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                        NARCISSISM OCH REAKTIONER PÅ SOCIAL EXKLUDERING: 
AGGRESSIVITET, PROSOCIALITET OCH RISKBENÄGENHET 

 
Fanny Hedlund 

 
Människor har ett grundläggande behov av samhörighet och att 
ingå i en social kontext. På så sätt skapas ett beroende av 
andras acceptans för att kunna upprätthålla hälsa och 
välmående. Social exkludering utgör därför ett hot mot 
mänskligt välbefinnande. I denna studie undersöks hur 
exkludering och grad av narcissism påverkar tre typer av 
individers självreglerande beteende; Aggressivitet, risktagande 
och prosocialitet. Sextio studenter med hög eller låg grad av 
narcissism tänkte tillbaka på när de blivit inkluderade eller 
exkluderade. Resultatet visade att deltagare med en hög grad 
av narcissism i personligheten agerade mer aggressivt och 
tenderade att agera mer riskbenäget när de exkluderats. 
Prosocialitet påverkades inte av exkluderingsmanipulationen, 
inte heller den situationella självkänslan och humör. Resultatet 
indikerar att grad av narcissism i personligheten är en viktig 
faktor för konsekvenser av social exkludering.  

 
 
Under de senaste åren har åtskilliga skottlossningar med unga förövare ägt rum på 
skolor runt om i världen. En väsentlig fråga är vad som kan ha legat bakom dessa 
vansinnesdåd och vilka faktorer som bidragit till att dessa situationer uppstått. Utgör 
en människas personlighet och behovet av tillhörighet avgörande element? I 
föreliggande studie undersöks konsekvenser av social exkludering för aggressivt och 
problematiskt beteende. Särskilt studeras vilken roll personlighetsfaktorer har för en 
individs reaktion på socialt utelämnande eller exkludering. 
 
Social exkludering och vikten av samhörighet  
Social exkludering innebär att en person blir berövad social gemenskap och 
tillhörighet. Individen blir på så sätt utesluten ur det sociala samspelet. Exkludering 
representerar i detta sammanhang ett så elementärt och allvarligt hot mot mänskligt 
välbefinnande att det kan liknas vid fysisk smärta.  Enligt DeWall (2009) innebär detta 
att människor motiveras att undvika exkludering på samma sätt som de från naturen är 
föranledda att undvika kroppsligt lidande. Enligt Baumeister, Brewer, Tice och 
Twenge (2007) så utgör behovet av tillhörighet en betydelsefull grund för människors 
sociala relationer och beteenden. Det finns inte heller enligt dessa författare några 
kända samhällen där människor föredrar att leva isolerat. Istället hävdar de att 
människor alltid föredrar att leva tillsammans i sociala grupper och inom kulturella 
ramverk. Baumeister och Leary (1995) menar att människors beteende i mångt och 
mycket motiveras av behovet att vilja höra till och ingå i sociala sammanhang. De tar 
även upp idén, som många andra författare föreslagit, att samhörighetsbehovet 
eventuellt härstammar från den mänskliga evolutionen. Det är rimligt att anta att social 
exkludering försvårade reproduktion och eventuellt också ledde till dödsfall som en 
konsekvens av brist på mat. Det kan även inneburit svårigheter att jaga på egen hand 
samt ett otillräckligt skydd mot farliga djur eller mänskliga fiender.  
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En central komponent för att social samvaro ska fungera är självreglering. Genom att 
reglera och anpassa sina impulser och drifter kan människor uppnå den acceptans som 
krävs för att ingå i en social kontext och på så sätt få behovet av samhörighet 
tillfredsställt. Dessa regleringar kan exempelvis innebära att en person håller tillbaka 
aggressiva känslor, står emot omedelbara ingivelser eller agerar hjälpsamt mot andra. 
En reglering av självet kan därför utgöra en central länk till social acceptans. 
Baumeister, DeWall, Ciarocco och Twenge (2005) menar att syftet för en individ med 
regleringen är att säkra acceptans från andra. De definierar självreglering som den 
kapacitet människan har att kunna rätta sig efter externa normer. Samma författare 
menar vidare att det existerar ett implicit kontrakt mellan den enskilda individen och 
samhället. De menar att självreglering kräver ansträngningar och uppoffringar av 
individen och om denne klarar av att anpassa sig efter rådande regler och normer så får 
individen i utbyte social acceptans av samhället eller gruppen, och alla fördelar som 
det medför.  
  
Enligt Baumeister et al. (2005) förlitar sig människor på sociala relationer när det 
gäller sin hälsa och välmående. Att bli accepterad i en social grupp blir därför en 
nödvändighet. Vad blir då reaktionen när en människa inte blir accepterad utan istället 
avvisad? För gärningsmännen i exempelvis skolskjutningen vid skolan Columbine i 
USA ledde den sociala exkludering de upplevt till en livsfarligt aggressiv och offensiv 
hållning. Frågan är dock om aggressivitet är en vanlig reaktion på exkludering? En 
alternativ möjlighet är att exkludering tvärt om skulle kunna leda till en ökad 
självreglering och anpassning för att individen ska bli socialt accepterad i en grupp. 
Twenge et al. (2001) resonerar på detta sätt när de menar att människor i och med sitt 
behov av samhörighet skulle agera förnuftsenligt i syfte att tillfredställa detta behov. 
De menar att social exkludering borde minska aggressivitet mot andra och öka ett 
prosocialt beteende. Detta resonemang får delvis stöd av Williams och Sommer (1997) 
som i sina studier kunnat visa att kvinnor som upplevt socialt uteslutande eller 
ignorering blir mer benägna att agera prosocialt gentemot gruppen samt villiga att vara 
till lags. Samma studie visade dock att män agerar mindre prosocialt efter att de blivit 
ignorerade. Majoriteten av studier kring effekter av social exkludering ger också stöd 
åt idén att exkludering ofta leder till en försämrad självreglering vilket bland annat tar 
sig uttryck i ett aggressivt beteende och en fientlig hållning hos den som drabbas. 
(Baumeister., 2007; Twenge et al., 2001).	    
 
Forskning kring social exkludering  
Det finns många sätt att åstadkomma en känsla av utelämnande eller exkludering hos 
försöksdeltagare i experimentella situationer. En av de vanligaste metoderna och som 
bland andra Twenge et al. (2001) använts sig av, är att låta deltagarna genomföra ett 
personlighetstest. Efter testet får deltagarna falsk feedback från försöksledaren vad 
gäller sina framtida sociala relationer. Deltagarna som blir exkluderade ges 
information om att de i framtiden sannolikt kommer att sluta som ensamma (future 
alone/ framtid i ensamhet). Deltagarna i betingelsen utan exkludering får feedback om 
en framtid som inbegriper ett rikt socialt liv med starka och nära relationer (future 
belong/framtid i tillhörighet). I studien mättes deltagarnas aggressivitet efter denna 
falska feedback bland annat genom att de fick utvärdera en person som varit inblandad 
i exkluderingen. Aggressivitet brukar i psykologin definieras som ett verbalt eller 
fysiskt beteende som är avsett att orsaka skada (Myers 2008). Resultatet indikerade att 
deltagarna som fick veta att de skulle bli ensamma reagerade mer aggressivt, det vill 
säga gav mer negativa utvärderingar än vad de i den andra betingelsen gjorde. 
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Forsknings har kunnat visa att exkludering även påverkar andra typer av 
självreglerande beteenden. Twenge et al. (2007) har kunnat visa att en annan typ av 
självreglering, prosocialitet, minskar vid exkludering. Prosocialitet innebär ett 
beteende som främst gynnar andra snarare än den egna personen. Enligt samma 
författare så är prosocialiteten, till exempel att vara hjälpsam mot någon annan, 
beroende av individens tro om att denne ska få ingå som en del i det sociala samhället. 
Om personen blir exkluderad kommer viljan att agera prosocialt att reduceras. I 
Twenge et al’s. experiment från (2007) kunde resultaten visa på att social exkludering 
lett till ett minskat prosocialt beteende, på så sätt att deltagarna blev mindre benägna 
till donation. 
 
I ett av experimenten manipulerades exkludering med en variant av den falska 
feedback om framtiden som Twenge et al. (2001) använt. Prosocialitet mättes genom 
att försöksledaren frågade deltagarna om de ville donera en summa av de pengar de 
fått för att ställa upp i experimentet. Summan skulle i detta fall gå till en studentfond 
där studenter i nöd skulle kunna få hjälp. Donerandet skulle dock ske anonymt och 
försökspersonen skulle inte heller få någon direkt uppskattning för donerandet. 
Resultaten visade att de deltagare som utsatts för exkludering donerade en mindre 
summa pengar än de icke exkluderade deltagarna. Samma mönster av minskat 
prosocialt beteende efter exkludering visades i studien när deltagarna tillfrågades om 
de kunde tänka sig att frivilligt delta i fler experiment. De exkluderade deltagarna var 
mer ovilliga att delta än de icke exkluderade 
 
Riskbenägenhet kan precis som aggressivitet ses som en slags misslyckad 
självreglering, och även här finns forskning som tyder på ett samband till social 
exkludering. Twenge, Catanese och Baumeister (2002) har i sina studier resultat som 
pekar på att exkluderade deltagare i mycket större utsträckning gör riskfyllda val än de 
personer som inte blivit avvisade. Även i denna studie av Twenge et al. (2002) 
manipulerades exkludering med hjälp av falsk feedback angående framtida relationer. 
Efter manipulationen fick deltagarna ta del av ett formulär, där det på framsidan stod 
”Att vinna ett lotteri”. Formuläret klargjorde att en vinst innebar att deltagaren skulle 
få de pengar som nämndes, medan de om de förlorade skulle de bli tvungna att lyssna 
på ett otrevligt, tre minuter långt ljud av naglar som skrapar mot en svart skoltavla. De 
fick sedan välja mellan två lotterier, A och B. Lotteri A erbjöd 70% chans att vinna två 
dollar och 30% risk att inte vinna några pengar men istället få lyssna på det besvärliga  
ljudet. Lotteri B erbjöd 2% chans att vinna 25 dollar och 98% risk att förlora och då få 
ljudet. Författarna menade att det mest rationella valet var lotteri A eftersom det hade 
en högre förväntad vinst. Trots detta valde en majoritet av de exkluderade deltagarna 
det riskfyllda lotteri B. Detta tyder på att en annan negativ konsekvens av exkludering 
alltså kan vara en försämrad reglering mot risktagande, då de exkluderade deltagarna 
var mer benägna att agera riskbenäget i en situation av avvisning.   
 
Självreglering, humör och självkänsla  
Varför får då exkludering paradoxala konsekvenser som ökad aggressivitet och andra 
typer av försämrad reglering av självet? En mer ändamålsenlig respons skulle ju vara 
en ökad konformitet och starkare önskan om att bli accepterad. Forskning av DeWall, 
Baumeister och Vohs (2008) kan dock indikera att den försämrade regleringen kan 
vara beroende av huruvida den drabbade tror att den har en chans att uppnå acceptans 
eller ej. Om de exkluderade deltagarna trodde att en god insats på en uppgift skulle 
leda till en högre social acceptans, så ökade självregleringen. 
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En faktor som skulle kunna ligga bakom effekten av exkludering är att deltagarna blir 
på dåligt humör om de exkluderas. Humör som en bakomliggande faktor har 
undersökts i flera studier genom att deltagarna fått skatta hur arga, glada, etc., de känt 
sig efter manipulationen. Det typiska mönstret är att även om deltagarna visar mindre 
självreglering i termer av aggressivitet har inte humöret påverkats negativt (Twenge et 
al., 2007; Twenge et al., 2001; DeWall et al., 2008). En annan faktor som man 
diskuterat som mekanismen bakom sambandet mellan självreglering och exkludering 
är situationell självkänsla (Twenge & Campbell 2003).  
 
En persons självkänsla kan sägas vara den värdering som personen gör av sitt eget 
värde. Med situationell självkänsla menar man den självkänsla personen har vid just 
det aktuella tillfället som frågorna ställs. Bushman och Baumeister (1998) har 
undersökt om en initialt hög självkänsla påverkat om en person agerat mer aggressivt 
på exkludering. De menar att tidigare teorier förespråkat en låg självkänsla som 
mekanismen bakom en aggressiv hållning som svar på exkludering. En person med låg 
självkänsla skulle i detta fall drivas av sin misstro till sig själv och därför ge sig på 
andra människor, i syfte att erhålla en högre tro på sig själv eller helt enkelt för att 
denne inte har något att förlora. Detta är dock enligt samma författare svårt att greppa 
när aggressiva individer ofta har höga tankar om sig själva, till exempel mobbare i 
skolan eller gängledare. Leary, Tambor, Terdal och Downs (1995) har dock undersökt 
om självkänslan får sig en törn som en konsekvens av exkludering. Resultatet kunde 
visa att deltagarnas situationella självkänsla sjunkit efter exkluderingen. 
 
Narcissism  
Många människor känner till den ålderdomliga myten om Narcissus, den unge vackre 
mannen med en bottenlös självkärlek. Han förälskade sig i sin egen spegelbild varpå 
han ägnade sitt liv åt att skåda denna i vattnet ur en damm. I vetskap om att han aldrig 
skulle få omfamna den sköna avspegling han stod inför, lade sig Narcissus ner för att 
dö. I en dikt av Wilde (2008) som beskriver efterdyningarna av Narcissus död försöker 
en samling nymfer trösta den damm som Narcissus speglat sig i. Dammen sörjde dock 
inte, utan svarade nymferna; ”But I loved Narcissus because, as he lay on my banks 
and looked down at me, in the mirror of his eyes I saw ever my own beauty mirrored.” 
(sid. 124). Anledningen till att dammen älskat Narcissus var enbart för att dammen 
själv kunde beskåda sin skönhet i Narcissus ögon. Denna tolkning kan eventuellt 
spegla den grandiosa och kärleksfulla självbild som i olika grad finns inom alla 
människor. När det talas om narcissism inom psykologin är det dock ofta en överdrivet 
självgod och egoistisk individ som man syftar på.  
 
Narcissism refererar till en kognitiv-affektiv upptagenhet av det egna jaget. Den 
kognitiva upptagenheten handlar om fokus på den egna personen medan den affektiva 
upptagenheten innebär en upptagenhet av egna behov och mål (Westen, 1990). Enligt 
Campbell, Rudich och Sedikides (2002) uppfattar narcissisterna sig själva som bättre 
än andra på intellektuella egenskaper men inte på moraliska egenskaper. Att de 
uppfattar sig själva som förståndsmässigt överlägsna bidrar enligt Helgeson och Fritz 
(1999) till en brist i uppmärksamhet för andras behov vilket i sig kan skapa problem i 
sociala relationer och interaktioner. Den egocentriska framtoningen hos narcissister är 
inte endast ett sätt att förstärka självkänslan och en känsla av att vara förmer, utan har 
också setts som ett försök att motverka en underliggande men delvis medveten känsla 
av sårbarhet (Morf & Rhodewalt, 2001). Enligt Bushman och Baumeister (1998) finns 
det goda skäl att anta att hög grad av narcissism kan vara associerat till ökad 
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aggressivitet speciellt i samband till förolämpningar eller kritik. Kernberg (1975, 
refererad i Bushman & Baumeister, 1998) hävdar att narcissism inkluderar aggressiva 
beteenden och att detta kan ha sin grund i föräldrarnas ofta avvisande inställning mot 
barnet. Vreden återupplivas sedan i vuxenlivet när personen blir kritiserad eller 
avvisad av människor i sin omgivning. Samme författare kunde även indikera att 
narcissister verkar vara onaturligt känsliga för kritik och kränkningar, och benägna att 
reagera fientligt som svar på personliga bakslag. Baumeister, Smart och Boden (1996) 
resonerar på liknande sett då de hävdar att aggressiva responser främst kan förorsakas 
av hot mot en persons ego och det egna jaget. Detta gäller främst personer med en 
uppblåst självbild vilken blir aktuellt då det gäller narcissister. Narcissister med sin 
grandiosa självbild som oavbrutet söker både intern och extern bekräftelse från andra 
blir intressant i samband med fenomenet social exkludering. Man kan ställa sig frågan 
om personer med hög grad av narcissism i och med sin storslagna självbild skulle ha 
särskilt svårt att acceptera att inte bli socialt accepterade.  
 
Social exkludering och narcissism  
Twenge och Campbell (2003) hävdar att både verkliga händelser och tidigare 
forskning indikerar att narcissism är av stor vikt för aggressiva reaktioner på social 
exkludering.  Författarna diskuterar i detta sammanhang de skottlossningar som ägt 
rum på skolor runt om i USA och vilka tänkbara faktorer som kunnat ligga bakom 
incidenterna. En analys av Leary, Kowalski, Smith och Phillips, (2003) har kunnat 
visa att de flesta skolskyttarna upplevt exkludering, och att de även blivit mobbade av 
kamrater. Dessutom kan enligt Twenge och Campbell (2003) flera uttalanden av 
exempelvis de två unga gärningsmännen som besköt elever på skolan Columbine, ses 
som narcissistiska. De två gärningsmännen i Columbinefallet Eric Harris och Dylan 
Klebold har båda två uttryckt en tro om att regissörer kommer vilja göra film av deras 
livshistoria. Författarna menar dock att det inte finns bevis för att Harris och Klebold 
hade narcissistiska personligheter. 
 
Twenge och Campbell (2003) har undersökt hur narcissistiska individer påverkas av 
exkludering och har kunnat visa att kombinationen narcissism och socialt avvisande 
ofta leder till ett mer aggressivt förhållningssätt än om deltagaren i fråga inte varit 
narcissist. I sin första studie 2003, lät de deltagarna till en början fylla i The 
Narcissistic Personality Inventory (NPI) för att få ett mått på hur narcissistisk varje 
individ varit. De fick sedan i uppgift att tänka tillbaka på en händelse då de av någon 
jämnårig känt sig avvisad. Därefter skulle de skatta hur upprörda de blivit som svar på 
den upplevda exkluderingen. Resultatet visade att de deltagare som erhållit höga 
poäng på NPI i större utsträckning rapporterade känslor av ilska och aggressivitet. I 
den andra studien fick alla deltagare först arbeta tillsammans med andra, varefter de 
fick i uppgift att nämna de två deltagare som de helst skulle vilja arbeta vidare med i 
en ytterligare uppgift. Vissa deltagare, de exkluderade, fick falsk information av 
försöksledarna om att ingen av de andra deltagarna valt dem för vidare samarbete. 
Efter manipulationen visade resultat i enlighet med de tidigare att de narcissistiska 
deltagarna rapporterade en högre grad av ilska efter att ha fyllt i en enkät som mätt just 
denna egenskap. 
 
I ytterligare ett experiment i samma studie undersöktes konsekvenser av exkludering 
och narcissism på direkt aggressivitet. Deltagarna fick efter manipulationen av 
exkludering information av försöksledarna att de skulle delta i ett datorspel där de, om 
en annan deltagare förlorade, kunde ”straffa” denne genom att med hjälp av 
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tangentbord och datormus producera ett obehagligt ljud i förlorarens hörlurar. Med 
hjälp av tangentbordet kunde ljudets volym justeras från 1-10 och genom att hålla in 
datormusens knapp kunde längden på det obehagliga ljudet bestämmas. Datorn var 
programmerad för att kunna registrera knapptryckningarna. Datorspelet var i själva 
verket falskt och det fanns ingen annan deltagare. Resultatet visade att de exkluderade 
narcissistiska deltagarna utsatte sina medspelare för betydligt värre ljudupplevelser än 
de med en lägre grad av narcissism i personligheten. På detta sätt kunde en direkt 
aggressivitet noteras. I en sista studie undersöktes förskjuten aggressivitet, det vill 
säga aggressivitet mot någon som inte varit delaktig i själva avvisningen, en tredje och 
oskyldig part. De narcissistiska personerna visade sig även i detta fall vara mer 
aggressiva i sitt bemötande än de icke narcissistiska deltagarna. Twenge och Campbell 
(2003) framhåller dock att reaktioner på exkludering inte alltid behöver inbegripa en 
aggressiv hållning. Det skulle följaktligen för andra personlighetstyper exempelvis 
kunna ta sig uttryck i oro och melankoli. De menar således att narcissism är en 
individuell faktor i personligheten som kan få negativa följder efter ett upplevt 
utelämnande av sociala kontakter.  
 
Liknade resultat där narcissistiska individer undersökts har demonstrerats av Bushman 
och Baumeister (1998). I deras studie fick deltagarna fylla i både NPI och en enkät 
som mätte grad av självkänsla. De fick därefter veta att de skulle arbeta i par om två 
och där båda deltagarna skulle tillhöra samma kön. De fick sedan i uppgift att skriva 
ner en essä där deltagaren tagit ståndpunkt för eller emot abort, ståndpunkten var 
valfri. De skulle sedan få feedback från den andra deltagaren i paret. Denna person 
existerade inte i verkligheten utan författarna singlade slant om vilka deltagare som 
skulle få vilken feedback från sin inbillade partner. Vissa av deltagarna fick mycket 
smickrande kommentarer på sin essä, medan andra istället fick extremt dålig feedback. 
Därefter skulle de tävla mot varandra i ett reaktionsspel. Den parmedlem som 
förlorade straffades av sin vinnande partner genom att denne på samma sätt som i 
Twenge och Campbell’s studie (2003), fick möjlighet att utsätta sin partner för 
obehagliga ljud i valbar styrka. Deras resultat indikerade på samma sätt som Twenge 
och Campbell’s resultat (2003) att deltagarna med en hög grad av narcissism i 
personligheten och som samtidigt fått nedslående feedback, uppträdde mer aggressivt 
mot någon som kritiserat dem. Detta genom att de straffade sin partner hårdare i 
reaktionsspelet.  
 
Social exkludering kan alltså leda till aggressivitet hos individer, och hög grad av 
narcissism i personligheten ökar aggressiviteten. Men detta samband kan även gå i 
motsatt riktning. Forskning har visat att ett initialt aggressivt beteende i sin tur kan 
leda till exkludering och inte endast att exkludering skapar aggressivitet. Newcomb, 
Bukowski och Pattee (1993) har exempelvis visat att barn tar avstånd från och på så 
sätt exkluderar andra barn som uppträder aggressivt. På samma sätt menar Twenge, 
Baumeister, Tice och Stucke (2001), att människor generellt sett helst undviker 
människor med ett aggressivt uppförande. Våldsamma och lagbrytande personer blir 
även mindre attraktiva som partners, de blir ofta även exkluderade eller uteslutna ur 
samhället i och med att de hamnar i fängelse. 
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Föreliggande studie 
Syftet med denna studie är att undersöka om inte bara aggressivitet utan även andra 
självreglerande beteenden påverkas av en samverkan mellan exkludering och 
narcissism. I föreliggande studie kommer narcissism att studeras som ett 
personlighetsdrag som i varierande grad normalt finns inom alla människor. Det är 
således inte människor med kända personlighetsstörningar som kommer att 
undersökas. Manipuleringen av exkludering sker genom att deltagarna får i uppgift att 
tänka tillbaka på en tidigare händelse då de känt sig antingen socialt accepterade eller 
en händelse då de känt sig intensivt avvisade. De kommer sedan få en stund på sig för 
att skriftligt redogöra för vad som hände vid den aktuella omständigheten. På detta sätt 
försätts deltagaren i en känsla av antingen inkludering eller exkludering.  
 
I studien kommer specifikt tre typer av självreglerande beteenden att undersökas; 
Aggressivitet, prosocialitet och riskbenägenhet. Aggressivitet hos deltagarna kommer 
att undersökas på liknade sätt som Twenge et al. (2001) gjort. Deltagarna får göra en 
lämplighetsbedömning av en potentiell och för deltagarna verklig jobbkandidat. 
Aggressivitet mäts i termer av hur negativ bedömningen är, ju mer negativ bedömning, 
desto högre är graden av aggressivitet i deltagarens beteende.  
 
Prosocialitet kommer att mätas genom att deltagarna i slutet av studien får skriftlig 
information om studie- och yrkesdagar på olika gymnasieskolor som deltagarna blir 
erbjudna att ställa upp på. Deltagandet innebar att deltagarna under temadagarna skulle 
berätta lite om vad som fick dem att välja just psykologämnet. Deltagarna informeras 
om att ingen ersättning kommer erhållas för deltagandet. De ställs alltså inför att helt 
utan egen vinning ställa upp för att vara med och inspirera unga gymnasieelever, ett 
beteende som kan kategoriseras som prosocialt. 
  
Riskbenägenheten undersöks på samma vis som Twenge et al. (2002) gjort, genom att 
låta deltagarna välja mellan lotterierna A och B. Lotteri B innebär en högre risk och ett 
lägre förväntat värde än lotteri A. I lotteri A kommer deltagarna ha en stor chans att 
vinna en liten summa pengar och en liten risk att få stå ut med det jobbiga ljudet av 
naglar mot en svart tavla. Om de istället väljer lotteri B så ser förutsättningarna för en 
pengavinst liten ut, det är dock en mycket större summa som är vinsten. Dessa val 
kommer vara hypotetiska.  
 
Den sista variabeln som kommer att inkluderas i denna studie är tre specifika 
personlighetsdrag. Personlighetsdragen utgörs av neuroticism, som karaktäriseras av 
en negativ känsla av emotionell instabilitet. Impulskontroll är det andra 
personlighetsdraget och beroende utgör det sista, som i sin tur innefattar behovet av att 
få höra till. Dessa tre personlighetsmått inkluderas för att undersöka hypotesen att de 
narcissistiska deltagarna eventuellt kommer att skatta sig som mindre beroende och 
mindre neurotiska i ett försök att upprätthålla en stabil självbild utåt. De förväntas 
också av samma anledning ha en högre skattad impulskontroll.  
 
Mot bakgrund av tidigare forskning kring aggressivitet och narcissism förväntas att 
personer med en hög grad av narcissism kommer att reagera med mer aggressivitet 
som en följd av exkludering än personer med lägre grad. I studien förväntas också att 
deltagare med hög jämfört med låg grad av narcissism kommer att agera mindre pro-
socialt och agera mer riskbenäget vid exkludering. För att kontrollera om humör och 
situationell självkänsla har någon betydelse för effekten av exkluderingen mäts humör 
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och självkänsla i studien. 
Metod 

 
Undersökningsdeltagare 
Studiens urvalsgrupp utgjordes av 60 studenter, varav 47 var kvinnor och 13 män. 
Medelåldern för de som observerats var 27,12 med en standardavvikelse på 6,16. 
Samtliga deltagare var psykologistudenter och hade i genomsnitt studerat psykologi i 
2,14 år. Deltagarna rekryterades genom anslag på Stockolms universitets Psykologiska 
institution där studenterna kunde skriva upp sig på olika undersökningstillfällen. En 
del deltagare rekryterades genom direkta förfrågningar om deltagande på samma 
institution. Deltagarna fick som ersättning en timmes undersökningsdeltagartid. Alla 
deltagare var i undersökningen anonyma. De hade dock möjlighet att lämna sin e-post 
adress på en lista efter försöket för att på så vis kunna ta del av resultatet från den 
fullbordade studien. Vid varje testtillfälle undersöktes mellan 1-5 personer och dessa 
kunde genom en slumpmässig randomisering av olika enkäter innan försöket, delas in 
i experiment- och kontrollgrupp.  
 
Material 
Deltagarna fick sammanlagt fylla i fyra enkäter. Den första enkäten bestod av tre olika 
delar. Först fyllde deltagarna i The Narcissistic Personality Inventory (NPI).  
Instrumentet utvecklades ursprungligen av Raskin och Hall (1979) i syfte att mäta grad 
av narcissism som personlighetsegenskap i normala populationer. NPI grundar sig 
dock på DSM-III kriteriet för narcissistisk personlighetsstörning, (American 
Psychiatric Association, 1980, refererat i Kansi, 2003). Skalan NPI innehåller fyrtio 
frågor vilka går ut på att man för varje fråga ska välja ett av två attitydpåståenden som 
man håller med om i störst utsträckning. Dessa påståenden kunde exempelvis vara, 
”När jag får komplimanger, blir jag ibland generad” eller det narcissistiska alternativet 
”Jag vet att jag är bra därför att alla säger det till mig”. Ett val av det sista påståendet 
gav således ett narcissistpoäng, medan ett val av det första inte gav något poäng. I 
denna undersökning användes den version av NPI som av Kansi (2003) blivit översatt 
till svenska och som testats på en stor svensk population. Den svenska översättningen 
anses ha god validitet och reliabilitet (Kansi, 2003).  Med hjälp av NPI är det möjligt 
att titta på olika dimensioner inom narcissism, exempelvis fåfänga och auktoritet. I 
denna undersökning dock har det endast tagits hänsyn till en individs totalpoäng, där 
en högre poäng motsvarat en mer narcissistisk personlighet.  
 
Efter NPI låg i den första enkäten en skala som mäter situationell självkänsla. Skalan 
för självkänsla är ursprungligen utvecklad av Rosenberg (1965) och innehåller olika 
påståenden om hur man kan tänka och känna i olika situationer. Crocker, Jackson, och 
Major (1996) reviderade skalan för att mäta självkänsla hos en individ vid det aktuella 
tillfället som frågan ställs. Skalan innehåller sju frågor, och deltagaren tar på en skala 
som består av fem steg ställning till hur bra påståendet passar (1= stämmer inte alls; 5 
= stämmer precis). Exempel på påståenden är ”Jag känner att jag har många bra 
egenskaper” och ”Jag har en positiv inställning till mig själv”. För de flesta frågorna 
motsvarar höga värden en högre grad av självkänsla. Två av frågorna var formulerade 
så att låga värden speglade högre självkänsla. För dessa frågor användes omvänd 
kodning (kodades som fem, osv.) Enligt Twenge och Campbell (2003) har testet både 
god reliabilitet och validitet. Det tredje och sista momentet i första enkäten bestod av 
att mäta vilket humör deltagarna för tillfället hade. Att inkludera humör har tidigare 
gjorts av flertalet författare bland andra Twenge och Campbell (2003). Till denna 
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studie utformades fyra frågor gällande deltagarnas humör; Hur är ditt humör just nu 
(1= inte alls bra; 7 = mycket bra); Hur glad (1= inte alls glad; 7 = mycket glad), och 
arg (1= inte alls arg; 7 = mycket arg) känner du dig just nu, samt hur bra mår du just 
nu (1= inte alls bra; 7 = mycket bra).  
 
I nästa enkät ingick manipuleringen av exkludering. En grupp deltagare fick genom en 
skriftlig instruktion i uppgift att tänka tillbaka på en tidigare händelse där de känt sig 
intensivt socialt avvisade, medan en annan grupp tänkte tillbaka på en händelse där de 
känt sig socialt accepterade av andra. Vilken grupp deltagarna skulle tillhöra 
bestämdes slumpmässigt genom lottning innan varje testtillfälle. Efter att de tänkt 
tillbaka på händelsen fick deltagarna skriva ned information om hur många personer 
som varit inblandade och vad de gjort omedelbart efteråt som reaktion på händelsen. 
Denna metod för att manipulera exkludering har använts i experiment av bland andra 
Twenge och Campbell (2003). Deltagare som instruerats att tänka på en situation där 
de accepterades kallas hädanefter för inkluderade, och de som tänkt på ett avvisande 
kallas exkluderade. 
 
I den tredje enkäten mättes personlighetsdragen neuroticism, impulskontroll och 
beroende. Frågorna hämtades ur International Personality Item Pool (IPIP) och mäter 
karaktärsdrag som har utvecklats ur och i hög grad liknar frågor i Cloninger’s 
Temperament and Character Inventory. Varje personlighetsdrag mäts med tio frågor 
var, varav fem är ställda på ett sätt så att en hög skattning ger hög poäng medan de 
andra fem ställs på motsatt vis. Detta för att deltagaren inte ska kunna svara per 
automatik utan blir tvingad att tänka efter på varje fråga. Exempel på en 
neuroticismfråga är, ”Jag ogillar mig själv”. En av impulskontrollfrågorna var, ”Jag 
klarar av att kontrollera mina begär” och karaktärsdraget beroende mättes med frågor 
som, ”Jag försöker vara alla till lags”. Skalan innehåller sju frågor, och deltagaren tar 
på en skala som består av fem steg ställning till hur bra påståendet passar (1= stämmer 
inte alls;  5 =  stämmer precis). I den tredje enkäten inkluderades även frågorna om 
situationell självkänsla och humör ännu en gång. Detta för att se om självkänsla eller 
humör hade förändrats som en konsekvens av manipuleringen.  
 
Enkäten omfattade även måttet på riskbenägenhet. För att mäta riskbeteende ställdes 
deltagarna inför ett hypotetiskt lotteri där de fick välja mellan två alternativa lotterier, 
A och B. Lotteri A innebar 70% procents chans att vinna 25 kronor och 30% procents 
risk att inte vinna några pengar men istället få lyssna på ett tre minuter långt band som 
spelar upp naglar som drar mot en svart skoltavla. Lotteri B å andra sidan erbjöd 2% 
chans att vinna 250 kronor och 98% risk att förlora och då få höra det obehagliga 
ljudet. Eftersom lotteri B har lägst förväntat värde är detta lotteri det mest irrationella 
och riskfyllda valet. De personer som valde lotteri B anses därför vara mer 
riskbenägna än de som valde det mindre riskabla lotteriet. Detta tillvägagångssätt för 
att mäta riskfyllt beteende är det samma Twenge et al (2002) använt sig utav i sitt 
experiment. 
 
I den fjärde och sista enkäten mättes aggressivitet och prosocialitet hos deltagarna. I 
enkätens första del läste deltagarna en kort essä som i den skriftliga instruktionen 
uppgavs vara skriven av en person som varit med i en annan studie. I själva verket var 
essän en variant av historien om Donald (Srull & Wyer, 1979). Essän beskrev vad 
personen som skrivit den gjort under en dag, och är skriven på sådant vis att det ska 
vara möjligt att uppfatta personens beteende på både ett positivt eller negativt sätt. 
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Denna essä har bland annat använts i experiment av DeWall et al. (2009) och Twenge 
et al. (2001). Efter att deltagarna läst essän instruerades de att svara på ett antal frågor 
rörande personligheten hos författaren till essän. Deltagarna fick skatta hur självisk, 
intelligent, okänslig, förtroendeingivande, arrogant, uppriktig, oförskämd och vänlig 
de uppfattat att personen som skrivit essän var. Deltagaren tog sedan på en skala som 
består av sju steg ställning till hur bra påståendet passar (1= stämmer inte alls; 7 = 
stämmer precis). Därefter informerades deltagarna om att författaren till essän just sökt 
en anställning som forskningsassistent på institutionen. Försöksledaren beskrev att den 
som skulle anställa assistenten ville ha synpunkter från alla som varit i kontakt med de 
sökande, och deltagarna ombads därför att skatta hur väl personen i fråga skulle passa 
för den aktuella tjänsten, utifrån deras intryck av essän. Denna information var falsk, 
och användes för att mäta deltagarnas aggressivitet. Deltagarna gavs här en möjlighet 
att antingen förstöra för personen genom att hävda att personen var olämplig eller att 
ge denne en större chans till jobbet genom att ge höga skattningar. Frågorna som rörde 
anställning är, ”Den här personen skulle vara en utmärkt kandidat till jobbet”, ”Jag 
skulle på allvar överväga att anställa den här personen”, ”Jag kände positivt för den 
här personen” och ”Den här kandidaten skulle vara pålitlig som anställd” och 
deltagaren tar på en skala som består av sju steg ställning till hur bra påståendet passar 
(1= stämmer inte alls; 7 = stämmer precis). Ju mer negativ bedömning deltagaren gav, 
desto större bedömdes graden av aggressivitet vara. 
 
Det sista momentet i den fjärde enkäten bestod i att mäta deltagarnas prosocialitet. I 
denna del fick deltagarna en chans att ställa upp för andra utan att få någon ersättning 
för det. Detta genom att deltagarna fick läsa en text som innehöll information om olika 
studie- och yrkesdagar, som det var meningen skulle hållas på olika gymnasieskolor i 
Stockholm under då nästkommande månad. Förfrågan till försökspersonerna var ifall 
de hade lust att ställa upp på någon av dagarna och i så fall som en representant för 
Psykologiska institutionen berätta lite om vad det var som lockade dem till 
psykologiämnet. De fick även information om att de inte skulle kunna komma att ta 
del av något arvode men istället en chans att inspirera gymnasieelevers framtidsplaner. 
De fick sedan frivilligt lämna sin e-post adress om de ville ha mer detaljerad 
information och om de var intresserade av att ställa upp. Liknade sätt för att mäta 
prosocialitet har använts av Twenge et al. (2007). Där de bland annat låtit 
försökspersonerna donera en summa av de pengar de fått för att ställa upp i 
experimentet.  Slutligen fick deltagarna svara på frågor om kön, ålder och om vad de 
studerade och hur länge de gjort det.  
 
Procedur 
Försökspersonerna testades i ett laboratorium vid Psykologiska Institutionen. När 
deltagarna anlänt, satte de sig vid skrivplatser med skärmar emellan för att undvika att 
de skulle se varandras svar. Innan deltagarna anlände till labbet förbereddes i vilken 
betingelse som varje deltagare skulle ingå. Detta gjordes genom att numrera varje 
deltagare och sedan för var och en av de numrerade deltagarna singla slant för att 
slumpmässigt bestämma vilka som skulle bli exkluderade och vilka som skulle bli 
inkluderade. De personer som deltog i experimentgruppen var således de som fick 
enkäten med exkluderingsmanipulation, medan personerna i kontrollgruppen fick 
inkluderingsmanipulationen. De fick istället enkäten som manipulerade en känsla av 
acceptans. När deltagarna väl anlänt till labbet fick de sätta sig på de platser där det låg 
enkäter. Alla enkäter var uppochner vända och numrerade. När alla kommit på plats 
fick de inledningsvis en kort presentation av vad studiens syfte var. Syftet uppgavs 
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vara att undersöka hur olika personlighetsdrag kan kopplas till olika färdigheter. 
Deltagarna fick inledningsvis även information om att alla svar som lämnades in 
skulle behandlas konfidentiellt och endast i forskningssyfte. De blev även ombedda att 
spara frågor angående studien till efter försöket och att inte prata med varandra eller 
komma med kommentarer under experimentet.  
 
Deltagarna fick därefter vända upp och börja svara på den första enkäten. De 
instruerades att svara på alla frågor även om det innebar att de valde ett alternativ de 
egentligen inte höll med om. När de svarat på alla frågor skulle de lägga enkäten upp 
och ned vänd framför sig. När alla klarat av första enkäten som innehöll NPI, 
situationell självkänsla och humör, samlade försöksledaren in alla enkäter och delade 
ut den andra enkäten som innehöll manipulationen av exkludering. Deltagarna 
instruerades att tänka tillbaka på ett avvisande eller en situation där de accepterats. När 
alla skrivit klart samlades de två första enkäterna in och deltagarna fick den tredje 
enkäten. I denna enkät ingick personlighetsdragen från IPIP, samt situationell 
självkänsla och humör andra gången, även riskmåttet fanns med i denna enkät. Efter 
att deltagarna svarat på frågorna i den tredje enkäten delade försöksledaren ut den sista 
enkäten där deltagarna läste en essä och skattade författarens personlighet. Därefter 
skulle de bara lägga ner pennan och vänta på vidare instruktioner. När alla var klara 
med den första personbedömningen gav försöksledaren falsk muntlig information om 
att personen som skrivit essän sökte en tjänst som forskningsassistent.  
 
När alla gjort bedömningen av lämplighet uppmanades deltagarna att läsa igenom och 
besvara frågan som mätte prosocialitet. Medan insamlingen av de sista enkäterna ägde 
rum fick deltagarna veta att det skulle ske en liten kort återkoppling innan alla kunde 
gå. Försöksledaren började därefter med att tala om att det syfte som hävdats innan 
försöket var falskt. I stället fick de ta del av information om studiens egentliga syfte, 
att undersöka hur människor påverkas av social exkludering. De fick även reda på att 
vissa av dem fått tänka tillbaka på en händelse där de känt sig socialt avvisade medan 
andra fick erinras en händelse då de känt sig accepterade. De blev även införstådda i 
att vilken deltagare som fick vilken manipulation var randomiserat och ingen 
uppdelning de skulle ta personligt. De fick avslutningsvis även veta att personen de 
bedömt utifrån essän egentligen inte existerade, inte heller de temadagar som det stått 
om i den sista enkäten. 
 
 

Resultat 
 

Deltagarnas poäng på NPI summerades först. På basis av denna summa gjordes en 
median split för att skilja mellan deltagare med hög respektive låg grad av narcissism. 
Medelvärdet för samtliga deltagares värde på NPI var 15,42 (5,75). Det lägsta 
individuella värdet var 3 medan det högsta var 28, och medianen var 15. 32 deltagare 
hamnade under denna gräns och utgjorde därmed gruppen som i denna studie hade låg 
grad av narcissism i personligheten. I gruppen fanns 28 kvinnor och 4 män, och 
medelvärdet var 11,06 (3,26). Deltagare vars värden låg över medianen utgjorde 
gruppen med en hög grad av narcissism. I denna grupp var det sammanlagt 28 
deltagare, varav 19 kvinnor och 9 män. Medelvärdet för denna grupp var 20,39 (3,45). 
Av samtliga kvinnliga deltagarna var det 40,4% som hade en hög grad av narcissism, 
motsvarande procent för männen var 69,2%. I denna studie hade således en större 
andel av de manliga deltagarna hög grad av narcissism än de kvinnliga. Uppdelningen 
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av deltagare i hög och låg grad av narcissism innebar att 15 deltagare med låg grad av 
narcissism blev exkluderade och 17 inkluderade. Av de med hög narcissism var 15 
exkluderade och 13 inkluderade. 
 
Situationell självkänsla och humör. Skattningarna av självkänsla vid mättillfälle ett 
och två summerades först var för sig, fråga sex och sju i skalan kodades om så att alla 
frågor gick åt samma håll. Höga värden kan då indikera en högre självkänsla. (α för 
frågorna vid mättillfälle 1 = .83; mättillfälle 2 = .91).  Summan av skattningarna för 
tillfälle ett subtraherades därefter från summan från tillfälle två. På detta sätt 
beräknades differensen mellan mättillfällena. Differenser för deltagarnas humör vid 
tillfälle ett och tillfälle två räknades ut på samma sätt, se Tabell 1. Positiva värden 
innebär att deltagaren har blivit mer glad, mer arg, på bättre humör etc. vid tillfälle två 
jämfört med tillfälle ett. Som framgår av tabellen hade deltagarnas självkänsla inte 
förändrats märkvärt mellan de olika betingelserna. Det kan dock noteras att självkänsla 
stigit från mättillfälle 1 till mättillfälle 2 hos deltagarna i samtliga betingelser. De 
exkluderade deltagarna ökade mest i sina skattningar oavsett grad av narcissism i 
personligheten, se tabell 1. Skattningarna av situationell självkänsla analyserades 
genom en 2 (hög/låg grad av narcissism) x 2 (exkludering/inkludering) ANOVA med 
differensen i självkänsla som beroende variabel. Analysen visade ingen effekt av 
narcissim (F(1,56) = 0,14, p < .71) eller exkludering (F(1,56) = 1,48, p < .23), och 
ingen interaktion dem emellan (F(1,56) = 0,19, p < .66).  
 
Humöret hade inte heller förändrats mycket mellan mättillfällena. När det gäller 
humörfrågorna så kodades skalan som mätte ilska om för att den skulle gå åt samma 
håll som de andra tre frågorna. I tabell 1 nedan innebär positiva värden att deltagaren 
blivit mer positiv och negativa värden innebär att personen blivit mer negativ. En 
MANOVA med hög/låg grad av narcissism och exkludering/inkludering som 
oberoende variabler och de fyra humörfrågornas differensvärden som beroende 
variabler, visade inga signifikanta multivariata effekter av narcissism (Wilks Λ = .92, 
F(1,55) = 1,12, p < .36) eller exkludering (Wilks Λ = .96, F(1,55) = 0,76, p < .56) inte 
heller av interaktionen (Wilks Λ = .91, F(1,55) = 1,24, p < .31). 
 
I testen av de enskilda humörskattningarna fanns dock en signifikant huvudeffekt av 
deltagarnas narcissism på frågan som gällde deltagarens generella humör (F(1,55) = 
4,92, p < .03). Deltagare som var låga i narcissim ökade i självkänsla från tillfälle 1 till 
tillfälle 2, medan de som var höga minskade i självkänsla. På den sista skattningen om 
hur bra deltagarna mådde visade de enskilda analyserna en signifikant interaktion 
mellan exkludering och narcissism (F(1,55) = 4,58, p < .04). De exkluderade 
deltagarna med en hög grad av narcissism mådde sämst efter manipuleringen, medan 
de som blivit inkluderade med en hög grad var de som mådde bäst. Inga andra huvud- 
eller interaktionseffekter kom fram i dessa analyser.  
 
Deltagarna fick även svara på frågor som mätte olika drag i personligheten; 
Neuroticism, impulskontroll och beroende. Relationen mellan de tre 
personlighetsdragen och narcissism undersöktes genom Pearsons 
produktmomentkorrelation. Det visade sig att de två förstnämnda dragen inte hade 
något samband med om deltagaren var mer eller mindre narcissistisk. Däremot visade 
analysen att narcissism var starkt negativt korrelerat till beroende r = -0,49, p < .01. 
De deltagare som haft en hög grad av narcissism hade följaktligen skattat sig själva 
som signifikant mindre beroende än de mindre narcissistiska deltagarna.  
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Tabell 1. Medelvärden samt differenser (och standardavvikelser) för situationell 
självkänsla och humör före och efter manipulation av social exkludering 
_____________________________________________________________________ 
 

     Låg narcissism                                 Hög narcissism 
                                 
Skala               Inkluderad      Exkluderad                             Inkluderad      Exkluderad
      
_____________________________________________________________________ 
Självkänslaa  
Mätning 1 25,88 (4,90) 26,93 (4,46)  27,92 (5,57) 28,60 (3,96) 
Mätning 2 26,00 (4,60) 28,00 (4,09)  28,08 (6,32) 29,20 (4,25)  
Differens ,12 (2,12) 1,07 (2,28)  ,15 (2,70) ,60 (1,72) 
 
Humörb                 
Mätning 1 4,71 (1,21) 5,47 ( ,92)  4,62 (1,33) 5,00 (1,20) 
Mätning 2 4,88 (1,11) 5,60 ( ,91)  4,54 (1,39) 4,73 (1,33) 
Differens ,18 ( ,53) ,13 ( ,74)  - ,08 ( ,49) - ,27 ( ,46) 
 
Gladb  
Mätning 1 4,59 (1,23) 5,20 (1,21)  4,31 (1,44) 4,67 (1,29) 
Mätning 2 4,59 (1,18) 5,07 (1,28)  4,31 (1,49) 4,60 (1,30) 
Differens ,00 ( ,61) - ,13 ( ,52)  ,00 ( ,82) - ,07 ( ,46) 
 
Argb  
Mätning 1 1,94 (1,25) 1,93 (1,33)  2,69 (1,60) 1,60 ( ,99) 
Mätning 2 1,82 (1,01) 1,80 ( ,94)  2,54 (1,27) 1,80 (1,01) 
Differens - ,12 ( ,86) - ,13 (1,25)  - ,15 (,69) ,02 (,56) 
 
Välmåendeb              
Mätning 1 4,88 ( ,99) 5,47 (1,13)  3,77 (1,69) 5,00 (1,41) 
Mätning 2 4,88 ( ,99) 5,53 (1,06)  4,38 (1,56) 4,73 (1,39) 
Differens ,00 ( ,05) ,07 ( ,70)  ,62 (1,39) - ,27 ( ,70) 
_____________________________________________________________________ 
aSkalan går från 1= stämmer inte alls; till 5 = stämmer precis. Höga värden innebär 
högre självkänsla. 
bSkalan går från 1= inte alls bra/glad/arg/bra; till 7 = mycket bra/glad/arg/bra. Höga 
värden innebär ett bättre humör. 
 
Bedömning av essäförfattarens personlighetsdrag. Deltagarna skattade först 
essäförfattarens personlighetsdrag på åtta skalor; Hur intelligent, okänslig, 
förtroendeingivande, arrogant, uppriktig, oförskämd, vänlig och självisk de tyckte att 
personen verkade vara. Medelvärden i de olika betingelserna redovisas i Tabell 2. Som 
framgår av tabellen kunde inga markanta skillnader registreras mellan betingelserna. 
Den stora majoriteten av deltagarna, oavsett betingelse, var dock med tanke på 
medelvärdena negativt inställda till personen i fråga. De exkluderade deltagarna med 
hög grad av narcissism var inte mer negativa än deltagare i någon annan betingelse.  
Personlighetsskattningarna analyserades genom en MANOVA, detta var möjligt 
genom att fyra av personlighetsdragen kodades om så att alla personlighetsdrag gick åt 
samma håll. Högre värden innebär en högre självkänsla och tvärt om. De åtta 
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personlighetsdragen utgjorde sedan beroende variabler. Denna kunde dock inte visa 
några signifikanta multivariata effekter av varken narcissism (Wilks Λ = .83, F(1,55) = 
1,23, p < .30) eller exkludering (Wilks Λ = .87, F(1,55) = 0,53, p < .13) men inte 
heller någon interaktionseffekt (Wilks Λ = .85, F(1,55) = 1,08, p < .15). 
 
Den uppföljande analysen av enskilda skattningarna visade dock signifikanta 
huvudeffekter av narcissism för vissa av frågorna; Hur förtroendeingivande personen 
verkade (F(1,55) = 4,86, p < .03), hur vänlig deltagarna tyckte personen var (F(1,55) = 
4,61, p < .04), och personens själviskhet, (F(1,55) = 4,39, p < .04). De narcissistiska 
deltagarna var de mest positivt inställda på alla tre skattningarna.  Det fanns även en 
signifikant interaktionseffekt av narcissism och exkludering på frågan som rörde 
personens intelligens (F(1,55) = 4,73, p < .03). Medan deltagare med låg grad av 
narcissim inte påverkades av exkluderingsmanipulationen, fanns en effekt hos 
deltagare med hög grad av narcissism. De inkluderade narcissistiska deltagarna tyckte 
i högre utsträckning att personen var intelligent än de exkluderade. 
 
Aggressivitet; Bedömning av essäförfattarens lämplighet för anställning. 
Skattningarna av essäförfattarens lämplighet för ett assistentjobb, presenterat i Tabell 
2, utgjorde måttet på deltagarnas aggressivitet. De fyra skattningarna inkluderade i 
vilken utsträckning deltagarna tyckte att personen utgjorde en utmärkt kandidat för 
jobbet, om de skulle kunna anställa personen, hur positivt de kände för personen och 
hur pålitlig deltagarna upplevt att personen var. Data av lämplighetsskattningarna 
analyserades genom en MANOVA med de fyra lämplighetsskattningarna som 
beroende variabler. Analysen kunde visa på en signifikant multivariat effekt av 
narcissism (Wilks Λ = .82, F(1,55) = 2,95, p < .03) och även en interaktionseffekt 
mellan narcissim och exkludering (Wilks Λ = .82, F(1,55) = 2,79, p < .04). Dock ingen 
signifikant effekt av exkludering (Wilks Λ = .88, F(1,55) = 1,70, p < .12).  
 
De uppföljande analyserna av de enskilda skattningarna visade en signifikant effekt av 
narcissism på frågan om potentiell anställning (F(1,55) = 9,56, p < .03), de 
narcissistiska deltagarna var de mest positiva. Det fanns även en effekt av exkludering 
på denna fråga (F(1,55) = 5,16, p < .03), de inkluderade deltagarna var de mest 
positiva. Resultat visade också signifikanta effekter av interaktionen narcissim och 
exkludering på tre av de fyra skalorna, frågan om personen var anställningsbar 
(F(1,55) = 5,31, p < .03),  huruvida deltagarna uppfattat personen som en utmärkt 
kandidat, (F(1,55) = 10,39, p < .02), och hur pålitlig deltagarna uppfattat personen, 
(F(1,55) = 5,01, p < .03). Interaktionen innebar att exkluderingsmanipulationen hade 
effekt endast på deltagare med hög grad av narcissim. Deltagare med hög narcissim 
som tänkt på en situation där de varit inkluderade var positiva till personen, medan de 
narcissistiska, exkluderade deltagarna negativa. 
 
Riskbeteende. Måttet på riskbenägenhet utgjordes av frågan med de hypotetiska 
lotterierna A och B, där det senare var mer riskfyllt än det första. Andelen deltagare i 
de olika betingelserna som valde de olika lotterierna redovisas i Tabell 2. Det var även 
i detta sammanhang störst skillnad mellan deltagare som haft en hög grad av 
narcissism i personligheten men fått olika manipulationer.  
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Tabell 2. Medelvärden (och standardavvikelser) för personbedömningar och 
aggressivitet, samt andel av deltagarna som valt risklotteri, respektive varit prosociala. 
_____________________________________________________________________ 
             

    Låg narcissism                                  Hög narcissism 
                                 
Skala               Inkluderad      Exkluderad                             Inkluderad      Exkluderad 
_____________________________________________________________________ 
Allmän personbedömninga 
 
Intelligent 3,35 (1,22)        3,33 (1,23)  4,54 (1,20)         3,13 (1,51) 
 
Okänslig 5,00 (1,66)        5,87 (0,92)  5,00 (1,58)         5,77 (1,17) 
 
Förtroende 1,88 (0,86)        2,00 (0,93)  2,54 (0,78)         2,27 (1,16) 
 
Arrogant 6,24 (0,66)        5,80 (1,37)  5,77 (1,09)         5,67 (1,37) 
 
Uppriktig 3,71 (1,83)        4,27 (1,94)  4,62 (2,14)         4,18 (2,25) 
 
Oförskämd 5,47 (1,23)        5,47 (0,92)  5,00 (1,53)         5,20 (2,01) 
 
Vänlig 2,24 (0,90)        2,27 (0,88)  3,00 (0,71)         2,27 (0,88)                    
 
Självisk 5,88 (1,11)        6,00 (0,93)  5,08 (1,11)         5,07 (2,15)     
 
Personens lämplighet för anställning (aggressivitet)b 

 
Utmärkt 2,88 (1,27)        3,13 (1,68)  4,31 (1,38)         2,27 (1,33) 
  
Anställa 2,24 (1,15)        2,00 (1,20)  4,00 (1,58)         2,20 (1,66) 
 
Positivt 2,00 (1,37)         1,87 ( ,99)  3,08 (1,44)         1,93 (1,16)        
 
Pålitlig 3,00 (1,41)        3,13 (1,36)  4,00 (1,58)         2,53 (1,36) 
 
Riskbeteende 
 
Lotteri A 70,6% 80,0%  76,9% 46,7% 
 
Lotteri B 29,4% 20,0%  23,1% 53,3% 
 
Prosocialt beteende  
 
Ej pro-soc. 94,1% 100%  84,6% 80,0% 
 
Pro-soc. 5,9% ,0%  15,4% 20,0% 
_____________________________________________________________________ 
a/bSkalorna går från 1= håller inte alls med; till 7 = håller helt med. Höga värden 
innebär en mer positiv bedömning. 
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Ett chitvå-test för låga narcissister χ2	  (1) = 0,38, p < .54 och ett för höga χ2	  (1) = 2,67, 
p < .10 kunde dock inte visa någon signifikant skillnad mellan hur grupperna valt, 
oavsett manipulation av exkludering. 
 
Prosocialt beteende. Deltagarnas vilja att ställa upp på temadagar presenteras i Tabell 
2. Som framgår av tabellen var det få deltagare generellt som valde att ställa upp.  Det 
var endast sex deltagare av 60 som skrev i sin e-post adress och som därmed agerade 
pro-socialt. Resultaten analyserades med ett chitvå-test för låga narcissister χ2	   (1) = 
0,91, p < .34	  och ett för höga χ2	  (1) = 0,10, p < .75. Det fanns således ingen signifikant 
skillnad i hur grupperna agerat prosocialt eller ej.  
 
 

Diskussion 
 
Syftet med denna studie var att undersöka hur människor påverkas av social 
exkludering och särskilt hur personer med narcissistisk personlighet reagerar som svar 
på utanförskap eller avvisning. Det förväntades att personer med en hög grad av 
narcissism i personligheten skulle agera mer aggressivt som en reaktion på 
exkludering än personer med en lägre grad. Det förväntades även att deltagare med en 
hög grad av narcissism skulle komma att agera mindre prosocialt i jämförelse med 
dem som hade en lägre grad. Personer med en hög grad av narcissism förväntades 
även att vara mer riskbenägna som svar på exkludering.  
 
Resultatet kunde i enlighet med hypoteserna visa att exkludering hade betydelse 
särskilt för personer med hög grad, men inte för de med låg grad av narcissism. 
Deltagare som var höga i grad av narcissism och samtidigt manipulerats med 
exkludering, agerade mer aggressivt än deltagare med hög narcissism som inte 
exkluderats. För personer med låg narcissism påverkade inte exkludering aggressivitet.  
Intressant att notera är att deltagare med hög grad av narcissism som blivit inkluderade 
var de som varit mest positiva i sina lämplighetsskattningar. Dessa deltagare utgör 
därför de minst aggressiva i undersökningen. När det gäller frågorna i 
aggressivitetsmåttet, om huruvida personen skulle vara lämpad för den eftertraktade 
tjänsten eller ej så kunde signifikanta effekter av alla frågor utom en rapporteras. 
Denna berörde hur positivt deltagaren känt för personen, vilket är en fråga som 
möjligtvis skulle kunna relateras till de frågor som rört författarens personlighet (åtta 
drag).  
 
Aggressivitetsfrågorna visar ett klart mönster där de narcissistiska exkluderade 
deltagarna var mer aggressiva än deltagare i andra betingelserna. Detta är samma 
resultat som både Bushman och Baumeister (1998) och Twenge och Campbell (2003) 
har kunnat visa på och som även de har studerat narcissistiska personligheter. En 
intressant skillnad med den aktuella studiens resultat jämfört med tidigare forskning är 
dock den påverkan inkluderingsmanipulationen haft på de narcissistiska deltagarna. 
Dessa var mer positiva till personens jobblämplighet än deltagare i någon annan 
betingelse. Resultaten visar att de narcissistiska deltagarna inte bara utgör de mest 
aggressiva utan paradoxalt nog även de mest positiva i studien. Samma mönster kunde 
även noteras i en interaktionseffekt i en av frågorna om jobbkandidatens personlighet. 
De narcissistiska deltagarna är de personer som i studien har påverkats starkast av 
manipulationen oavsett om den skapat en känsla av exkludering eller acceptans. Detta 
skulle möjligtvis kunna innebära att dessa personer är bräckligare i sitt förhållande till 
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andra människor, och därför påverkas mer av både acceptans och utanförskap. För 
deltagarna med en lägre grad av narcissism var manipulationen inte lika avgörande.  
 
Gällande riskbenägenheten så var det även här de höga narcissisterna som påverkades 
av exkludering. Av de höga narcissister som uppmanats att tänka på acceptans var det 
få som valde det riskfyllda lotteriet. När det gällde de höga narcissistiska deltagarna 
som manipulerats med exkludering så valde dock över hälften att agera riskfyllt 
genom att välja lotteri B. Detta lotteri var det mest riskfyllda och således det som 
gjorde att deltagaren hade en större risk att förlora och då vara tvungen att lyssna till 
det obehagliga ljudet (hypotetiskt). Detta observerade riskbeteendet hos deltagarna 
följde således samma mönster av försämrad självreglering som tidigare forskning 
kunnat visa. 
 
Leith och Baumeister (1996) menar att detta självdestruktiva beteende som svar på 
exkludering innebär att deltagarna har fokuserat på de positiva utfallet, således mycket 
pengar. Istället för att beakta den negativa utgången. Författarna menar även att detta 
beteende är kopplat till narcissistiska individers impulsivitet. I deras studie testade de 
även att tvinga deltagarna att självreglera genom att låta alla få höra vilka för- och 
nackdelar som fanns med varje lotteri. Genom att ta bort impulsiviteten i 
valsituationen, tog de även bort effekten av manipulationen. Twenge et al. (2002) 
undersökte inte grad av narcissism hos sina deltagare men de kunde fortfarande 
rapportera samma mönster som i denna studie. Eventuellt var dessa deltagare som valt 
lotteri B efter exkludering narcissistiska, utan att de kommit fram i experimentet. 
Alternativt var en anledning att dessa författares manipulation varit mycket hårdare än 
den som använts här och att den på så sätt även haft en inverkan på icke narcissistiska 
individer.  
 
När det gäller prosocialiteten så hittades inga effekter av manipulationen eller grad av 
narcissism. Det var endast sex deltagare av sextio som valde att agera pro-socialt så 
det går därför inte att fastslå något med detta resultat. En möjlig förklaring till detta 
resultat skulle kunna vara att förslaget om deltagande i temadagarna inte varit 
tillräckligt inbjudande. Deltagarna var helt enkelt inte villiga att ställa upp i 
arrangemanget. Twenge et al. (2007) menar att exkludering temporärt försämrar en 
människas empatiska förmåga. Konsekvensen blir då en minskad benägenhet till att 
agera hjälpsamt och samarbetsvilligt mot andra. Möjligtvis använde dessa författare 
metoder som väckte mer empati hos deltagarna, som exempelvis att donera pengar till 
en studentfond. Detta är möjligtvis svårare att stå emot än att ta chansen och eventuellt 
inspirera gymnasieelever, eftersom detta även kräver en större ansträngning av 
deltagaren. Om metoden i denna studie hade kunnat skapa ett mer empatifyllt frivilligt 
uppdrag och som dessutom inte krävt en direkt ansträngning så hade möjligtvis 
exkluderingsvariabeln gett utslag på deltagarnas prosociala benägenhet.  
  
När det gäller den situationella självkänslan så hade denna inte påverkats märkbart av 
manipulationen i någon av betingelserna. Ett svagt mönster av en stigande självkänsla 
kunde dock iakttas i jämförelsen av de två mättillfällena. Varför, gav då inte 
manipulationen någon effekt på självkänslan? En möjlig förklaring skulle kunna vara 
att mättillfällena, före och efter manipulationen, kommit i för nära anslutning till 
varandra. Detta skulle eventuellt kunna göra att deltagarna omedvetet påverkats i sina 
skattningar och därmed en begränsning av designen. Kommentarer av detta slag från 
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deltagare efter försöket indikerar också att det förekommit viss misstänksamhet mot 
just frågorna som upprepades.  
 
I jämförelse med tidigare forskning går det aktuella resultatet att relatera till vad bland 
andra Bushman och Baumeister (1998) och Twenge & Campbell (2003) kunnat visa 
på angående självkänslan hos sina deltagare som både varit narcissistiska och icke 
narcissistiska. Författarna hittade inga signifikanta huvudeffekter eller 
interaktionseffekter rörande den initiala självkänslan hos deltagarna kopplat till deras 
grad av narcissism och huruvida de agerade aggressivt eller ej. Vilket inte heller kunde 
observeras i denna studie. Leary et al. (1995) har däremot precis som i denna studie 
undersökt självkänslan både före och efter manipulation, dock inte på narcissistiska 
deltagare. Deras resultat kunde visa på att självkänslan hos deltagare som upplevt sig 
bli exkluderade från en grupp på grund utav personliga anledningar hade sjunkit. Dock 
inte om exkluderingen skett randomiserat. Möjligtvis var manipulationen i 
föreliggande studie för mild för att den skulle påverka deltagarnas bild av sig själva.  
 
Humöret hos deltagarna testades också två gånger men inte heller det hade förändrats 
signifikant efter manipulationen förutom på en av frågorna; hur bra mår du just nu? 
Enligt tidigare mönster kunde skattningarna visa att de inkluderade deltagarna med 
hög grad av narcissism i personligheten var de som mådde allra bäst. Samtidigt som de 
exkluderade deltagarna med hög grad av narcissism var de som mådde sämst efter 
manipulationen. På samma sätt som för frågorna rörande självförtroende, kan dock det 
korta intervallet mellan frågeomgångarna skapat misstänksamhet hos deltagarna även 
här. Dessutom innehöll denna del endast fyra frågor vilket eventuellt gör det lätt för 
deltagarna att komma ihåg vad de svarat vid tillfället innan. Detta gör den signifikanta 
effekten av den sista frågan speciellt intressant.  
 
I en tidigare studie av Twenge et al. (2001) har det visat sig att exkludering inte haft 
någon signifikant inverkan på humör. Detta när deltagarna fått göra skattningar i flera 
frågor angående både positivt och negativt humör. I ett annat experiment ur samma 
studie fick deltagarna i uppgift att fylla i endast en fråga angående humör. Den gick 
helt enkelt ut på att deltagarna skulle skatta sitt humör från mycket negativt (1) till 
mycket positivt (2). I den studien visade det sig i likhet med det aktuella resultatet att 
de exkluderade deltagarna rapporterade ett mer negativt humör än de icke 
exkluderade. I denna studie var det dock frågan om hur bra deltagaren mått som visat 
sig vara signifikant. Å andra sidan använde Twenge et al. (2001) en mycket hårdare 
manipulation än den som använts här. I det experiment humöret påverkats, fick de 
exkluderade deltagarna både falsk feedback om framtida relationer men även en 
negativ utvärdering av en uppsats de skrivit. Frågan är om det item som rört själva 
humöret i denna studie även den givit en signifikant effekt om det använts en hårdare 
manipulering. I vilket fall mådde de exkluderade deltagarna med hög grad av 
narcissism, signifikant sämst samtidigt som de inkluderade narcissistiska deltagarna 
mådde signifikant bäst. 
 
Inledningsvis ställdes frågan om de narcissistiska deltagarna eventuellt skulle vara mer 
angelägna än andra att få ingå i en social grupp i och med deras ständiga behov av 
andra människors bekräftelse. Detta står dock i skarp kontrast till de resultat som 
genererats angående de narcissistiska deltagarnas beroende. Dessa deltagare hade 
skattat sig som signifikant mindre beroende än vad de icke narcissistiska deltagarna 
gjort. Kan det verkligen stämma att dessa deltagare är så exceptionellt oberoende? En 
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förklaring till den stora skillnaden är möjligtvis att de narcissistiska deltagarna haft ett 
större behov av att vilja framstå som oberoende och självständiga. Utan att 
nödvändigtvis ha varit det. Wortmann (2004) menar att terapeuter ofta på kort tid blir 
varse narcissisters illusion av oberoende men även deras pseudo-autonomi. De har 
även, enligt samme författare en mycket nedvärderande syn på andra. Detta skulle 
möjligtvis kunna vara en av anledningarna till att de inte vill vara avhängiga andra 
människor och en konsekvens av att de har skattat sitt beroende som de gjort. 
 
Generaliserbarheten av studiens resultat går självklart att diskutera, angående resultatet 
av aggressivitet (jobbedömningen) däremot så utgör detta det mest stabila i studien. 
Det följer precis de tidigare forskningsresultaten och frågorna lyckades sannolikt bra 
med att mäta det som var avsett att mäta. Det är även detta mått som mer än något 
annat skulle kunna bidra till en återspegling av hur det ser ut i verkligheten. 
Studenterna som studerades utgjorde en grupp väl funktionerande personer som 
troligtvis inte skiljer sig så mycket från människor i allmänhet. Detta medverkar till att 
aggressivitetsresultatet eventuellt går att generalisera till människor i 
normalpopulationen och följaktligen också situationer i det verkliga livet. Detta 
innebär i så fall att personer med en högre grad av narcissism i personligheten även 
utanför denna studie reagerar på ett fientligt sätt i situationer där de utsätts för 
utfrysning eller kränkning.  
 
När det gäller riskbenägenheten så följer resultatet även här tidigare forskning, dessa 
resultat går inte garanterat att generalisera till populationen men mycket tyder dock på 
att det är såhär det ser ut. Något som också bidrar till detta är att deltagarna som 
undersökts i denna studie har varit psykologistudenter vilket deltagarna även varit i de 
flesta andra studier som tagits upp. Populationerna har således sett lika ut förutom att 
deltagarna i tidigare studier till stor del varit amerikaner.  
 
En tänkbar svaghet i metoden skulle kunna vara att vissa av resultatgrupperna varit för 
små för att kunna fastslå något generaliserbart resultat. Vissa av grupperna skulle 
rimligtvis ha behövt vara större i frågan om detta. Även slumpens tänkbara inverkan 
på resultatet bör tas i beaktning när det gäller dess generaliserbarhet. Metoderna och 
materialet som använts i denna studie har tagits från olika amerikanska studier. Dock 
inte delen som handlat om essäförfattarens personlighet inte heller humörmåttet är 
taget från tidigare studier. Prosocialitetsmåttet är även det egenkomponerat. De tre 
personlighetsdragen neuroticism, impulskontroll och beroende är inte heller något som 
brukar undersökas i dessa sammanhang. 
 
Att denna studies resultat delvis stämmer överrens med tidigare undersökningar är 
beaktansvärt. Och särskilt intressant är att studien just kunnat visa på att en känsla av 
socialt avvisande leder till en ökad aggressivitet, i det fall deltagaren haft en hög grad 
av narcissism i personligheten. Men det som fortfarande inte står klart är vad som 
skapar denna aggressivitet. Forskare inom detta område har som det inledningsvis 
presenterats, ställt sig frågande till detta och föreslagit olika påverkansfaktorer som 
exempelvis dålig självreglering (Baumiester et al., 2005), hot mot egot (Baumeister et 
al., 1996) eller att exkluderingen skulle leda till fientliga tankar (Dewall et al., 2009). 
Gerber och Wheeler (2009) har dock i en meta-analys av 88 studier om social 
exkludering konstaterat att den utan tvekan största medierande faktorn för en aggressiv 
respons utgörs av brist på kontroll. De menar på så sätt att människor genom att agera 
offensivt kan skapa en möjlighet till att återfå kontrollen.  
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Baumeister, DeWall och Vohs (2009) motsätter sig dock denna meta-analys och riktar 
skarp kritik mot författarna till analysen. Enligt Baumeister et al. (2009) har författarna 
missuppfattat och undervärderat en lång tids gediget arbete och att man som läsare 
därför inte bör luras av Gerber och Wheeler (2009). Det är således mycket svårt att 
veta precis vad det är hos människor som gör att social exkludering får de 
konsekvenser de får. Oavsett dock, vad som bidrar till de konsekvenser som social 
exkludering får så menar Williams (2007) att det beteende som blir konsekvensen kan 
delas upp i två kategorier. Där den första kategorin innebär att människor efter 
exkluderingen försöker förstärka relationella behov, vilket leder till ett mer prosocialt 
beteende. Medan den andra kategorin strävar efter att förstärka behovet av kontroll, 
vilket uppnås genom antisocialt beteende. En teori som talar för Gerber och Wheeler 
(2009). Förslag på vidare forskning skulle därför kunna inbegripa en mer omfattande 
forskning kring om just bristande kontroll kan vara en medierande faktor för vad 
exkludering kan få för konsekvenser.   
 
Sammanfattningsvis och oavsett vad tidigare forskning har konstaterat angående vilka 
faktorer som medierar aggressivitet och vad som blir konsekvenserna av exkludering 
så har denna studie i vilket fall kunnat framhålla att graden av narcissism i en individs 
personlighet utan tvekan har en betydelse för hur reaktionen på social exkludering kan 
se ut. I denna studie har deltagarna varit uppdelade efter graden narcissism de haft i 
personligheten, vilket endast varit fallet i två av de tidigare studier som det refererats 
till här. Möjligtvis har samma mönster upprepats även i de studier där grad av 
narcissism inte tagits hänsyn till. Således att personerna med en högre grad av 
narcissism reagerat starkast på exkluderingen även i de experimenten. Personer med 
lägre grader av narcissim påverkas också av social exkludering men narcissistiska 
individer är allt av döma mer mottagliga för manipulering. Detta styrks även av att 
denna studie kunnat visa på att narcissistiska personer inte bara påverkas starkt av 
exkludering utan även av att bli inkluderade. Denna manipulering gjorde de 
narcissistiska deltagarna till de mest positiva i hela studien. Vilket är bemärkningsvärt 
då individer med liknande grad av personlighetsdraget också utgjort de mest 
aggressiva.  
 
Detta tyder således på att narcissistiska individer är känsligare inför den behandling de 
utsätts för oavsett om behandlingen är positiv eller negativ. Därför har troligtvis 
graden av narcissism utgjort en avgörande faktor i att lösa mysteriet hur två unga män 
med tillfredsställelse och utan samvetskval kallblodigt kunnat mörda tolv av sina 
skolkamrater samt en lärare en förmiddag i april 1999 på skolan Columbine i USA. 
Dessa män hade blivit utsatta för svår mobbning i åratal vilket sannolikt bidragit till att 
de tog beslutet om skolmassakern och att därefter ta sina egna liv. Detta beslut tycks 
vara helt oförklarligt och makabert. Om man däremot tänker på de välfungerade 
studenter som figurerat i denna studie och hur starkt de reagerat på den otroligt milda 
manipulation de utsatts för så blir Klebold och Harris agerande möjligtvis en aning 
lättare att greppa. Alla människor har ett fundamentalt behov att få känna samhörighet 
med andra människor, för narcissister dock, är detta behov livsviktigt. 
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