv, har låg empati gentemot andra och en upplåst bild av sig själv som 
en individ som har rätt att få allt och därför är mer benägen till exempelvis sexuellt våld. 
En del män (speciellt narcissistiska individer) kan uppleva en reaktion om de blir 
avvisade sexuellt. Den reaktionen kan leda till ett ökat sexuellt begär och försök att ta 
vad de har blivit nekade. De har också en villighet till aggressivitet gentemot personen 
som de upplever ha omintetgjort deras planer (Baumeister, van Dijk, Bushman & 
Bonacci, 2003).  
 
     Tre följande studier undersökte aggressivitet och attityden att ha rätt att ta för sig det 
som man upplevde sig ha blivit nekad. I den första undersöktes om narcissism 
korrelerade med attityder som hade visat sig höra ihop med våldtäkt. Man mätte graden 
av narcissism med NPI, Narcissistic Personality Inventory, ett test som mäter graden av 
narcissism (Raskin & Terry, 1988). Därefter använde man sig av Rape Empathy Scale 
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(Deitz, Blackwell, Daley & Bently, 1982). För att skilja individer som uppvisade 
sympati och medkänsla med offret från dem som var mer benägna att skylla på offret 
och ursäkta förövaren. Efter det använde man sig av Rape Myth Acceptance scale (Burt, 
1980) som innehåller attityder som rationaliserar sexuellt tvång och menar att kvinnor 
kan bete sig på ett sätt som ursäktar närmanden och att sexuellt tvång kan vara berättigat 
under vissa omständigheter. I denna studie framkom att narcissim korrelerade negativt 
med empati för våldtäktsoffer och positivt korrelerade med tron på myter om våldtäkt. 
 
     I den andra studien fick deltagarna se på filmfragment från två filmer som båda 
innehöll våldtäktsscener. Man delade upp sekvenserna i tre, en som bara innehöll själva 
våldtäktsscenen, en som innehöll kramar, dans och kyssar innan våldtäktsscenen och en 
som bara innehöll verbal uppskattning emellan mannen och kvinnan. Varje deltagare 
fick bara se en version och de blev instruerade att identifiera sig antingen med den 
kvinnliga skådespelaren eller också den manliga. Det visade sig att de som fick 
identifiera sig med mannen tyckte att filmen var bättre än de som fick identifiera sig 
med kvinnan. Narcissisterna gillade filmen bättre men de uppskattade precis som de 
andra ickevåldtäktsscenerna mer än våldtäktsscenerna. Dock ökades narcissisternas 
behållning av filmen när den innehöll både de trevliga scenerna och våldtäktsscenerna. 
Män med sexuellt aggressiva beteenden har ofta tyckt sig kunna ”läsa” sexuellt intresse 
i beteenden så som ögonkontakt, leenden och i dansstil, som andra inte alls associerat 
med sexuellt intresse (Rider, 2005).  
 
     I det tredje experimentet använde man sig av en kvinnlig skådespelare som läste upp 
en pornografisk text. Deltagarna fick information om att de skulle få höra texten och 
därigenom ledde man dem att förvänta sig någon form av sexuell stimulans. Detta 
skulle deltagarna sedan utvärdera. Den kvinnliga skådespelaren slutade att läsa på 
samma ställe för alla deltagare men för en del deltagare var hon mycket ovillig att läsa 
stycket och till slut vägrade hon att läsa mer så att deltagarna skulle tro att de gick miste 
om en del av det pornografiska materialet. Inför andra deltagare läste hon materialet 
villigt och utan att stanna upp. Deltagarna fick sedan avgöra hur mycket betalt 
skådespelaren skulle ha, om hon skulle bli anställd i framtida studier och om de skulle 
vilja delta i någon annan studie med henne. Det framkom att narcissism interagerade 
med villigheten hos skådespelerskan att läsa den pornografiska texten och viljan att 
delta i ytterligare studier med henne. De med höga värden på NPI uttryckte mycket liten 
önskan att delta med den kvinnliga skådespelerskan igen i någon annan studie när hon 
hade varit motvillig att läsa texten. De var också mindre attraherade av den kvinnliga 
skådespelerskan när hon nekade dem den sexuella stimulansen. I de testen där den 
kvinnliga skådespelaren varit villig att läsa texten och deltagarna inte blivit nekade 
något sexuellt fanns det ingen skillnad på narcissister med höga eller låga värden och 
deras önskan att träffa henne igen och hur attraktiv de tyckte att hon var (Baumeister, 
van Dijk, Bushman & Bonacci, 2003). 
 
     Ett annat uttryck för våldshandling och även narcissism kan vi se i historien, på 
nazisternas folkmord på Judarna. Folkmord och etniska rensningar kan tyckas uppstå 
spontant, men är ofta noga planerade under en längre tid av en cynisk ledare (Sternberg, 
2003). Inte sällan är dessa ledare i hög grad narcissistiska och överför det på sin politik 
och skapar en slags kollektiv narcissism. Som Sternberg (2003) beskriver i sin Duplex 
Theory of Hate så porträtterade nazistpropagandans affischer ”Arierna” som rena, 
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nobla, förtjänstfulla, välmenta, djärva, attraktiva och balanserade. Det är lätt att dra 
paralleller till narcissism som karakteriseras av känslor av överlägsenhet gentemot andra 
människor (Baumeister & Bushman, 1998). Den tyska propagandan anklagade judarna 
för att delta i en världs konspiration (Sternberg, 2003) och var på så sätt ett hot mot den 
tyska rasens ego. Dessa folkmord har fortsatt i vår moderna tid som exempelvis 
Rwanda. Folkmord är ett medvetet försök att skada hela eller delar av raser, etniciteter, 
människor med en viss religionstillhörighet eller nationalitet, genom att döda dess 
medlemmar eller förstöra överlevnadsvillkoren för dem menar Kuper (citerad i 
Sternberg 2003). Kopplingen mellan aggression, narcissism och folkmord är lätt att göra 
eftersom två utmärkande drag hos narcissisten är arrogans och brist på empati 
(Baumeister & Wallace, 2002). Denna empatiska brist verkar vara en förutsättning för 
att kunna göra andra människor illa. Det finns också en korrelation mellan oviljan att 
förlåta och narcissism (Baumeister, Bushman, Campbell & Exline, 2004).  Att förlåta är 
något som gagnar relationer efter som det ger dem möjlighet att överleva efter 
konflikter och förseelser (Baumeister, van Dijk, Bushman & Bonacci, 2003). Senare 
undersökningar visar på att den som är förlåtande belönas med bättre fysisk och psykisk 
hälsa. Forskning visar att eftersom narcissisten förväntar sig speciell behandling ifrån 
andra människor och att de alltid har rätt är de också mindre förlåtande (Baumeister, 
Bushman et al, 2003). Detta stödjer också kopplingen emellan aggression/narcissism 
och folkmord då ovilligheten att förlåta kan få som följd att man tycker sig ha rätt att 
skada en annan grupp människor.  
 
     Denna studie undersöker aggression och narcissism då det är av största vikt att 
undersöka detta samband för att kunna lära sig mer om det och kunna förebygga 
våldshandlingar som exempelvis våldtäkt och folkmord. Även själva förmågan att 
förlåta verkar vara en viktig prediktor för hälsa och är också en viktig ingrediens i 
studien. Tidigare forskning visar på en korrelation mellan narcissism och ovilja att 
förlåta (Baumeister & Bushman, 1998). 
 
    Studien undersöker om dessa tvivel på undermedveten nivå visas genom att personer 
med höga värden på narcisisstskalan reagerar med aggressivitet när deras ego är hotat. 
Narcissisten ser sig själv som överlägsen alla andra och att denna överlägsenhet ger dem 
rätt till att bli behandlade på ett speciellt sätt (Bishop & Lane, Campbell, 2002).  
 
    I studien förväntas personer med höga värden på Narcissistic Personality Inventory, 
NPI (Raskin & Terry, 1988) att vara känsliga för kritik och därför vara lättare att 
förolämpa som tidigare studier visar (Baumeister, Bushman, Campbell, Exline, & 
Finkel, 2004).  Deltagarna i studien har möjlighet att hämnas vilket gör att det teoretiskt 
kan relateras till den Sociala interaktionsteorin som kan innehålla bakomliggande mål 
som hämnd. 
 
 
Antaganden 
 
     Antagande 1. En person med höga värden på narcissistskalan som får negativ 
feedback kommer att ha en tendens att svara med högre aggression mot ursprunget till 
denna feedback, än en person med lägre värden på narcissistskalan (Baumeister, 
Bratlavsky, Muraven & Tice, 1999).  
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      Antagande 2. Kvinnor har lägre värden på narcissistskalan eftersom de har lägre 
självkänsla än män (Baumeister, Smart & Boden, 1999). Kvinnor uppvisar därför 
mindre aggressivitet än män (Anderson & Bushman, 2002). Män har högre värden på 
narcissistskalan eftersom deras självkänsla är högre (Baumeister, Smart & Boden) Män 
uppvisar på grund av det mer aggressivitet än kvinnorna (Anderson & Bushman). 
 
     Antagande 3. Föreliggande studie undersöker också sambandet mellan höga värden 
på narcissistskalan och höga värden på optimist skalan. Det antas tyda på att 
narcissisten har orealistiska tankar om sig själv och sin kontroll över världen 
(Baumeister & Wallace, 2002) 
 

 
Metod 

Undersökningsdesign 
 
     I denna studie valdes att utföra ett experiment baserat på Bushman och Baumeisters 
experiment (Baumeister & Bushman, 1998) där respondenterna hade möjlighet att 
bestraffa de som hotat deras ego med en signal vid datorn. Denna studie innehåller inte 
datorsekvensen då det inte gick att genomföra av kunskapsmässiga skäl hur man skapar 
ett sådant datorprogram. Därför valdes ett glostest där respondenterna hade möjlighet att 
tillrättavisa den som de upplevt som ett hot mot sitt ego genom att rätta strängt och ge 
fel åt exempelvis stavfel. Övriga delar av experimentet är replikerade på så sätt att 
denna studie har valt abort som ett starkt ämne och har även använt sig av feedbacken 
som beskrivs i det ursprungliga experimentet.  
 
Deltagare 
 
     Deltagare i studien var 25 män och 26 kvinnor. Åldern på deltagarna sträckte sig från 
19 till 51 år med en genomsnittsålder på 30 år. Deltagarna var dels personer som kom 
till lokaler på högskolan för att delta i experimentet, dels vuxna som läste på 
gymnasienivå på folkhögskola. Även personer som gick en yrkesutbildning på Lernia 
deltog. 
 
 
Instrument 

NPI 
     Det test som användes i studien för att mäta narcissism var Narcissistic Personality 
Inventory (Raskin & Terry, 1988). Skalan består av 40 påståenden som mäter en 
dimension och deltagaren fick gradera varje påstående genom att välja en punkt av 8. 
Där 1 stod för instämmer inte alls och 8 för instämmer helt. Exempel på påståenden var 
”Jag tycker det är lätt att manipulera människor” och ”Jag är en extraordinär person”. 
Reabiliteten får anses hög vid NPI. Vid reabilitets test visar Cronbach’s Alpha 0,906. 
Det ursprungliga NPI testet som skapade av Raskin och Hall (1979) bestod av fler 
påståenden än det nuvarande. Flera plockades bort eftersom de visade sig inte ha någon 
signifikant påverkan på resultatet. Det nuvarande testet innehåller 40 påståenden och 
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Raskin och Terry (1988) anser att NPI är den bästa skalan att mäta narcissism vilket gör 
att de anser att validiteten är hög. 

Optimist bias 
     Testet som mätte optimism var Optimism Bias (Wenglert & Rosen, 2000). Här 
består skalan av 10 påståenden som ska graderas med en siffra från 0-100, där 0 betyder 
att chansen att du ska uppleva det som påståendet säger är lika med noll. Med 50 så 
menas det att du har en genomsnittlig chans att uppleva påståendet, Med 70 så är det 
tämligen säkert att du ska uppleva det och med 100 är du absolut säker på att du 
kommer att uppleva det. Exempel på påståenden var ”Chansen att när du är gammal 
kommer att se på dig själv som om du varit en obetydlig person” och ”Chansen att du 
kommer att bli beskriven eller citerad som en viktig expert inom något område”. 
Optimist Bias uppvisar låg reabilitet och validitet. Reabiliteten visar endast 0,157 vid 
Cronbach’s Alpha. För att få en hög validitet på Optimist Bias hade den kanske behövt 
innehålla fler påståenden. För att få mer begreppsvaliditet på optimism kunde en 
triangulering (Borg & Westerlund, 2007) använts. Det vill säga använt fler metoder för 
att mäta optimism som exempelvis intervjuer och frågeformulär för att se om resultaten 
från trianguleringen hade korrelerat med varandra.  
 
Procedur 
 
     Insamlingen av data skedde dels i lokaler på högskolan i Borås, på två folkhögskolor 
och på Lernia. Vid undersökningen på folkhögskolorna togs kontakt med berörd lärare 
och syftet med studien förklarades. När undersökningen skedde på högskolan söktes 
frivilliga upp med hjälp av bekanta på deras arbetsplatser och i deras bekantskapskretsar 
och de fick då anmäla sig till en tid som passade för att vara med i undersökningen. 
Deltagarna i undersökningen testades individuellt och de blev informerade om att 
studien gjordes för att se hur människor reagerar på positiv och negativ feedback. Deras 
deltagande var frivilligt och deras anonymitet var garanterad. 
 
     Deltagarna fick var för sig först fylla i narcissistskalan och optimist bias. Efter det 
fick de besked om att de enskilt skulle skriva en uppsats som skulle vara ca en halv till 
en sida lång. De fick välja mellan två ämnen antingen för abort eller mot abort. Efter att 
de skrivit klart togs var och ens uppsats iväg för att bedömas av, som de leddes att tro, 
en annan deltagare i ett annat rum. 
 
     Samtidigt fick deltagaren möjlighet att värdera, som de trodde, den andre deltagarens 
uppsats, som genom slumpmässigt urval antingen var för eller emot abort. Dessa 
uppsatser var skrivna innan och varje deltagare fick se endast en av de två. Deltagarna 
fick instruktioner om att läsa versionen de fått och att skriva ner kommentarer om 
innehåll, argument och handstil. De uppmanades att vara ärliga och verkligen skriva ner 
om det tyckte något var bra eller dåligt.   
 
     En kort stund senare fick deltagaren tillbaka sin uppsats med kommentarer som den 
”andre” gjort. Dessa kommentarer skapade experimentets manipulation av hot mot egot.                
Slumpvis fick hälften bra feedback och hälften dålig. Feedbacken hade skrivits ner för 
hand under tiden som deltagarna läste och bedömde den ”andre” deltagarens uppsats. 
Den dåliga feedbacken var kritik på sammanhanget, originallitet, handstil, klarhet i att 
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uttrycka sig, hur övertygande de lyckades föra fram sina argument. Slutklämmen var 
”att detta var den sämsta uppsats jag läst”. De andra deltagarna fick tillbaka välvilliga, 
positiva kommentarer och följande skrivna kommentar: ”Bra argument, inget att tala om 
en jättebra uppsats.”  
 
     När de läst sin bedömning från den ”andra” personen fick de skriva i ett glostest där 
de skulle översätta ord från svenska till engelska. När de gjort det fick de lämna in sina 
glosor och leddes att tro att de skulle rätta den persons glosor som gett dem feedbacken. 
Därefter fick de redan förskrivna exemplar som innehöll helt felaktiga glosor, glosor 
med stavfel och en del rätta glosor. Här förväntades att undersökningens manipulation 
av hot mot egot skulle utfalla i att personerna skulle vara strängare i sin rättning och 
även ge fel åt glosorna med stavfel.             Efter detta var gjort så fick deltagarna en 
utförligare rapportering om vad undersökningen i sin helhet gått ut på. Deltagarna 
tackades för att de deltagit i experimentet. 

 
 

Resultat 
 
     Nedan visas de resultat som framkommit av variansanalyserna till antagande ett och 
två först. Därefter Pearsons korrelation som använts för att söka bekräftelse för 
antagande tre. Förutom detta redovisas Pearsons korrelation på ålder, rättning och 
optimism. 
 
     Antagande ett menade att höga värden på Narcissistic Personality skalan är lika med 
höga aggressionsvärden. Det ansågs att personerna med höga värden på narcissist skalan 
också skulle reagera kraftigare på negativ feedback än personer med låg NPI och 
därmed också vara strängare i sin rättning av glosprovet. För att se om det var så 
utfördes en tvåvägsanova.   
 
     I tabell 1 visas medelvärde och standardavvikelse vid rättning för hög och låg NPI 
och positiv och negativ feedback. 
 
Tabell 1 
Medelvärde och standardavvikelse vid positiv och negativ feedback, hög respektive låg 
NPI på den beroende variabeln antal fel 

Betingelse 
 

Låg NPI 
                M           s 

Hög NPI 
M          s 

Bra feedback 16,27    5,01 15,10    5,71 
Negativ feedback                15,44     3,82 18,75   2,25 
 
     Medelvärdet av resultaten vid bra feedback respektive dålig feedback visar att 
rättningen av glosorna inte utfördes strängare av de med hög NPI jämfört med de med 
låg NPI. 
 
     I tabell 2 visas en summering av variansanalysen mellan hög och låg NPI, feedback 
och rättning. 
 



 

 15

Tabell 2 
Summerings tabell vid tvåvägsanova, hög och låg NPI, feedback och rättning 
Source of variation   Sum of squares   Degrees of freedom Meansquare F-ratio    Probability 
NPI                              13,18                            1                     3,18  0,67         ,42 
Feedback                     23,03                            1                    23,03             1,17         ,29               
NPI och feedback        57,60                            1                    57,60   2,92         ,09 
Error                          927,79                          47                    19,74 
 
     Inget signifikant samband återfanns dock för NPI F (1, 47) =0, 67, p=0, 418 eller 
feedback F(1, 47)=1.167, p=0, 286 och inte heller för deras interaktion F(1, 47)=2, 918, 
p=0, 094 
    
     I antagande två förväntades kvinnor vara mindre narcissistiska än män och därför 
också mindre aggressiva. För att söka skillnad mellan könen och NPI gjordes en 
envägsanova. 
 
     I tabell 3 visas medelvärde och standardavvikelse vid testen som mäter graden av 
narcissism hos män och kvinnor. 
 
 Tabell 3 
Medelvärde och standardavvikelse vid Narcisstic  Personality scale 
                                                                      NPI 
Grupp                                                       M          SD               
Män                                                         4.28      0,99                                                            
Kvinnor                                                   4,24      0,91                                                     
 
     Resultaten av medelvärden visar att det inte finns någon skillnad emellan män och 
kvinnor och graden av narcissism. Ingen signifikant skillnad uppvisades dem emellan 
vad gäller NPI, F (1, 49) = 0, 30, p = 0, 862.  
 
     En tvåvägsanova gjordes för att söka ett samband mellan kön, NPI och rättning. 
 
     I tabell 4 visas en summering av variansanalysen. 
 
Tabell 4 
Summerings tabell vid tvåvägsanova, Kön, NPI och rättning 
Source of variation  Sum of squares  Degrees of freedom Mean square  F-ratio    Probability 
NPI                                 11,09                      1 11,09   ,54           ,46               
Genus                                1,28                     1       1,28        ,06 ,81 
NPI och Genus                19,29                     1  19,29   ,93 ,34 
Error                              973,10                   47  20,71 
 
     Ingen signifikans uppvisades för NPI, F (1, 47) = 0, 535, p = 0, 468 eller genus F (1, 
47) = 0, 62, p = .805 Inte heller deras interaktion visade på signifikans F (1, 47) = 0 932, 
p = 0, 339.    Det framkom alltså att män inte var mer narcissistiska än kvinnor och de 
var inte strängare i sin rättning. 
     I antagande tre undersöktes Pearsons korrelation mellan höga värden på 
optimistskalan och narcissistskalan. Det förväntades att höga värden på NP också skulle 
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samvariera med höga värden på optimistskalan och skulle peka på att narcissister har 
orealistiska tankar om sig själva. 
 
     I tabell 5 visas en summering av Pearsons korrelation mellan optimism och 
narcissism.  
 
Tabell 5 
Summeringstabell för Pearsons korrelation optimism och narcissism 
                            Optimism             Narcissism 
Optimism     Pearson Correlation                         1               , 08 
                     Sig.(2-taild)                                                             , 55                  
                      N                                                    51                      51                              
Narcissism    Pearson Correlation                     ,08                          1   
                      Sig. (2-taild)                                ,55                                            
                      N                                                  51                        51 
 
     Det fanns ingen signifikant relation mellan optimism och narcissism (r=, 085, df=49, 
p, 553). Alltså finns inget i denna undersökning som tyder på att högre NPI ger högre 
värden på optimistskalan och visar på att narcissister har en orealistisk syn på sig själva 
och värden. 
 
     Förutom att undersöka de tre antagandena och relationen mellan optimism och 
narcissism, gjordes en Pearsons korrelation för NPI, optimism, ålder och rättning.  För 
att se om dessa fyra kunde korrelera. 
 
     Tabell 6 innehåller en summering av Pearsons korrelation mellan NPI, optimism, 
ålder och rättning. 
 
 Tabell 6 
Summeringstabell för Pearsons korrelation för NPI, optimism, ålder och rättning 
        NPI        ålder      optimism   rättning 

NPI     Pearson Correlation        1        -,26        ,124          ,09      
                     Sig. (2-taild)                     ,06         ,38              ,49               
                      N                         51         51          51               51                                          
 
     Pearsons korrelation visade inte heller signifikans gällande NPI, ålder, rättning och 
optimism. NPI och ålder (r = -, 257, p =, 068). NPI och optimism (r =124, p =, 386). 
NPI och rättning (r =, 097, p =, 495). Inget samband återfanns som tydde på att yngre 
människor skulle vara mer narcissistiska och därför vara mer benägna att rätta strängare 
och också vara mer optimistiska. 
 

 
 
 
 

Diskussion 
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      Denna studie undersökte samband emellan narcissism och aggression hos personer 
som fick antingen bra eller dålig feedback på ett stycke de skrivit om ett starkt ämne. 
Här kommer en diskussion om resultaten som framkommit i förhållande till 
antagandena. 
 
     Det första antagandet förväntades visa i likhet med tidigare forskning (Baumeister 
och Bushman, 1998) att höga värden på Narcissistic Personality skalan är lika med höga 
aggressionsvärden. Den aggressionsteori som skulle kopplas till detta var den sociala 
interaktionsteorin (Tedeshi och Felson, 1994) som menar att aggressivitet är ett sätt att 
nå mål, målet för personer med höga värden på NPI i denna undersökning var att 
återställa balansen inom sig själva efter det att deras ego blivit hotat och att hämnas. 
 
     Även Excitation Transfer teorin (Zillman, 1983) skulle kunna appliceras här på så 
sätt att respondenterna fick ett ökat spänningstillstånd när de fick feedback på det som 
de skrivit tills de att de skulle rätta personen som gett dem feedbackens glosprov. 
Eftersom det endast skiljde en kort stund från det att de fått sin feedback som skulle ha 
kunnat orsaka ett högt spänningstillstånd till dess att de fick möjlighet att rätta skulle 
denna teori passa in här. Dock framkom inga signifikanta resultat i denna undersökning. 

 
     Personer som deltog i studien kunde uttrycka muntligt när de fått den dåliga 
feedbacken att de skulle ge igen när de rättade den personens glosprov som gett dem 
den dåliga feedbacken. Efter sådana uttalanden kunde de också säga att- nej de skulle 
vara snälla trots allt. Alltså verkade det som att de först impulsivt reagerade på ett 
narcissistiskt sätt för att sedan behärska denna impuls. Detta beteende skulle kunna 
kopplas till den kognitiva neoassociationsteorin (Berkowitz, 1989, 1990, 1993) som 
anser att aggressivitet kan framkallas av provokation. Kanske är det så många 
människor reagerar men att vi via socialiseringen lärt oss behärskning för att på så sätt 
bli accepterade av våra medmänniskor. Det hade varit intressant att även haft en 
kvalitativ studie parallellt där intervjufrågor hade kunnat fördjupa sig i dessa 
narcissistiska tendenser och möjligen fått fram en signifikans mellan aggression och 
narcissism. Denna reaktion som en del respondenter visade genom att först uttrycka att 
de skulle ge igen för att sedan besinna sig kan även kopplas till den sociala 
inlärningsteorin (Bandura 1983, 2001, Mischel 1973, 1999, Mischel & Shoda 1995) 
som visar på att människor lär in sitt aggressiva beteende genom att observera andra 
människor och hur de hanterar sin ilska. Har man då sett människor som blir arga 
behärska sig när man vuxit upp är det, det beteendet man lärt in. 
 
     Det andra antagandet berörde huruvida män var mer narcissistiska på grund av högre 
självkänsla och därför uppvisade mer aggressivitet än kvinnor. (Baumeister, Smart & 
Boden, 1999).  Inte heller här framkom några signifikanta resultat. Kan detta också ha 
en kulturell förklaring att vi i Sverige är mer jämställda mellan könen och därför inte 
uppvisar dessa skillnader? Detta stämmer i så fall också överens med script teorin 
(Anderson & Bushman, 2002) som pekar på att vi lär in script exempelvis ifrån tv och 
omgivningen och som barn i vårt land är vi förhållandevis jämställda och vi växer upp 
med diskussioner om lika lön och delad föräldraledighet. En annan aspekt som kan 
förklara denna studies resultat kan vara att många av respondenterna läste på 
folkhögskola där de skulle kunna ses som underordnade studenter som är vana att få 
både positiv och negativ feedback på sina arbeten. Därför var den feedback de fick i 
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denna studie inte ett tillräckligt hot mot deras ego.  Många av de manliga 
respondenterna var arbetslösa och gick yrkesutbildningar på Lernia, utbildningar som i 
bästa fall kunde leda till ett nytt jobb. Det kan ha varit så att i denna grupp, att 
självkänslan varit lägre över lag på grund av deras sociala situation, jämfört med andra 
män i andra sociala positioner och att de manliga respondenterna i denna studie därför 
inte uppvisade mer aggressivitet i form av strängare rättning. 
 
     Antagande tre undersökte om det fanns ett samband mellan höga värden på 
narcissistskalan och om dessa kunde samvariera med höga värden på optimist skalan. 
Detta för att se om personer med narcissiska drag har orealistiska tankar om sig själv 
och sin kontroll över världen (Baumeister & Wallace, 2002). Denna undersökning gav 
inga signifikanta resultat som skulle visa på ett samband mellan optimism och 
narcissism. 
 
     Studien är gjord på främst två folkhögskolor, en miljö som är kollektiv till sin natur. 
Att göra denna studie i andra miljöer som exempelvis universitets eller högskoleklasser 
skulle kunna frambringa ett annat resultat, en signifikans mellan narcissism och 
aggression. Likadant skulle man kunna göra studien inom olika yrkesgrupper. Får man 
samma resultat bland arbetare på en fabrik, vårdpersonal och till exempel chefer? 
Kanske skulle man också kunna hitta skillnader genom att göra en sådan här 
undersökning med människor som har gjort våldsbrott och sitter i fängelse och en 
kontrollgrupp som inte har utfört något liknande.  Det vore också intressant att göra 
studien större och att få den att innefatta mer människor för att på så sätt ha större chans 
att finna personer som uppvisar högre värden på narcissistskalan än vad som blev fallet 
i denna undersökning.  

 
     Hade det varit så att denna studie varit större och innefattat olika kategorier av 
människor, människor med olika sysselsättning och ifrån olika kulturer så hade man 
möjligtvis kunnat få fram ett annat resultat och även här kunnat dra paralleller bland 
annat till script teorin (Anderson & Bushman, 2002) och den sociala inlärningsteorin 
(Bandura 1983, 2001; Mischel 1973, 1999; Mischel & Shoda 1995) genom att se att 
olika samhällsklasser och grupper har olika schema. Exempel på det kan vara en person 
som vuxit upp i ett individualistiskt land, exempelvis USA där man i högre grad varit 
tvungen att lita till sig själv och där man inte haft stöd av ett socialt skyddsnät jämfört 
med en individ som har vuxit upp i ett mer kollektivt samhälle, där gruppens intressen 
är viktigare än individens, exempelvis Thailand.  
 
     Denna studie kan tillföra ett annat perspektiv i förhållande till Baumeister och 
Bushmans (1998) studie. Deras studie gjordes på amerikanska psykologistuderande och 
denna studie innehöll en annan kategori av människor. Människor som inte studerade 
alls, inte studerade på en lika hög nivå i en mer kollektivistisk miljö (folkhögskola). 
USA har en mer uttalad individualism än Sverige även om vi också är ett 
individualistiskt land (Helikama, Myllyniemi & Liebkind, 2000). Om man då jämför 
amerikanska psykologistuderande med svenska folkhögskolestuderande som 
respondenterna till största delen bestod av så skulle man kunna kategorisera de 
amerikanska studenterna som individualister och de svenska studenterna som 
kollektivister. Det som utmärker individualistiska värderingar är att individen kan 
utveckla tävlingsinstinkter, självförtroende och individen uppmuntras att söka sig ifrån 
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kollektivet för att egoistiskt se till sin egen tillfredställelse, egenskaper som skulle 
kopplas till narcissisism. Kollektivism utmärks av att individen framförallt är medlem i 
en grupp och som sådan ska acceptera gruppens värderingar och beteendemönster och 
se dessa som viktigare än sina egna behov (Helikama m.fl.;). Detta skulle kunna 
förklara att inget signifikant resultat vad det gäller narcissism och aggression framkom i 
denna studie och dessutom kan detta perspektiv på individualism och kollektivism vara 
något som Baumeister och Bushman också borde reflektera över. 
 
      Det vore intressant att i framtiden undersöka narcissism och aggression med 
människor ifrån olika kulturer för att se om det skiljer sig och vad det beror på. 
Framtida studier skulle kunna hjälpa oss att förstå sambandet mellan narcissism och 
aggression och på så sätt förebygga våld och krig. Eller är det så som Sternberg skriver 
att hat och kärlek är väldigt nära släkt på ett psykologiskt plan vilket gör att för att ha 
kärlek måste vi ha hat och hat kan leda till aggression (Sternberg, 2001). En värld utan 
aggression och våld är kanske en utopi.  
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Bilaga 1.  NPI, Narcissistic Personality Inventory 
 
 
1 Jag har en naturlig talang för att påverka människor. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8

2 Blyghet bekommer mig inte. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8

3 Jag skulle göra vad som helt på en chansning. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8

4 Jag vet att jag är bra för alla talar jämt om det för mig. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8

5 Om jag styrde världen så skulle den vara ett mycket bättre ställe. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8

6 Jag kan vanligtvis prata mig ur allting. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8

7 Jag gillar att vara i centrum för uppmärksamhet. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8

8 Jag kommer att bli en framgång. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8

9 Jag tycker att jag är en speciell person. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8

10 Jag ser mig själv som en god ledare. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8

11 Jag är tvärsäker. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8

12 Jag gillar att ha auktoritet över andra människor. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8

13 Jag tycker det är lätt att manipulera människor. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8

14 Jag insisterar att få den respekt som jag har rätt till. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8

15 Jag tycker om att visa upp min kropp. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8

16 Jag kan läsa andra människor som böcker. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8

17 Jag gillar att ta ansvar för att ta beslut. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8

18 Jag vill uppnå något i världens ögon. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8

19 Jag gillar att titta på min kropp. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8

20 Jag är benägen att briljera, glänsa när jag får möjlighet till det. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8
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21 Jag vet alltid vad jag gör. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8

22 Jag litar sällan på någon annan för att få saker gjorda. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8

23 Alla gillar att höra mina historier. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8

24 Jag förväntar mig en hel del av andra. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8

25 Jag kommer aldrig att vara nöjd förrän jag fått allt som jag 
förtjänar. 

1 2 3 4 5 6 7 8

26 Jag gillar att få komplimanger. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8

27 Jag vill väldigt gärna ha makt. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8

28 Jag gillar att starta nya ”flugor” och moden. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8

29 Jag gillar att titta på mig själv i spegeln. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8

30 Jag gillar verkligen att vara i uppmärksamhetens centrum. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8

31 Jag kan leva mitt liv precis så som jag vill. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8

32 Människor verkar alltid känna igen min auktoritet. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8

33 Jag skulle föredra att vara en ledare. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8

34 Jag kommer att bli en fantastisk person. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8

35 Jag kan få vem som helst att tro vad jag vill. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8

36 Jag är född till ledare. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8

37 Jag önskar att någon en dag skulle skriva min biografi. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8

38 Jag blir upprörd när människor inte uppmärksammat hur jag ser 
ut när jag går ut bland folk. 

1 2 3 4 5 6 7 8

39 Jag är mer kapabel än andra människor. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8

40 Jag är en extraordinär person. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8
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Bilaga 2 . Optimist Bias 
 

I detta test ska du uppskatta hur sannolikt du anser att dessa händelser kan inträffa för dig från 
en skala från 0-100. Med 0 menas att du anser att chansen att du kommer att uppleva 
händelsen är helt osannolik. Med 50 menas att du har en genomsnittlig chans att uppleva 
händelsen och med 70 menas att det är tämligen säkert att du kommer att uppleva händelsen. 
Det är viktigt att du fyller i alla, är det något som inte stämmer in på dig får du använda din 
fantasi och svara efter det. 
No  

Händelse 
Sannolikheten att 
en händelse 
kommer att inträffa 
för dig från 0-100 

1 Chansen att du på det hela taget kommer att ha ett lyckligt liv* 
 

 

2 Chansen att du kommer att misslyckas i ditt professionella yrke** 
 

 

3 Chansen att du kommer att lyckas med dina studier* 
 

 

4 Chansen att när du är gammal, så kommer du se på dig själv som om du 
varit en obetydlig person. 

 

5 Chansen att du kommer få ett jobb som du verkligen vill ha. 
 

 

6 Chansen att du kommer att hoppa av universitet/högskola. 
 

 

7 Chansen att du en dag kommer att få en bok publicerad. 
 

 

8 Chansen att du kommer att få drogproblem. 
 

 

9 Chansen att du kommer att bli beskriven och citerad som en viktig 
expert inom något område. 

 

10 Chansen att du kommer att misslyckas med åtminstone ett ämne på 
högskola/universitet.  
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Bilaga 3 För abort 
 
Jag tycker att kvinnor ska ha rätt att bestämma över sina egna kroppar. Alltså bör det 
ingå i de mänskliga rättigheterna att ha rätt att göra abort. Förbud mot detta skapar 
lidande för kvinnor som kanske måste vända sig till människor som utför illegala 
aborter. Det kan i sin tur innebära risker för kvinnan som i värsta fall kan innebära 
döden. Det är väl bara att se bakåt i tiden för att upptäcka hur många kvinnor som 
skadats av kvacksalvare och även barn där aborten misslyckats. Ett foster på några 
veckor är ingen bebis man dödar, det är en liten organism. I dag har vi tack och lov 
preventivmedel och naturligtvis ska aborter inte användas som sådana. Men tänk en 
kvinna som blir våldtagen ska hon tvingas föda ett barn som blir till under sådana 
omständigheter. Eller om man misstänker att barnet är gravt missbildat och kommer att 
födas till ett liv i lidande. Att överhuvudtaget diskutera frågan 2008 tycker jag är 
konstigt det borde vara så självklart att det är kvinnans eget beslut.   
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Bilaga  4  Mot abort 
 
Abort borde förbjudas helt och hållet, ofta hör man argument om att kvinnan har rätt till 
sin egen kropp, men barnet som aborteras har ju inte rätt till sin. Tänk bara de få timmar 
det tar innan hjärtat på barnet börjar slå. Allt liv är heligt hur litet och obetydligt det 
verkar. Det är väl bara att se bakåt i historien för att se hur många kvinnor som skadats 
vid aborter och även barn där aborten misslyckats. Även om riskerna är mindre idag när 
det sker på sjukhus så är de mentala skadorna hos en kvinna som gör abort stora. Vem 
vet förresten hur barnet som aborteras känner det, det kanske upplever smärta när det 
mördas på detta sätt. Sedan händer det att barn aborteras eftersom det har fel kön, så 
fruktansvärt. Ibland aborteras också barn för att de är handikappade eller har någon 
missbildning. Är de mindre värda än oss andra som inte har några synliga fel. Vart ska 
gränsen gå, snart kanske barn aborteras för att de har fel hårfärg eller ögonfärg. 
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Bilaga 5 Feedback 
 
Bra feedback 
 
Det finns en röd tråd, fin handstil och klart uttryckt. Originellt och bra underbyggda 
argument, inget att tala om jättebra skrivet. 
 
Dålig feedback  
 
Det finns ingen röd tråd, slarvig handstil och oklart. Inte speciellt originellt och dåligt 
underbyggda argument. Det var det sämsta jag har läst.  
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Bilaga 6 Glostest 
 
Här ska du översätta de svenska orden till engelska. Dina glosor samlas sedan in och du 
får rätta någons glosor från den andra gruppen. På den andre deltagarens glostest ska du 
sedan skatta hur säker du är på att du rättat rätt. Så fyll inte i något på din egen fjärde 
kolumn 

 
 
No 

 
 
Svenska 

 
 
Engelska 

Dessa tecken 
använder du vid 
rättning 
Rätt= R 
Fel= - 

Jag är…100% 
säker på att jag 
har rättat 
korrekt. 

1. Dölja hide   
2. Egentligen realy   
3. Eld fire   
4. Fatta caetch   
5. Fara danger   
6. Bolag workgame   
7. Sann, äkta true   
8. Insamling innebbing   
9. Insistera insist   
10. Hälsning thanking   
11. Förort suburb   
12. Djur animal   
13. Tunga tunge   
14. Skugga shadov   
15. Säl seal   
16. Näst bäst Seccond-best   
17. Händig great   
18. Snabbt qickly   
19. Domare judge   
20. Annars still   
21. Försvar defense   
22. Mänskligheten bodymanly   
23. Tjäna serv   
24. Dofta smel   
25. Intressant orginell   
26. Glad gladd   
27. Bråka, tjafsa flussmaking   
28. Fiende ennemy   
29. Dvärg dvarp   
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30. Jord, mark scape   
31. Perfekt perfect   
32. Färdig, klar soonmade   
33. Snart soon   
34. Tånagel toonail   
35. Röst voice   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


