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Abstrakt 
Vi har valt att göra en replikation av en studie utförd av Thomas Carnahan och Sam 

McFarland (2007).  Studien innefattar den rekryteringsprocess som användes av Phillip 

Zimbardo för hans välkända experiment the stanford prison experiment (1974). Studien 

undersöker om personer med aggressionsrelaterade dispositioner själva söker sig till 

situationer där de kan ge uttryck för dessa drag. Två grupper, en fängelsegrupp och en 

kontrollgrupp, jämförs med varandra på en rad olika faktorer. Vi förväntar oss att 

fängelsegruppen uppmäter högre värden på antisociala faktorer och lägre på 

empatirelaterade än kontrollgruppen. Resultaten som uppmättes gav dock ingen stöd för den 

bakomliggande hypotesen. 
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Situationnell Grymhet: Kan personlighetsdrag ge upphov till självselektion? 

 
Problematiken kring människans förmåga att handla ont eller gott är något som gäckat 

mänskligheten sen dess barnsben. Oavsett om det handlar om personlig etik, religiösa dogmer 

eller moraliska lagar i ett samhälle har vi alla olika uppfattningar och riktlinjer om vad som 

skiljer det onda från det goda. Det är ingen enkel frågeställning. En person som bryter mot 

samhällets fastställda lagar kanske gör så för att skydda andra och skona dem från lidande. En 

man som skapar ekonomisk blomstring i ett fattigt land kanske gör det uteslutande av egen 

intresse. Att tortera en fiendesoldat kan göras med syftet att åstadkomma information som kan 

rädda livet på ens egna soldatkamrater.  

 

Det råder ingen tvekan om att det i världen i allmänhet inte finns ett svart-vitt moraliskt 

mönster. Till och med den till synes grymmaste av människor agerar oftast med tron om att 

det han gör är rättmätigt. Det finns dock vissa situationer där individers beteende på moralisk 

grund kan ifrågasättas. Detta är i huvudsak sant vad gäller individers utagerande av starkt 

antisociala och aggressiva beteenden i situationer där ett sådant uppförande helt enkelt inte 

fyller någon egentlig funktion. Situationer där människor utsätts för övergrepp och förtryck 

till synes helt utan anledning. 

 

Phillip Zimbardo gav i sin bok The Lucifer Effect sin egen definition av denna typ av 

handlande. Han beskrev ondska som en typ av handlande, ett systematiskt beteendemönster 

som karaktäriseras av att bistå andra individer med skada, förödmjukelse, dehumanisering och 

förstörelse. Zimbardo sammanfattar sin definition av ondska med den kortfattade men ytterst 

pricksäkra meningen ”knowing better, but doing worse” (Zimbardo, 2007, S.18). Denna korta 

sammanfattning av begreppet talar starkt för det fundamentala i ondskefullt beteendemönster. 

Att veta bättre men ändå följa igenom med sina osympatiska dåd. Att agera antisocialt 

definieras alltså i denna kontext som att aktivt verka för att skada, förödmjuka eller kränka 

andra individer i situationer där det inte nödvändigtvis finns orsak att agera så. 

 

Ett stort antal psykologiska studier har utförts för att kartlägga individers antisociala 

beteenden. En av pionjärerna inom ämnet var socialpsykologen Stanley Milgram. Han var en 

av de första forskarna som experimenterade med hur en viss situation kan påverka en persons 
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handlande. År 1961 genomförde han sitt mycket omtalade och välkända Milgram Experiment 

vid Yale University i USA (Milgram, 1974) . 

Milgram lät vanliga, friska individer delta i sitt experiment. De personer som deltog fick 

instruktioner om att de skulle agera som laboratorieassistenter i ett minnestest. De 

presenterades med en individ på andra sidan av en vägg. Denna andra person kunde inte 

observeras utan bara höras. Försökspersonerna fick instruktioner att mannen skulle utsättas 

för en serie olika tester av minnesåterhämtning. Då mannen misslyckades med att korrekt 

återkalla ett minne var det deltagarnas uppgift att straffa honom med en elektrisk stöt. Ju 

längre testet pågick desto kraftigare stötar skulle de utdela (Milgram, 1974). 

 

Vad de frivilliga deltagarna i studien inte visste var att personen på andra sidan glasrutan var 

en skådespelare som arbetade med Milgram. Han tilldelades egentligen inga verkliga 

elektriska stötar utan simulerade snarare den reaktion som kunde förväntas vid elchocker. Det 

Milgram ämnade testa med sitt experiment var att studera hur långt personer kunde drivas att 

utsätta mannen bakom glasrutan för kraftigt obehag och lidande.  

 

Milgram varierade olika faktorer under experimentets gång för att kartlägga vilka metoder 

som var mest effektiva för att få försökspersonerna att fortsätta ge elchocker oavsett om de 

kände obehag eller inte.  

 

Hans fynd var både fascinerande och skrämmande. Hela 65 procent av deltagarna i 

experimentet kunde övertalas att fortsätta ge Milgrams assistent elchocker ända till 

maxvärdet, en spänning av 450 volt. En spänning på denna nivå kan vara omedelbart 

livshotande för en vuxen människa, men försöksdeltagarna kunde ändå övertygas att utsätta 

mannen för livsfara. Ofta protesterade försöksdeltagarna men fortsatte efter påtryckningar 

ändå att öka spänningen och ge fler elchocker. 

 

Milgram observerade olika villkor som ökade folks benägenhet att fullfölja experimentet mot 

sin vilja. Några av hans olika metoder var att frånta dem ansvaret och försäkra dem att de inte 

skulle hållas till svars om hans assistent far illa. En väldigt gradvis och liten ökning av 

spänningen mellan de olika testen som assistenten fick genomföra ökade också 

försökspersonernas benägenhet att lyda. Han rättfärdigade även försökspersonernas till synes 
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grymma handlingar genom att övertyga dem om att deras agerande faktiskt skulle hjälpa 

assistenten att utföra testen bättre. På det hela taget visade studien på att en chockerande stor 

andel av försökspersonerna kunde skada en annan människa emot sin vilja, en slutsats som 

talade starkt för att situationen styr över personligheten när det gäller att förutse en persons 

handlande (Milgram, 1974). 

 

Milgrams experiment var revolutionerande, men inom psykologisk metod finns det kanske 

inget mer målade exempel för människans förmåga att handla i ondo än The Stanford Prison 

Experiment (Haney, Banks & Zimbardo 1973). Experimentet påvisade en tendens hos till 

synes normala och vänliga människor att utföra grovt antisociala handlingar om den 

situationella kontexten främjar det. Den enskilda personens moraliska riktlinjer 

överskuggades av situationen. Zimbardos experiment utfördes ursprungligen i hopp om att 

skapa bättre förståelse om hur stabila personlighetsdrag i fångvaktare och fångar leder till 

övergrepp i fängelsemiljöer. Zimbardo satte upp rekryteringsnotiser i den lokala tidningen för 

att attrahera försökspersoner. Notiserna informerade om en studie om fängelselivet som skulle 

pågå i 1-2 veckor. De som anmälde sitt intresse skulle kompenseras med 15 dollar om dagen, 

en måttligt stor summa för 1971. 

 

75 personer anmälde sitt intresse att delta i studien. Dessa personer genomgick ingående 

personlighetsintervjuer. Detta var i syftet att utvärdera deras historia av mental hälsa, 

antisociala beteendemönster samt om tidigare mental ohälsa förekommit inom deras familj. 

Zimbardo valde ut de 24 personer som enligt utvärderingen visade sig vara mest psykiskt 

stabila och visade minst tendenser för antisocialt beteende. 

 

De 24 personer som valdes att delta i experimentet blev slumpmässigt utvalda att bli antingen 

fångar eller fångvaktare i en simulerad fängelsemiljö. Zimbardo hade konstruerat ett 

konstgjort fängelse i källaren på psykologi-institutionen på Stanford Jordan Hall. Han 

utrustade de utvalda fångvaktarna med uniformer, solglasögon och batonger och gav dem 

instruktioner om vad de fick och vad de förväntades göra. Fångarna fick dåligt passande 

fångkläder som alla vara av identiskt utseende. De blev även utrustade med en fotboja och 

fick under experimentets gång endast tilltalas av fångvaktarna vid det serienummer som de 
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tilldelats vid experimentets början. Allt detta gjordes för att fostra en känsla av 

deindividualisering i både fångvaktare och fångar. 

Trots att fångvaktarna av etiska skäl inte fick använda sig av fysiskt våld uppmuntrades de att 

utsätta fångar för mentala påfrestningar och förolämpningar. Detta skulle enligt Zimbardo ge 

en bättre insikt i hur till synes normala individer svarade på de påfrestningar som en stressfull 

fängelsemiljö utsätter dem för. Fångarna tvingades ibland att sova på golvet som straff för 

faktiska eller påstådda handlingar av motstånd. En av fångarna tvingades vid ett tillfälle vistas 

naken i fängelset då fångvaktarna fråntagit honom hans kläder som straff för motstridighet. 

 

Trots att experimentet var planerat att fortgå i upp mot fjorton dagar fick det avbrytas efter 

bara sex dagar. Vid detta tillfälle hade redan två försöksdeltagare hoppat av experimentet då 

de farit så illa psykiskt att deras mentala hälsa var hotad. Vid denna tidpunkt hade ett uppror 

inträffat, något som möttes med kraftiga repressalier av fångvaktarna. Fångarna var helt 

undergivna och uthärdade konstanta psykiska trakasserier från fångvaktarna som visade på 

mer sadistiska beteenden ju längre experimentet fortgick. 

 

Slutsatserna Zimbardo drog från experimentet pekade stark på att situationella faktorer har en 

avgörande roll i antisocialt beteende. Trots att de personer som utvalts att delta i experimentet 

ansågs som relativt psykiskt stabila tog det knappt en vecka innan dessa till synes normala 

individer hade börjat påvisat starkt antisociala beteendemönster. Dessa resultat blev centrala i 

debatten om vad som styr individers handlande. Resultaten pekade på att situationen hade 

större inverkan på försökspersonernas beteende än deras egna personliga disposition. 

Zimbardo hävdade att en stark hierarkiskt struktur förstärkt av kraftig obalans av makt var de 

huvudsakligt bidragande faktorerna för fångvaktarnas ondskefulla handlande. Att kunna 

gömma sig bakom en gruppidentitet gjorde fångvaktarna mer benägna att agera våldsamt. 

 

Zimbardo fick nästan 40 år senare återigen upp intresset för sitt experiment. 2004 var USA 

mitt i sin ockupation av Irak. Utöver det mediauppbåd som stridigheterna tilldragit sig 

uppmärksammades även en annan typ av övergrepp i landet. Ett Irakiskt fängelse hade 

ockuperats av den amerikanska militären och användes i syftet att hysa politiska fångar. Detta 

fängelse, Abu Ghraib-fängelset, hade i huvudsak en administration bestående i huvudsak av 

frivilliga från den amerikanska militärmakten. (Cookson, 2004).  
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Det uppdagades att de personer som frivilligt anmält sitt intresse av att vara fångvaktare under 

en längre tid initierat en rad övergrepp mot de fångar som var inspärrade. Detta hade bland 

annat tagit sig formen av psykisk tortyr, förolämpningar och annat kränkande beteende. En av 

de mer ikoniska bilderna från fängelset visar två av fångvaktarna stolt poserande bredvid en 

pyramid uppgjort av nakna fångar. Händelsen skapade ett stort mediauppbåd. Den 

amerikanska försvarsministern och den amerikanska militären var snabba att hänga ut 

personerna i fängelset som personligt ansvariga för övergreppen.  

 

Paralleller drogs snabbt mellan händelserna i Abu Ghraib och Zimbardos ökända experiment 

nästan 40 år tidigare. Vid båda händelserna var de individer som agerade fångvaktare där av 

egen fri vilja. Dessa individer hade aktivt sökt sig till de situationer där övergreppen utförts. 

Varken de individer som agerat fångvaktare vid Stanford eller de som agerat fångvaktare i 

Abu Ghraib hade någon tidigare erfarenhet av yrkesrollen.  

 

Gärningsmäns vilja att själva delta i sådana incidenter undersöktes av Staub, där han 

rapporterade att ett viss mått av individuella preferenser kan spela en avgörande roll. Han 

menade att individer som har en grymhetsdisposition ofta aktivt söker sig till situationer där 

de kan få utlopp för sina socialdominanta behov (Staub, 1989). Hans fynd kastade nytt ljus på 

ovannämnda situationer. Han menade att personer med aggressionsrelaterade dispositioner, 

det vill säga individer som har en benägenhet att fysiskt uttrycka sin aggression, ofta själva 

söker sig till grupper som ger utlopp för socialt dominanta beteenden.  

 

Detta kan ha inneburit att den grupp som undersöktes i The Stanford Prison Experiment 

kanske inte var representativ för den generella populationen. Denna synpunkt stärks av att 

individer har en tendens av att söka sig till vissa situationer och aktivt undvika andra beroende 

på deras personlighetsdrag (Blass, 1991; Ickes, Snyder & Garcia, 1997). Om personerna i The 

Stanford Prison Experiment besatt personlighetsdrag associerade med dominans och 

auktoritet kan de ha förstärkt dessa negativa tendenser genom att påverka varandra.  
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Carnahan och McFarland utförde 2007 en studie för att undersöka förhållande mellan 

situationell och personlig inverkan på beteende. Deras studie ämnade att replikera den 

rekryteringsprocess som Zimbardo använt sig av i The Stanford Prison experiment. Precis 

som vid detta experiment använde sig Carnahan och McFarland av rekryteringsnotiser 

publicerade i de lokala tidningarna (Carnahan, McFarland, 2007). 

 

Deras hypotes var att olika personlighetstyper skulle eftersöka olika situationer att infinna sig 

i. För att testa denna hypotes publicerade de två olika notiser. Den ena marknadsförde deras 

experiment som en studie om fängelselivet. Denna notis var i princip identisk med den som 

Zimbardo använde i sin rekryteringsprocess i The Stanford Prison experiment. De publicerade 

även en annan notis. Denna notis hade förändras något från den andra. Den var av mer neutral 

karaktär, specifikt utformad för att inte ge potentiellt intresserade individer någon förutfattad 

aning om vad studien skulle innebära. De personer som anmält sig ombads fylla ett formulär 

som mätte 7 olika standardiserade personlighetsdrag. Detta skulle mäta om personer som 

rekryterats med notisen om fängelsestudien skiljde sig åt från den neutrala kontrollgruppen. 

De 7 personlighetsdragen som formuläret mätte var: 

 

Aggression 

Mättes med en skala framställt av Buss och Perry. Denna skala mätte nivåer av fysisk och 

verbal aggression (Buss & Perry, 1992). Då aggressivt beteende är vanligt förekommande i 

fängelsemiljöer förväntades individer från fängelsegrupper uppmäta högre värden på denna 

skala än kontrollgruppen (Carnahan & McFarland, 2007). 

 

Right-Wing Authoritarianism 

Förkortas RWA. Denna skala är sammansatt av Altemeyer. RWA definieras som en kraftig 

underkastelse för auktoritet och auktoritär aggression (Altemeyer, 1996). Denna form av 

aggression är speciellt påtaglig då den är socialt accepterad. Personer med högre värden på 

RWA-skalan antogs vara mer attraherade till fängelsegrupper än kontrollgruppen. Detta 

eftersom fängelselivet är strikt hierarkiskt och ger möjligheter för socialt accepterat 

våldsbeteende. 
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Machiavellianism 

En skala sammansatt av McHoskey, Worzel, Szyarto uppkallad efter den italienska 

samhällsvetaren Niccoló Machiavelli (McHoskey, Worzel & Szyarto, 1998). Detta 

personlighetsdrag definieras av tendenser stark misstro av andra individer. Personer med höga 

värden på denna skala kan förväntas mer benägna att manipulera, ljuga och utnyttja andra 

individer för att nå sina egna mål. Även värdena på denna skalan förutsågs vara högre för 

individer som anmält sig till fängelsegruppen. Viljan att manipulera och utnyttja andra ansågs 

enligt Carnahan och McFarland vara med prevalent i fängelsemiljöer. 

 

Narcissism 

En skala skapad av Raskin och Hall. Denna skala ämnar mäta ens egocentrism och 

självupptagenhet. Personer med höga värden på denna skala förväntades vara självupptagna 

och reagera aggressivt om deras självbild blev hotad (Raskin & Hall, 1979). Detta 

personlighetsdrag förväntades vara korrelerat med våldsamma beteenden i fängelsemiljöer. 

Personer med höga värden på denna skala förväntades av denna anledning återfinnas i 

fängelsegruppen. Höga värden av narcissism förväntades även korrelera negativt med empati. 

 

Social Dominance Orientation 

Förkortat SDO. Denna skala sammanställdes av Sidanius och Pratto och ämnar mäta en 

individs vilja att fasthålla starka sociala hierarkier. Detta innefattar även ett starkt stöd för 

kraftig dominans gentemot lägre stående sociala grupper av högre grupper med mer auktoritet 

och makt (Sidanius & Pratto, 1999). Personer som uppmäter höga värden på SDO förväntas 

söka sig till fängelsegruppen på grund av fängelselivets starkt hierarkiska struktur. 

 

Dispositional Empathy 

Förkortas IRI efter Davis’s Interpersonal Reactivity Index, skalans fullständiga namn. Testet 

ämnar mäta en individs förmåga att känna empati och införstå sig med olika perspektiv i en 

given situation (Davis, 1983). Färre individer med höga värden på IRI-skalan förväntas att 

söka sig till fängelsegruppen i studien. Personer med låga värden av empati anses vara mer 

benägna att handla aggressivt mot andra individer. 

 

Altruism 



 11

En skala sammanställd av Eron och Huessman. Altruism innefattar en individs förmåga att 

handla osjälviskt och agera på sätt som i huvudsak hjälper andra individer (Eron & 

Huessman,  1984). Värden på denna skala korrelerar negativt med aggression. Personer med 

höga värden på altruismskala förväntades undvika fängelsegruppen, då de finner obehag i 

aggressiva miljöer. 

 

Resultatet från Carnahan och McFarlands undersökning (2007) visade att de individer som 

sökte sig till studien om fängelselivet uppmätte högre på aggression, RWO, machiavellianism, 

narcissism och SDO än kontrollgruppen. De uppmätte även lägre värden på empati och 

altruism, detta helt i enlighet med Carnahan och McFarlands (2007) bakomliggande hypotes. 

 

Carnahan och McFarland’s fynd gav stöd åt idén att personliga faktorer har en inverkan i 

situationer som The Stanford Prison Experiment. Det spekulerades även att en grupp med 

liknande, antisociala personlighetsdrag kan förstärka sina negativa beteenden då de skapar 

och efterlever sina egna gruppnormer. 

 

Då deras experiment var utfört i USA föreligger uppenbarligen ett stort intresse av att 

replikera studien på en internationell skala. Kulturella skillnader i attityd kan variera mellan 

länder och det finns därför svårigheter med att tillämpa Carnahan och McFarland fynd på 

grupper utanför USA. De kulturella normer som existerar i USA kan ha haft en kraftig 

inverkan på det slutgiltiga resultatet av studien. 

 

Då frågorna om ont och gott har varit en röd tråd genom mänsklighetens historia fattade vi 

snabbt intresse för de fynd som Carnahan och McFarland funnit så fort vi blev 

uppmärksammade på dem. För att få en bättre förståelse av Carnahan och McFarland fynd 

valde vi att utföra en replikation av deras studie här i Sverige. Det föreligger en viss möjlighet 

att resultaten skulle kunna skilja sig åt, alternativt stärka Carnahan och McFarland tidigare 

forskning. 

 

Vår studie är på det stora hela en replikation. Det fanns dock skäl att utesluta de tre skalorna 

som mätte machiavellianism, narcissism och altruism. Detta var i huvudsak för att dessa olika 

personlighetsskalor inte hade några passande motsvarigheter inom det svenska språket. De 
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fyra kvarvarandee skalorna finns översatta på svenska och är vältestade och reliabla. Det finns 

inte resurser nog till vårt förfogande att översätta de tre kvarvarande skalorna själva. Utöver 

detta är vår studie trogen till sin källa. 

 

Än idag pågår en livlig debatt om vad i en individs liv som påverkas av situationen och vad 

som påverkas av personen. En svensk replikation av Carnahan och McFarlands experiment 

kommer förhoppningsvis ge bättre inblick i fenomenet och utöka förståelsen av människans 

beteende för att underlätta för framtida forskning. 

 

Vår hypotes grundar sig på att de individer som anmäler sitt intresse till studien om 

fängelselivet ska uppmäta högre värden i RWA, SDO och aggression än kontrollgruppen. De 

antas även uppmäta lägre värden på den skala som mäter empati än kontrollgruppen. Denna 

statistiska skillnad ska visa på att personer med aggressionsrelaterad disposition genom 

självselektion söker sig till en situation där utlopp för aggressivt beteende kan förekomma. 
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Metod 

 
Deltagare 

Vår studie innefattade 31 deltagare i åldrarna 18-42. 11 var män och 19 var kvinnor. En 

individ uppgav inte sitt kön. 14 av deltagarna ingick i fängelsegruppen, 17 ingick i 

kontrollgruppen. Alla deltagare rekryterades vid Lunds universitet.  

 

Bakgrundsformulär 

Det första som deltagarna ombads fylla i omfattade en kort bakgrundsdel som kartlägger 

personens mentala hälsa, i huvudsak anseende tidigare aggressivt beteende. Denna 

bakgrundsinformation efterfrågade även kön, ålder och tidigare studier vid universitet 

alternativt högskola. 

 

Auktoritarianism  

Auktoritarianism mättes med hjälp av av RWA (Altemeyer, 1981). Denna skala består av 16 

påståenden som ämnar mäta graden av RWA. Exempel på påståenden från formuläret lyder 

”Fakta visar att vi måste slå ner hårdare på brottslighet och sexuell omoral för att 

upprätthålla lag och ordning” och ”Det vore bäst om tidningar censurerades så att 

människor inte får tag på skadligt och motbjudande material.”. Deltagarna presenterades 

därefter med en skala som indikerar hur väl påståendet instämmer på deras personliga åsikter, 

där 1 innebär ”Mycket negativ” och 7 innebär ”Mycket positiv”. Ett värde på 7 i ovanstående 

påstående hade tolkats som starkt auktoritärt. Cronbach’s α uppmättes till  .70.  

 

Social dominans 

Social dominans mättes med SDO(Sidanius & Pratto, 1999). Denna del av formuläret berör 

en persons önskan att socialt dominera sin omgivning och mäts med en responsskala. 

Exempel på påståenden är ”Vissa grupper av människor är helt enkelt underlägsna andra” 

och ”Det är OK om vissa grupper får en bättre chans i livet än andra.”. Deltagarna 

presenterades därefter med en skala som indikerar hur väl påståendet instämmer på deras 

personliga åsikter, där 1 innebär ”Mycket negativ” och 7 innebär ”Mycket positiv”. Ett värde 

på 7 i detta påstående indikerar ett starkt behov att dominera andra i sociala sammanhang. 

Cronbach’s α uppmättes till .84. 
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Empati 

Förmågan till empati mättes med en skala skapad av Davis (Davis, 1980). Formuläret 

innehåller 28 påståenden. Exempel på påståenden är ”Jag känner ofta starkt med människor 

som har det sämre ställt än mig” och ” Spända och känsloladdade situationer skrämmer 

mig”. Deltagarna presenterades därefter med en skala som indikerar hur väl påståendet 

instämmer på deras personliga åsikter, där 1 innebär ”Mycket negativ” och 7 innebär ”Mycket 

positiv”. Ett värde av 7 indikerar en stark känsla av empati. Cronbach’s α uppmättes till .70. 

 

Aggression 

Aggression mättes med Buss och Perry’s aggressionsskala (Buss & Perry 1992). Skalan 

innefattar 29 påståenden och skiljer sig från de andra variablerna, då den innefattar en 

mätskala mellan 1 och 4. Ett värde på 1 indikerar ”Sällan/Aldrig” och 4 innebär ”Nästan 

alltid/Alltid”. Exempel på  påståenden är ”Jag har problem med att kontrollera mitt humör” 

och ”Ibland är jag helt uppfylld av avundsjuka”.  Ett värde av 4 på ovanstående skala 

indikerar en stark känsla av aggression. Cronbach’s α uppmättes till  .81. Det fullständiga 

frågeformuläret återfinns som bilaga tre. 

 

Procedur 
Deltagarna rekryterades in i två olika grupper, därav en grupp rekryterades till ett påstått 

fängelseexperiment (Bilaga 1). Den andra gruppen rekryterades till ett socialpsykologiskt 

experiment (Bilaga 2). Grupperna var omedvetna om varandras existens. De personer som 

anmälde intresse gav oss sin kontaktinformation och kallades gruppvis in till undersökningen. 

Datainsamlingen genomfördes med en frågeenkät som deltagarna fick fylla i. Trots att 

grupperna fick två olika rekryteringsgrunder, var frågorna de fick besvara identiska oberoende 

av grupp. Båda grupperna utförde testet i ett grupprum tillsammans med andra deltagare i 

samma grupp. Studieledarna var även närvarande för att svara på möjliga frågor om 

formuläret. Efter utfört test förklarades syftet med studien för de frivilliga deltagarna. 

 

Statistisk Procedur 
Vi utförde en standardkontroll för att korrigera för extremvärden. Kontrollen påvisade dock 

att det inte existerade några värden som låg utanför de acceptabla gränsvärdena. Efter denna 
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procedur sammanställde vi de totala medelvärdena för de skalorna och gjorde ett independent 

t-test för att jämföra skillnaden mellan fängelsegruppen och kontrollgruppen. 

 

Resultat 

 
I tabell 1 återges medelvärde och standardavvikelse för de två gruppernas värde på de 

undersökta variablerna. 

 

Tabell 1 

 

Deskriptiv statistik över aggression, empati, auktoritarianism och social dominans 

___________________________________________________________________________ 

         Grupp       N-Värde         Medelvärde        Standardavvikelse 

___________________________________________________________________________ 

 

Aggression            Fängelse        14            50.00  6.43 

         Socialstudie   16            51.18  10.72 

 

Empati         Fängelse         14            135.71 16.55 

         Socialstudie   17            140.17 12.52 

 

Auktoritarianism   Fängelse         14            40.71  8.87 

         Socialstudie    17            39.23  11.20 

 

Social dominans    Fängelse         14            31.92  14.72 

          Socialstudie   17            29.41  8.20 

__________________________________________________________________________ 

Bivariata samband 

Testerna påvisade hög intern reliabilitet. Samtliga testvariabler uppmätte Cronbach alpha- 

värden på över .70. Då alla individer i experimentet testades, oavsett grupptillhörighet, fann vi 

att signifikanta positiva samband återfanns mellan auktoritarianism och social dominans. Det 

återfanns även en signifikant negativ korrelation mellan empati och social dominans.  
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Nedanför finner ni tabell 2. Denna tabell är en korrelationsmatris som påvisar korrelationerna 

mellan testerna. Matrisen innefattar de olika värdena på aggression, empati, auktoritarianism 

och social dominans. 

 

Tabell 2 

 

Bivariata korrelationer 

___________________________________________________________________________ 

Variabler  1 2 3 4 

___________________________________________________________________________ 

 

1. Aggression   - -.024 -.116 .013 

 

2. Empati  -.024    - -.220 -.445* 

 

3. Auktoritarianism -.116 -.220    - .398* 

 

4. Social dominans .013 -.445* .398*      - 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

* = Korrelation är Signifikant vid ett värde på 0.05 (2-tailed). 

 

Skillnaderna mellan de båda betingelserna 

Resultatet av t-testningen för oberoende medelvärden visade att det inte fanns några 

signifikanta skillnader mellan grupperna avseende aggression, ( F (28) =2.10; p > .05) empati, 

( F (29) =3.73; p > .05) auktoritarianism ( F (29) =.21; p < .05) eller social dominans ( F (29) 

=2.82; p < .05). 

 

Efter utförligt testande och analys av de statistiskt värden vi insamlat kan vi fastslå att vår 

forskningshypotes får förkastas. Inga av testerna visade på någon märkbar skillnad i 

aggression, empati, auktoritarianism eller social dominans mellan de olika 
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rekryteringsgrupperna. Den grupp som rekryterades med löfte om en fängelsestudie skiljde 

sig inte signifikant från kontrollgruppen, detta i direkt motsats till vårt förväntade prediktion.  

 

Vår hypotes stipulerade att den grupp som blivit primade med fängelsetema skulle 

demonstrera ökade värden på aggression, auktoritarianism och social dominans. De skulle 

även ha signifikant lägre värde på den skala som i testet mätte empati. Då ingen signifikant 

skillnad återfanns mellan de två grupperna får forskningshypotesen förkastas. 

 

En signifikant skillnad uppmättes mellan en av bakgrundsvariablerna. Den relevanta variabel  

var den som på nominalskala bestämde om man efter 13 års ålder hade olovligt stulit något 

från en annan individ. Personer som medgav att de begått ett sådant brott visade ett signifikant 

högre värde på skalan som mätte social dominans( F (29) =2.82; p < .05). De personer som 

inte hade stulit något sedan 13 års ålder påvisade ett betydligt lägre värde på social dominans.  

 

Diskussion 
 

Med några mindre förändringar utfördes replikationen av Carnahan och McFarland’s studie. 

Precis som i ovannämnda studie utförde vi ett delat urval, då en grupp rekryterades med tron 

om att de skulle delta i en studie om fängelselivet. Kontrollgruppen informerades endast om 

att de skulle delta i en socialpsykologisk studie, något som vi bedömde vara mer neutralt.  

 

De individer som deltog i studien fyllde i ett formulär som innefattade frågor för att bedöma 

deras självupplevda aggression, empati, auktoritarianism och social dominans. Trots att de 

olika rekryteringsmetoderna skiljde sig åt var formuläret alltid identiskt, oavsett 

grupptillhörighet.  

 

Precis som Carnahan och McFarland före oss ämnade vår studie visa att det skulle finnas en 

signifikant skillnad mellan grupperna i de olika självrapporterade faktorerna. Vår hypotes var 

i stora drag att de individer som rekryterats för att delta i ”fängelsestudien” skulle ha högre 

värden på aggression, auktoritarianism och social dominans, samt lägre värden på empati. 

Den grundläggande tanken var att en viss personlighetstyp söker sig till situationer där de ges 
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möjlighet att få utlopp för för social dominans, auktoritet över andra människor och andra 

antisociala beteenden. 

 

Trots att vår studie efterliknade Carnahan och McFarland’s studie gav vår undersökning inget 

stöd för hypotesen att individer från fängelsegruppen skulle ha signifikant högre värden på 

aggression, auktoritarianism och social dominans. Inte heller hade denna grupp lägre värden 

vad gäller empati än kontrollgruppen. Det fanns kort sagt inga signifikanta skillnader mellan 

grupperna på något av värdena. Detta lämnar uppenbarligen till spekulation varför vår egen 

studie inte gav signifikanta resultat, då Carnahan och McFarland’s gjorde det. 

 

Ett möjligt skäl är att ingen signifikant skillnad återfanns kan vara antalet personer som deltog 

i studien. Vår egen studie innefattade total 31 personer (14 personer i fängelsegruppen, 17 

personer i kontrollgruppen). Carnahan och McFarland’s studie innefattade 91 personer (30 i 

fängelsegruppen, 61 personer i kontrollgruppen) (Carnahan och McFarland, 2007). 

Grundläggande statistisk metod förutsäger att vårt resultat antagligen hade haft större validitet 

med ett större deltagarantal. 

 

Trots att skillnaden i studiedeltagare inte är extrem, går det spekulera om hur studien hade 

utfallit med ett större urval av frivilliga individer. Önskvärt för vår egen studie var att ha 

minst 20 personer i varje grupp. På grund av begränsning av tid och resurser var vi tvungna 

att begränsa vårt urval. Carnahan och McFarland hade vid utförandet betydligt mer tid till sitt 

förfogande. Detta är en faktor som kan ha underlättat deras rekryteringsprocess och i sin tur 

gett upphov till en större urvalsgrupp. 

 

Enligt en studie utförd vid Université Blaise Pascal, Frankrike leder längre studier inom 

samhällsvetenskap och humaniora till ökad empati och lägre behov av social dominans 

(Dambrun, Kamiejski, Haddadi, Duarte, 2008). Med detta i åtanke inledde vi vår 

rekryteringsprocess med att utesluta personer som studerade dessa ämnen vid universitetet i 

Lund. Vi inriktade oss istället på individer från juridiska och ekonomiska fakulteten då vi 

ansåg att dessa individer skulle ha en mer neutral disposition. 
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Tyvärr gav rekryteringsprocessen inom juridiska och ekonomiska fakulteten en dålig respons. 

Vi blev efter en tid tvungna att utöka vårt rekryteringsurval och innefatta även de individer 

som studerat eller pågående studerade ämnen inom samhällsvetenskap och humaniora. Det 

fanns helt enkelt inte tillräckligt många intresserade individer att rekrytera inom bara 2 

fakulteter. 

 

Att inkludera personer med en studiebakgrund i humaniora och samhällsvetenskap kan ha haft 

en viss inverkan på det slutliga resultatet. För att tala mer specifikt kan detta ha gett upphov 

på generellt sett högre medelvärden på empativariabeln samt lägre medelvärden på 

variablerna för auktoritarianism och social dominans. Detta kan möjligtvis ha gett upphov till 

mindre signifikanta resultat. Detta samband är dock självklart rent hypotetiskt. 

 

Utöver det grundläggande antalet personer vi rekryterade var det även vissa skillnader vad 

gäller personurvalet mellan Carnahan och McFarland’s studie och vår egen. Carnahan och 

McFarland påbörjade sin rekrytering med att testa ett stort antal individer. Precis som vår 

egen studie ombads dessa personer fylla i ett ental frågor i början av formuläret som 

omfattade deras mentala hälsa och våldstendenser inom familjen. 

 

Det personer som i Carnahan och McFarland’s studie uppgav att det hade haft någon form av 

tidigare mental ohälsa eller hade ett förflutet av våld inom familjen exkluderades från det 

slutgiltiga urvalet och fick inte delta i studien. Denna utsortering av frivilliga utfördes då 

personer som hade en historia av våld eller mental ohälsa inte ansågs representativa för den 

generella populationen och skulle ge ett skevt urval med låg extern validitet (Carnahan & 

McFarland, 2007).  

 

Då vi använde oss av i grunden samma frågor i vår studie innefattade även vårt formulär en 

kortare del i början med 5 frågor som mätte mental ohälsa och våldstendenser. Till skillnad 

från Carnahan och McFarland’s studie valde vi dock att inkludera de individer som gav 

positiv respons på denna del av formuläret. Detta gjordes i huvudsak på grund av det 

begränsade deltagarantalet.  
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Att inkludera dessa individer kan ha haft en viss inverkan på det slutgiltiga resultatet. 

Problemet kvarstår dock att de flesta individer angav åtminstone någon form av tidigare 

mental ohälsa eller våldsamt beteende. Ytterst få individer rapporterade en total avsaknad av 

tidigare våldsbeteende eller mental ohälsa. 

 

Det är dock värt att nämna att ingen  av individerna rapporterade höga värden på någon av 

bakgrundsfrågorna. Det fanns även ingen individ i studien som svarat högre än ”Ibland” på 

frågan ”Hur ofta har du varit involverad i fysiska konflikter (ex. Slagsmål) sedan du var 13 år 

gammal?”, vilket var värde 2 på en skala på 4 poäng. Det finns skäl att tro att en utsortering 

av individer enligt Carnahan och McFarland’s riktlinjer inte nödvändigtvis hade haft någon 

större inverkan på resultatet. 

 

Det finns utöver rekryteringsprocessen ett grundläggande problem med att använda formulär 

som är självuppskattade. Då individer endast presenterar sin egen uppfattning om sig själva 

kan detta givit ett resultat som inte med nödvändighet är representativt. Specifikt kan det antas 

att personer, på grund av kulturella normer, är mer benägna att självrapportera höga värden på 

positiva variabler som empati. Det kan även spekuleras att individer självrapporterar lägre 

värden på aggression, social dominans och auktoritarianism. Detta har i huvudsak att göra 

med de sociala stigma som våld och dominans medför sig. Individer har en tendens att 

konformera sig efter vad som är önskvärt i ett samhälle. Det kan vara av intresse att i framtida 

studie mäta deltagarnas nivå av social önskvärdhet för att korrigera för detta fenomen. 

 

Frågan om huruvida resultatet påverkas av folks ovilja att rapportera negativa tendenser hos 

sig själva är en intressant tanke, men svår att korrigera för. Studie hade möjligtvis kunnat 

utföras med mer kvalitativa metoder, men detta hade förmodligen varit för resursintensivt och 

tidskrävande. Denna studie är även en replikation av den utförd av Carnahan och McFarland. 

En sådan omfattande metodförändring hade gjort en exakt replikation omöjlig. 

 

Det går förstås även att spekulera kring den studie vi har replikerat. Trots att Carnahan och 

McFarland’s studie gav signifikanta resultat kan det föreligga kulturella skillnader som gett 

upphov till en skillnad i resultat. En av de mer intressanta metodvalen i deras studie är deras 

förkastande av individer med mental ohälsa eller våldshistoria. Man kan säkerligen anta att 
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individer med ett sådant förfluten skulle ha avvikande värden. Carnahan och McFarland ger 

dock ingen rimlig förklaring till varför dessa individer borde uteslutas ur studien.  

 

I den studie vi genomförde var de självrapporterade värdena på mental ohälsa och antisociala 

tendenser relativt hög. Det fanns ytterst få individer som inte rapporterade några positiva 

värden på dessa skalor. Detta kan påvisa att en viss tendens till antisocialt beteende är 

naturligt förekommande hos de flesta individer. Att utesluta dessa individer på det vis som  

Carnahan och McFarland gjorde i sin studie kan ifrågasättas, då dessa individer teoretiskt sett 

kan utgöra en bestående andel av den generella populationen.  

 

Trots att hypotesen för studien inte kunde bekräftas gjordes ett annat fynd som är värt att 

belysa. De personer som i bakgrundsformuläret uppgett att de efter 13 års ålder stulit en annan 

persons ägodel visade högre värden på de frågor som mätte social dominans än de övriga 

deltagarna. Skillnaden var så stor att den fick anses som statistiskt signifikant. Dessa personer 

visade dock varken lägre värden på empati eller högre värden på aggression än resten av 

testgruppen. 

 

Dessa fynd skulle innebära att de personer som tidigare i sitt liv har stulit har ett större behov 

av social dominans. Detta är intressant, då social dominans förstärker viljan att följa och 

fasthålla sociala normer hos en individ. Att en person som ägnat sig åt stöld skulle ha en 

högre uppskattning av att följa normer kan tyckas vara något motsägelsefullt. Om en 

korrelation existerade hade det motsatta sambandet varit att förvänta. En person som begår 

stöld kunde förväntas ha ett ringare intresse för att följa sociala normer. 

 

Det kan givetvis spekuleras om varför vi uppmätte ett sådant resultat i vår studie. Det kan 

hända att de personer som uppgav sig ha stulit endast hade gjort så i sitt förflutna. De faktum 

att de var inblandade i en kriminell och antisocial aktivitet kan varit det som senare i deras liv 

givit upphov till en större uppskattning av konformitet och social anpassning. Deras ovilja att 

falla tillbaka i gamla, kriminella mönster fostrar en starkare uppskattning av dessa mönsters 

motsats. De individer som inte har stulit har inte upplevt konsekvenserna av ett sådant 

agerande och har således en öppnare attityd till beteendet.  
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På det hela taget så visar vår studie att det inte verkar föreligga några skillnader i aggression, 

empati, social dominans eller auktoritarianism hos människor som frivilligt deltar i en studie 

om fängelseliv jämfört med en kontrollgrupp. Hypotesen att en viss personlighetstyp aktivt 

skulle söka sig till situationer där den kan ägna sig åt antisociala och socialt dominanta 

beteenden får då förkastas. Detta fynd går inte i linje med studie utförd av Carnahan och 

McFarland. Trots att vi utfört en replikation av förnämnda studie återfanns inte de signifikanta 

resultat som Carnahan och McFarland uppmätte i sin studie.  

 

Fortsatt forskning hade kunnat undersöka en rad olika möjliga faktorer som kan ha påverkar 

det slutgiltiga resultatet. Ett större antal deltagare hade med större säkerhet kunnat belysa 

eventuella skillnader mellan de två grupperna  

 

Hade ett större antal intresserade kunnat rekryteras hade det möjligtvis varit av intresse att 

exkludera de personer som studerat samhällsvetenskapliga- eller humaniorainriktade ämnen 

på universitet. Som tidigare har nämnts kan dessa former av studier minska 

aggressionstendenser och öka ens empatiska förmåga. De individer som tidigare studerat 

inom dessa ämnen kan i studien ha drivit testvärdena mot mer neutrala värden om de övriga 

personerna i testgrupper stärkte den bakomliggande hypotesen. 

 

Det går även inte att förneka att den primingeffekt (Fängelsestudie alternativt kontrollstudie) 

som användes för att rekrytera de olika grupperna var relativt svag. De personer som anmälde 

intresse för studien gjorde förmodligen detta i huvudsak på grund av ett bakomliggande 

intresse för psykologisk metod snarare än en lust att delta i ett experiment om fängelselivet. 

Hade grupperna blivit primade med påtagligare metoder hade möjligtvis en starkare 

åtskiljning kunnat uppnås mellan grupperna. Detta hade i sin tur kunnat skapa en 

fängelsegrupp av mer socialt dominanta och aggressiva individer. Dock får en sådan 

metodförändring ske i andra framtida studier då detta endast var en replikering.  

 

Även av intresse är att vid ett större urval av frivilliga gallra ut de individer som har en 

historia av våldsamt beteende eller mental ohälsa. Som tidigare nämnts hade vi inkluderat 

dessa personer i vår studie på grund av det låga deltagarantalet. Det kan hända att resultatet 

hade sett annorlunda ut om alla personer med dessa tendenser hade kunnat uteslutas från 
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studien, detta för att närmare replikera den studie som Carnahan och McFarland (2007) 

utförde. 

 

Valet att exkludera de individer som rapporterade tidigare våldstendenser eller mental ohälsa 

kan dock ifrågasätta. I vår studie skiljde inte sig dessa individer signifikant från resten av 

studiedeltagarna. Orsakerna som Carnahan och McFarland i sin studie ger för att exkludera 

dessa individer är dessutom något diffus. De antyder att tidigare våldsamma och mentalt 

ohälsosamma individer måste exkluderas ur studien för att få ett moget, hälsosamt urval. 

Exakt vad som utgör ett ”hälsosamt, moget urval” definieras varken av Carnahan & 

McFarland (2007) eller Zimbardo (1974).  

 

Fortsatta studie rekommenderas vad gäller våra fynd om personer som efter 13 års ålder har 

stulit och personlighetsdraget social dominans. Den högst oväntade korrelation som vi 

uppmätte ger upphov till en rad olika frågeställningar och spekulationer. En mer grundlig 

specifikation på exakt vilka brott som leder till ökningen i social dominans kan ge mycket 

intressanta resultat. Möjligtvis är det bara aggressionsbrott eller grövre brott som ger upphov 

till effekten. Framtida studier kan göra en tydligare indelning på olika typer av brott och 

relationen till social dominans. Övriga faktorer som kan vara intressanta är studiedeltagarnas 

ålder samt om de endast har ett kriminellt förflutet. De som är aktivt kriminella eller har 

pågående psykiska svårigheter kan möjligtvis skilja sig från det övriga urvalet. 
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Är du intresserad av att vara med i en 
psykologisk studie? 

 

 
 

Vi söker ett antal individer till en studie om 
fängelselivet. Deltagare har en chans att vinna MP3-

spelare. Experimentet kommer utföras under 
november månad och tar ungefär en timme att 

genomföra. 
 
 

Är du intresserad av att delta kan du skriva din 
mailadress eller ditt mobilnummer på listan 

nedanför, så kontaktar vi dig snarast.  
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Är du intresserad av att vara med i en 
psykologisk studie? 

 

 
 

Vi söker ett antal individer till en studie i 
socialpsykologi. Deltagare har en chans att vinna 

MP3-spelare. Experimentet kommer utföras under 
november månad och tar ungefär en timme att 

genomföra. 
Är du intresserad av att delta kan du skriva din 

mailadress eller ditt mobilnummer på listan 
nedanför, så kontaktar vi dig snarast. 
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Kön: Man  Kvinna 
 
Ålder:_______ 
 
 
Bakgrund 
 
1. Har du någonsin behövt behandling för problem med din Ja  Nej 
    mentala hälsa (ex. depression)? 
 
2. Har du någon gång stulit någon annans ägodelar  Ja  Nej 
    sedan du var 13 år gammal? 
 
3. Har någon medlem i din närmaste familj blivit behandlad Ja Nej 
    för problem med sin mentala hälsa?   
 
4. Har någon medlem i din närmaste familj blivit dömd Ja  Nej 
    för ett brott som ej involverat fortkörning eller  
   parkeringsböter? 
 
5. Hur ofta har du varit involverad i fysiska konflikter  ______________ 
    (ex. slagsmål) sedan du var 13 år gammal? 
 
 
 
 
Vilket av följande nedanstående påstående upplever du en positiv eller negativ känsla 
gentemot? Bredvid varje påstående sätt en siffra från 1 till 7 som representerar graden av din 
positiva eller negativa känsla. Tänk på att inga svar är ”rätt” eller ”fel” och att alla svar är 
totalt anonyma. 
 
 
    1 Mycket negativ 
    2 Negativ 
    3 Ganska negativ  
    4 Varken positiv eller negativ 
    5 Ganska positiv 
    6 Positiv 

7 Mycket positiv 
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1. 
Vissa grupper av människor är helt   1        2        3        4        5        6        7 
enkelt underlägsna andra. 
 
2. 
Generellt sett har myndigheterna  
rätt om det mesta. De som protesterar är oftast bara 1        2        3        4        5        6        7 
högljudda och okunniga. 
 
3. 
Jag skulle beskriva mig själv som en   1        2        3        4        5        6        7 
ganska godhjärtad person. 
 
4. 
Om jag är säker på min sak så slösar jag inte tid  1        2        3        4        5        6        7 
på att lyssna på andras argument. 
 
5. 
För att uppnå det man vill är det ibland   1        2        3        4        5        6        7 
nödvändigt att använda krafttag mot andra grupper. 
 
6. 
För att stoppa de radikala och omoraliska 
strömningar som råder i dagens samhälle  1        2        3        4        5        6        7 
behövs en kraftfull ledare. 
 
7. 
Jag blir ofta ganska berörd av   1        2        3        4        5        6        7 
sådant jag ser hända. 
 
8. 
Det är OK om vissa grupper får en bättre chans 1        2        3        4        5        6        7 
i livet än andra. 
 
9. 
Vårt land behöver fria tänkare som har mod 
att sätta sig upp mot traditionella levnadssätt, 1        2        3        4        5        6        7 
även om det upprör många.  
 
10. 
Ibland tycker jag inte speciellt synd   1        2        3        4        5        6        7 
om andra när de har problem. 
 
11. 
Jag tycker ibland att det är svårt att se saken ur  1        2        3        4        5        6        7 
“den andres” synpunkt. 
 
12. 
För att komma fram här i livet är det ibland   1        2        3        4        5        6        7 
nödvändigt att trampa på andra. 
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13. 
Det bästa sättet att leva är fortfarande  1        2        3        4        5        6        7 
enligt gamla värderingar. 
 
 
14. 
När jag ser att någon blir orättvist   1        2        3        4        5        6        7 
behandlad, så känner jag ibland inte något  
större medlidande. 
 
15. 
Om somliga grupper höll sig på sin plats skulle  1        2        3        4        5        6        7 
 vi ha färre problem. 
 
16. 
Vårt samhälle skulle må bäst om vi visade 
tolerans och förståelse för otraditionella  1        2        3        4        5        6        7 
värderingar och synsätt. 
 
 
17. 
Jag känner ofta starkt med människor som   1        2        3        4        5        6        7 
har det sämre ställt än mig. 
 
18. 
Jag försöker se var och ens ståndpunkt i en   1        2        3        4        5        6        7 
tvist innan jag bildar mig en egen uppfattning. 
 
19. 
Det är nog bra att vissa grupper är överordnade  1        2        3        4        5        6        7 
och andra är underordnade. 
 
20. 
Guds lagar om abort, pornografi och äktenskap 
måste strikt följas innan det är för sent,   1        2        3        4        5        6        7 
brott mot dessa borde bestraffas. 
 
21. 
Andra människors olyckor brukar   1        2        3        4        5        6        7 
vanligtvis inte beröra mig särskilt mycket. 
 
22. 
I en nödsituation känner jag mig orolig och   1        2        3        4        5        6        7 
illa till mods. 
 
23. 
Underlägsna grupper ska hålla sig på sin plats. 1        2        3        4        5        6        7 
 
24. 
Samhället behöver visa öppenhet mot  
oliktänkande, snarare än en stark ledare,  1        2        3        4        5        6        7 
världen är inte särskilt ond eller farlig. 
 



 31

25. 
Det vore bäst om tidningar censurerades 
så att människor inte får tag på skadligt   1        2        3        4        5        6        7 
och motbjudande material. 
 
 
 
26. 
Ibland måste man hålla vissa grupper på sin plats. 1        2        3        4        5        6        7 
 
27. 
Många bra människor utmanar statsmakterna, 
kritiserar kyrkan och struntar i  1        2        3        4        5        6        7 
“det normala sättet att leva” 
 
28. 
Det skulle vara bra om alla grupper var jämlika. 1        2        3        4        5        6        7 
 
29. 
Våra förfäder borde hyllas mer för att de byggt upp  
vårt samhälle, samtidigt borde man sätta stopp  1        2        3        4        5        6        7 
för krafter som raserar det. 
 
30. 
Det händer sällan att jag blir oerhört gripen   1        2        3        4        5        6        7 
av en god bok eller film. 
 
31. 
Innan jag kritiserar någon så försöker jag   1        2        3        4        5        6        7 
föreställa mig hur jag skulle känna det, om jag  
vore i samma situation. 
 
32. 
Jämlikhet mellan olika grupper måste  
vara vårt ideal.   1        2        3        4        5        6        7 
 
33. 
När jag märker att någon blir utnyttjad, så   1        2        3        4        5        6        7 
känner jag att jag vill beskydda den personen. 
 
34. 
Alla grupper ska ges en lika chans i livet.  1        2        3        4        5        6        7 
 
35. 
Människor borde lägga mindre tonvikt på 
bibeln och religion, istället borde de utveckla 1        2        3        4        5        6        7 
sin egen livsmoral. 
 
36. 
Jag tror att det finns två sidor av varje problem  1        2        3        4        5        6        7 
och jag försöker att se båda. 
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37. 
Jag är för det mesta objektiv när jag   1        2        3        4        5        6        7 
ser en film eller en pjäs, och låter mig sällan  
ryckas med helt och hållet. 
 
38. 
När någon gör mig upprörd så brukar jag, för ett  1        2        3        4        5        6        7 
ögonblick, försöka sätta mig in i vederbörandes  
situation. 
 
39. 
Vi bör göra vad vi kan för att skapa jämlika villkor  1        2        3        4        5        6        7 
för olika grupper. 
 
40. 
Det finns många radikala, omoraliska människor 
som försöker förstöra för andra,  1        2        3        4        5        6        7 
samhället borde sätta stopp för dessa. 
 
41. 
Jag har en benägenhet att tappa kontrollen i   1        2        3        4        5        6        7 
kritiska lägen. 
 
42. 
Vi måste sträva efter att alla människor behandlas  1        2        3        4        5        6        7 
jämlikt. 
 
43. 
Det är bättre att acceptera dålig litteratur än att 1        2        3        4        5        6        7 
censurera den.. 
 
44. 
Jag dagdrömmer och fantiserar ibland   1        2        3        4        5        6        7 
om sådant som jag skulle kunna råka ut för. 
 
45. 
Vi skulle ha färre problem om vi behandlade alla  1        2        3        4        5        6        7 
människor mer jämlikt. 
 
46. 
Jag försöker ibland att bättre förstå mina vänner  1        2        3        4        5        6        7 
genom att föreställa mig hur saker och ting ser  
ut i deras perspektiv. 
 
47. 
När jag har sett en pjäs eller film, har   1        2        3        4        5        6        7 
det hänt att det känts som om jag vore  
en av huvudpersonerna. 
 
48. 
När jag ser att någon blir skadad brukar jag   1        2        3        4        5        6        7 
kunna hålla mig lugn. 
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49. 
Fakta visar att vi måste slå ner hårdare på 
brottslighet och sexuell omoral för att upprätthålla 1        2        3        4        5        6        7 
lag och ordning. 
 
50. 
När jag ser en bra film så har jag lätt   1        2        3        4        5        6        7 
för att identifiera mig med huvudpersonen. 
 
51. 
Vi bör sträva för att uppnå så mycket ekonomisk  1        2        3        4        5        6        7 
jämlikhet så möjligt. 
 
52. 
Situationen i dagens samhälle skulle förbättras 
om uppviglare behandlades med förnuft och  1        2        3        4        5        6        7 
humanitet. 
 
53. 
När jag läser romaner lever jag mig verkligen  1        2        3        4        5        6        7 
in i romanfigurernas känsloliv. 
 
54. 
Ingen grupp borde få dominera samhället.  1        2        3        4        5        6        7 
 
55. 
Om samhället så medger är det varje rättskaffens 
medborgares plikt att hjälpa till att utrota det onda som 1        2        3        4        5        6        7 
förgiftar vårt samhälle inifrån. 
 
56. 
När jag ser någon i en nödsituation som är i stort  1        2        3        4        5        6        7 
behov av hjälp, så blir jag alldeles uppriven. 
 
57. 
Jag känner mig ibland vanmäktig när jag är   1        2        3        4        5        6        7 
mitt uppe i en mycket känsloladdad situation. 
 
58. 
Spända och känsloladdade situationer   1        2        3        4        5        6        7 
skrämmer mig. 
 
59. 
När jag läser en intressant berättelse eller roman,  1        2        3        4        5        6        7 
föreställer jag mig hur det skulle kännas om det  
hela gällde mig. 
 
60. 
Jag är vanligtvis rätt så skicklig när det gäller att  1        2        3        4        5        6        7 
hantera krissituationer. 
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