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                                                                   Abstract 

This study aims at reaching a greater understanding of how people with high self-

evaluation feel, think, function and relate in everyday life. On the basis of earlier 

research within mainly psychodynamic and cognitive theories, the study authors 

have tried to mirror what the Narcissus of today may see in his or her reflection. 

The participants consisted of 388 students, 182 men and 206 women, recruited at 

faculties of Lund University. These people answered a questionnaire created on the 

basis of DIP-Q personality form and ten people (three women, seven men) who 

fulfilled the criteria for high self-evaluation were interviewed. Semi-structured 

interviews were then implemented at the faculty of psychology at Lund University. 

The study has a qualitative, hermeneutical approach and the material was analyzed 

by thematic analysis. 71 (18%) of the participants met the criteria for high self-

evaluation, these consisted of 49 men (69%) and 22 women (31%). The analysis of 

the ten interviews resulted in eleven themes that capture a recurring dynamic within 

these persons. The authors have given the themes following names: Achievement-

seeking, Stress and demands, Fear of failing, Surface-attraction, Need for control, 

Need for uniqueness, The grandiosity dilemma, Excitement-seeking, Dichotomy 

thinking, Lack of empathy and The father relation. 

Key words: High self-evaluation, narcissism, personality assessment, thematic 

analysis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sammanfattning 

 

Studien syftar till att nå en djupare förståelse för hur personer med hög 

självvärdering upplever, fungerar och relaterar i vardagen. Utifrån tidigare 

forskning inom främst de psykodynamiska och kognitiva teorierna har 

studieförfattarna försökt få en rikare bild av och förståelse för vad den moderna 

Narcissus ser i sin spegelbild. I studien deltog 388 unga vuxna, studenter som 

rekryterades vid olika institutioner inom Lunds universitet. Dessa besvarade en 

enkät skapad utifrån personlighetsformuläret Dip-Q och utifrån svaren rekryterades 

sedan tio personer (tre kvinnor, 7 män) som alla uppfyllde kriterierna för hög 

självvärdering. Halvstrukturerade intervjuer genomfördes sedan på Institutionen 

för psykologi vid Lunds universitet. Studien har en kvalitativ och hermeneutisk 

forskningsansats och materialet analyserades med hjälp av tematisk analys. Av de 

totalt 388 insamlade enkäterna, utgjordes deltagarna av 182 män och 206 kvinnor, 

av dessa skattades 71 av deltagarna, det vill säga 18%, som personer med hög 

självvärdering/narcissism. Bland dessa var 49 män (69%) och 22 (31%) kvinnor. 

Analysen av de tio intervjuerna resulterade i elva teman som fångar en 

återkommande dynamik hos dessa personer. Författarna har benämnt dessa teman: 

Prestationsjakten, Krav och stress, Rädslan att misslyckas, Ytkärlek, 

Kontrollbehov, Behovet av att vara unik, Grandiositetens dilemman, 

Spänningsjakten, Svartvitt tänkande, Brist på empati och Fadersrelationen. 

 

Nyckelord: Hög självvärdering, narcissism, personlighetsbedömning, tematisk 

analys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man vill bli älskad, 

i brist därpå beundrad, 

i brist därpå fruktad, 

i brist därpå avskydd och föraktad. 

Man vill inge människorna någon slags känsla, själen ryser för tomrummet och vill kontakt 

till vad pris som helst. 

 

Hjalmar Söderberg Ur Doktor Glas
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                                                                        Introduktion 

Inledning 

Narcissism är långt ifrån något nytt, modernt begrepp. Dock har författarna anledning att tro 

att narcissismen som personlighetsdrag blivit mer och mer accepterat i takt med att 

möjligheten ges för de allra flesta i dagens västerländska samhälle att gå bortom de 

grundläggande behoven att äta och hålla sig varm, och istället fokusera att bli någon. Gränsen 

mellan att vara lycklig och lyckad blir allt mer otydlig. Att klättra och ta sig fram till varje pris 

blir mer och mer accepterat och uppmuntras via medier såväl som samhälleliga institutioner. 

Lasch (1977) beskrev redan för decennier sedan det hårda klimatet i samhället, ”The family is a 

haven in a heartless world” (s. 6). ”Jantelagen” vissnar, men i dess mull växer sig 

självvärderingen högre och högre. Så vad är det då för tankar, drömmar och resonemang som 

döljer sig bakom denna växtkraft? Och finns det risk för växtvärk? Studien riktar sig till dem 

som vill nå en djupare insikt och förståelse för hur det inre livet hos personer med hög 

självvärdering kan gestalta sig. 

 

Stort tack till deltagarna som gjort denna studie möjlig att genomföra! 

 

Teori 

Inom den psykodynamiska och psykoanalytiska litteraturen används begreppet narcissism för 

att kasta ljus på egenskaper eller den personlighetstyp som utmärks av hög självvärdering. 

Fokus för denna studie på tidigare forskning och litteratur har varit inom den psykodynamiska 

kunskapsbildningen. Dels för att det utifrån andra teoretiska perspektiv finns begränsat med 

material och dels för att det funnits en stor intressetradition för dessa personlighetsdrag inom 

den psykodynamiska skolan. I vår tid och kultur har begreppet narcissism fått en negativ 

klang i jämförelse med det likbetydande begreppet hög självvärdering. Studieförfattarna vill 

understryka att det inte läggs någon värdering i valet av användning av begrepp. I huvudsak 

används i denna studie begreppet narcissism, eftersom de underlättar då en betydande del av 

litteraturen som nyttjats använder sig av detta. 

 

        Den narcissistiska personligheten. Människor vars personlighet är centrerad kring 

bevarandet av självaktningen via bekräftelse utifrån kallas ur en psykoanalytisk synvinkel för 

narcissistiska (McWilliams, 1994). Alla människor har ett behov av en viss bekräftelse och 

uppskattning från personer i sin omgivning, men hos vissa personer blir detta behov så stort 
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att det överskuggar allt annat. Enligt Ottosson (2004) har personer med narcissistiska drag en 

överdriven uppfattning om sin betydelse och väntar sig att bli erkända som överlägsna utan 

motsvarande prestationer. De har en övertygelse om att vara speciella och unika och återfinns 

ofta på höga poster i samhället. Narcissistiska personers framgångar grundar sig dock ofta i en 

streberaktig karriärism utan verkligt engagemang, där utnyttjande och användning av andra 

för att klättra uppåt i hierarkin inte är ovanligt. Komorbiditet i form av drogmissbruk, 

aneroxia nervosa, och paranoid respektive borderline personlighetsstörning, är inte heller 

ovanligt (Beck, Freeman & Davis, 2004). Sigrell (1999) beskriver hur narcissistiska 

personligheter har mycket svårt att medge brister eller att de har begått något fel. Det finns ett 

stort behov av att bli beundrad och få uppskattning. 

          Den amerikanska psykoterapeuten Sandy Hotchkiss (2002) tar upp sin syn på det 

tankesätt och beteende som enligt henne karaktäriserar den narcissistiska personligheten. Hon 

menar att det är övertygelsen om att man har rätt att ställa absoluta krav på lydnad, den vrede 

som följer om kraven trotsas, arrogansen och storhetsföreställningarna samt diffusa 

gränsdragningar som är kännetecknande för denna personlighetsstruktur. Vidare beskriver 

hon den känslomässiga ytlighet som härrör ur dold skam, avund med dess följdsjukdom 

förakt, samt tendensen till att utnyttja andra på grund av en bristande empati. Hon menar att 

det är sådana beteenden och attityder som skyddar ett outvecklat själv, ofta på bekostnad av 

andras välbefinnande. Sigrell (1999) beskriver en förmåga hos den narcissistiskt strukturerade 

personen att vara charmfull när hon blir beundrad, men att detta hastigt svänger till 

avståndstagande förakt när omnipotensen ifrågasätts; ”antingen är du med mig, eller emot 

mig”. Denna klyvning kan ses som ett vanligt förekommande försvar hos den narcissistiska 

personligheten. Ett normalt fenomen under den tidiga utvecklingen är att det skapas ”helt 

goda” och ”helt onda” objekt men som under en positiv utveckling kan integreras så att 

individen uppfattar hela inre och yttre objekt som kan vara både goda och onda. Om 

utvecklingen av olika skäl störs, så kommer det att kvarstå kraftiga tendenser att uppleva 

världen som kluven i gott och ont, speciellt i påfrestande situationer (Sigrell, 2000). Andra 

människor framstår då endast som vänner eller fiender, något mitt emellan existerar inte och 

det samma gäller för det egna självet. Ena stunden är man självklar och klarar allt för att i 

nästa stund hysa de största tvivlen på den egna förmågan.  

          På senare år har man inom forskningen kunnat se en uppdelning av narcissism i 

underkategorier, en öppen och en mera dold (Fossati, Borroni, Eisenberg & Maffei, 2010). 

Detta resonemang grundar sig på den bild som Kernberg respektive Kohut gav av 
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narcissismen. Kernberg beskrev den öppna formen, som karaktäriseras av ett direkt uttryck 

för exhibitionism, hög självvärdering, samt att i hög grad vara sysselsatt med att söka 

beundran från andra. Som kontrast beskrev Kohut den dolda typen av narcissism, med 

hyperkänslighet, ängslighet och osäkerhet samt med relationer som utmärks av högmod, 

arrogans och som endast är för egen vinning skull. Utnyttjande av andra och övertygelsen om 

att ha särskilda rättigheter, verkar vara kärndrag som finns hos både den öppna och mera 

dolda typen av narcissistisk personlighet (Fossati, Borroni, Eisenberg & Maffei, 2010). Dessa 

två olika typer existerar dels var och en för sig i sin rena form, dels integrerat. I DSM-IV är 

det dock bara den öppna, mer exhibitionistiska narcissismen som tas upp, den dolda, 

hyperkänsliga varianten glöms alltså bort (Gabbard, 2005).   

 

       Förakt och skam. McWilliams (1994) beskriver vidare narcissistiska personligheter som 

mycket perfektionistiska och med starka, orealistiska ideal som de antingen tycker sig leva 

upp till eller misslyckas med. De har lätt för att känna förakt för sig själva, om de inte lyckas 

leva upp till sin föreställning om den egna personen. Vid misslyckanden är skammen den 

centrala känslan, och narcissisten ägnar en stor del av sitt liv till att kritisera sig själv eller 

andra. Sigrell (1999) lägger stor vikt vid skammens betydelse hos den narcissistiskt 

strukturerade personligheten. Han framhåller skillnaden mellan skuld och skam, där skulden 

kopplas till aktivitet, har man begått en handling som man känner skuld för kan man försöka 

rätta till den, medan skammen däremot upplevs som omöjlig att reparera då hela ens person i 

grunden känns fel. Skam avser hela självets oförmåga att leva upp till ett ideal och är därmed 

en narcissistisk reaktion. Skam över att ha misslyckats upplever man inför något man inte 

gjort frivilligt och har alltså med oförmåga och passivitet att göra. Skammen är total, det enda 

som återstår är att försvinna till ingenstans, vilket är det rätta straffet för ett sådant totalt 

fiasko. Wurmser kopplar skam till integritet och kallar skammen för ”narcissismens beslöjade 

följeslagare”. Svek mot integriteten och skam som skydd för den, liksom en följd av sveket, är 

enligt Wumser alltsammans fenomen som innehåller narcissism (Sigrell, 1999).  

         Sigrell (1999) skildrar hur risken för skamreaktioner ökar ju högre jagidealen är ställda. 

Ju större förväntningar på eller övertygelse om den egna förmågan och krav på perfektionism, 

desto grymmare och mer hånfulla blir självanklagelserna och nederlaget desto smärtsammare. 

Detta leder i sin tur till en ångest för att på nytt misslyckas och samtidigt aktualiseras avund 

(över att andra lyckas), samt raseri över att misslyckas. Det får följden att ett försvar mot 

”ångest för att misslyckas” mobiliseras. Enligt Sigrell (1999) är ett sådant försvarsmönster det 
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typiska försvaret hos en narcissistisk personlighet; grandiositet, oberoende och osårbarhet. 

Från skammen flyr man genom att förakta den andre och förlita sig på sin självhävdelse.  

 

         Den inre tomheten. Narcissistiskt strukturerade människor är så upptagna av hur andra 

människor uppfattar dem att de ofta känner sig falska och kärlekslösa inombords och ur den 

psykoanalytiska synvinkeln är det enligt McWilliams (1994) främst bristteorier som kan 

användas för att förklara personlighetstypen, det är något som saknas i dessa människors inre 

liv. En tydlig skiljelinje som utvecklats inom den psykoanalytiska traditionen är just 

skillnaden mellan konflikt och brist, dvs. huruvida psykiska besvär bäst ska förstås som 

konfliktfyllda krafter inom individen eller som en brist orsakad av omgivningen. McWilliams 

menar vidare att det inte är ovanligt att narcissistiskt strukturerade personer själva använts 

som narcissistiska förlängningar av sina vårdnadshavare. De har förmodligen haft en stor 

betydelse för sina föräldrar, men inte på grund av att ha varit den de är, utan på grund av 

vilken funktion de fyllt. Det lilla barnet får veta att det är högt värderat, men att villkoret för 

denna uppskattning är att man spelar en viss bestämd roll. Detta kan göra att barnet börjar 

frukta sina verkliga känslor och då särskilt fientliga och själviska sådana. Skulle dessa känslor 

avslöjas riskerar barnet att bli förkastat och förödmjukat. Detta främjar utvecklingen av vad 

Winnicot kallar ett ”falskt själv”, en identitet som endast innehåller det man vet att 

omgivningen accepterar (McWilliams 1994). Typiska uttryck hos den vuxne narcissistiska 

personligheten är en gnagande känsla av tomhet som uppkommer om inte den förhöjda 

självkänslan får tillräcklig stimulans, samt svårigheter att känna sig nöjd och en tendens till att 

lätt bli uttråkad. Samtidigt finns en förmåga att dölja vrede och raseri bakom en mask av 

artighet (Sigrell, 1999).  

           Den narcissistiske personen har inget behov av de yttre objekten och de inre objekten 

har inget värde. Sigrell (1999) menar att detta dels leder till svårigheter att väcka minnet av 

människor från det förflutna till liv, dels till att det blir svårt att förstå hur relationen till dessa 

människor sett ut. Samtidigt som det finns ett ständigt behov av påfyllning för att motarbeta 

upplevelsen av den inre tomheten, så kan den narcissistiskt strukturerade personen inte medge 

att han behöver något av en annan människa, eftersom han då skulle utsätta sig för känslor av 

hjälplöshet och värdelöshet. 

 

         Ett utvecklingspsykologiskt perspektiv. Freuds grundläggande arbete resulterade i två 

traditioner, den s.k. jagpsykologin och olika objektrelationsteorier. Båda intresserar sig för 
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olika stadier i barnets utveckling avseende dess sätt att uppfatta sig själv och andra. 

Jagpsykologin utgår från att det finns ett första stadium i utvecklingen då barnet inte har 

någon som helst kontakt med någon utanför sig själv, medan objektrelationsteoretiker menar 

att barnet redan från födelsen aktivt relaterar till modern. Oenigheten gällde samtidigt vad 

som var grundläggande hos människan: strävan efter driftstillfredställelse eller efter 

objektkärlek. Den psykoanalytiska teoribildningen skiljer sig således åt i sätten att tolka och 

beskriva den narcissistiska personligheten, beroende på vilken teoretiker man utgår ifrån 

betonas olika faktorer. Enligt Sigrell (1999) utgår de flesta från störningar i den tidiga 

föräldra- barnrelationen, men det finns också viktiga skillnader mellan dessa. Winnicot och 

Kohut kan beskrivas som traumateoretiker i den bemärkelsen att de förlägger grunden till 

narcissistiska avvikelser till en verklig händelse, något som barnet drabbats av. Uttryckt på ett 

annat sätt så betraktas barnet som ”oskyldigt”. Klein, Kernberg och Rosenfeld hävdar däremot 

att barnet försöker undvika en outhärdlig inre ångest och därför projicerar denna i ett yttre 

objekt, i allmänhet i mamman. De två, tre första levnadsåren är den naturliga narcissistiska 

utvecklingsfasen och då är barnets underutvecklade själv och bristande medvetande om att 

andra är olika henne själv helt normala företeelser. Under dessa år är orealistiska 

föreställningar om betydelse och allsmäktighet, bristande skamkänsla och frånvaro av klara 

gränser till andra utmärkande drag hos barnets personlighet. Detta är vad Freud kallar den 

primära narcissismen (Frimodt, 1983).  

          Hotchkiss (2002) beskriver hur barnet för att växa ur detta stadium behöver hjälp av 

föräldrar som kan tolerera och älska det. De behövs för att markera gränser som barnet ännu 

inte ser, erkänna vem det är och kan vara, hjälpa det att hantera skam och vrede, samt lära 

barnet att leva i en värld där andra människor finns. När detta inte sker menar Hotchkiss att vi 

fastnar i barndomsnarcissism och om separations-individuationsprocessen inte fullbordas 

uppstår en narcissistisk personlighet. Detta fenomen är vad Freud kallar utvecklingen till 

sekundär narcissism, det vill säga den narcissism som skapas då objektrelationerna inte 

kommer till stånd, eller när det sker en tillbakagång i dessa och jaget på så sätt överbelastas 

(Frimodt, 1983). Viktigt är dock att komma ihåg att Freud såg både den primära och den 

sekundära narcissismen som en del av normalpsykologin. Han menar att vi alla upplevt den 

primär-narcissistiska fasen mer eller mindre gynnsamt, och att vi därför alla har mer eller 

mindre av de sekundär-narcissistiska personlighetsdragen. För att dessa ska utvecklas till 

patogena drag krävs att barnets upplevt en traumatisk primär-narcissistisk fas då det utsatts för 

någon typ av emotionella chocker (Frimodt, 1983).  
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         Den narcissistiskt strukturerade personen har lätt att känna förakt för andra, i synnerhet 

om de i något avseende uppfattas som svagare. Förmågan att pendla så kraftigt i sina känslor i 

förhållande till andra är ett drag som enligt Sigrell (2000) kan vara svårt att förklara med 

konfliktteorin. Istället betonas objektrelationsteorins beskrivningar av hur barnet mycket tidigt 

skapar sig en inre värld av relationer, som mer användbar för förståelsen av hur den 

narcissistiska personligheten växer fram. Denna inre värld formas utifrån barnets 

känslomässiga erfarenheter och är i huvudsak omedveten. Den narcissistiska personen verkar 

inte se den andre som en fristående person, utan uppfattar denna främst i relation till sig själv. 

 

         Det grandiosa självet. Sigrell (2000) beskriver ett av narcissismen mest utmärkande 

psykologiska försvar, nämligen det grandiosa självet. Att ett sådant utvecklas kan bero på att 

barnet utsatts för tidiga svåra frustrationer som komplicerat integreringen av goda och dåliga 

själv- och objektsrelationer. Modern kan till exempel ha varit deprimerad, eller av andra 

orsaker inte kunnat ta hand om sitt barn. Om barnet när det befinner sig i den naturliga 

narcissistiska utvecklingsfasen inte får den uppmärksamhet och uppskattning det behöver 

kommer det få svårt att klara av verklighetens krav. För att skydda sig mot alla de känslor 

som då kommer upp skapar barnet sig en annan bild av sig själv, en idealiserad sådan. Denna 

självbild internaliseras och det utmärkande hos en vuxen med detta grandiosa själv är att 

personen i fråga förnekar att han har behov av andra människor och att alla negativt färgade 

självbilder förnekas och projiceras ut på andra. Detta leder till att narcissisten upplever en inre 

tomhet och känner ett behov av ständig påfyllning, samtidigt som följden blir att överjaget 

inte kan skapas på ett optimalt sätt (Sigrell, 2000).  

          För att ett realistiskt, tolerant överjag ska utvecklas krävs att förelöparna till överjaget 

neutraliseras genom integrering med idealiserade, alltid förlåtande föräldrabilder. Hos den 

narcissistiske personligheten hindras denna harmonisering, vilket får till följd att överjaget 

inte kan bli en integrerad del av personligheten. En inre moral utvecklas på så vis aldrig, det 

handlar snarare om rädsla för straff eller för att hamna i dålig dager (Sigrell, 1999). En vanlig 

konsekvens av detta blir ett korrupt överjag; man är visserligen rädd för att bli avslöjad, men 

anser sig ändå stå över allmänna regler, lagar och normer. 

         Även Ottoson (2004) menar att narcissism kan förstås som en utebliven självkonstans 

och att personer med mycket narcissistiska drag vid emotionella påfrestningar kan regrediera 

och avslöja det bristfälliga självet. Den kritiska situationen för en person med latenta 
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narcissistiska drag blir då att bli kritiserad eller på annat sätt kränkt i sin självkänsla. Följden 

av en sådan kränkning kan bli utåtriktad aggressivitet, självdestruktivitet eller depression.  

           Sigrell (1999) skildrar det grandiosa självet som en mycket effektiv försvars-

organisation och därmed söker den narcissistiskt strukturerade personen inte hjälp i första 

hand. Att söka hjälp ses av patienten som ett svaghetstecken och skulle innebära ett 

medgivande av att inte själv kunna klara av sina problem, ett medgivande som är kränkande 

och ett hårt slag mot självkänslan.  Cullberg (2003) menar att en person med narcissistiska 

drag sällan söker hjälp i första halvan av livet, då han eller hon bärs av sitt falska själv så 

länge framgångens vind blåser. Men i den andra halvan, då åldrandet sviker hjärnans 

kvickhet, kroppens ungdomliga skönhet och styrka, och då yngre människor sticker upp och 

konkurrerar ut den förr så överlägsne, faller det grandiosa självet. Alla motgångar, inklusive 

grånande hår och sämre syn, upplevs som kränkningar och det underliggande självhatet 

bubblar upp och den narcissistiskt strukturerade människan kan bli deprimerad och 

ångestfylld. 

 

        Primitiv idealisering. Det är inte ovanligt att den narcissistiskt strukturerade personen 

har lätt för att idealisera vissa personer, och lika lätt att detronisera samma personer, om dessa 

går emot dem. Sigrell (2000) beskriver hur man genom primitiv idealisering skapar ett 

alltigenom gott objekt som fungerar som ett skydd mot allt ont. När en person använder sig av 

primitiv idealisering och framställer någon annan som fantastisk vill han samtidigt själv 

komma i besittning av alla de fantastiska egenskaper som han föreställer sig att den 

idealiserade personen har. Till skillnad från ett verkligt gott objekt som utmärks av att man är 

säker på att vara älskad av personen, finns det alltid när det gäller primitiv idealisering en 

omedveten stark rädsla av att egentligen inte vara älskad, att inte vara något värd. Svårigheter 

med att upprätthålla en neutral distans i relationer då det antingen blir ett besvärande avstånd 

eller ett för nära sådant, är enligt Sigrell (1999) vanligt. Ofta finns en rädsla för att bli 

beroende av andra och vanligt är en bristande förmåga att uppleva sorg, längtan eller skuld. 

Även sexuallivet kan påverkas, och präglas många gånger av en inriktning på prestation och 

förförelse, snarare än på ömsesidig gemenskap. 

 

         Sund narcissism. Kernberg (1983) definierar normal narcissism som libidinös 

investering av självet, där förmågan att kunna få till stånd en integrering av goda och onda 

självbilder till ett realistiskt självbegrepp är nödvändig. Integrering av kärlek och hat är en 
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förutsättning för möjligheten att kunna känna normal kärlek. Sigrell (1999) problematiserar 

kring huruvida man kan tala om en patologisk narcissism som står i motsatsförhållande till en 

mogen eller sund narcissism. Känslan av perfektion och förhöjd självkänsla kan vi alla 

tillfälligt uppleva under hela livet, men det kan variera från ett outvecklat förlitande på 

magiska föreställningar, till mogna former av belöning. Den mogna formen för tillfredställelse 

äger rum då den verklighetsanpassade människan har en förmåga att leva med det vardagliga, 

nödvändiga motgångarna och kompromisserna, utan att uppfatta dem som hotande gentemot 

självkänslan. Sigrell (1999) framhåller att strävan efter att vara unik, omnipotent och att 

smälta samman med ett idealiserat objekt inte är några patologiska egenskaper om dessa 

strävanden uppfattas som realistiska belöningar som fås i en realistisk värld och som resultat 

av prestationer. Väljer man att kalla detta för narcissism, då kommer narcissism att betyda 

själva affekten, den förhöjda självkänslan.   

         Hotchkiss (2002) poängterar och beskriver också den sunda narcissismen, som innebär 

att man satsar energi på sitt genuina själv och som gör att vi har en förmåga att gräva djupt 

inom oss själva för att skapa något som är unikt för just oss. Det är även tack vare den sunda 

narcissismen som vi kan drömma om framgångar samt att aktivt arbeta och prestera utan en 

massa tvivel på våra krafter. Men den ger oss också förmågan att kunna skratta åt oss själva 

och att sätta oss in i andra människors känsloliv. Även Kohut betonar narcissismens 

värdefulla och positiva sidor (Frimodt, 1983). Han menar att narcissismens utsatts för en 

moraliskt negativ inställning som beror på att det västerländska altruistiska moralbegreppet 

tagit orimligt stor plats inom klinisk praxis. Kohut tillskriver den mogna och utvecklade 

formen av narcissism ett stort socialt värde där kreativitet, medkänsla, ett humoristiskt 

sinnelag, samt insikten om att man har en tidsbegränsad existens och att handla 

ändamålsriktigt utifrån denna insikt, är viktiga egenskaper.  

         Sigrell (1999) ställer sig mera avvaktande till att tala om en sund narcissism hos den 

vuxne, däremot anser han det riktigt att tala om det lilla barnets sunda narcissism, eftersom 

det är ett utvecklingsskede som även är en del av puberteten och den tidiga ungdomstiden. 

Han instämmer i det sympatiska i att tala om en sund narcissism men anser samtidigt att det 

kan leda till förvirring och att begreppet förlorar sin betydelse. Hotchkiss (2002) beskriver hur 

alla barn föds med anlag för att bli narcissistiskt strukturerade, detta tillhör det som gör 

tvåårsåldern så prövande. Alla barn går igenom ett helt normalt stadium där de tror sig vara 

viktigast och mäktigast i världen. Skam ingår inte i den psykologiska repertoaren i början av 

detta stadium men blir en viktig kraft för barnet att kämpa med innan den emotionella 
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utvecklingen är fullbordad. Enligt Hotchkiss (2002) avgör hur väl barnet lär sig att hantera 

skam om de utvecklar narcissistiska personligheter eller ej. Det hela börjar med bildandet av 

en sund känsla av att vara en egen individ skild från vårdaren, det som av Mahler myntade 

som ”separations- individuationsprocessen”. Det är i detta skede som gränser mellan självet 

och andra människor dras upp. Den narcissistiske personligheten saknar gränser av detta slag, 

men det var i själva verket så vi alla började Hotchkiss (2002). 

          Samtidigt som Sigrell och Hotchkiss skiljer sig något åt i användandet av begreppet 

sund narcissism kan man se likheter i deras sätt att framhålla att det många gånger kan verka 

lättare att leva i en narcissistisk tillvaro. Det är vanligt att människor som lever under 

verklighetens lagar tjusas av och förförs av en narcissistisk person. Livet leker för denne och 

det tycks inte finnas några oöverstigliga hinder för framgång. En stark ärelystnad i 

kombination med begåvning kan också leda till stora sociala medgångar. 

              

         Reglering av självkänslan. Ett sätt att definiera begreppet narcissism är att utgå från 

regleringen av självkänslan (Sigrell, 2000). Alla människor försöker upprätthålla sin 

självkänsla. Det uppnås i vanliga fall genom goda relationer och realistiska belöningar för 

uppnådda prestationer. Har man rimliga krav på sig själv och vad man tror sig kunna uppnå 

fungerar den regleringen hyfsat. Har man däremot som den narcissistiske personligheten 

jättekrav på sig själv att leva upp till det grandiosa självets omnipotens, är det svårt att få 

denna självkänsla på ett realistiskt sätt. Inför ett tillkortakommande måste man använda sig av 

primitiva försvar för att kunna se sig själv som just överlägsen andra (Sigrell, 2000). Ett 

viktigt försvar för den narcissistiskt strukturerade personen är förnekandet av negativa känslor 

som till exempel ledsenhet, samt av att ha behov av andra. Följden blir också ett förnekande 

av andra människors känslor och behov (Sigrell, 2000). 

        En del författare har betonat att narcissismen ska ses som en mekanism som reglerar 

balansen mellan kärleken till sig själv och kärleken till andra. Stolorow (1975) kallar alla 

mentala och fysiska aktiviteter som har till syfte att upprätthålla en integrerad 

själrepresentation för narcissistiska. Rothstein menar att det inte är narcissism som då 

utvecklats, utan jaget, och därmed jagets förmåga att reglera självkänslan (Sigrell, 1999). 

Narcissism kan snarare ses som ett begrepp som avser en tendens att reglera självkänslan på 

bekostnad av verklighetsanpassningen. Med denna definition pekar Sigrell på det 

komplicerade i att använda sig av begrepp som sund eller mogen narcissism. Däremot menar 

han att man finner narcissism både i en utveckling som leder till verklighetsanpassning, med 
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förmåga till ömsesidiga vuxna kärleksrelationer, och i en utveckling som leder till bristande 

verklighetsanpassning, med svårigheter att relatera till andra människor i nära relationer. Alla 

människor som har en relativt god förmåga att ha ömsesidiga relationer till andra och har en 

god självkänsla kan i situationer som upplevs hotfulla reagera med narcissistiska 

försvarsmönster, som t.ex. förnekande och projektion. Men det innebär också att individer 

med relativt välfungerande reglering av självkänslan kan återgå till en mer 

verklighetsanpassad syn på sig själv och omvärlden. Det skulle därför vara orimligt att kalla 

individen i dessa situationer för narcissistisk. En person som däremot ofta eller ständigt 

förvanskar verkligheten med omfattande narcissistiska försvar kan inte sägas ha utvecklat ett 

jag med förmåga till reglering av självkänslan. 

         Narcissism ur ett kognitivt perspektiv. Inom den kognitiva teorin talar man främst om de 

kärnövertygelser som skapats hos den narcissistiska personen till följd av föräldrarnas 

växelvisa idealisering och nedvärdering av det lilla barnet, ofta för att kompensera för egna 

underlägsenhetskänslor (Beck, Freeman & Davis, 2004). De kärnövertygelser som då bildas 

får vanligtvis en karaktär av antingen underlägsenhets- eller oviktighetskänslor hos barnet. 

Känslorna kommer dock bara upp då hot riktas mot självkänslan och kompenseras med 

strategier i form av att se sig själv som ovanlig och speciell. Hos personen skapas även 

villkorsantaganden i stil med ”Jag måste lyckas med allt för att inte avslöja min 

underlägsenhet”. Det finns också en teori om hur den narcissistiska personligheten skapas 

som ett resultat av social inlärning. Millon menar att det är föräldrarnas idealisering av barnet, 

inte deras nedvärdering, som är roten till att störningen uppstår. Barnet lär sig verkligen att det 

är fulländat och perfekt. Besvikelser upplevs som kränkningar som i sin tur leder till ilska 

(Emmelkamp & Kamphuis, 2009).  

         Mörch och Rosenberg (2006) påpekar att det ännu inte finns någon samlad, tillförlitlig 

etiologisk förståelse av personlighetsstörningar eller någon förklaring av variationerna mellan 

de enskilda störningarna. Inom den kognitivt inriktade litteraturen är det anknytningsstil, 

temperament, kultur, emotionell misshandel och negligering, samt huruvida det finns 

funktionsnedsättning i exempelvis sociala sammanhang som det läggs mest intresse vid. 

Vidare ges en beskrivning av hur den narcissistiske personligheten ofta karaktäriseras av den 

ängsligt-avvisande anknytningen. Synen på andra är negativ och synen på sig själv pendlar 

mellan negativ och positiv. Tendenser finns att se sig själv som speciell och med särskilt 

berättigande, men samtidigt finns en medvetenhet kring behovet av andra, andra som är 

kapabla att orsaka skada och att såra.  
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         Beck et. al. (2004) ställer upp en profil av den narcissistiske personlighetens 

överutvecklade strategier där synen på sig själv innebär att man är speciell, unik och förtjänar 

särskilda regler. Synen på andra som mindre värda och som potentiella beundrare, samt 

dysfunktionella antaganden som: ”Eftersom jag är speciell förtjänar jag speciella regler”, ”Jag 

står över reglerna” och ”Jag är bättre än andra” är kännetecknande. Att utnyttja andra, bryta 

mot regler, manipulera och konkurrera beskrivs som några av de överutvecklade 

interpersonella strategierna. I linje med den psykodynamiskt orienterade synen på narcissism 

beskriver Sperry (2003) den grandiosa självvärderingen som utmärkande och som det 

optimala, mest användbara kriteriet i DSM-IV-TR.  

        Enligt Sperry (2003) är det i en intervjusituation med en narcissist utmärkande hur 

individerna presenterar sin höga självvärdering, visar på stor självsäkerhet och trivs med 

öppna frågor där tillfälle ges att brodera ut beskrivningar av deras många talanger, 

prestationer och framtida planer. Back och Schmukle (2010) har i sin studie kommit fram till 

att narcissistiska personligheter lätt charmar andra människor, och att detta beror på att de ofta 

är attraktiva. Dels härleds attraktionen till det yttre, då de ofta är måna om sitt utseende, men 

också till den sociala kompetens i form av till exempel humor som dessa personer ofta 

uppvisar.  

 

         Gränsen mellan normalt och stört. Länge har diskussionen om det svåra i att definiera 

en personlighet som störd, avvikande eller abnorm pågått, eftersom det huvudsakligen rör sig 

om kvantitativa variationer av karakteristika som kan förekomma hos vilken person som helst. 

Det är särskilt svårt att peka på ett avgörande kriterium för en tillförlitlig och allmängiltig 

åtskillnad mellan en ”normal”, om än extrem, personlighetsstil, och en ”störd” personlighet 

som eventuellt kan motivera en behandlingsinsats, utan att hamna i svårlösta värderingsfrågor. 

Perris och Perris (1998) diskuterar hur man för att möjliggöra en sådan distinktion teoretiskt 

borde ha tillgång till ett statistiskt kriterium liknande det som används för att definiera 

intelligenskvoten, som bygger på en normaldistribution av alla möjliga personlighets-

egenskaper i befolkningen.  

        Ett sådant kriterium, grundat på tillgången till någon tillförlitlig mätmetod och på en 

överenskommelse beträffande vissa gränspoäng, skulle säkert vara användbart men sannolikt 

ganska otympligt för bedömning av en enskild person. Problematiskt blir dock att bestämma 

gränsvärden för de olika egenskaper man mäter; vilka personlighetsavvikelser bör uppfattas 

som störda? Förutom det att kulturella och subkulturella variationer begränsar bedömningens 
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allmängiltighet är det väl känt att kreativa personer personlighetsmässigt kan skilja sig 

markant från genomsnittet, utan att det skulle berättiga tal om en patologisk störning. Snarare 

är det så att individer med en personlighet med kännetecken som ligger utanför normen ofta 

svarar för mycket av det sociala, vetenskapliga och kulturella framåtskridandet (Perris & 

Perris, 1998). Det finns nu förslag på att byta ut det kategoriska sättet att klassificera 

personlighetsstörningar som finns i DSM-IV till ett alternativt diagnostiksystem baserat på 5-

faktor-modellen, där man alltså skulle använda sig av ett dimensionellt klassificeringssystem 

där alla de olika personlighetsdragen ligger på ett kontinuum. Förhoppningen är att detta 

skulle öka förståelsen för att personlighetsstörningar bara är extremvarianter av normala 

personlighetsdrag (Shedler & Westen, 2004). 

       

     Den narcissistiska kulturen. Somliga menar att dagens människor främst plågas av svag 

självkänsla, tomhet, depressivitet, skamkänsla och identitetsproblem och menar att dagens 

kulturella mönster, värderingar, handlingar och beteenden harmoniserar med en narcissistisk 

karaktärsbildning. Man talar alltså om en narcissistisk kultur (Lasch, 1991). Reklam- och 

konsumtionsindustrin handlar till stor del om att aktualisera tvivel på sig själv och missnöje 

med de egna attributen och kvaliteterna. Tvåsamhetsrelationer belastas också av de ideal som 

masskonsumtionen och marknadsföringen av dem förmedlar. Det massiva bombardemanget 

av idealbilder kan blåsa upp fantasier och ambitioner om ideala relationer och skapa missnöje 

med de befintliga, och därmed belasta relationerna.  

         Redan Freud talade om samhällets påverkan på den psykiska utvecklingen då han 

förklarade drifternas karaktär som ett resultat av samspelet mellan individens naturmoment 

och omgivningens krav (Frimodt, 1983). De rådande samhällsbetingelserna kommer alltid att 

hämma tillfredsställelsen av vissa driftimpulser, samtidigt som det kommer att framhäva 

möjligheten för andra sådana att tillfredsställas genom att belöna de driftsmönster hos 

individen som är nödvändiga för att samhället upprätthålls. Ziehe menar att narcissistiska 

personligheter skapas p. g. a. föräldrarna inte lyckats fungera som ett tillfredsställande 

identifikationsobjekt för barnet, utan tvärtom använt det för att stärka sin egen vacklande 

identitetskänsla (Frimodt, 1983). Detta beror i sin tur på de samhälleliga omständigheter med 

alla dess krav och förväntningar under vilka föräldrarna ska fungera, och som skapar en 

kognitiv osäkerhet och affektiv inskränkning hos dem.       

          Hotchkiss (2002) pekar på hur narcissismen inte bara tolereras i vår tid, utan hur den 

även förhärligas. Många ledare och offentliga personer stoltserar med sina narcissistiska 
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böjelser och andra människor är inte sena att imitera deras utsvävningar. Hos dem ter sig 

oförskämt uppträdande tjusigt och spännande och därför tillåter man sig att ”spela med”. 

Även Sperry (2003) menar att narcissismen är framträdande inom den västerländska kulturen 

och då särskilt inom professioner som politik, juridik, medicin, underhållning och sport. 

Nuber (1998) framhåller skilsmässostatistiken som tecken på hur samtiden präglas av brist på 

intimitet och nära relationer, samt tolkar den stora konsumtionen av varor och upplevelser 

som en jakt för att fylla den inre tomheten. Hon menar också att det primära för många tycks 

vara att bli sedd - helst i tv-rutan. 

          Sigrell (2000) framhåller det centrala i att betrakta narcissism som ett begrepp som alla 

andra teoretiska begrepp, konstruerat i syfte att göra vissa företeelser mer förståeliga. Det blir 

viktigt att fundera kring hur betydelsen av begreppet varierar över tid, rum, kultur och med 

vilken teoretiker som talar. Att en människa med alla sina dimensioner och nyanser, med sina 

livserfarenheter, ögonblick av lycka och oro, med sina möten och relationer till andra 

reduceras till en etikett är inte optimalt. Men i försöken att nå ökad förståelse för 

komplicerade sammanhang finner man trots allt det givande att försöka sätta ord på, beskriva 

och därmed ofrånkomligt förenkla, vad det kan innebära att vara människa. Oscar Wildes 

”Dorian Grey”, Henrik Ibsens ”Peer Gynt” och myten om Narkissos är några av de skildringar 

av narcissism som man finner inom skönlitteraturen. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att nå en djupare förståelse för hur personer med hög själv-

värdering kan uppleva, fungera och relatera i vardagen. Då det finns få studier med liknande 

syfte, har en explorativ ansats gjorts. Patel (1987) menar att ansatsen är lämplig då ett område 

inte är tillräckligt känt eller när det finns brister i tillgänglig kunskap. Vidare pekar Patel 

(1987) på att en explorativ studie syftar till att generera intressanta frågor för framtida 

forskning, och inte till att ta fram generaliserbar information. Intervjuer är mycket passande 

vid explorativa undersökningar (Patel, 1987). 

 

 

Metod 

Studien har en kvalitativ och hermeneutisk forskningsansats. Hermeneutiken är en form av 

tolkning som går ut på att skapa förståelse för den mening, innebörd och de värderingar som 

finns i en text, en handling eller i ett beslut. Den hermeneutiska tolkningen ger oss en förk-
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laring genom att den sätter in ett fenomen i dess mänskliga, historiska, sociala, ekonomiska 

eller konstnärliga sammanhang (Egidius, 2005). Datainsamlingsmetoderna bestod av enkäter 

samt halvstrukturerade intervjuer och data bearbetades sedan genom tematisk analys. Braun 

och Clarke (2006) betonar de fördelar tematisk analys med sin flexibilitet har att erbjuda. Till 

skillnad från IPA och andra mer epistemologiskt och teoretiskt ”bundna” metoder blir 

tematisk analys ett mycket användbart forskningsredskap som ger en rik och detaljerad, än 

dock komplex, samling data. Tematisk analys är en vanlig metod för att identifiera teman och 

analysera data, men det finns ingen generell överenskommelse eller guide för genomförandet 

(Attride-Stirling, 2001; Boyatzis, 1998; Tuckett, 2005). Tematisk analys kan ses som en 

metod med många användare, med olika epistemologiska antaganden samt ett varierat 

genomförande.  

           Braun och Clarke (2006) beskriver hur tillvägagångssättet kan vara en mycket 

framkomlig analysmetod för unga oerfarna forskare inom det kvalitativa området, i jämförelse 

med grounded theory och diskursanalys som kräver mycket mer detaljerade, både teoretiska 

och tekniska kunskaper, för att kunna genomföras på ett bra sätt. För att i största möjliga mån 

behålla en induktiv explorativ approach till data, gjordes endast en översiktlig teori-

genomgång om hög självvärdering före intervjuerna. Forskarna är dock väl medvetna om att 

analysen inte utförs i ett epistemologiskt vakuum där teoretiska och epistemologiska 

ställningstagande kan tillintetgöras. För att i analysen identifiera teman valdes en semantisk 

nivå till att börja med, där samtalets innehåll alltså var i fokus. Därefter övergick arbetet i en 

mer tolkande process där det var betydelsen av dessa teman, samt att försöka förstå 

innebörden och meningen av dem ur ett bredare perspektiv, som var det väsentliga.  

        Med en ontologisk utgångspunkt i idealism med inslag av konstruktionism, där världen 

anses konstruerad av vår förståelse av den, teoretiserades intressen, drivkrafter, erfarenheter 

och mening, där språket antogs kunna ge uttryck för dessa. Denna idealistiska hållning ger oss 

att vi aldrig kan ”kliva ur” vår förståelse om världen samt att det möjligen finns en värld 

oberoende av oss, men att vi aldrig kan nå den oberoende av metod. Det krävs kognitivt 

arbete för att komma så nära informanternas verkliga natur som möjligt, vilket implicerar att 

det vi vet nu alltid bör stå öppet för modifiering, komplettering eller korrigering i ljuset av 

vidare insikter från observationer, tolkningar, dialoger och så vidare. För att hålla oss så nära 

deltagarnas verklighet, samt för att bevara den ursprungliga upplevelsen i så hög grad som 

möjligt, transkriberades aldrig hela intervjuer utan istället genomlyssnades intervjuerna sex 

gånger (Willig, 2001) och väsentliga citat och stycken nedtecknades. 
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           Intervjuer är en kvalitativ metod som betonar både den intervjuade och intervjuarens 

bidrag till resultatet. De uttalanden som växer fram under intervjun ska inte ses som något 

som samlas in, utan som något som skapas tillsammans med intervjuaren. Intervjun utgör 

alltså inte enbart en spegling av vad intervjupersonen tycker, utan skapas under intervjuarens 

inflytande (Kvale, 1997). I tolkningen av intervjumaterialet finns möjlighet att komma fram 

till en mängd olika svar beroende på vilka frågor som ställs. Kvale (1997) påpekar att det kan 

finnas en mängd legitima tolkningar. Forskarna i den här studien har använt sig av en 

teoretisk förståelse av meningen i det som sägs, och det är möjligt att någon med en annan 

epistemologisk utgångspunkt skulle tolkat texten på ett annorlunda sätt. Enligt Kvale (1997) 

är intervjun ett hantverk mer besläktad med konsten än standardiserade samhällsvetenskapliga 

metoder. Frånvaron av i förväg bestämda regler skapar rika möjligheter för intervjuaren att 

utveckla sin kunskap, insikt och intuition. Det ställer dock höga krav på intervjuarens 

kompetens. I studien använde sig författarna av en semistrukturerad intervjuform med en i 

förväg planerad agenda (Bilaga 2). 

 

Deltagare 

Deltagare till studien rekryterades genom ett så kallat tillgänglighetsurval från studenter på 

Lunds Tekniska Högskola, Statsvetenskapliga institutionen, Teologiska institutionen, 

Juridicum och Ekonomicentrum i Lund. Antalet insamlade enkäter var 388, utav dessa var 

109 villiga att ställa upp på intervju. Utifrån dessa enkäter valdes genom rangordning ut tio 

informanter, där de deltagare med högst antal kriterier för hög självvärdering uppfyllda 

kontaktades. En deltagare som uppgett intresse för en intervju avböjde vid telefonkontakt, en 

annan deltagare med vilken tid för intervju inbokats, avbokade med kort notis. 

Intervjudeltagarna utgjordes av tre kvinnor och sju män. Ålderskategorin bestod av unga 

vuxna. 

 

Material 

Enkät, intervjuguide, mp3-spelare 

 

Procedur 

En enkät med 15 påståenden som handlade om hur deltagaren vanligtvis brukat känna, tänka 

och göra under de senaste fem åren framställdes (Bilaga 1). Enkäten utvecklades utifrån DIP-

Q personlighetsformulär (Bodlund, Ekselius, von Knorring, Kullgren, Lindström, Ottosson et 
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al., 1995) rörande narcissism. För att det inte genast skulle framgå vad enkäten undersökte, 

lade författarna till fyra påståenden nämligen nummer 3, 6, 10 och 15 (Bilaga 1) som inte 

hade med hög självvärdering att göra. För att få synpunkter på enkätens utformning 

genomfördes en pilotstudie med tio deltagare. Därefter kontaktades lärare vid olika 

institutioner för att få tillfälle att rekrytera deltagare under föreläsningar. Deltagare till studien 

rekryterades också från diverse caféer och grupprum på de olika institutionerna. Vid 

rekryteringen upplystes deltagarna om att en biobiljett skulle delas ut som tack för eventuell 

genomförd intervju. Deltagarna fick information om att studien undersökte personlighet och 

att alla uppgifter som lämnades skulle hanteras konfidentiellt. Utav 388 antal insamlade 

enkäter svarade 109 informanter att de kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. 

Deltagarna till intervjuerna valdes ut genom rangordning, informanter som utifrån enkäten 

uppvisade högst självvärdering kontaktades.  

         I samband med bokning av intervjutid med intervjudeltagarna redogjordes för 

tillvägagångssätt och intervjuns syfte och ändamål, samt att de hade rätt att avbryta sin 

medverkan i studien när de önskade. Fem intervjuer genomfördes av var uppsatsförfattare. 

Intervjudeltagarna blev informerade om att intervjun skulle spelas in och de fick ge sitt 

samtycke till detta. Intervjudeltagarna informerades även om att det material som de skulle 

bidra med skulle komma att behandlas konfidentiellt. Intervjuerna var cirka 60 minuter långa 

och genomfördes på institutionen för psykologi i Lund. Nio av tio intervjuer spelades in på 

mp3-spelare, en intervju spelades på grund av tekniskt fel inte in, men nedtecknades istället så 

detaljerat som möjligt direkt efter genomförd intervju.  

           För att underlätta jämförelser mellan intervjuerna valdes en halvstrukturerad 

intervjuform. Intervjuguiden (Bilaga 2) togs fram efter en översiktlig forskningsgenomgång, 

där områden av särskilt intresse valdes ut. Enligt Willig (2001) är det viktigt med en 

välutformad intervjuagenda för att inte komma för långt ifrån det ursprungliga 

forskningssyftet. Till relativt oerfarna intervjuare ges råd om att i förväg ha formulerat några 

öppna frågor vilket också gjordes och som sedan ställdes i den mån de ansågs väsentliga, av 

stor betydelse var att frågorna skulle kännas meningsfulla för de intervjuade. Intervjuarna 

eftersträvade en naiv inställning för att på så sätt lättare kunna fånga de implicita antaganden 

och ”det självklara” som färgade intervjupersonernas dynamik, vidare efterfrågades exempli-

fieringar i största möjliga mån för att på så sätt nå en bredare beskrivning. Efter att samtliga 

intervjuer genomförts valdes slumpvis en deltagare från vardera intervjuares samling ut för att 

analyseras av den intervjuare som inte genomfört intervjun. Första analysen började med en 
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genomlyssning och idéer och tankar nedtecknades. Nästa steg blev att skriva ned signifikanta 

utsagor och citat under de kommande sex genomlyssningarna. Med signifikanta utsagor 

menas text som var till gagn för att uppfylla syftet med studien. Var och en plockade ut 

signifikanta utsagor från en varsin slumpmässigt utvald intervju från respektive intervjuares 

intervjusamling. I denna fas kodades för så många potentiella teman som möjligt för att inte 

utesluta något viktigt.  

           Nästa steg var att granska relationen mellan olika koder, försöka se samband och föra 

samman liknande koder för att bilda gemensamma teman. Därefter undersöktes på nytt om de 

utvalda kodningarna utgjorde ett sammanhängande mönster och därmed kunde anses utgöra 

ett tema. Sedan gjordes ytterligare en genomlyssning för att granska hur väl temana 

”fungerade” i relation till hela data-samlingen och ytterligare data som missats under tidigare 

genomlyssningar adderades till befintliga teman. I enlighet med Braun och Clarkes (2006) 

varningsord om hur omkodning kan pågå ad infinitum avslutades det när det inte längre 

verkade tillföra något stort eller betydande, då det endast handlade om småjusteringar av 

teman och kodningar. Nästa steg var att försöka förstå den centrala innebörden av varje tema.  

Därefter jämförde studieförfattarna med varandra för att se om de hade plockat ut liknande 

teman och utsagor. Överensstämmelsen var hög och efter denna gemensamma diskussion 

valde elva teman ut att uppmärksammas. Resterande intervjuer delades upp mellan 

intervjuarna och var och en plockade ut signifikanta utsagor utifrån de 11 temana som vuxit 

fram. Vid genomförandet av intervjun sker en viktig del av förtolkningsarbetet och för att öka 

pålitligheten i analysarbetet (Zoglowek, 1999) var det samma person som intervjuat som 

sedan analyserade respektive intervju. 

          Citaten i resultatdelen har till viss del omarbetats, dels från tal till skriftspråk för 

läsvänligheten skull och dels i vissa fall avidentifierats för intervjudeltagarnas anonymitet.  

 

 

 

Resultat 

Av det totala antalet, 388 insamlade enkäter, utgjordes deltagarna av 182 män och 206 

kvinnor. Bland dessa skattades 71 av deltagarna, det vill säga 18%, som personer med hög 

självvärdering. Av dessa var 49 män (69%) och 22 (31%) kvinnor. Analysen av de tio 

intervjuerna resulterade i elva teman som återkom i de flesta intervjuerna. Nedan tas de olika 
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temana upp, med citat från intervjupersonerna som exempel. I står i texten för ”intervjuaren” 

och D för ”deltagaren”. 

Prestationsjakten 

Det som var mest utmärkande i samtliga intervjuer var den ständiga strävan efter att hela tiden 

nå längre, att hitta nya utmaningar, prestera och att vara aktiv. Att vässa CV:t och sätta upp 

mål för sig själv, att klättra och bli framgångsrik, är alla ledord som styr samtliga intervjuade. 

Prestationsbehovet gäller inte bara arbetsliv, studier och fritid, utan visar sig även när det 

kommer till hur man ser på privata relationer. En av kvinnorna sammanfattar 

prestationsbehovet hos majoriteten av deltagarna när hon allvarligt säger: Jag vill bli sedd för 

vad jag gör, inte för den jag är. I nio av tio intervjuer framgick det tydligt att det finns höga 

ambitioner och en genomgående framgångstörst, vilket går jämsides med ett visst förakt 

gentemot människor som de upplever inte har dessa höga ambitioner för sig själva. Detta kan 

i vissa av fallen leda till att de intervjuade har svårt att finna människor de kan identifiera sig 

med, vilket flera av deltagarna upplever vara en nödvändighet för att kunna skapa relationer. 

Nedan följer fem exempel från fyra olika personer, där citaten illustrerar den mentala ”att 

göra-lista” som majoriteten av deltagarna ständigt tycks ha i åtanke: 

 

Jag försöker alltid sätta upp nya mål, så att jag vet vad det är jag strävar efter, oavsett om det gäller 
att lära känna nya människor, städa lägenheten eller få bra betyg. 

Jag har jättehöga krav på mig själv. Mest att man inte vill missa ut på några möjligheter tror jag. (…) 
Känner man att man har tid och det är värt det, ja det kan ju vara lönemässigt eller att det ser bra ut 
på CV:t, då brukar jag dyka på det. 

När jag är 45 önskar jag att jag har haft en mängd olika arbeten. Ett fast jobb och en egen firma vid 
sidan av där man kan ha lite olika projekt för sig. 

Det gäller att tänka på allt man gör. För att vässa CV:t. 

Jag känner att jag sticker ut på arbetsmarknaden genom det jobb jag har nu, som man egentligen 
skulle haft en utbildning för och där jag har fortsatt förtroende. Men också andra jobb jag haft och för 
att jag haft politiska uppdrag i Stockholm, suttit i fullmäktige, tingsrätten, vuxit upp i Strasbourg så 
jag har en väldigt internationell bakgrund med kompisar utspridda över hela världen. Jag hoppar ju 
på alla de där projekten som jag tror kan leda någonstans, och redan nu så har jag mycket erfarenhet 
av grejer som i alla fall jag som arbetsgivare skulle sett som väldigt höga kvalitéer hos en människa. 
Efter gymnasiet reste jag jorden runt två gånger och så har jag ju byggt upp ett bra kontaktnät i 
Singapore också, så om jag skulle vilja starta upp något i den delen av världen skulle det gå rätt fort. 

I ovanstående fem citat ges en inblick i hur viktigt det är att samla upplevelser att ha i sin 

erfarenhetsryggsäck, som man sedan bär med sig och kan visa upp, utan att egentligen 
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använda den till något annat än i demonstrationssyfte. I det sista av citaten jämställer 

deltagaren sina prestationer och erfarenheter med höga kvalitéer hos en människa, ett 

tankesätt som återkommer i en stor del av intervjuerna. Att man är det man presterar skulle 

åtminstone åtta av tio deltagare förmodligen skriva under på, och det är inga små prestationer 

man har i åtanke: 

Jag vill ju helst jobba med något jättestort som FN eller EU. Väldigt stort och internationellt. Det 
finns inga gränser där, det måste vara något stort, jag vill absolut inte jobba med något grått och 
tråkigt, det måste vara något speciellt.  

Jag har alltid haft väldigt höga drömmar för mig själv. Alltid trott att jag kommer att bli någon man 
kommer att komma ihåg om 200 år. (…) Någon duktig kille på UD. Eller justitieminister. 

Jag vill göra något som märks, göra skillnad. Vad spelar ingen större roll. Men jag kan tänka mig att 
det blir EU, FN eller Världsnaturfonden.(…)Om jag bara kämpar så är det inga problem. Jag vet att 
jag har kapaciteteten! 

Ja, det kommer absolut bli så. [angående önskedrömmar för framtiden]. Det är på något man tar som 
självklart på så sätt att om man lever ett aktivt liv, försöker klättra, gör rätt för sig, så blir det den 
naturliga utvecklingen. Jag har aldrig fått svårt att få jobb, aldrig haft några problem med att få jobb 
med det jag vill heller, och jag vet att jag sticker ut redan nu på arbetsmarknaden. 

Fyra ovanstående citat är dessutom exempel på den självklarhet som de flesta av de 

intervjuade visade när det gällde tron på sin egen förmåga att nå de poster och den ställning de 

ser för sig själva. Önskedrömmar och reella planer visade sig hos deltagarna vara i princip 

samma sak.  

Krav och stress  

Så hur påverkar då denna jakt på prestationer de intervjuade? Att ha höga krav på sig själv är 

en självklarhet och i de flesta samtal finns en stor tro på att det ska bli precis så som man 

önskar. Oro inför framtiden tycks vid första anblicken obefintlig, att misslyckas är inte något 

deltagarna ser som ett alternativ. Dock uppkommer i flera fall berättelser om hur det känns 

när kraven blir för höga: 

 

Jag kände att om jag inte fixar det här så är det kört, du måste! Och så hetsar man upp sig själv och 
vid något tillfälle fick jag nästan en black out. (…) Jag kände att det här fixar inte jag, det kommer att 
gå åt helvete alltihopa (…) jag fick sån här yrselkänsla och lite panikångest (…) Jag visste att nu 
måste jag sätta detta, annars är det kört. Det kändes som om hela mitt liv hängde på det. 

Personen som uttalat ovanstående citat beskriver den närmast panikartade känsla han fick när 

han var stressad inför en tenta. Han upplevde det som om hela hans liv hängde på att han 



20 

 

klarade detta prov, och hade svårt att finna en fungerande coping-strategi för att hantera 

känslorna. Hans erfarenhet delas även av flera av deltagarna: 

Jag uppfattas nog generellt som en väldigt lugn person av mina kompisar och i höstas blev det väl så 
att jag höll en rätt lugn profil utåt men att jag inuti egentligen var rätt stressad och… fylld med ångest 
som bubblade över. 

Jag är alltid jättestressad.(…) Jag får jättesvårt att andas känns det som, till och med när jag lägger 
mig, då jag tänker på allt som ska göras och då får jag jättesvårt att somna. (…) Men det är också 
under stress som jag presterar som bäst. 

Första terminen var jag jättedeprimerad, jag har aldrig varit så deprimerad i hela mitt liv annars. Jag 
var jätteledsen och grät och tog en massa lugnande piller och sånt. 

Ovanstående citat beskriver hur det känns när kraven blir för stora och tar sig i det närmaste 

panikartade eller depressiva uttryck. Stressen, som någonstans också är en indikator på tvivel 

på sin egen förmåga, blir till ett hot mot hela ens självbild får därför ofta dessa kraftiga 

reaktioner. Dock får kraven inte alltid dessa uppenbara konsekvenser: 

D: Jag har väldigt svårt för att bli stressad, jag blir aldrig stressad.  

I: Aldrig? 

D: Nej. Jag brukar lyckas med mina mål. Jag har misslyckats någon enstaka gång, inte fått det betyg 
jag velat på någon tenta eller så. Men jag bryter inte ihop, jag bryter aldrig ihop, jag försöker vara 
positiv(…) Jag kan känna mig lite misslyckad ibland, men inte mer. Jag tycker det är fjantigt med 
personer som bryter ihop för småsaker. 

Två av deltagarna funderade kring varifrån dessa krav kommer: 

Man vet ju att det finns personer i ens omgivning som förväntar sig en hel del av en, och det är klart 
man har krav på sig själv men jag tror det är mer de externa kraven som gör att det blir internt. 
 
Jag har höga krav på mig själv. Inte orimligt höga krav, men höga. Men jag har aldrig haft några 
krav hemifrån, mina föräldrar hade inte kunnat bry sig mindre om vad jag gjorde på gymnasiet. 
 
Deltagaren som uttryckt det första citatet menar att det främst är andra människor och yttre 

pådrivningar som gjort att han känner kravet att leva upp till andras förväntningar, detta för att 

han varken vill göra sig själv eller andra besvikna. Nästa citat beskriver mer tanken på att 

kraven kommer inifrån, skapade av deltagaren själv, och ska uppfyllas endast för dennes egen 

skull. 
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Rädslan att misslyckas 

Bakom den ständiga jakten på prestationer och den stress detta i flera fall skapar, tycks det i 

fem av tio intervjuer ligga en rädsla för att misslyckas. Denna oro tar sig inte alltid manifesta 

uttryck, men temat ”Att misslyckas” berörs ändå på ett eller annat sätt i majoriteten av 

intervjuerna. 

D: Jag har inte någonsin misslyckats, mer än den sista terminen i trean. Då fick jag några resultat 
som inte var så bra som jag hade velat. Då kände jag mig helt körd och misslyckad. 

I: Hur kändes det? 

D:Det kändes jättedåligt. Jag har aldrig känt mig så… jag var deprimerad. 

Ovanstående person talar om hur det kändes att få provresultat som inte nådde upp till det hon 

förväntat av sig själv. Hon beskriver det som att hon kände sig helt körd och misslyckad, 

något som fick konsekvensen att hon blev deprimerad. Det tycks som om det hos henne helt 

enkelt inte finns något utrymme för att inte topp-prestera. Men det finns andra sätt att hantera 

rädslan för att misslyckas: 

D: Till saken hör att jag är rätt lat och gör inte ens mitt bästa, men det behövs inte heller. I början 
gjorde jag alla uppgifter ordentligt, men så märkte jag att de som slarvat med sina fick samma betyg 
som jag så nu anstränger jag mig inte så mycket. Men det är väl nåt med det där, att om jag inte 
anstränger mig till 100%  så kan jag inte heller misslyckas. 

I: Är du rädd för att misslyckas? 

D: Ja, jag är väl det. Inte för att jag tror att jag skulle göra det, men eftersom allt går så bra utan att 
jag anstränger mig så finns det väl ingen anledning att försöka ännu mer heller. Och försöker jag inte 
så kan jag inte heller misslyckas. 

I ovanstående citat beskriver deltagaren en strategi för att slippa utsätta sig för risken att 

misslyckas. Han menar visserligen att denna risk inte är särskilt stor, men att det ändå är 

onödigt att ta den, då han inte tycks veta hur han skulle hantera detta. Citatet visar på så sätt 

både på en syn på sig själv att vara överlägsen andra, samtidigt som det finns en ängslan om 

att den synen ska behöva förändras. En annan man säger att: 

När man förlorar någonting blir ju hela tillvaron ett snäpp sämre. 

Hela hans tillvaro blir alltså mörkare om något inte går precis som han tänkt sig från början. 

 

Ytkärlek 
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Detta tema handlar om de intervjuades förkärlek till allt som ser bra ut, vare sig det handlar 

om en punkt på CV:t eller rent utseendemässigt, hos sig själv eller hos personer man har en 

relation till. Detta uppmärksammades främst i fem intervjuer, men dess viktiga betydelse var 

även underförstådd i övriga intervjuer. 

D: Jag märkte skillnaden direkt när jag köpte min första rosa tröja. Det var verkligen jätteskoj, det 
var en tjej som var jätteblond och gullig och hon bara gick fram till mig och började prata med mig, 
och hon kände inte mig, jag visste inte vem hon var, men alltså, hon pratade med mig som en kompis!  
 
I: Så du ändrade dina kläder? 
 
D: Precis, precis, och de trodde jag var en annan människa! (…)Man blev jätteaccepterad och då blev 
man lite gladare! Det var inte meningen att ändra insidan, men det blir ju så när man ändrar det yttre.  
Det blir lite lättare att leva då! 
 
I ovanstående citat berättar en kvinna om hur hon upplevde att det var att gå från att ha känt 

sig i det närmaste osynlig och misslyckad, till att plötsligt bli accepterad över en natt då hon 

ändrade sin klädstil. Hon menar att det var tack vare denna rosa tröja som hennes liv 

förändrades, och hon tycker inte heller det är särskilt märkligt. Hon tar det också som en  

självklarhet att insidan ändras då man ändrar det yttre. Skönhet kommer alltså utifrån.                        

Att yttre faktorer spelar en stor roll när det handlar om att bli accepterad är de flesta överens 

om, både när det gäller andra… 

Några jag har märkt att jag absolut inte dras till är sånna där vänstermänniskor. De gör sig fulare än 
vad de är bara av princip, jag hatar sånt! Jag gillar folk som bryr sig om hur de ser ut, som gillar att 
klä upp sig. 

…och sig själv: 

D: Jag kan smälla i mig tre chipspåsar i veckan utan att det syns över huvud taget på min kropp! Och 
dricka hur mycket öl som helst utan att det syns! [visar på sin mage].  

I: Tränar du mycket och sånt också, eller är det bara fotbollen? 

D: Det är bara fotbollen. Annars tränar jag ingenting, och det blir folk avundsjuka på! Och vem skulle 
inte bli avundsjuk på det här?! [Visar med handen sitt ansikte och kropp] 

Att få komplimanger för sitt utseende är också eftersträvansvärt. Men det har viss betydelse 

från vem de kommer: 

Det är ju jättekul när tjejer tycker man är snygg, då tycker man ju det är roligt. Det beror ju på vem 
det kommer ifrån såklart, men är det någon som är snygg så är det ju roligt. 
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Det hade alltså inte varit så roligt att få höra att en inte fullt så snygg person gillar ens 

utseende. Det är viktigt att vara uppskattad, men det ska vara av ”rätt sorts” människor.      

Men kärleken till ytan berör inte bara utseende, utan handlar i flera av fallen även om den 

status en viss titel eller position kan ge:    

 Det är jätteviktigt för mig att kallas för just ordförande och inte vice ordförande. Själva ordet betyder 
mycket mer, även om man gör samma sak så är det finare. 

Personen i fråga vill här ha en viss titel, endast av den anledningen att den är just ”finare”. 

Hon lägger inte mycket intresse vid innehållet i uppgiften, utan nöjer sig med att det helt 

enkelt låter finare. Och detta är ingen petitess, det är tvärtom ”jätteviktigt”. 

Andra har en mer reflekterande inställning till sin förkärlek till det yttre: 

Jag kan känna mig hemsk som lägger så mycket vikt vid kläder, utbildning och intressen. 

Man uppfattas ju på olika sätt, så ytliga är ju folk. Jag får ju ett helt annat bemötande om jag kommer 
i skjorta och snygg tröja än om jag kommer i en t-shirt. Var det än är, om det är i en affär eller vad 
som helst. Har man sån här klädsel [pekar på sig själv] så får man den respekten man vill ha, tyvärr 
är det ju så. 

Ovanstående två personer medger att de lägger stor vikt vid ytan, men de funderar även kring 

varför de gör det, och tycks hysa en önskan om att faktiskt få slippa det ibland. Dock är de 

inte beredda att verkligen ge upp det, då de är rädda att förlora den respekt de tycker sig vinna 

på att hålla en vacker fasad utåt. 

Kontrollbehov 

Sju av tio deltagare uppvisar ett relativt stort kontrollbehov.  

D: När det beror på någon annan, när man inte kan tvinga dom att göra det, när man inte hinner göra 
det själv. Det vore ju lättast att fixa allting själv men man hinner ju inte. 

 I: Så du blir beroende av andra? 

D: Ja precis, och då känner jag mig jätteotrygg! 

Ovanstående citat illustrerar deltagarens behov av att ha full kontroll i alla lägen, samt hennes 

oförmåga att lita på någon annan än sig själv. Kontrollbehovet är så pass starkt att hon önskar 

att hon kunde ”tvinga” folk att göra som hon säger, detta för att undgå den skrämmande 

känslan av att vara ”jätteotrygg”. Oron för att inte ha full kontroll delas av flera: 
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D: Jag kan känna mig osäker i grupparbeten där jag inte känner mig tillräckligt påläst, då kan det 
hända att jag blir ganska tyst, just för att jag känner mig osäker.  

I: Är det viktigt för dig att vara påläst?  

D: Ja att ha koll över huvudtaget, i alla situationer, att veta vad som händer och kunna hänga med i 
diskussioner och så vidare.   

I ovanstående citat säger deltagaren att det är viktigt för henne att ha koll i alla situationer och 

det tycks finnas en rädsla för att i annat fall bli ”avslöjad”. Citatet nedan visar ett missnöje 

med att bli ”snuvad” på den ledarroll som deltagaren ansåg borde ha tillhört honom. Han är 

inte särskilt nöjd med att behöva ge ifrån sig den kontrollen: 

D: Det blev dom som tog över stafettpinnen, snodde den.  

I: Hur kändes det då? 

D: Ja det kändes ju lite störigt, jag tyckte ju jag hade rätt där. (…) Helt plötsligt så hade man inte 
ledarrollen längre. Det var dom som hade tankarna och idéerna och jag fick rätta mig i ledet och göra 
det dom tyckte var relevant. 

När man inte kan kontrollera sin omvärld, får man göra allt för att kontrollera sig själv: 

D:[om tidigare ätstörning] Jag tror att det har väldigt mycket med tankegången att göra, hur man 
tänker och nu tänker jag inte alls som jag gjorde då. När jag tänker tillbaka så inser jag hur idiotiskt 
det va, jag är rätt säker på att jag inte vill börja där igen.  

I: Vad tror du det var som gjorde att du utvecklade den?  

D: Det handlar nog om kontroll tror jag, jag vet inte jag mådde kanske inte så bra, redan då. 

Och det är fler som har full koll på sig själv: 

Jag har extremt svårt att göra någonting utan att tänka på orsak och verkan på allt jag gör.  

I citatet som följer berättar deltagaren om sitt behov av ha full kontroll för att överhuvudtaget 

kunna ha roligt: 

D: Tisdag, torsdag och fredag hinner jag egentligen inte plugga så mycket eftersom jag måste 
förbereda mig på att gå ut och det.  

I: Vad innebär det att förbereda sig inför utgång?  

D: Ja ringa upp alla vänner för att se vilka vänner som ska gå ut var, planera ett ställe att va på, ja 
det är väl det, att göra mig i ordning går rätt fort, det tror jag det gör för de flesta killar.  

I: Så det är du som står för planerandet? 

D: Det brukar väl bli så, jag tycker om att ha det så också, just för att jag gillar att ha koll. Så det blir 
ofta så att jag trivs med att ringa runt till människor och se vad som händer.  
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I: Hur känns det när du inte har den kollen?  

D: Då kan det sluta med att jag inte går ut över huvudtaget just för har man inte koll så är det… ja det 
blir inte roligt helt enkelt. Man har inte koll på vart sina vänner är och så vidare.  

 

Behovet av att vara unik 

Detta tema, behovet av att vara unik och att sticka ut från den grå massan, var något som 

återkom i åtta av de tio intervjuerna. I vissa fall kan det handla om att intervjupersonerna 

upplever sig ha näst intill övernaturliga förmågor, i andra är det mer en fråga om en ständig 

kamp att sticka ut, samt att bara umgås med människor som själva har något unikt över sig 

eller åtminstone förmågan att se och uppskatta det speciella och unika hos personen i fråga.          

Gemensamt för många av intervjupersonerna var deras känsla av att de varit med om saker 

som inte kan mäta sig med den ”vanliga” människans upplevelser, det finns en sorts dramatik 

och ibland nästan mystiskt skimmer över det de berättar om. Detta leder i flera av fallen 

dessutom till en känsla av att inte kunna hitta personer i sin omgivning att identifiera sig med, 

eftersom man själv upplever sig så pass annorlunda och speciell. 

Jag sa ju innan att jag är katolik. Inte jättereligiös, men jag tror på Gud. Inte på allt som står i Bibeln, 
för den är ju skriven av människor och människor är ju egoistiska och gör saker för egen vinning, men 
jag tror på Gud. Och Gud har uppenbarat sig för mig, inte så att jag har sett honom, men jag känner 
att jag är ämnad för det här, att gå långt. Gud har liksom utsett mig till att lyckas, det är därför det 
alltid går så bra för mig, utan att jag behöver anstränga mig. Det kanske låter konstigt..? 

Detta uttalande kommer precis i slutet av intervjun och visar tydligt på den omnipotenta sidan 

hos den intervjuade. Personen i fråga ska precis lämna rummet när han vänder, sätter sig igen 

och böjer sig fram mot intervjuaren. Han låter intervjuaren förstå att det han ska avslöja nu är 

ett högtidligt förtroende och hoppas att det ska komma till användning för uppsatsen. En 

annan deltagare berättar om sitt behov av att vara unik så här: 

Förra terminen var det så att altstämman står på andra raden och jag sjunger alt. Och det är tråkigt 
att stå på andra raden om det är någon sopran som är jättelång, typ 1.80, som står på första raden för 
då syns man inte. Och man brukar verkligen ha fina kläder och jag vill synas. Så det var irriterande 
men nu är det fixat för nu har de insett att sopranerna är så sjukt långa. Nu får jag stå precis i 
centrum och det är skönt, så det ska bli kul nu på fredag när vi sjunger. 

Deltagaren upplevde sig i kören osynlig och förbisedd, något hon ytterligare förstärker med 

citatet: 

Jag vill liksom inte bara vara en av massan, jag vill vara en som sticker ut. 
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Vikten av att sticka ut ur en grupp togs upp av fler: 

Fotbollen är något där man kan göra sig lite mer unik på, jag var bäst när jag var liten och det var 
jäkligt kul! 

Citaten ovan handlar om önskan att vara unik i en kör samt i ett fotbollslag, sammanhang som 

vanligtvis ses som kollektiva och vilka inte i första hand är aktiviteter där det gäller för 

individen att sticka ut så mycket som möjligt. Men det här med att vara unik handlar inte bara 

om att själv sticka ut, de man omger sig med ska helst hjälpa till att sprida lite glans de med.              

På frågan om hur man ska vara för att bli ”din vän” svarar en man så här: 

Man ska väl ha någon lite speciell karaktär på något sätt, det ska vara någon unik grej med den 
personen som man ser som en kvalité, när det gäller ens närmaste kompisar. När det gäller de lite 
vanligare kompisarna som man springer på lite då och då och morsar på räcker det med att de är 
roliga.(…) Sedan har jag ju mina allra närmaste kompisar som är mer lika mig i allt. 

Och en kvinna svarar så här: 

Jag kan inte bli kompis med någon som inte lyssnar på mig, någon som inte ger mig tillräckligt med 
uppmärksamhet. Någon som har tiotals vänner och bara räknar folk, jag kan inte bli kompis med en 
såndär! Det måste vara någon som verkligen uppskattar att man blir ens kompis. 

 

Grandiositetens dilemman 

Ett återkommande tema i intervjuerna handlade om känslan av att vara överlägsen, samtidigt 

som där pågick en ständig kamp mot risken att denna grandiositet skulle förloras. Sju av tio 

intervjuade tog vid upprepade tillfällen upp detta tema, vissa med mer reflektioner kring dess 

betydelse än andra. 

Jag kan känna mig förmer än andra. (…) Jag har två sidor där (…)På det ena sättet har jag dåligt 
självförtroende och dålig självkänsla och jag har lätt för att dela in människor, jag vet inte, i bättre 
och sämre än jag själv. (…)Men samtidigt kan jag känna mig liksom töntig och blyg också, för andra 
människor som jag tycker är mer energiska och utåtriktade än vad jag är. Ja, bli blyg verkligen, och 
då kan jag känna mig undergiven, eller vad jag ska säga… 

Ovanstående citat handlar om pendlingen mellan att känna sig förmer och tvärtom, 

underlägsen, samtidigt som intervjupersonen berör den skam som är förknippad med 

överlägsenhetskänslorna. Detta berörs även i nästa citat: 

Det märker man med andra människor som inte försöker utvecklas och göra något nytt, som inte växer 
på nåt sätt. När man då umgås med dom så känner man; Shit, här står det helt still, här händer 
ingenting! Och då får jag panik och då kommer det en sån här inre stress (…)Inte det att vi är på olika 
nivå, man är väl på olika nivå med alla människor egentligen. Dom kollar på TV och är trötta liksom, 
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det passar inte mig.(…)Många stunder tycker man synd om dom, att de inte kan hitta mer kraft och 
motivation, och vissa gånger tycker man bara att dom är losers. 

Jag har alltid varit någon som har varit högt på status… på rankinglistan liksom. Har kunnat prata 
med alla och kunnat dissa alla… lite så. 

Följande citat har inte lika nyanserade resonemang, och berör främst övertygelsen om att nå 

långt, samt behovet av att stå över andra.  

Det är jättekul att trycka ner kompisarna. Man ljuger ihop en historia för tjejen, sen är hans chanser 
förmodligen spolierade hos henne, och så står han där som ett frimärke! 

På internatskolan, då bodde vi på elevhem, jag ville alltid ha den högsta positionen över eleverna och 
det hette då förtroendeelev som styrde över alla och det är lika dant nu här på nationen så vill jag 
gärna sitta i styrelsen, jag vill komma så högt som möjligt och det blir ju på sätt o vis att bli 
överlägsen… Jag har alltid velat komma så högt som möjligt inom allting.  

Jag vill ha ett glassigt sommarjobb. Ett där man har kostym på och går runt och ”mår” på stan. Då 
känner man sig viktig. Det är skönt att befinna sig högst upp och leda. Då känner man sig överlägsen, 
men det kanske låter hemskt att säga… Rättrådig. 

Jag kanske skulle ge förslag i stället för direktiv. Jag kanske inte är så bra på att prata snällt 
ibland.(…) Istället för att säga: ”Gör så här, gör så här, gör så här”, ”Du skulle kunna göra så här 
och så här och så här.”Att man formar det som ett förslag i stället för en order.  

Dessa citat sägs med stor självklarhet och med uppenbar förnöjsamhet. De berör 

tillfredsställelse över att kunna vara överlägsen sina vänner så väl som anställda, samt 

funderingar kring huruvida det skulle vara lättare att få sin vilja igenom om man inte tvingar 

folk… Hos flera av deltagarna finns också en oförståelse och ett visst förakt gentemot 

människor som inte valt samma vägar i livet som de själva: 

Tänk att sitta på ICA dag ut och dag in och aldrig göra något viktigt, ingenting som räknas! Hjälpa 
folk som inte ens kan handla själva. Alla på ICA är hjärndöda! 

Man är ju lite överlägsen de som t.ex. pluggar gammaldags grekiska eller något annat meningslöst 
bara för att samla poäng i stället för att plugga något riktigt.  

Tilltron till sin egen suveränitet och grandiositet tycks vid första anblick vara utom tvivel, 

men samtidigt går begreppen ”underlägsenhet” som en röd tråd i samtalen… 

Men nej, droger är aldrig något jag fastnat för, det är ingenting för mig. Man sätter sig själv i ett 
underläge som är rätt onödigt. 

Jag skulle inte vilja bli känd för en så lätt sak som att göra bort sig i TV och så tror jag att på kort sikt 
så kanske det är kul och man får ut något av det, men på lång sikt så tror jag att man försätter sig 
själv i ett underläge. 
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Spänningsjakten 

Gemensamt för en stor del av deltagarna är deras behov av spänning och förändring. 
Förmågan att känna en rastlöshet och att fort tröttna tycks vara något som sju av tio deltagare 
delar.  

I: Vad tror du har gjort att du ändrade dig? 

D: Jag tröttnade, och så ville jag inte göra det igen. Ungefär så. 

I: Har du lätt för att tröttna på saker? 

D: Ja, det har jag. Det mesta känns som att jag kan tröttna på allt tids nog. Saker, aktiviteter eller 
människor liksom. 

I: Är det något som du tycker är bra eller dåligt? Hur ser du på det? 

D: Vissa gånger är det ju bra för det gör ju att man tvingas gå vidare. Men ibland kan det ju va att 
man bara drivs av ren rastlöshet. Det kanske egentligen inte är sakerna som jag håller på med som 
det är fel på, utan bara min inställning till dom som det är fel på egentligen. Man blir osäker på det 
liksom, men det tar en vidare. Det får en att utvecklas, det har det gjort utan tvekan. Man har tröttnat 
på sociala grupperingar eller vissa miljöer så då kommer man till någonting nytt. Och ofta kommer 
man till någonting bättre. 

I ovanstående citat reflekterar deltagaren över vad det är som får honom att tröttna på saker, 

aktiviteter och människor. Han menar att det beror på en rastlöshet hos honom själv, men ser 

det mest som en tillgång då det ofta får honom att komma vidare, till något bättre. Man får 

aldrig bli för nöjd… 

D: Jag har varit med i tre år. Jag ska sluta med kören (…)Det har blivit massa förändringar, nya 
medlemmar, nya körledare. Så det kanske är dags att göra något annat.  

I: Du känner att du inte vill vara kvar där längre? 

D: Nej, jag tror inte jag får något nytt av det, det är inga nyheter. Och det är ingenting, det är bara att 
gå dit och sjunga och gå hem och vara trött.  

Deltagaren känner att hon vill sluta med kören, då denna inte längre tillför något spännande i 

hennes liv. Att sjunga för sjungandets skull, är inte aktuellt i detta fall. Nedan talar en 

deltagare om hur han ser på att gå in ett kärleksförhållande: 

Jag tror inte jag vill binda mig, det förstör spänningen. All spänning försvinner, det är mycket 
roligare att flirta och sånt. 

Det som inte är spännande är helt enkelt inte särskilt åtråvärt. Livet ska vara roligt, och helst 

ska det hända saker hela tiden, vilket även illustreras i citatet nedan:  
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Jag vill nog bo i USA, i New York. Allt är igång tjugofyra-sju. Inte lika tråkigt som här, mycket puls, 
jag tycker om det. Det är då man lever, när man gör saker.  

När man inte gör saker, då lever man alltså inte. Att inte göra saker är lika med döden.   

 

Svartvitt tänkande   

I sex av tio intervjuer noterades en tendens att uttala sig ganska onyanserat och snabbt värdera 

människor och ting. Antingen är något fantastiskt, eller så är det värdelöst. Detta beteende 

fanns det hos vissa även viss insikt i: 

Jag har en tendens att idealisera lite också, andra och lärare och så. Jag tycker de verkar jättesmarta 
och coola, och sen märker jag att de bara är människor liksom, och då blir jag besviken, haha! 

Nedan följer tre citat som illustrerar hur det kunde låta när sex av tio deltagare talade om folk 

i sin omgivning: 

Man ska kunna ironisera över sig själv, annars är man en dålig människa. 

Jag står inte ut med folk som bara festar hela tiden och som inte har något mål med sitt liv. 

Det var en ren mardröm. Kurserna jag läste var tråkiga och folk var otrevliga.  

Dessa citat illustrerar den ensidighet med vilken flera av deltagarna såg på sin omgivning. 

Avsaknad av reflektion kring sina åsikter var i vissa fall påtaglig. Nedan följer ytterligare ett 

exempel på en relativt onyanserad bedömning: 

I: Trivs du bra i Lund? 

D: Alltså sådär faktiskt. Det är inte den bästa stan nånsin men det kan nog vara värre också. Men jag 
tycker det är lite tråkigt här. Det är grått och alltså jag vet inte… det är nåt fel på den här stan. 

Nedan följer dock ett exempel från en deltagare som medger att han gärna kategoriserar, men 

där det finns en klar medvetenhet om att det görs, samt en reflektion kring vem som 

kategoriseras hur: 

I: Jämför du dig mycket med andra? 

D: Ja, jo… men inte på samma sätt som förr. Då tittade man mest på att hitta fel hos andra, 
skillnader. Nu tittar jag mer på likheter, lite roligare så. Det är klart att man jämför sig, man tittar på 
andra människor, man ser vad andra gör. Om någon annan gör någonting, eller säger nånting bra, så 
försöker man härma det. Eller inspireras eller ta efter. Och gör någon annan något dumt så försöker 
man tänka varför de gör det dumma och lära av deras misstag. Man försöker gå förbi utan att 
kategorisera och sätta värdelappar, det finns ju nån röst som vill det, men det gör jag inte lika mycket 
längre. Alltså klassiskt döma folk. Det gör jag inte lika mycket längre. 
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Brist på empati 

I fyra av tio intervjuer fanns det tecken på att den empatiska förmågan hade en del 

begränsningar. Deltagarna berättar att de ofta får höra att de inte bryr sig tillräckligt mycket 

om andra människor, vilket de håller med om att de inte gör, men utan att se det som ett 

problem.  

I: Vad tycker du om andra människor som inte visar sympati och medkänsla? 

D: Tja… jag vet inte, tror inte jag bryr mig så mycket om det faktiskt, så länge de har andra kvalitéer 
som är bra så tycker jag inte de behöver bry sig om andra människor, va empatiska och sånt.  

I ovanstående citat anser inte deltagaren att empati, att bry sig om andra människor, är en 

kvalité som är särskilt viktig. Ett slags omvänd typ av empati används av deltagaren som 

uttalat nästa citat, då han anser att det är lite av hans plikt att tala om för andra människor vad 

de har för brister, allt i bästa välmening: 

D: Men när jag tycker att någon har någon brist så säger jag det, det är ju viktigt att man får höra det 
så att man kan utvecklas. 

I: Har det hänt någon gång att du ångrat något du sagt och behövt be om ursäkt för det? 

D: Jo, det har hänt. En av killarna jag bodde med tidigare bad jag faktiskt om ursäkt till för inte så 
länge sedan. Han är inte så smart och ganska ful och jag har varit på honom en del för det. Han 
verkade inte ta åt sig, men sen tänkte jag att han kanske gjorde det i alla fall, så då bad jag om ursäkt. 
Fast han sa att det var lugnt. 

I: Hur kändes det att be om ursäkt då? 

D: Jättejobbigt! Speciellt för att jag ju vet att jag hade rätt. 

Att be om ursäkt beskriver deltagaren som ”jättejobbigt!” och detta eftersom han vet att han 

”hade rätt”. Detta tyder både på en oförmåga att sätta sig in i hur hans vän kunde tänkas må av 

att få ständiga gliringar, samtidigt som det visar på hans syn på sig själv som en som har rätt 

att upplysa folk om deras brister så att dessa kan fixas till. En annan deltagare delar 

föregående talares syn på det där med att påtala brister: 

Jag har rätt ond humor, gillar att trycka ner folk, det är roligt! 

Svårigheten med att sätta sig in i hur andra tänker och upplever saker och ting, att alla inte 

handskas med svårigheter på samma sätt, illustreras även av samma deltagare i följande citat: 
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Jag kan vara rätt hård. Tycker man ska bita ihop. Min mamma har klagat på att jag inte visar sympati 
för andra. Jag är rätt hård mot mig själv, men inte hårdare mot andra än mot mig själv. Det funkar 
för mig och då borde det funka för alla andra. Jag hatar att höra gnäll.  

Nedan beskriver en kvinna hur irriterande det kan vara att gå till ICA: 

Jag brukar totalt ignorera dom som säljer de hemlösas tidning. Jag ska fasen inte behöva prata med 
dom varje gång jag går på ICA. Det får räcka att jag säger nej-tack en gång, sen känner dom igen en, 
so what ever? (…) 
Mina kompisar tycker att jag kanske borde visa lite respekt, när de står där i spöregn och ska sälja sin 
tidning och jag säger ”talk to the hand”. Fast jag kan ju inte köpa alla världens tidningar för att 
hjälpa de hemlösa! 

Något som är intressant i ovanstående citat är att kvinnan utgår ifrån att de hemlösa ska känna 

igen henne, bara för att hon sett dem tidigare. Hon tycks dessutom känna sig riktigt förorättad 

över att de över huvud taget kan med att försöka sälja en tidning till henne, att de tar sig rätten 

att tilltala henne! 

Ytterligare en deltagare funderar kring det här med empati och att ”bry sig om” på ett annat 

sätt när han talar om kraven som medföljer empatin: 

D:[I ett förhållande] Man delar ju hela tiden problemen, istället för att ta hand om sitt eget skit, det 
störde jag mig på. Alltså hon hade svårt att vara ensam… hon hade problem med…  ja, vanliga 
ätstörningar liksom, nojor över vikten och träningen och allt sånt. Fick ångestattacker och allt sånt 
där, ja, hon blev indragen i det och hon trodde att jag skulle va nån lösning på dom problemen. Hon 
trodde att allt skulle bli bra bara för att jag va där. 

I: Jaha..  

D: Alltså om jag inte var där, då skulle jag vara där, för att då mådde hon dåligt. Men när jag hade 
vart där en vecka, då kommer det tillbaks såklart, men det fattar hon ju inte. 

I: Kunde du förklara hur du kände i frågan? 

D: Jo, det försökte jag, jag försökte skicka henne till en psykolog också, men det var ju för mycket 
motstånd för det, det ville hon inte. Jag sa hela tiden; du får gå, du får gå, du får ta lite terapi, det är 
väl inget konstigt liksom? Men nej, så blev det inte, hon opererade brösten istället, så det blev 
jättebra. Det blev trösten liksom. 

Den här mannen beskriver hur påfrestande det blev att vara empatisk och vilja hjälpa till, 

samtidigt som han inte önskade ta hand om någon annans ”skit”. Han brottas med känslor av 

ansvar och plikt som pojkvän, samtidigt som han helst skulle slippa lägga sin tid och energi på 

flickvännens problem.  
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Fadersrelationen 

Sju av tio deltagare visade sig ha en något spänd relation till sina fäder. Antingen idealiseras 
pappan, blir till något slags figur man ser upp till och vill få erkännande av, eller så är han 
någon man alltid haft lite svårt för: 

Ja han la ju bara av helt plötsligt. Studierna och alltihop, gav bara upp och började jobba som 
lastbilschaufför. Och det har han fortsatt med, han hämtade sig aldrig från det. Så jag är jävligt 
besviken på honom, tycker han har gett upp. Han har aldrig tagit något ansvar, varit en mycket dålig 
förebild. 

I ovanstående citat finns en stor besvikelse på pappan som deltagaren känner sig mycket 

sviken av. Här kan man tänka sig att den numera nedvärderade fadern tidigare varit föremål 

för stor beundran och idealisering hos deltagaren, som nu inte vet vart han ska rikta dessa 

känslor längre. En annan deltagare har dock fortfarande kvar sin far som förebild: 

Jag har alltid sett upp mycket till min pappa. Han har alltid varit väldigt spontan och varit väldigt 
framgångsrik också och jag vill väl bli någonting i stil med honom. 

Ytterligare en deltagare söker bekräftelse hos pappa: 

Pappa har jag alltid tyckt att det är kul om han tycker att jag är duktig. 

En annan upplever det som om pappan ställt mycket krav, han tycks nästan känna det som om 

hans far försöker leva genom honom, och att han haft svårt att sätta gränser gentemot sin 

pappas inblandning i hans liv: 

Jag har bra relation både till min mor och min far. Men till min far har den varit bitvis ansträngd. (…) 
Jag kände att han styrde mig för mycket, mina vägval i livet och jag ville frigöra mig, men han tillät 
inte det. 

Att vara sin pappas förtrogna, den han kommer till med sina problem, finns det också exempel 

på: 

Med mamma kan jag prata om allt, det har jag alltid kunnat göra. Med pappa har det väl alltid funnits 
en gräns liksom, men det har på nåt sätt släppt lite med skilsmässan nu, för han vände sig mycket till 
mig under den tiden och då fick jag ge honom stöd och vi pratade igenom allting och så. Och nu har 
han problem med jobbet så då pratar vi igenom det. 

I ovanstående citat berättar deltagaren alltså om att det var till honom fadern vände sig efter 

skilsmässan, och sedan även med jobbproblemen. I det här fallet är detta något deltagaren 

tycks uppskatta, då det öppnat upp en tidigare ansträngd relation. Att få sin pappas förtroende 

igen och igen, är något sonen känner en viss stolthet i. Följande citat sägs av en kvinna vars 

föräldrar även de just har skiljt sig: 
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D: Mina föräldrar har precis skilt sig (…)Min pappa har hittat en annan… de är fortfarande vänner 
men det är inte samma sak, på ett sätt var de ganska skönt när de skilde sig därför att jag redan visste 
hur det var för pappa hade berättat och han sa att jag absolut inte fick berätta nåt för mamma. 

I: Han berättade för dig? 

D: Ja precis, han berättade för mig och jag fick inte berätta något för henne, och det kändes 
jättejobbigt. 

Denna deltagare är inte fullt så tacksam över att vara den hennes far vänder sig till, tvärtom är 

det något som plågar henne. Hon tycks uppleva en maktlöshet, en oförmåga att värja sig mot 

pappans förtrolighet, samtidigt som hon också önskar vara lojal mot honom. 

 

 

 

Diskussion 

Resultatet 

          Temana. Författarna identifierade elva teman som fick namnen Prestationsjakten, Krav 

och stress, Rädslan att misslyckas, Ytkärlek, Kontrollbehov, Att vara unik/speciell, 

Grandiositetens dilemman, Spänningsjakten, Svartvitt tänkande, Brist på empati och 

Fadersrelationen. Nio av elva teman tycker sig författarna kunna hitta stöd för i genomgången 

litteratur. Temat ”Kontrollbehov” tas dock inte upp, snarare poängterar man den 

hyperkänslighet och i viss mån bristande förmåga att behålla kontrollen som narcissistiskt 

strukturerade personer oftast innehar. Deltagarna i denna studie lade stor vikt och mycket tid 

på att planera för sig själva och sina liv, ingenting får ske av en slump! Detta planerande kan 

naturligtvis bero på att konsekvenserna av oförutsedda händelser helt enkelt blir för svåra att 

handskas med. Inte heller ”Fadersrelationen” är något som litteraturen lägger särskilt mycket 

vikt vid, i första hand är det relationen till modern som i viss mån beskrivs. I denna studie var 

det dock sina fäder majoriteten av deltagarna tycktes vilja tala om, då flera av dem hade en 

något komplicerad relation till dessa, medan relationen till modern inte tycktes ta upp 

deltagarnas tankar nämnvärt. Längtan efter bekräftelse från fäderna, samt en önskan om att 

göra dem stolta, var ett genomgående tema i intervjuerna.   

             I teorierna kring narcissism är det främst grandiositeten och upplevelsen av att vara 

speciell som beskrivs som utmärkande personlighetsdrag. Detta har även visat sig hos 

deltagarna i denna studie. Tillsammans med den ”streberaktiga karriärism” som också 

beskrivits i litteraturen är det dessa karaktärsdrag som varit mest framträdande teman i 
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intervjuerna. Om orsaken är att deltagarna haft någon typ av störd utvecklingsfas i den tidiga 

barndomen, eller om det helt enkelt beror på den rådande kulturen och det sammanhang de 

vistas i, låter studien vara osagt. Intressant är också att en majoritet av de intervjuade inte bara 

talade om den känsla av överlägsenhet de upplevde sig ha, utan även öppenhjärtigt berättade 

om de krav och den stress dessa känslor satte igång. Att deltagarna trots allt hade så pass lätt 

för att tala om denna oro, motsäger till viss del de teorier som säger att narcissistiska 

personligheter har långt till sådana känslor då de är så väl dolda under ”övertygelsen” om att 

vara överlägsen. 

             Angående arbetet med att ta ut teman så är författarna fullt medvetna om att dessa inte 

plötsligt, efter ett antal genomlyssningar bara ”kommer” till forskarna, de är skapade av 

forskarna och beroende av dess subjektiva förförståelse. Detta påverkar säkerligen resultatet 

av analysen. Som exempel på detta fenomen kan temana ”brist på empati” och ”svart-vitt 

tänkande” diskuteras. Studieförfattarna har en psykologisk bakgrund och man kan därför 

tänka sig att de reagerar lite extra när de hör exempel på onyanserat, oreflekterat tänkande, 

samt när de hör tecken på bristande empati och sympati från deltagarna. Detta faktum gör 

dock inte att resultatet blir mindre sant, att hävda endast en, objektiv sanning är inte något 

författarna är intresserade av. Tvärtom vill man i enighet med den kvalitativa metodens sätt att 

analysera data illustrera den mångsidighet som finns hos deltagarna, och ge uttryck för 

motsägelser såväl som likheter.    

              Det faktum att studien ägt rum i studentstaden Lund och att deltagare rekryterats på 

universitetets olika institutioner bidrar naturligtvis också till att resultatets ser ut som det gör.  

Ett gemensamt tema som kom upp i intervjuerna handlade till exempel om behovet av att 

prestera och gå långt, att bli någon som räknas. Som exempel på vad detta skulle kunna 

innebära gavs att bli justitieminister eller att jobba inom EU och FN. Frågan är vad samma 

behov om att gå långt skulle kunna innebära i en annan kontext?  

  

         Anpassning till rådande kultur. Något som är mycket aktuellt när det handlar om 

narcissism som fenomen är den narcissistiska kultur dagens västerländska samhälle till stor 

del präglas av. Att synas och att framhäva sig själv i media såväl som på CV:t är i dagsläget 

självklarheter för många. Formulären för att få deltagare till denna studie delades ut på ett 

flertal institutioner vid Lunds universitet, men med tanke på Ekonomi Centrums överlägsna 

storlek i förhållande till övriga, och på grund av tillgänglighetsomständigheter på Juridikum, 

rekryterades flest deltagare från dessa institutioner.  
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         En tanke finns om att det på Ekonomi Centrum och Juridikum ges utbildningar där 

studenterna kommer att utsättas för hård konkurrens när de kommer ut i arbetslivet, vilket 

uppmuntrar och rent av förutsätter att studenterna lär sig framhäva sig själva och sina 

kvalitéer som överlägsna kollegernas. Detta leder på så vis till att den narcissistiska kulturen 

ges ytterligare näring och blomstrar än mer inom dessa områden. Man kan då ifrågasätta 

huruvida deltagarna med hög självvärdering i studien utvecklat dessa drag som resultat av en 

anpassningsförmåga nödvändig att inneha när man vistas i dessa miljöer, eller om det är så att 

personer med hög självvärdering helt enkelt dras till områden där de känner sig hemma. Det 

går inte att bortse från det faktum att både ekonomi och juridik är områden som historiskt och 

traditionellt sett har en relativt hög status när det handlar om att skaffa sig makt och inflytande 

i samhället, vilket säkert lockar till sig en del folk som ser detta som viktiga aspekter att sträva 

efter i livet.  

 

         Narcissismens utbredning. Enligt tidigare forskning Stone (1993) är förekomsten av 

narcissistisk personlighetsstörning i den generella populationen mindre än 1 %. I kliniska 

populationer är omfattningen 2-16% .  Dock är det en stor andel av den generella 

populationen som uppvisar tydliga narcissistiska personlighetsdrag. I denna studies resultat 

uppvisade 18%  av enkätrespondenterna hög självvärdering. Denna i jämförelse stora andel 

skulle kunna förklaras utifrån det faktum att majoriteten av deltagarna kom från Juridikum 

och Ekonomicentrum, där den narcissistiska kulturen utifrån ovanstående resonemang kan 

antas vara mer utpräglad. Men det förstärker också synen på att gränsen mellan den sunda, 

godartade narcissismen som är en del av varje välfungerande människa, och den mer osunda, 

överdrivna narcissismen, inte alltid är så tydlig och befäster frågan om huruvida narcissistisk 

personlighetsstörning verkligen bör finnas som diagnos, eller om det snarare är så att den 

illustrerar den moralism som finns i samhället kring dessa personlighetsdrag.  

         Före DSM III fanns diagnosen varken med inom klassificeringssystemen DSM eller 

ICD. Om det inte vore för den starka påverkan som de psykodynamiskt orienterade klinikerna 

haft på att störningen inkluderas i DSM-III, är det inte säkert att den någonsin hamnat där 

(Sperry, 2003). Definitionen accepterades dock snabbt och varken den eller kriterierna för att 

få diagnosen har omarbetats sedan dess. Detta är också något man kan ställa sig kritisk till, 

med tanke på hur snabbt samhället förändras och vilka krav detta ställer på människan att 

anpassa sig. Resultaten i denna studie är också i linje med tidigare forskning, (Torgersen, 



36 

 

Kringlen & Cramer, 2001) som visar hur narcissistiska drag/personligheter oftare observeras 

hos män än hos kvinnor.  

 

         Lyckobringande egenskaper. Något som noterades under studiens gång var den 

självklarhet med vilken majoriteten av deltagarna uttalade sig när det handlade om planer för 

framtiden och tron på sin egen förmåga att lyckas med sina föresatser. Vare sig detta 

självförtroende grundar sig i en bräcklig självkänsla och egentligen bara är en 

överkompensering av denna, eller om det faktiskt är så att personerna i fråga tror på sig själva 

fullt ut, så reflekterar forskarna över den i många fall positiva inverkan detta har på 

deltagarna. Är det några drag man ska ha ”lite för mycket av” så är de kanske de 

narcissistiska? Inte minst för att det inom vissa områden i samhället faktiskt mer eller mindre 

krävs av en. Denna reflektion speglar även upplevelsen hos forskarna att i flera av 

intervjuerna bli rätt fängslade. Deltagarna var alla olika, men många av dem hade en förmåga 

att fånga intervjuarens intresse och göra verkligt intryck, då de ofta hade stor utstrålning och 

social kompetens.  

 

Metoden 

Genom enkäter, halvstrukturerade intervjuer och en tematisk analys anser författarna att  

studien ger en kraftig, bottenlös skildring av den dynamik som personer med hög 

självvärdering kan präglas av. I linje med Patel (1987) har den explorativa ansatsen inte tagit 

fram generaliserbar information utan snarare genererat intressanta frågor för framtida 

forskning. Valet av undersökning har ansetts lämplig då området inte är tillräckligt känt och 

eftersom det finns brister i tillgänglig kunskap. Ett relativt litet stickprov har gett insikt i vissa 

specifika fall och det finns ingen avsikt att göra anspråk på trender, regelbundenheter i 

populationen eller prediktion. Utifrån det primära syftet att beskriva har en kvalitativ ansats 

med metodologiska utgångspunkter i halvstrukturerade intervjuer och tematisk analys setts 

som bäst passande, samtidigt som man inser att det finns begränsningar och nackdelar med 

dessa.  

                

        Frågeformuläret. Deltagarna samlades alltså in utifrån resultatet på det av DIP-Q-

inspirerade frågeformuläret. Som alltid när man använder sig av frågeformulär finns det risk 

för att faktorer som social önskvärdhet samt hur pass typiskt man svarar ja respektive nej på 

enkäter i allmänhet, det som på engelska kallas acquiescence, spelar in i hur deltagarna 
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besvarar frågorna. Redan vid utlämnandet av enkäten uppmärksammades vissa reaktioner på 

att informanterna upplevde flera av frågorna som osympatiska, vilket förmodligen beror på att 

majoriteten av dem berör sådant som inte är riktigt socialt accepterat i det svenska samhället. 

Denna aspekt kan ha medfört att vissa av informanterna inte fyllt i enkäten helt 

sanningsenligt, för att de skämts över sina svar. De som däremot svarat på så sätt att de 

uppfyller kriterierna för att vara med i studien förstod snabbt varför just de var kallade och 

ville gärna berätta mer om varför de svarat som de gjort.  

 

          Begreppsvaliditet. Gällande begreppet narcissism är det något som fått dålig klang i det 

svenska samhället, trots att fenomenet i sig är ett sunt personlighetsdrag som alla människor 

har mer eller mindre av. Studien har haft som ansats att undersöka hur detta drag tar sig 

uttryck hos människor som har mer av det, men vill med detta inte moralisera över begreppets 

innebörd, utan snarare diskutera dess användning samt dess betydelse för deltagarna i studien. 

I denna studie används begreppet ”hög självvärdering” jämsides med ”narcissism” för att det 

förra bättre fångar upp de deltagare som har samlats in. Att ha hög självvärdering innebär att 

man värderat sig själv högt utifrån de frågor som lämnats ut av författarna, men vad som 

ligger bakom denna värdering, samt dess stabilitet, skiljer sig åt mellan deltagarna. Även till 

frågeformuläret som delades ut av författarna finns det viss kritik gällande begreppsvaliditeten 

på de olika items som är med. Alla frågor visade sig inte betyda samma sak för alla deltagare. 

En term som ”beundran” väckte till exempel olika associationer hos de olika deltagarna. Detta 

förväxlades med behovet av att vara omtyckt, vilket i och för sig kanske kan säga en del om 

hur en narcissistiskt strukturerad personlighet ser på dessa begrepp; att det inte finns någon 

skillnad mellan dem. Även frågan som handlar om huruvida man anser sig stå över lagar och 

regler eller inte skiljde sig en hel del åt i hur den tolkades av deltagarna och svaren kom att 

handla om allt från att gå mot röd gubbe till att skattefiffla. Med tanke på dessa 

begreppsförvirringar hoppas studieförfattarna att DIP-Q även ute i kliniska sammanhang 

används med insikt om dessa faktorer. 

  

          Intervjusituationen. Med en halvstrukturerad intervjuform har intentionen varit att vara 

ickestyrande och därmed kunna ge utrymme åt intervjupersonen att definiera och kanske 

omdefiniera ämnet som avsetts undersökas och på så sätt generera nya insikter (Willig, 2001). 

En viktig sak att påpeka är dock att det trots denna intention är forskarnas syfte och 

forskningsfrågor som blir själva motorn i intervjun. Till syvende och sist är det frågorna från 
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intervjuaren som får den intervjuade att prata och intervjuarens roll bör därför inte 

underskattas (Willig, 2001). Faktorer som att båda intervjuare i denna studie har varit unga 

kvinnor med en stundande psykologexamen har troligen haft betydelse för utsagorna i 

intervjuerna, även etnicitet och nationalitet kan ha påverkat resultatet. Att informanterna känt 

förtroende för intervjuarna stöds av de detaljerade och i viss mån utlämnande berättelser som 

framkommit. 

         De flesta deltagare var måna om att få dela med sig av sina erfarenheter och det tycktes 

som att en berättarlust växte fram under intervjun. Samtliga deltagare uttryckte dessutom 

uppskattning över att få vara med i studien och påtalade hur givande eller roligt det känts, och 

i vissa fall gick denna uppskattning över gränsen till idealisering av intervjuarna. Detta är 

något som troligtvis har haft inverkan på analysarbetet, då intervjun som metod innebär just 

ett samspel mellan intervjuare och intervjuad. Intervjun utgör alltså inte enbart en spegling av 

vad intervjupersonen tycker, utan skapas under intervjuarens inflytande.  Detta faktum går 

aldrig att helt komma ifrån, men kräver enligt Kvale (1997) ändå att intervjuarna har en viss 

kompetens. Med psykologutbildning i ryggen, och den kunskap i samtalsmetodik som detta 

innebär, anser studieförfattarna dock att de har en stabil grund att stå när det handlar om 

intervjuarkompetens, även om denna heller inte kan jämföras med professionella med flera års 

erfarenhet av detta i bagaget.  

         Intervjuerna inleddes med frågor på ett mer allmänt plan för att sedan när kontakt 

etablerats övergå i ett samtal på mera personlig nivå. En möjlig brist i detta förfarande har 

varit att intervjuarna blivit så pass intensivt involverade i intervjuprocessen att det vid vissa 

tillfällen möjligen ställts mer slutna frågor än vad som behövts eller varit önskvärt utifrån 

studiens syfte. För att inte störa kontakten under intervjun togs inga anteckningar utan istället 

spelades materialet in. Inspelningen kan dock också haft inverkan på vad som sagts i 

intervjuerna, då intervjupersonerna möjligen inte känt sig helt avslappnade med detta (Willig, 

2001). För att i största möjliga utsträckning förebygga detta förklarades noggrant syftet med 

inspelningen och hur den skulle användas. En fördel man med detta förfarande skulle kunna 

ha utnyttjat är att erbjuda en kopia av materialet till intervjupersonen för att därmed få 

ytterligare kommentarer (Willig, 2001), något som författarna tar med sig till nästa gång. 

            

          Analysmetoden. Gällande metoden tematisk analys valdes denna eftersom syftet med 

studien är att få en rent innehållsmässig information från deltagarna kring hur de ser på sig 

själva utifrån gemensamma teman hos deras berättelser. Valet av analysmetod bör drivas 
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utifrån vad som anses passande för det aktuella syftet, samt de teoretiska antagande man utgår 

ifrån (Willig, 2001). I förhållande till diskursanalys, grounded theory och IPA är tematisk 

analys en metod som inte omnämns med samma heder och beröm, troligen beroende på dess 

ännu något svaga demarkationskriterium (Braun & Clarke, 2006).                                   

       Författarna har dessutom utifrån sin hermeneutiska ståndpunkt valt att inte transkribera 

intervjuerna, då all typ av transkribering innebär en typ av översättning från det talade ordet 

till något annat (Willig, 2001) och författarna eftersträvade att hålla sig så nära den 

ursprungliga upplevelsen som möjligt. Man har därför i stället lyssnat på alla intervjuer sex 

gånger och utifrån detta hittat teman och därefter citat som exempel på dessa. Utifrån 

forskningsekonomiska synpunkter kan denna tidskrävande analysmetod diskuteras. För att 

komma så nära deltagarnas upplevelser som möjligt ansågs det dock i studien som en 

nödvändighet, en automatisering och effektivisering av det kognitiva analysarbetet är omöjlig. 

Zoglowek (1999) beskriver tematisk analys som ett mycket framgångsrikt analysredskap för 

kvalitativa intervjuer och när en subjektiv framställning är det intressanta är det av största vikt 

att framhäva och ämna fånga det autentiskt subjektiva, de sex genomlyssningarna är ett 

uppriktigt försök till detta.  

         Metoden beskrivs även som en mycket bra analysmetod för oerfarna forskare inom det 

kvalitativa området då den kräver mindre detaljerade teoretiska och tekniska kunskaper för att 

genomföras på rätt sätt, i jämförelse med till exempel grounded theory och diskursanalys, som 

fordrar mer av detta för att kunna utföras tillfredställande (Braun & Clarke, 2006). Den 

flexibilitet metoden har och de möjligheter detta ger forskaren, är också det som riktats som 

kritik mot metoden, då den i viss mån saknar generella överenskommelser för genomförandet. 

För att kontrollera interbedömarreliabiliteten kunde man ha tänkt sig att båda forskarna 

analyserat båda två av de i början slumpmässigt utvalda intervjuerna och sedan jämfört 

resultaten med varandra för att se om samma teman utkristalliserats. I relation till andra 

kvalitativa tillvägagångssätt såsom narrativa eller biografiska metoder är en nackdel med den 

tematiska analysen att den inte ger utrymme för insikter om förlopp, utveckling och 

kontinuitet (Braun & Clarke, 2006). Att få inblick i motsägelser och graden av kontinuitet i 

drag och stilar hos deltagarna och också mellan deltagarna över tid skulle vara mycket 

spännande, det ligger dock utanför ramen för vad som är genomförbart i detta arbete. 

          

       Konsekvenser av metodval. Syftet med denna studie var att nå en djupare förståelse för 

hur personer med hög självvärdering upplever, fungerar och relaterar i vardagen. Deltagarna 
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valdes ut via ett frågeformulär inspirerat av narcissismskalan i DIP-Q, där man ska uppfylla 

fem av nio kriterier för att få diagnosen narcissism. Studiens tio deltagare uppfyller alla 

mellan sex och nio kriterier. Innebär det att de intervjuade är tio narcissistiskt 

personlighetsstörda? Det tror studieförfattarna inte, och det har heller aldrig funnits en avsikt 

att diagnostisera någon över huvud taget. Gemensamt för deltagarna är endast det att de alla 

svarat ”stämmer” på tillräckligt många av frågorna i formuläret, och därför bedömts ha en hög 

självvärdering. Vad denna höga självvärdering beror på, och hur den uttrycker sig i 

deltagarnas vardag, skiljer sig en hel del åt från person till person. Framförallt finns det en 

tydlig skillnad mellan dem som reflekterar kring sina tankar och åsikter och har en tydlig bild 

av hur de kan uppfattas av andra och dem som är mer rigida i sina uttalanden och utan någon 

egentlig insikt i hur deras beteende kan ses som avvikande i den sociokulturella miljö de lever 

inom. Detta faktum väckte också funderingar hos författarna kring hur DIP-Q egentligen 

används inom psykiatrin. Är det så enkelt att få en diagnos? Om det är fallet går det runt en 

hel del människor där ute med stämpeln ”narcissistisk personlighetsstörd” som definitivt inte 

uppfyller kraven för detta.  

         Under arbetets gång har reflektioner kring etik och förhållningssätt gjorts löpande. 

Deltagarna informerades om undersökningens syfte, om hur studien var upplagd och vad ett 

deltagande kunde innebära. Deltagandet var baserat på frivillighet och alla intervjupersoner 

informerades om att de hade rätt dra sig ur om de ville, och därmed har informerat samtycke 

(Kvale, 1997) inhämtats från samtliga. Privata data som skulle kunna röja deltagarnas 

identitet redovisas inte i studiens resultat. Dock skulle man kunna tänka sig att en risk med 

denna typ av forskning är att deltagarna efteråt ångrar sin medverkan. Att man känt att man 

berättat för mycket och utlämnat detaljer som man i efterhand ångrar, kan tänkas vara känslor 

som uppstår. Risken att någon kommit till skada eller ångrat sitt deltagande i den här studien 

bedöms ändå som liten, då de flesta uttryckte sitt engagemang och sin uppskattning för 

projektet. Eventuella positiva konsekvenser av ett deltagande är att intervjupersonerna 

uppskattade intervjusituationen och bli lyssnad på.  

        Studien understryker också att de teman som skapats utifrån den tematiska analysen inte 

bör ses som några allmängiltiga sanningar för alla de personer som deltagit. Det är teman som 

ansågs, utifrån författarnas subjektivitet och val av tematisk analysmetod, framträda i en 

betydande andel av intervjuerna. 
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Framtida forskning 

Utifrån denna studie har det fötts många frågor, påfallande har varit den osäkerhet vari man 

bör dra gränsen mellan sunt och stört. Vad skulle det betyda för oss om nästan var femte 

person i vårt samhälle är att klassa som narcissistiskt personlighetsstörd? Kanske bör man 

fundera kring vad narcissistisk personlighetsstörning som diagnos kan tillföra? Är det så att de 

kriterier som i dagens läge finns och som man snart kommer att utgå ifrån i DSM-V har blivit 

föråldrade? Många av de drag som återfinns som störnings-kriterium är sådana som i stor 

utsträckning ger färg åt den västerländska kulturen men som det samtidigt inte blivit helt 

accepterat att bekänna sig till, eller se som eftersträvansvärda. Om vi diagnostiserar och 

bedömer ett utbrett kulturellt fenomen som avvikande, vad gör vi då egentligen?   

          Undersökningen understryker att framtida forskning som koncentrerar sig på nyttan 

med denna diagnostisering och var gränsdragningen ska gå, är i hög grad eftersträvansvärd.  

Istället för ett snyggt, ordnat och enkelt system med onyanserade kriterier skulle ett 

diagnostiskt sådant som kan hjälpa kliniker att få en bättre förståelse för, och på bättre sätt 

kunna hjälpa människan bakom diagnosen, föredras. Studier inom personlighetsområdet som 

kan bidra med en mer mångfasetterad bild av den verklighet som personerna bakom dessa 

”avvikande drag och störningar” upplever, skulle vara ett led i att luckra upp bilden av 

människor som om de fungerade efter ett antal kriterier. Denna mer nyanserade bild skulle 

också lägga grunden och ge en bättre utgångspunkt för behandling i de fall det finns behov av 

detta. Det behövs alltså en motvikt för att balansera upp det i vissa fall inskränkta 

etiketterandet och den ibland brutala användning av diagnoser som idag förekommer.  

         Förhoppningen är att DSM-V med hjälp av dimensioner kan släppa på den rigiditet som 

idag finns i användandet av ett kategoriskt diagnostiskt system. Vana, erfarna kliniker är 

förhoppningsvis väl medvetna om nyanser, trots kriterium, men för nya, oerfarna kliniker 

skulle forskning inriktad på att ge en djupare bild av människor med diagnoser nog vara av 

stort värde. 

          Intressant är också att så pass lite intresse och forskning berört komorbiditeten när det 

gäller narcissistisk personlighetsstörning. Stort fokus har lagts vid att beskriva personligheten 

och dess grandiosa, exhibitionistiska drag, men Beck, Freeman och Davis (2004) tar även upp 

den ofta samexisterande problematiken i form av exempelvis aneroxia nervosa, drogmissbruk 

och depressioner. Man menar även att narcissistisk personlighetsstörning ofta förekommer 

tillsammans med antisocial, borderline och paranoida personlighetsstörningar. Om detta är 

fallet kan man fråga sig vad som givit upphov till vad. Drabbas man av tre olika 
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personlighetsstörningsdiagnoser kan man undra hur stort förklaringsvärde varje enskild 

diagnos egentligen har. Att forska mer på komorbiditeten kring personlighetsstörningar, 

missbruk och annan psykisk problematik hade varit av stort intresse.        
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Dessa påståenden handlar om hur du vanligtvis brukat tänka, känna och göra under de senaste 

fem åren. Läs varje påstående och ta ställning till om det stämmer eller inte stämmer för dig. 

Fundera inte för länge och hoppa inte över något påstående. Dina svar behandlas med 

tystnadsplikt. Tack för din medverkan!  

                                                                                                                     Stämmer      Stämmer inte 
 

1.   Andra inser inte alltid vilken viktig och talangfull person jag är.                                            

2. Jag tänker ofta på vilken överlägsen person jag är eller skulle kunna bli.                                

3. Jag känner mig trygg och har inget emot att skapa nya bekantskaper.                                     

4. Bara några få utvalda kan förstå mig eller bli mina vänner.                                                     

5. För mig är det viktigt att vara beundrad.                                                                                   

6. Jag har lätt för att uttrycka mina känslor.                                                                                              

7. Jag förväntar mig att andra ska göra mig tjänster.                                                                    

8. Andra tycker att jag drar nytta av människor för egen vinning.                                               

9. Människor klagar på att jag inte visar sympati eller medkänsla.                                              

10. Jag känner mig oftast tillfreds med mitt liv.                                                                             

11. Jag är ofta avundsjuk på andras prestationer och framgångar.                                                 

12. Jag tror att andra är avundsjuka på mig.                                                                                   

13. Jag har beskyllts för att vara stöddig och överlägsen.                                                              

14. Jag anser mig stå över lagar och regler.                                                                                   

15. Jag skulle kunna tänka mig att vara med i en dokussåpa                                                         

 

Jag är man  

Jag är kvinna  

Min ålder är_______år. 

 

 

 

Om du kan tänka dig att ställa upp på en intervju som handlar mer om hur du är som person, vänligen 

skriv dina kontaktuppgifter nedan! 

Namn_______________________________ 

Telefonnummer_______________________ 
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Demografiska frågor: Ålder, utbildning, familj, hemort, nuvarande situation. 

  

Relationer: Vänskaps‐ och kärleksrelationer. Kvalité, långvarighet/kortvarighet, förtroende, 
konfliktlösning. Hur ska man vara för att bli en nära vän till dig?  

 

Fritidsaktiviteter: Typ av sport/hobby? Engagemang i föreningsliv? Fritidssysselsättningar?  

 

Nöje ‐ alkohol‐/drogvanor? 

 

Framtidstankar 

 

Stress och coping 

 

Affekthantering: Hur visar du att Du är ledsen/glad/besviken mm 

 

 

Kropp och hälsa: Träning? Kost? Motion? Hälsotänkande? 

 

 

När känner du att du är i ett "flow" och trivs som bäst? Exempel på situationer? 

 

 

När känner Du dig svag och osäker? Exempel på situationer? 
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