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TACK! 

 

Vi vill rikta ett stort tack till alla Er som delade med er av era erfarenheter och upplevelser av 

perfektionism och vilka konsekvenser som har följt med den. Utan Er hade studien ej varit 

möjlig att genomföra. Tack även till Er som tog er tid och deltog genom att svara på 

enkäterna till vår studie. Slutligen vill vi också tacka vår handledare Per Johnsson för ditt 

betydelsefulla stöd och all hjälp under processens gång. 
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       Abstract 

The purpose of the study was to gain an in-depth understanding of upper secondary 

school's own experiences of how high degree of perfectionism is affecting their 

mental health. Selection of informants took place with surveys, where their degree of 

perfectionism was estimated. Semi-structured interviews were conducted with eight 

high school students studying in academic preparatory programs. The collected data 

was analyzed with thematic analysis, with twelve themes chosen. A considerable 

finding is that the collected self-estimates showed a major deviation from the norm-

population, where the high school students in this study estimated significantly higher 

than the US comparative population regarding perfectionism. Another conclusion is 

the importance of social factors for the origin and maintenance of perfectionism. 

Several informants with high degree of perfectionism expressed strong experiences of 

negative affect related to achievement and failure. Informants also had difficulty with 

personal boundaries, which led to neglect of basic needs. Cultural differences were 

seen to play a role in relation to perfectionism. In relation to results and conclusions, 

implications for future research were discussed. 

 

Keywords: Perfectionism, Thematic Analysis, Social Factors, Maintenance, Negative 

Emotions, Fear of Failure and Limitation. 
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Sammanfattning 

Studiens syfte var att nå en fördjupad förståelse för gymnasieungdomars egna 

upplevelser av hur hög grad av perfektionism påverkar deras psykiska hälsa. Urval av 

informanter skedde med enkäter där de fick skatta sin grad av perfektionism. 

Semistrukturerade intervjuer genomfördes med åtta gymnasieelever som studerar på 

akademiskt förberedande program. Insamlad data analyserades med tematisk analys, 

där tolv teman valdes ut. Ett betydande fynd är de insamlade självskattningarna, där 

studiens gymnasieelever skattade betydligt högre än den amerikanska 

jämförelsepopulationen gällande perfektionism. En viktig slutsats är betydelsen av 

sociala faktorer för uppkomsten och vidmakthållandet av perfektionism. Flera 

informanter med hög grad av perfektionism gav uttryck för starka upplevelser av 

negativ affekt kopplat till prestation och misslyckande. Informanterna uppvisade 

svårigheter med gränssättning, vilket ledde till åsidosättande av basala behov. 

Kulturella skillnader spelade roll i relation till perfektionism. I förhållande till resultat 

och slutsatser diskuterades implikationer för framtida forskning. 

 

Nyckelord: Perfektionism, tematisk analys, sociala faktorer, vidmakthållande, 

negativa affekter, rädsla för misslyckande och gränssättning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
     

5 

 

Innehållsförteckning 
 

Introduktion ................................................................................................................................ 8 

 

Teori............................................................................................................................................ 8 

 

Definition av perfektionism ..................................................................................................... 8 

 

Definition psykisk ohälsa och psykisk hälsa ........................................................................... 9 

 

Perfektionism och psykisk ohälsa..........................................................................................10 

 

Arv och miljöns påverkan på perfektionism..........................................................................11 

 

Behavoristiska förklaringsmodeller......................................................................................12 

 

    Perfektionism, stress och coping...........................................................................................13 

 

   Kulturella skillnader avseende perfektionism.......................................................................14 

 

Skillnad mellan självförtroende och självkänsla .................................................................. 15 

 

En början till självkänsla ...................................................................................................... 16 

 

Prestationsbaserad självkänsla. ........................................................................................... 16 

 

God självkänsla ..................................................................................................................... 16 

 

Självbild ................................................................................................................................ 17 

 

Rimliga kontra perfektionistiska krav och beteenden ........................................................... 17 

 

Sociala faktorer ..................................................................................................................... 17 

 

Gränssättning ........................................................................................................................ 20 

 

Syfte .......................................................................................................................................... 20 

 

Metod ........................................................................................................................................ 20 

 

Tematisk analys ..................................................................................................................... 21 

 

Författarnas förförståelse ..................................................................................................... 22 

 

Deltagare .............................................................................................................................. 23 

 



 
 
     

6 

 

Material................................................................................................................................. 23 

 

Procedur ............................................................................................................................... 23 

 

Etisk metodreflektion ............................................................................................................ 25 

 

Resultat ..................................................................................................................................... 26 

 

Perfektionismens omfattning ................................................................................................. 27 

 

Kosta vad det kosta vill ......................................................................................................... 28 

 

Utseende som en arena för perfektionism ............................................................................. 29 

 

Rädsla att misslyckas som drivkraft ...................................................................................... 30 

 

Idealet av en perfekt person .................................................................................................. 31 

 

Perfektionistiska barn ........................................................................................................... 33 

 

Perfektionismens födelse  ...................................................................................................... 34 

 

Kravnivån .............................................................................................................................. 35 

 

Perfektionismens baksida...................................................................................................... 36 

 

Prestationsbaserad självkänsla ............................................................................................ 37 

 

Jämförandets påverkan ......................................................................................................... 38 

 

Stress kring framtid ............................................................................................................... 40 

 

Diskussion ................................................................................................................................ 41 

 

 Omgivningens påverkan på utvecklandet av perfektionism .............................................. 41 

 

 Den psykiska ohälsan kopplad till perfektionism .............................................................. 42 

 

 Prestationsbaserad självkänsla ......................................................................................... 43 

 

 Sociala faktorers inverkan på vidmakthållandet av perfektionism...................................44 

 

      Perfektionism relaterad till självbild..................................................................................45 

 

   Teman som inte kom med .................................................................................................... 46 

 



 
 
     

7 

 

   Kulturella skillnader ........................................................................................................... 46 

 

     Resultat från de insamlade enkäterna..................................................................................47 

 

Metoddiskussion .................................................................................................................... 47 

 

   Framtida forskning ................................................................................................................ 51 

 

Slutsatser ............................................................................................................................... 52 

 

Referenser ................................................................................................................................. 53 

 

Bilaga 1 

 

Bilaga 2



 
 
     

8 

 

 Introduktion 

Inledning  

  Intresset för ämnesområdet hos uppsatsens författare väcktes framförallt via tidigare 

föreläsare, kollegor och möten med verksamheter. Forskning visar att psykisk ohälsa blir 

vanligare bland ungdomar. Ökningen berör både egenskattad och vårdregistrerad psykisk 

ohälsa. Vissa forskare betonar kulturella förklaringar på samhällsnivå i form av 

attitydförändringar och en ökad individualisering i samhället (Hiltunen, 2017). Det är en 

oroande utveckling, vilken är viktig att undersöka närmare. Forskning har tidigare undersökt 

relationen mellan perfektionism och ätstörningar och funnit ett samband, men även gällande 

andra psykiatriska diagnoser som social fobi, Obsessive Compulsive Disorder och depressiva 

symptom (Limburg, Watson, Hagger & Egan, 2017).  

            Ett intresse från författarnas sida är att söka en djupare förståelse för ökningen av 

psykisk ohälsa som har konstaterats hos ungdomar. Fler ungdomar mår psykiskt dåligt och 

studier på den upplevelsemässiga dimensionen av ungdomars psykiska ohälsa är 

knapphändiga. Det finns frågor kring vad ökningen beror på. Ungdomars egna erfarenheter av 

psykisk ohälsa efterfrågas och framförallt deras upplevelser av detta. Studier efterfrågas som 

kan skapa en ökad förståelse för de vardagsupplevelser som döljer sig bakom 

ohälsostatistiken som mestadels är baserad på självskattningar (Hiltunen, 2017). Författarna 

har en tes om att perfektionism är ett underliggande konstrukt som delvis kan förklara 

utvecklingen av psykisk ohälsa hos individen och särskilt den senaste tidens utveckling av 

psykisk ohälsa hos gymnasieungdomar. Detta ger upphov till frågeställningarna: Hur 

ungdomar med en hög grad av perfektionism upplever att det påverkar dem i deras tillvaro? 

Samt vilka negativa konsekvenser hög grad av perfektionism kan få på den psykiska hälsan? 

Sedan tidigare finns forskning som med kvantitativ metod länkar maladaptiva former av 

perfektionism med psykisk ohälsa (Stoeber, Corr, Smith & Saklofske, 2018). Då ett sådant 

samband redan har konstaterats anser författarna att en explorativ studie är viktig för att få nya 

idéer och infallsvinklar på perfektionism, var den kommer ifrån, vad den fyller för funktion 

och på vilket sätt perfektionism påverkar individen. 

Teori 

 Definition av perfektionism. Antony & Swinson (2014) lyfter en definition av 

perfektionism där perfektionister är människor “vars krav på sig själva är orimliga och 

orealistiska och som tvångsmässigt och oupphörligt strävar mot ouppnåeliga mål och mäter 

sitt värde enbart i termer av produktivitet och resultat” (s. 22). En viktig aspekt kopplad till 

denna definition är att Burns menade att viljan att prestera oklanderligt i stället kan leda till 
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sämre prestation.  Prestationens betydelse prioriteras före basala behov som sömn och mat, 

vilket kan leda till en försämrad prestation. För en ambitiös student som studerar inför en 

tenta kan bristen på sömn eller mat leda till att det blir en försämrad prestation på tentadagen, 

trots den omfattande insatsen av nedlagd tid på studier (Antony & Swinson, 2014). 

  Psykologer har definierat perfektionism som ett flerdimensionellt begrepp (Flett & 

Hewitt, 2002). Gordon Flett och Paul Hewitt har identifierat tre olika typer av perfektionism; 

självorienterad perfektionism, omgivningsorienterad perfektionism och socialt orienterad 

perfektionism. Självorienterad perfektionism innebär orealistiska och orimliga krav på sig 

själv, vilket är förknippat med självkritik och en oförmåga att acceptera egna fel och brister 

(Antony & Swinson, 2014). Socialt orienterad perfektionism innebär istället upplevelsen att 

andra har förväntningar på en som är omöjliga att uppfylla. Denna typ av perfektionister tror 

att de måste nå upp till förväntningarna för att de ska bli accepterade. Socialt orienterade 

perfektionister upplever att kraven kommer från andra, istället för från individen själv. Denna 

typ av perfektionism kan resultera i ilska gentemot de personer som upplevs ställa kraven, 

social ångest på grund av en rädsla för att bli negativt bedömd av andra, samt nedstämdhet om 

individen inte lyckas uppnå kraven (Antony & Swinson, 2014). Självorienterad perfektionism 

har inte enbart en negativ inverkan på individen, utan kan också ses som adaptiv, medan 

socialt orienterad perfektionism konsekvent korrelerar med negativ affekt och dåligt mående 

hos individen (Flett & Hewitt, 2002). Omgivningsorienterad perfektionism handlar om att 

andra ska leva upp till individens krav på dem. Omgivningsorienterade perfektionister ter sig 

krävande och kritiska gentemot sin omgivning (Stoeber et al., 2018). 

  Sedan lång tid tillbaka har det funnits en distinktion i litteraturen mellan adaptiva och 

maladaptiva former av perfektionism i relation till psykisk hälsa. Akay-Sullivan, Sullivan & 

Bratton  (2016) lyfter att strävan efter perfektion kan ses vara medfödd och en del av livet, ett 

begär som livet inte hade varit vad det var utan. Däremot finns det skillnader i olika individers 

försök att nå perfektion och dessa kan differentieras som funktionella respektive 

dysfunktionella beteenden. 

Begreppet perfektionism kan därför betraktas både som en- eller flerdimensionellt och 

har definierats på flera olika sätt. Dock bör det lyftas fram att de flesta definitioner har 

gemensamma grunddrag, vilka är att människor som är perfektionistiska har krav och 

förväntningar som är svåra eller rent av omöjliga att uppfylla (Antony & Swinson, 2014).  

 Definition av psykisk ohälsa och psykisk hälsa. För begreppet psykisk ohälsa finns 

inte en enhetlig enkel definition. Begreppet kan delas in i två övergripande kategorier; 

psykiska besvär och psykiatriska tillstånd. Psykiska besvär innefattar självskattade psykiska 
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symtom som nedstämdhet, oro, ångest, sömnstörningar och lättare smärttillstånd. Psykiatriska 

tillstånd handlar om allvarlig psykisk ohälsa, som tar sig i uttryck i olika syndrom som 

uppfyller kriterier för en psykiatrisk diagnos, exempelvis ADHD eller depression 

(Socialstyrelsen, 2016). Psykisk hälsa däremot har en vidare innebörd än enbart frånvaron av 

ohälsa. Denna handlar även om att individen upplever sin tillvaro som meningsfull, att hen 

kan använda sina resurser väl, vara delaktig i samhället och innehar en förmåga att hantera 

livets motgångar (World Health Organization, 2014).  

 Perfektionism och psykisk ohälsa. Tidigare forskning har visat ett samband mellan 

socialt orienterad perfektionism och neuroticism, lägre grad av psykiskt välbefinnande, 

dysfunktionella föreställningar och sämre copingstrategier (Stoeber et al., 2018). 

Perfektionism har kopplats samman med flertalet specifika diagnoser, så som depression och 

nedstämdhet, oro och generaliserad ångest, tvångssyndrom och problem kopplade till 

kroppsuppfattning och ätande (Antony & Swinson, 2014).  

  Samband har även funnits mellan perfektionism och kognition. Forskning har visat på 

ett generellt samband mellan våra tankar och känslor, föreställningar, förväntningar och 

tolkningar. Känslorna oro, ilska och sorg förknippas många gånger med negativt tänkande. 

Även perfektionism, som ofta innefattar ett negativt tänkande, har genom forskning visat sig 

höra samman med negativa känslor (Antony & Swinson, 2014). Tidigare forskning har även 

visat att negativa tankar om sig själv i kombination med en hög arbetsbelastning kan leda till 

ytterligare stress för individen (Billmark & Lindqvist, 2003), något som skulle kunna bli 

intressant i relation till den population författarna undersöker.  

  Negativa tankemönster har benämnts inom psykologin som förvrängt tänkande eller 

tankefällor. Inom forskning gällande kognitiv beteendeterapi har det visats att olika typer av 

förvrängt tänkande kan leda till oro, ilska, nedstämdhet och andra negativa känslor. Exempel 

på tankemönster kan vara: allt- eller inget-tänkande (även kallat svartvitt tänkande och 

kategoriskt tänkande), överdrivet höga krav, selektiv uppmärksamhet, tankeläsning, 

katastroftänkande, överdriven ansvarskänsla och överdrivet kontrollbehov, samt jämförelse 

med dem som är “bättre” och borde- måste-tänkande (Kåver, 2016). Sådana tankar och 

tankemönster kan vara viktiga att identifiera eftersom forskning har visat på samband mellan 

tankar och perfektionistiska beteenden, vilka i sin tur vidmakthåller perfektionistiska 

föreställningar. Både tankar, föreställningar och beteenden är viktiga komponenter att arbeta 

med för den som vill bli fri från sin perfektionism (Anthony & Swinson, 2014).  
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  Perfektionism kan framträda kopplat till något enstaka område i livet eller till flera 

områden. Exempel på vanliga områden är arbete och skola, städning, utseende, hälsa och 

hygien, ordning och organisering, samt att skriva (Antony & Swinson, 2014).  

   Arv och miljöns påverkan på perfektionism. Det har funnits bristfälligt med studier 

gällande hur perfektionism utvecklas, det krävs ytterligare forskning för att nå klarhet. Det 

finns dock teorier om varför perfektionism tros komma till uttryck och mycket har kopplats 

till hur personlighetsdrag ses uppkomma. Vid skapandet av vår personlighet tenderar både 

biologiska faktorer (ärftlighet) och psykologiska faktorer (inlärning) spela en avgörande roll. 

Det finns flera studier som stödjer att sådana faktorer påverkar utvecklingen av vår 

personlighet och av specifika psykologiska problem som exempelvis depression (Antony & 

Swinson, 2014). 

  Forskning har visat att utvecklingen av perfektionism korrelerar med anknytning och 

föräldrabeteenden. Anknytningsteorin ger en utförlig förklaring till hur den tidiga miljön 

påverkar utvecklingen av personligheten, särskilt de drag som har att göra med självreglering 

och hur individen fungerar i pressade situationer (Rice, Suh & Davis, 2018). Till den grad 

som barnet upplever de tidiga vårdnadshavarna som pålitliga, lyhörda och en icke-

påträngande grund för stöd, utvecklar det en trygg inre arbetsmodell för sig själv och andra. 

Barn som upplever sin tidiga miljö som bristfällig, opålitlig och avvisande utvecklar en otrygg 

anknytningsstil (Bowlby, 1988, refererat i Rice, Suh & Davis, 2018). Det finns studier som 

har länkat anknytningsstil med konceptualiseringar av emotionsreglering och perfektionism 

(Rice, Suh, & Davis, 2018). En studie som har undersökt collegestudenter fann att hård och 

auktoritär föräldrastil var relaterad till maladaptiv, men inte adaptiv perfektionism hos de 

flesta deltagarna (Kawamura, Frost & Harmatz, 2002). En australiensisk studie av förstaårs 

universitetsstudenter fann liknande fynd, där dysfunktionell perfektionism hos studenterna 

var relaterad till föräldrar som var auktoritära och kontrollerande (Craddock, Church & 

Sands, 2009). Ytterligare en studie fann ett samband mellan auktoritär barnuppfostran och 

socialt orienterad (maladaptiv) perfektionism (Miller, Lambert & Neumeister, 2012). 

Sammantaget har studierna visat på att bristande värme från föräldrar, i kombination med 

högt kontrollbehov och hård kritik av barnet för att inte vara tillräckligt bra, verkar bidra till 

maladaptiv perfektionism (Walton, Hibbard, Coughlin & Coyl-Shepherd, 2018).   

  Funktionen av maladaptiv perfektionism har blivit tydlig om man granskar den ur ett 

anknytningsperspektiv. Den maladaptiva perfektionismen kan ha en adaptiv funktion om den 

innebär att individen får upprätthålla en anknytning till ett anknytningsobjekt, som från 

barnets perspektiv är svårt att hålla tillfredsställt. När barnet söker en stabil och positiv 
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kontakt med en sådan person utvecklar barnet höga krav och rigida sätt att utvärdera om det 

lever upp till kraven. Den maladaptiva perfektionisten lär sig genom detta 

anknytningsmönster att validera sig själv genom att desperat försöka uppnå extremt höga krav 

(Rice, Suh & Davis, 2018).  

    Det finns begränsad forskning som har visat att genetiska faktorer utgör en medelstor 

påverkan på uppkomsten av perfektionism (Tozzi et al., 2004). Studier har visat att ärftlighet 

generellt har betydelse vid uppkomsten av olika personlighetsdrag (Seretti, Calati, Ferrari & 

Ronchi, 2007). Forskning har också visat att perfektionism inte verkar skilja sig från det som 

funnits i studier om ärftlighetens påverkan på andra personlighetsdrag (Tozzi et al., 2004). 

Det betyder dock inte att sociala och psykologiska faktorer inte spelar någon roll. Exempelvis 

vår begåvning kan man se på liknande sätt, till viss del nedärvd, men hur mycket tid vi lägger 

ner på skolan och studier spelar också roll för den slutgiltiga begåvningsnivån. Med 

utgångspunkt i att individens perfektionism till viss del är nedärvd, är det fortfarande möjligt 

att förändra både relaterade beteenden och tankemönster (Antony & Swinson, 2014). 

  Behavioristiska förklaringsmodeller. Belöning har visat sig vara en komponent som 

kan leda till att perfektionism utvecklas och vidmakthålls. Beröm för prestationer i skolan 

innebär ofta att individen strävar efter att fortsätta prestera, för att få ytterligare beröm.  

Perfektionism tenderar att förstärkas eller belönas genom uppmärksammandet av framgång, 

vilket gör att individen fortsätter med sin perfektionism (Antony & Swinson, 2014).    

  Bestraffning är en annan komponent som påverkar inlärningen, vilket är när ett 

beteende följs av någon form av negativ konsekvens. Det resulterar oftast i att sannolikheten 

för att beteendet ska upprepas minskar (Holt et al., 2012). Ett exempel på bestraffning är 

kritik. Om ett barn ständigt blir kritiserat, så kommer hen att lära sig att det är viktigt att göra 

allting rätt. Om en individ ofta kritiseras av viktiga andra kan det leda till att hen får 

uppfattningen att det är viktigt att uppfylla krav för att duga i andras ögon. I praktiken kan alla 

konsekvenser som är negativa fungera som bestraffning. Om en individ bär med sig 

erfarenheter av att ha straffats för små misstag, är det vanligt att individen utvecklar en rädsla 

för att göra fel. Konsekvenser kan bli oro och stor vånda kring prestationer och huruvida 

dessa är tillräckligt bra. Denna typ av bestraffning blir lätt en negativ spiral som utvecklas och 

vidmakthålls (Antony & Swinson, 2014). 

 Modellinlärning är ytterligare en grund till utvecklandet av perfektionism som har 

identifierats. Det är vanligt att individer som lider av perfektionism kan vittna om att det har 

funnits perfektionistiska personer i deras omgivning under uppväxten. Till följd av detta 

utvecklar personen perfektionistiska föreställningar och beteenden genom att ha sett andra 
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bete sig på ett perfektionistiskt sätt, där föräldrar och äldre syskon ses ha en stor påverkan vad 

gäller detta (Antony & Swinson, 2014). 

  Samtal och information från sociala medier kan påverka individens inlärning av olika 

beteenden. Exempelvis kan någon bli flygrädd efter att ha sett en nyhetsrapportering om två 

flygkrascher på senaste tiden. Detta trots att individen vet att flyga är ett av de säkraste sätten 

att resa på. Även information i form av uttalade förväntningar från exempelvis föräldrar kan 

leda till perfektionism (Antony & Swinson, 2014). Ett exempel kan vara att föräldrarna uttalat 

kräver perfekta betyg av sitt barn för att det ska bli någon gemensam familjesemester. En hög 

grad av prestationsångest kan leda till att individen får svårt att nå upp till uttalade krav. En 

strategi kan då vara att hen skjuter upp sina uppgifter, med rädsla för att de inte ska bli 

tillräckligt bra. Detta kan istället resultera i att personen inte blir klar med dem i tid, inte når 

upp till de uttalade kraven, trots att individen egentligen hade den inneboende kapaciteten att 

göra det. Perfektionistiska föreställningar kan sammanfattningsvis leda till att resultatet i 

slutändan blir det motsatta mot vad individen hoppades uppnå (Antony & Swinson, 2014).  

Den mediala uppmärksamheten kring utseende och redigerade bilder kan leda till att 

individen får perfektionistiska föreställningar även gällande sitt utseende (Anthony & 

Swinson, 2014). Det kan då exempelvis leda till en ohälsosamt strikt mathållning, en 

begynnande faktor som kan utvecklas till en ätstörning.  

 Perfektionism, stress och coping. Emotionsreglering har delats in i två breda 

kategorier av strategier, adaptiva och maladaptiva. Till de adaptiva strategierna hör 

exempelvis att omvärdera en situation, till de maladaptiva hör exempelvis ruminerande. 

Ruminerande refererar till en överdriven och ihängande självfokuserad uppmärksamhet på 

negativa emotioner, utan att påbörja problemlösande för att reducera eller omfokusera dessa 

känslor (Rice, Suh & Davis, 2018). Vissa forskare menar att ruminerande inte bara är ett 

misslyckat försök att reglera negativa affekter, utan att det även är ett ältande av orsaker, 

konsekvenser och upplevelser av negativ affekt utan någon lösning (Treynor, Gonzalez & 

Nolen-Hoeksema, 2003). Ruminerande korrelerar starkt med maladaptiv perfektionism 

(O´Connor & Marshall, 2007) och tendensen att ruminera kan förklara varför perfektionism 

skapar och förstärker stress.  

  Perfektionism kan ses som strävan efter extrem kontroll. Det är vanligt att en 

perfektionist försöker kontrollera sina egna tankar, känslor och beteenden (Antony & 

Swinson, 2014). Precis som att ätandet eller svält vid en ätstörning används för att reglera 

svåra och ångestskapande känslor fungerar maladaptiv perfektionism på motsvarande sätt, att 

om den perfektionistiske individen inte upplever sig ha kontroll över sina känslor och har 
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svårt tolerera dessa, tar individen till dysfunktionella sätt att hantera dem (Antony & Swinson, 

2014). Vid perfektionism kan hanteringen av känslor exempelvis ta sig uttryck i att individen 

ägnar sig åt att städa oklanderligt, för att på så vis känna kontroll över sina saker i rummet. 

Genom detta reglerar individen svåruthärdliga känslor. Det är svårt att känna kontroll över 

alla områden i livet. I vissa situationer kan det vara sunt att försöka ha kontroll, men det finns 

en gräns för när försöken att kontrollera sina tankar och känslor blir dysfunktionella. Det i sin 

tur kan leda till ytterligare försök att skapa kontroll och det blir en ond cirkel (Kåver, 2016). 

Det har blivit tydligt hur den maladaptiva perfektionisten strävar efter ökad kontroll, vilket 

paradoxalt nog resulterar i ökad stress och en känsla av minskad kontroll.  

   En god anknytning kan leda till mer adaptiva former av perfektionism, där individen 

har höga förväntningar på sig själv, men en lägre nivå av självkritik än vad maladaptiva 

perfektionister har. De har också bättre copingstrategier där de använder sig mer av kognitiv 

omstrukturering (Rice, Suh & Davis, 2018), vilket innebär en förändring gällande en persons 

föreställningar, uppfattningar, synsätt, åsikter och värderingar (Egidius, u.å.). Denna typ av 

coping leder till minskade nivåer av stressreaktivitet. Sådana typer av adaptiva perfektionister 

tenderar att ha mer trygga än otrygga band med andra personer (Rice, Suh & Davis, 2018). 

  Kulturella skillnader avseende perfektionism. Det saknas systematisk forskning 

kring etniska, kulturella och nationella skillnader gällande perfektionism. Fåtalet studier har 

gjorts utanför västvärlden, vilka mestadels har fokuserat på asiatiska studenter (Neumeister, 

2018). Exempelvis gjorde Chan (2010) en studie på begåvade kinesiska studenter med en 

liknande uppdelning som den västerländska forskningen har gjort mellan adaptiv och 

maladaptiv perfektionism (samt i denna studie även icke-perfektionister). Studien visade att 

majoriteten av perfektionisterna var av den adaptiva kategorin och konsekvent rapporterade 

mer lärande- än prestationsbaserade mål och överlag var gladare och mer nöjda med sina liv, 

vilket skiljer sig från fynd som gjorts gällande västerländsk perfektionism. 

  En artikel gällande föräldrabeteenden, personlighet och kulturella faktorer som 

prediktorer för perfektionism visade att informanter från mellanöstern skattade signifikant 

högre än amerikanska informanter gällande föräldrars förväntningar på dem och 

självorienterad perfektionism (Walton, Hibbard, Coughlin & Coyl-Shepherd, 2018). Detta 

stämde överrens med fynden gällande asiatiska studenter, där båda dessa grupper verkar ha 

mer självorienterad (adaptiv) perfektionism än socialt orienterad (maladaptiv) perfektionism, 

än västerländska studenter, trots att de också uppger högre förväntningar ifrån föräldrar.   

  Tvärkulturell forskning och modernare konceptualiseringar saknas gällande 

perfektionism (Mobley, Slaney & Rice, 2005). Dock har viss kvalitativ forskning pekat på att 
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perfektionism är mer vanligt förekommande i västerländska kulturer (Walton et al., 2018). 

Vissa forskare menar att det är ett naturligt fenomen i individualistiska samhällen, men 

ovanligt i kollektivistiska sådana. När en kultur värderar individuell framgång före gruppens, 

så kommer individerna i det samhället antagligen sträva efter att sticka ut jämfört med andra 

individer (Hofstede, 2001). En kultur som är tävlingsinriktad uppmuntrar att sträva efter att 

prestera bättre än andra, samt att överträffa sina tidigare egna framgångar (Hibbard & 

Buhrmester, 2010). Strävan efter perfektion kan ses som en manifestation av de värden som 

finns i en individualistisk kultur (Walton et al., 2018).  

  Skillnad mellan självförtroende och självkänsla. Självförtroende beskriver tilltron 

till individens förmåga att prestera inom olika områden i livet. Det kan skilja sig åt mellan 

olika områden och det går inte att alltid säga att individen generellt har ett gott 

självförtroende. Exempelvis kan en individ ha ett gott självförtroende vad gäller sitt 

fritidsintresse, men ett mindre gott självförtroende vad gäller skolprestation. Om en individ 

har gott självförtroende över flertalet viktiga områden i livet, så resulterar det oftast i en 

positiv påverkan på självkänslan. Det behöver dock inte nödvändigtvis vara så (Lindwall, 

2011).    

  Självkänsla handlar om individens grundinställning till sig själv, eller vilket värde 

individen anser sig ha. Självkänsla är en viktig aspekt av hur nöjd och accepterande individen 

är mot sig själv. Faktorer som kan ses som betydelsefulla för utvecklandet av en bra 

självkänsla är hur älskad, sedd och accepterad individen känner sig (Holt et al., 2012). Dessa 

faktorer är indikationer på en trygg anknytningsrelation till vårdnadshavare, vilken bör kunna 

antas föranleda en god självkänsla under livet.   

  En individ med låg självkänsla tenderar att vara mer sårbar för oro, ångest och 

depression (Holt et al., 2012). Annan problematik som kan relateras till låg självkänsla är att 

individens relationer blir belastade, antingen genom att individen blir alltför beroende av 

andra och deras godkännande eller alltför självupptagen och avståndstagande mot andra med 

syftet att andra inte ska upptäcka ens upplevda brister (Farm, 2017). Det är vanligt att 

individer med låg självkänsla tolkar neutral information från personer i omgivningen som 

negativ och bortser från positiva signaler. Positiva signaler från andra påverkar inte heller 

individens självkänsla i samma positiva riktning som någon som redan har god självkänsla. 

Personer med låg självkänsla tar lättare åt sig av hård kritik och negativ feedback. I längden 

kan detta leda till att individen tillskriver positiva händelser i sitt liv till andra och negativa 

sådana till individen själv. Det blir ett mönster som inverkar på individens tankar, känslor och 

beteenden (Holt et al., 2012) 
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  En början till självkänsla. Många yrkesprofessionella personer som psykologer och 

psykoterapeuter är eniga om att det under barndomen läggs grunden för en bra eller dålig 

självkänsla. Som förälder är det därmed viktigt att visa kärlek och omsorg. När barnet har 

gjort fel och behöver tillrättavisas är det viktigt att inte kritisera barnet utan beteendet. 

Rimliga förväntningar på sitt barn är viktigt och att anpassa dessa efter barnets egen förmåga 

(Farm, 2017). 

  Ytterligare en faktor som har setts påverka barnets självkänsla är modellinlärning. 

Genom förälderns eget självomhändertagande och dialog om sig själv kan föräldern visa 

vägen till en god självkänsla. Det kan till exempel handla om att uppskatta sig själv, inte tala 

illa om sitt utseende, kropp eller prestationer. Det har konstaterats som mer avgörande för 

barnets självkänsla hur föräldern agerar än vad hen säger (Farm, 2017). 

   Prestationsbaserad självkänsla. Prestationsbaserad självkänsla, vilken innebär att 

självkänslan påverkas av hur individen presterar och vilket erkännande prestationerna får från 

andra, är vanligt hos högpresterande individer och perfektionister. Prestationsbaserad 

självkänsla är ett förhållningssätt individen utvecklar för att kompensera för en i grunden låg 

självkänsla. Denna typ av självkänsla gör individen oproportionerligt sårbar för kritik och 

andras åsikter (Blom, 2011). Prestationsbaserad självkänsla har kopplats till svårigheter att 

utföra beteenden som är självhävdande som exempelvis att sätta gränser, säga nej eller att 

hävda sin åsikt. Om en individ har en prestationsbaserad självkänsla kan det leda till en ökad 

tendens av grubbel och oro. Det har även konstaterats att prestationsbaserad självkänsla är 

vanligt hos individer som drabbas av utmattningsdepression (Farm, 2017). 

  God självkänsla. En individ med god självkänsla kan vara känslig för andras 

omdömen och tyckanden, men inte i samma utsträckning som någon som har en låg 

självkänsla. Det tillhör det mänskliga villkoret att vilja bete sig på ett socialt accepterat sätt 

och att individen därför ofta värnar om och reflekterar kring sina relationer både på 

arbetet/skolan och privat. Människan vill generellt sett tillhöra gemenskap och självkänslan 

kan därför påverkas av andra. Det är dock viktigt för självkänslan att de egna värderingarna 

får plats och inte hamnar i skymundan för att de betraktas som mindre viktiga än andras 

(Farm, 2017).          

 En sund balans vad gäller självkänslan är eftersträvansvärd. En person med god 

självkänsla och positiv syn på sig själv kommer i större uträckning att kunna hantera 

motgångar än de med negativ inställning till sig själva och sitt eget värde, vilket kännetecknar 

en låg självkänsla. En god självkänsla hjälper individen att hitta en rimlig nivå när hen 

utvärderar sig själv och sina prestationer. Har individen en god självkänsla kan hen känna att 
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hen duger oavsett prestation, samt rimligt resonera kring andras bedömningar. En bra 

självkänsla är en skyddande faktor mot flertalet olika aspekter av psykisk ohälsa (Farm, 

2017). 

  Självbild. Självbild är ytterligare ett begrepp som berörs i litteraturen. Det innebär 

den föreställning individen har skapat om sig själv utifrån erfarenheter i hens liv som har 

upplevts som centrala och betydelsefulla. I begreppet inkluderas även vilka drömmar och 

fantasier som individen har, vilka kan spegla självbilden. Med utgångspunkt i en bra självbild 

så kan individen tillåta sig att drömma och fantisera om saker i framtiden som hen skulle 

kunna klara av att uppnå. Vid en bristande självbild, har individen svårt att tillåta sig att 

drömma och fantisera på samma sätt, eftersom det kan saknas tillit till den egna förmågan. 

Även individens initiativförmåga kan innefattas och speglas i begreppet (Egidius, u.å.). 

  Rimliga kontra perfektionistiska krav och beteenden. För att få livet att fungera är 

det viktigt att individen ställer krav på sig själv. En viktig fråga är var gränsen går mellan att 

ha rimliga alternativt perfektionistiska krav. Exempelvis kan det ses som funktionellt att rätta 

till en tavla som hänger snett, för att det helt enkelt är trevligare om den hänger rätt. Likadant 

kan det anses som funktionellt att läsa igenom en tenta eller en arbetsansökan innan den 

skickas in, för att minska risken för slarvfel. Att få feedback från andra kan vara bra för att få 

chans att utvecklas som person (Antony & Swinson, 2014).  

  Om människor inte alls behövde förhålla sig till krav, skulle det leda till många 

underprestationer arbetsmässigt och även relationellt lidande. Att vara noggrann är 

funktionellt så länge det inte går till överdrift. Skillnaden ligger oftast i intensiteten i det 

aktuella beteendet och i vilken utsträckning individen ägnar sig åt det. Människor som är 

slarviga med saker i sin tillvaro blir ofta lidande för det. Det kan till exempel resultera i att 

andra blir arga på dem för att de kommer försent eller inte håller vad de lovar. Det kan vara 

funktionellt att ha ordning och reda, men bara till den gräns som individen har nytta av det. 

Om organiserandet tar sig perfektionistiska uttryck, kan det leda till ineffektivitet och att 

individen inte får något gjort. Det kan leda till ett uppskjutande beteende där individen 

organiserar så mycket att hen inte får gjort det hen ska. Ett exempel som kan visa på 

skillnaden mellan ett ändamålsenligt beteende och ett perfektionistiskt sådant kan vara att det 

vid en bjudning är rimligt att ägna ungefär en timme åt att städa för att ha gäster, men om 

individen däremot tar ledigt två dagar från skola/jobb för att storstäda så har beteendet antagit 

perfektionistiska proportioner (Antony & Swinson, 2014).  

  Sociala faktorer. Det har konstaterats att sociala faktorer påverkar hälsan, när 

forskningsfältet om sociala ojämlikheter i hälsa har begrundats. Bland unga individer har 
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faktorer som sociala relationer och social status identifierats som viktiga (Almquist, 2011). 

Valet av skola är en viktig och påverkande faktor, där gymnasieelever tillbringar den mesta av 

sin vakna tid. Kopplingen mellan stressrelaterad ohälsa, skolarbete och förväntningar om att 

unga i skolan ska prestera har blivit tydlig, vilken har uppmärksammats alltmer i forskning 

(Eriksson & Sellström, 2010). 

  Högpresterande elever tenderar ofta att söka sig till så kallade prestigeskolor, där 

eleverna är kända för att prestera bra. Det kan vara positivt om eleverna får utlopp för sin fulla 

potential, men kan också leda till negativa konsekvenser. Exempelvis om omgivningen har så 

höga förväntningar på eleverna att de pressas till det yttersta, vilket resulterar i mer press och 

tid på skolarbetet än vad de faktiskt klarar av eller hinner med. Att bli uppmanad till att 

prestera och vara duktig kan vara förknippat med högre status, men samtidigt kan priset för 

prestationen vara högt. Att kunna uppfylla individens basala behov samtidigt kan vara en svår 

balansgång. Gränsen mellan där det duktiga och ambitiösa presterandet övergår i negativa 

konsekvenser kan vara marginell. Målet att prestera bra i alla olika ämnen i skolan kan leda 

till en känsla av otillräcklighet i förhållande till andra områden som unga tillskriver värde och 

prestige. Ungdomar är idag mer självmedvetna än tidigare, vilket leder till att mycket tid, 

ängslan och oro ägnas åt att fundera kring hur de uppfattas av andra.    

 Många ungdomar vittnar om att de känner press från dagens ideal. Det räcker inte att 

prestera bra i skolan, utan status och prestige omfattar fler områden. Områdena innefattar att 

passa in, ha de rätta kläderna, vara smal och vältränad, snygg, omtyckt och att ha många 

vänner. De som inte uppfyller kraven kan uppleva en lägre status eller betraktas ha en lägre 

status av andra. Utseendet och den egna kroppen ses som statussymboler bland unga i dagens 

samhälle. De ideal som idag råder leder till mycket jämförelser med andra, vilket i sin tur kan 

leda till psykisk ohälsa. Att vara perfektionistisk vad gäller flertalet eller alla områden i livet 

är mycket krävande och inte heller rimliga förväntningar att ha på sig själv (Hiltunen, 2017). 

Förutom denna upplevda otillräcklighet är vad Hiltunen (2017) kallar “sociala värderingshot” 

också något som påverkar den psykiska hälsan hos ungdomar. Hiltunen (2017) definierar 

denna typ av hot som alla former av hot som kan sätta den enskilde individens anseende 

(sociala status) på spel. Hoten kan ta sig uttryck genom en granskande omgivning i form av 

blickar, kroppsspråk, verbala kommentarer eller uteslutning och att andra individer genom 

detta kan försöka tvinga ner den enskilde eleven i de sociala hierarkierna. De sociala 

relationerna är en faktor som i litteraturen setts som betydande för ungas hälsa (Bergh, 2011; 

Eriksson & Sellström, 2010), där två olika typer av forskning uppmärksammas. Den ena 

aspekten handlar om de sociala relationernas struktur (exempelvis nätverksforskning) och den 
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andra om kvaliteten i de sociala relationerna (socialt kapital och socialt stöd) (Hiltunen, 

2017).           

 Nätverksforskning analyserar både sociocentriska och egocentriska nätverk. Utifrån ett 

grupperspektiv analyseras alla individer lika i ett sociocentriskt nätverk, där exempelvis 

spridning och hur starka eller svaga relationerna är undersöks. Utifrån ungdomens perspektiv 

kan dessa nätverk bestå av vänner, en kamratgrupp, en klass eller någon annan 

sammanslutning av individer, exempelvis ett fotbollslag. I ett egocentriskt nätverk, är istället 

den enskilda individen utgångspunkten och därifrån studeras de tillhörande sociala 

relationerna i förhållande till individen. Det som framförallt är av intresse är hur relationerna i 

ett nätverk är sammanlänkade med varandra och inte den enskilde individen. Bland 

nätverksforskare som studerar livsvillkor och hälsa råder konsensus om att sociala relationer 

är ojämlikt fördelade och därför påverkar variationer i hälsa (Rostila, 2012). 

  Studier som undersöker unga, socialt kapital och hälsa har först börjat 

uppmärksammas under 2000-talet. Studier har gjorts i en mängd olika sammanhang där unga 

vanligtvis befinner sig, exempelvis familj, grannskap och skola (Eriksson & Sellström, 2010; 

Meltzer, 2007). Det som framkommit i studierna är att ett stort socialt kapital är en värdefull 

resurs som kan kopplas samman med färre hälsobesvär. Det kan vara svårt att operationalisera 

socialt kapital och att fånga den komplexitet som ryms i begreppet. Begreppets innebörd 

relaterat till ungdomar kan vara ungas uppfattning av skolan, huruvida de är trygga och 

känner tillhörighet till den egna skolan (Eriksson, Hochwälder & Sellström, 2011). Ytterligare 

faktorer som innefattas i begreppet är familjens struktur och i vilken utsträckning ungdomen 

kan vända sig till sina föräldrar. Socialt kapital är av betydelse att beakta eftersom sociala 

relationer är en resurs för ungdomen och även för att påvisa att möten med andra människor 

påverkar hälsan (Hiltunen, 2017).   

 Socialt stöd har visats vara en betydelsefull resurs för unga och deras hälsa (Kawachi 

& Berkman, 2001). För en perfektionistisk ungdom är socialt stöd av vikt, för att exempelvis 

motverka de ofta negativa och dömande tankar som kan finnas hos individen, genom att få en 

utomståendes perspektiv på sin situation. Socialt stöd kan delas in i emotionellt, informativt 

och instrumentellt stöd. Det emotionella stödet rör huruvida andra visar uppskattning, 

tillgivenhet och omtanke. Det kan ge ungdomen en känsla av trygghet och tillhörighet 

(Berkman, Glass, Brissette & Seeman, 2000) vilket i sin tur tenderar att påverkar hälsan i 

positiv riktning (Rostila, 2012). Det informativa stödet rör huruvida individen via sitt nätverk 

kan få information om hur hälsan exempelvis kan påverkas positivt, hur stressiga situationer 

kan undvikas och hanteras, samt var individen kan vända sig om hen känner sig i behov av 
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ytterligare hjälp. Instrumentellt omfattar individens möjligheter att få konkret hjälp och 

assistans i sin vardag (Berkman et al., 2000). Vad exakt detta innebär beror på individens 

behov. Studier har visat att enbart vetskapen om att det är möjligt att fråga om hjälp och att bli 

erbjuden såväl hjälp som stöd reducerar negativa effekter relaterade till stress. Forskning har 

även visat att de individer som upplever sig ha socialt stöd hanterar situationer bättre 

(Almquist, Östberg, Rostila, Edling & Rydgren, 2014). 

  Gränssättning. Perfektionistiska individer har vanligen svårt att sätta gränser 

gentemot sig själva. Individen kan vara så driven att hen arbetar mer än vad som är rimligt. 

Vanligt är då att det går ut över individens psykiska hälsa. Gränssättning syftar ofta på 

individens förmåga att kunna säga nej, men kan lika mycket handla om att säga ja till saker 

som innebär att individen tillgodoser sina behov. Idag kan tillvaron för människor ses som 

gränslös, exempelvis är det allt vanligare att arbetsliv och fritid flyter ihop (Kruse, 2017). Vad 

gäller gymnasieelever och deras tillvaro kan detta vara ännu svårare, eftersom de förväntas 

ägna en stor del av sin fritid åt studier. Är individen perfektionist upptas fritiden snabbt av 

studier och det kan vara svårt att avgränsa skolarbete från fritid, samt att avgöra hur mycket 

fritid som individen bör tillåta sig att ha. Risken är stor att de perfektionistiska kraven tar 

överhanden och styr individens tidsdisponering fullständigt. I och med denna alltmer flytande 

gräns mellan arbete/skola och fritid, ställs högre krav på individen gällande gränssättning 

jämfört med tidigare. Gränssättning spelar också roll i många andra områden i en ungdoms 

tillvaro. Det kan till exempel handla om att sätta gränser gentemot föräldrar som har orimligt 

höga krav på ungdomen (Gnilka, McLaulin, Ashby & Allen, 2017). 

Syfte 

 Syftet med studien är en fördjupad förståelse för gymnasieungdomars upplevelser av 

hur hög grad av perfektionism påverkar deras psykiska hälsa. Studien kommer att utforska hur 

tidigare teoretiska bidrag kan användas i förståelsen av undersökningsgruppen. 

Metod 

  Utifrån studiens syfte valdes en explorativ ansats, vilken kan användas när det finns 

brister eller saknas kunskap inom ett visst område. Undersökningens syfte var att studera 

området så brett som möjligt, samt inhämta information som möjliggör framtida forskning 

(Patel & Davidson, 2003). Inga hypoteser fanns från författarnas sida, utan intentionen var ett 

öppet och utforskande förhållningsätt i förhållande till forskningsfrågan.                    

  Vid studerandet av mänskliga erfarenheter är kvalitativ metod en lämplig ansats, 

särskilt när man söker förståelse för individens livsvärld och hur denna upplevs och tolkas av 

individen själv (Langemar, 2008). Den analysmetod som tillämpats i studien är tematisk 
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analys, vilket Braun och Clarke (2006) beskriver som en metod för att identifiera, organisera 

och analysera teman inom ett datamaterial. Det är en metod som ofta har använts inom 

psykologin, då den lämpar sig för att hantera en fyllig beskrivning av stora datamängder och 

är relativt lättanvänd även för de mindre erfarna. Den tematiska analysen är inte bunden till 

någon specifik epistemologisk ansats, utan fungerar inom både det realistiska som det 

konstruktivistiska paradigmet. Vid en realistisk ansats kan forskaren teoretisera motivation, 

upplevelser och mening på ett mer okomplicerat vis, eftersom det inom denna ansats antas att 

det finns ett tydligt och enkelt förhållande mellan mening, upplevelse och språk. Språket är 

medlet med vilket meningen som finns inom individen kommuniceras ut till omvärlden. Inom 

det konstruktivistiska paradigmet antas att mening och upplevelser är något som är socialt 

producerat, snarare än något som finns inom individen.   

  Semistrukturerade intervjuer är en lämplig datainsamlingsmetod när man söker 

förståelse för deltagarnas livsvärld, vill få tillgång till och beskriva deras upplevelser och 

utveckla mening ur deras erfarenheter (Kvale & Brinkmann, 2014). Den kvalitativa intervjuns 

främsta kännetecken är att intervjupersonen får berätta så öppet som möjligt om sina 

erfarenheter. Detta berättande sker utan någon strikt mall eller styrning från forskaren. 

Språket under intervjun ska vara så naturligt som möjligt. Målet är att intervjusituationen ska 

kännas avslappnad och likna ett vardagligt samtal. Frågornas fokus har varit på personernas 

upplevelse av att vara perfektionister vilket går i linje med hur frågor till kvalitativ forskning 

bör utformas (Zoglowek, 1999), med syftet att skapa kunskap i förhållande till de 

frågeställningar som vi har. 

Tematisk analys 

  Hur viktigt ett tema är beror inte på kvantifierbara mått, utan beror på om det belyser 

någonting viktigt i relation till den övergripande forskningsfrågan. Det som gör tematisk 

analys flexibel är att den tillåter att forskarna får bedöma tema och prevalens på flera sätt. Det 

viktiga är att forskarna gör det på ett konsekvent sätt under hela analysprocessen (Braun & 

Clark, 2006). 

  Författarna har valt att liera sig med den tematiska analysprocess som presenteras av 

Braun och Clark (2006). I metoden delas analysen upp i flera steg. Processen börjar med att 

forskarna börjar notera och leta efter relevanta teman som dyker upp i materialet. Processen 

övergår sedan i en analysfas där forskarna rör sig fram och tillbaka mellan insamlad data, de 

kodade teman som har noterats, samt en analys av de data som sedan produceras (Braun & 

Clark, 2006). Vissa har hävdat att det är fördelaktigt att inte i förväg bekanta sig med teori 

innan analys av materialet för att hålla forskaren mer öppen, medan andra menar att en 
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teoretisk förståelse inför analysprocessen kan vara bra, eftersom det gör forskarna mer 

känsliga för subtila teman i materialet (Tuckett, 2005). Författarna till denna uppsats gjorde 

bedömningen att en teoretisk förförståelse skulle leda till en fördjupning av intervjuerna och 

analys av materialet. Enligt Braun och Clarkes uppdelning var författarnas analysprocess mer 

teoridriven än induktiv. 

   Det är viktigt att vara uppmärksam på frekvensen av teman i materialet (Hiltunen, 

2017). Braun och Clarke (2006) menar att upptäcka eller identifiera teman i en text alltid är en 

aktiv process från forskarens sida. Det är därför viktigt att inom kvalitativ analys funderar 

över sin egen roll som forskare. Reflektion i kvalitativa forskningssammanhang handlar om 

att fundera över hur personlig och intellektuell involvering påverkar interaktionen med det 

som beforskas, i detta fall intervjupersonernas livsvärld. Forskaren funderar över hur det egna 

tänkandet, observerandet och språkanvändandet påverkar den kunskap som produceras i 

interaktionen med intervjupersonen (Alvesson, 2017).  

Författarnas förförståelse 

  Författarnas förförståelse var att en hög grad av perfektionism påverkar personernas 

psykiska hälsa negativt. Forskning har visat att personer med hög grad av uppmätt socialt 

orienterad perfektionism konsekvent korrelerar med högre frekvens av negativ affekt (Rice, 

Suh & Davis, 2018). Forskningen är bristfällig kring den subjektiva upplevelsen av att ha högt 

skattad perfektionism. Däremot finns forskning på hur perfektionism korrelerar med andra 

kvantitativt uppmätbara konstrukt (Hiltunen, 2017). Författarnas förförståelse var att 

perfektionistiska personer kan må dåligt av sin perfektionism, vilket stöds av den forskning 

som finns på hur perfektionism korrelerar med kvantitativa mått på psykisk ohälsa, så som 

exempelvis depressionsskattningar (Stoeber et al., 2018). Författarna förespådde att denna 

korrelation kom att innebära att informanterna beskriver subjektiva upplevelser av att må 

dåligt, vara stressade och känna sig otillräckliga.  

En ytterligare förförståelse var att omfattningen av områden i livet som 

perfektionismen berör spelar roll för dess påverkan på individen. Gäller perfektionismen allt i 

livet och inte enbart ett avgränsat område som idrott eller skola, var författarnas antagande att 

det blir en betydligt större belastning för individen. Ett livsområde som var av extra intresse 

för författarna att undersöka var hur informanterna upplevde relationen mellan skolprestation 

och stressrelaterad ohälsa, vilket ofta är ett av de områden som påverkas mycket av huruvida 

eleven är perfektionistisk eller ej. Sett till samhället i övrigt vittnar många om att det är svårt 

att hinna med allt som de har tänkt eller vill hinna med (Hiltunen, 2017). Författarna 

förutspådde att fenomenet bör förekomma även hos gymnasieelever och framförallt om de är 
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perfektionistiskt lagda. 

 Författarna förutspådde även att ett tema som kan komma fram i intervjuerna är vilka 

konsekvenser subjektiv statusmedvetenhet kan ha för den enskilde elevens upplevda hälsa och 

vardagserfarenheter, ett fenomen som beskrivits av Hiltunen (2017). Ett antagande författarna 

gjorde är att det idag finns en social stress kopplad till den status som följer av att ha ett bra 

eller dåligt socialt umgänge, men också andra faktorer kopplade till status, som att se ut på ett 

visst sätt. Författarna var dock medvetna om att i vilken utsträckning psykisk ohälsa blir en 

konsekvens av hög grad av perfektionism, beror på en mängd ytterligare faktorer, som 

exempelvis grad av socialt stöd och funktionaliteten i individens copingstrategier (Hiltunen, 

2017).  

Deltagare 

  Med utgångspunkt i att ohälsotalen hos ungdomar är som högst när unga når 

gymnasiet (Petersen, 2010) har författarna valt att studera gymnasieelever. Unga individer i 

gymnasieåldern har fått mindre uppmärksamhet i forskning, jämfört med elever i de lägre 

årskurserna. Utifrån detta föll det sig naturligt att besöka gymnasieelever i sin vardagliga 

skolmiljö, där rekrytering möjliggjordes av större grupper elever. Författarna valde skolorna 

utifrån att de var kommunala, eftersom tanken var att nå ut till elever med olika social 

bakgrund. Författarnas förförståelse var att eleverna som söker sig till privata gymnasieskolor 

är en mer homogen grupp. Studieprogram som elever medverkade från var 

Samhällsvetenskapliga-, Naturvetenskapliga- och Ekonomiprogrammet. Skolorna låg i en 

mindre och en större stad i Skåne.  

Material 

  En enkät användes vid insamling av data och rekrytering av informanter. En 

intervjuguide och inspelningsutrustning användes vid intervjutillfällena.  

Procedur  

 En enkät sattes samman med frågor rörande perfektionism, där svarsalternativen var 

graderade, vilket möjliggjorde att olika nivåer av perfektionism kunde mätas. Frågorna 

hämtades direkt från Eating Disorder Inventory (EDI) och utgör klustret “perfektionism” i 

detta formulär. EDI-II är ett väl beprövat och validerat instrument som är avsett att mäta 

graden av klinisk problematik kopplat till ätstörningar (Garner, 1991). 

  Kontakt togs med fem skolor där klasser med högskoleförberedande inriktning 

efterfrågades. Utifrån kontakten som togs var det två skolor som svarade att det fanns 

möjlighet att lämna ut enkäterna. Tre skolor tackade nej, de angav att deras elever inte hade 

tid att fylla i enkäter, utan istället behövde ägna sin lektionstid åt studier. 
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Enkäten delades ut på de två utvalda skolorna. Rektorerna kontaktades och samtycke 

gavs till att få dela ut enkäterna till eleverna på skolorna. I enkäten fick eleverna möjlighet att 

skriva om de kunde tänka sig att delta i en intervju.  

  Totalt delades 110 enkäter ut, varav en inte blev ifylld. Av de ifyllda enkäterna 

anmälde 26 elever sitt intresse för att ställa upp på en vidare intervju. Från den mindre staden 

var det åtta elever som angav att de kunde tänka sig att ställa upp på en intervju och från den 

större staden 18 elever. Utifrån de 109 ifyllda enkäter som samlades in, rangordnades 

enkäterna utifrån hur hög grad av perfektionism som skattades. De tio elever valdes sedan 

som skattade högst på perfektionism och angett sina kontaktuppgifter. Poängen på EDI var för 

dessa tio mellan 12 och 22. Av dessa tio var det en som föll bort, som hade angett namn men 

inte angett kontaktuppgifter. Ytterligare två av de som kontaktades svarade inte på telefon och 

inte heller på författarnas kontaktförsök via sms. En elev angav att hen inte hade tid att 

medverka på en intervju på grund av för mycket skolarbete. Istället togs ny kontakt med 

ytterligare två elever som skattat högst på perfektionism i efterföljande ordning efter de tio 

första valda. Slutligen intervjuades åtta elever, varav fem tjejer och tre killar. Författarna 

ämnade i studien inte att göra några jämförelser mellan kön.  

  Huvudfokus för studien har inte varit en kvantitativ kartläggning av graden av skattad 

perfektionism hos gymnasieungdomar. Det användes som ett urvalsinstrument för rekrytering 

av informanter.  

Alla utvalda informanter kontaktades via telefon och några var nåbara på så vis. Vissa 

av informanterna som inte var nåbara via telefon fick ett sms skickat till sig där de ombads att 

kontakta författarna. I sms:et var författarna noga med att inte skriva vad ärendet gällde, för 

att bevara den konfidentialitet som eftersträvats under studiens gång. När samtliga 

informanter var nådda, kontaktades skolorna för tillgång till grupprum utan glasväggar att 

sitta ostört i, för att bevara anonymitet. Sju informanter valde av praktiska skäl att bli 

intervjuade på sina skolor, medan en informant valde att komma till universitetet för en 

intervju, vilket var det andra alternativet som gavs.  

Författarna utformade en intervjuguide med frågor, där intervjustrukturen var 

semistrukturerad. Inspiration till frågorna har hämtats från Peterssons (2017) avhandling om 

perfektionism och ätstörning. Utifrån denna har frågorna anpassats till att handla om endast 

perfektionism och inte ätstörning, samt att vid behov specificera mer noggrant kring 

upplevelsen av att vara perfektionistisk. Intervjuguiden godkändes sedan av kursansvarig 

innan den sedan användes i studien. 

   Innan intervjuerna genomförde författarna en pilotintervju, för att utvärdera 
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intervjuguiden som skapats. Denna intervju ägde rum en vecka innan övriga intervjuer ägde 

rum och utfördes av en av författarna. Informanten var en person i författarnas 

bekantskapskrets. Författarnas bedömning var att intervjuguiden fungerade väl under 

testintervjun och denna behölls därför i sin ursprungliga form utan några justeringar. Efter 

detta utfördes själva intervjuerna och spelades in. Intervjuerna var ca 60-75 minuter långa och 

ägde tidmässigt rum under veckorna 6-9 år 2018. Författarna utförde hälften av intervjuerna 

var. Under intervjuerna ställdes alla frågor i intervjuguiden och utgjorde intervjuernas grund.  

Utöver dessa ställde sedan författarna följdfrågor, utifrån vad för information som framkom 

under intervjuerna. 

 Intervjuerna kom enligt vald analysmetod att lyssnas igenom efter teman som var 

återkommande och av relevans. Först skrevs siffor ner på lappar som motsvarade respektive 

intervju, dvs. 1-8 på lapparna. Bland dessa lappar som lades i en hög, drogs två lappar. Dessa 

tilldelades en åt varje författare, som genomlyssnade respektive intervju efter relevanta teman. 

Teman nedtecknades under lyssnandets gång och sedan gjordes likadant igen, med skillnaden 

att författarna bytte intervju med varandra. Därefter diskuterade författarna de teman som 

fångats upp utifrån lyssnandet och författarna enades om ett antal teman.  

Därefter lyssnades resterande intervjuer igenom utifrån teman som valts ut. Författarna 

lyssnade på hälften vardera av de sex kvarstående intervjuerna. Citat valdes ut som tillhörde 

och belyste respektive tema. Kopplat till varje tema ämnade författarna att visa på eventuella 

ytterligheter i materialet, för att belysa ett bredare spektrum av respektive tema och de 

olikheter som fanns mellan intervjupersonerna.  

Etisk metodreflektion 

  Författarna lade vikt vid att betona att det var frivilligt att fylla i enkäterna. Om det 

fanns någon som inte ville fylla i enkäten kunde det eventuellt vara svårt för individen att säga 

nej då de övriga i klassen deltog. En fundering som skulle kunna finnas hos individen är vad 

det skulle innebära att inte delta och hur övriga klassen hade ställt sig till det. Författarna 

påtalade att elevernas svar skulle komma att hanteras anonymt i studien.  

  Inför utdelandet av enkäterna inhämtades samtycke från rektorerna på skolorna. 

Lärarna kontaktades inför författarnas besök för att informera om syftet och agenda för 

besöket. Ifyllandet av enkäterna tog 5-10 minuter och därefter fanns möjlighet för eleverna att 

ställa frågor gällande enkätens innehåll eller syftet med vårt besök. Vid besöket fanns 

elevernas lärare närvarande i rummet. I samband med materialinsamling av enkäter samlades 

personuppgifter in i de fall eleven angav sitt namn och kontaktuppgifter. Personuppgifter 

innebär “information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person” (Riksdagen, 
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1998). De frågor som ställdes kan betraktas gälla gymnasieungdomarnas hälsa, vilket är 

uppgifter som betraktas som känsliga enligt personuppgiftslagen (Riksdagen, 1998). 

Insamlade uppgifter hanterades konfidentiellt och förvarades i ett låst skåp.  

  Eleverna som deltog i enkäten och intervjuerna var alla över 18 år, för att de själva 

skulle kunna ge sitt samtycke att medverka. Rektorer på medverkande skolor informerades 

om studien och gav sitt samtycke. Även elevernas lärare fick information om studien och gav, 

genom att välkomna författarna till sina lektioner, sitt samtycke. Slutligen informerades 

eleverna muntligt och det kompletterades med skriftlig information på enkäten.  

  Frågorna som ställdes under intervjuerna var av privat och känslig karaktär och 

frågornas lämplighet diskuterades med handledaren före intervjuerna. Det finns stöd från 

forskare som betonar att frågor av känslig karaktär som ställs till unga inte per automatik 

behöver ses som något oetiskt (Helweg-Larsen, Sundaram, Curtis & Larsen, 2004). 

Författarna hade elevernas psykiska mående i åtanke under intervjuerna. I ett av fallen när 

eleven själv lyfte att hen funderat på att söka hjälp på grund av dåligt mående, gavs stöd och 

reflektion från den författare som utförde denna intervju.  

Efter all genomförd materialinsamling var författarnas bedömning att ingen elev har 

påverkats negativt av studien. Författarnas uppfattning var att informanterna snarare upplevde 

det som skönt att bli lyssnade på och att få lov att diskutera funderingar kring den egna 

perfektionismen och hur denna påverkar informanterna. I samband med både utdelandet av 

enkäter och intervjuerna lämnades författarnas kontaktuppgifter ut, om eleverna skulle vilja 

höra av sig med eventuella frågor kopplade till studien. Informanterna uppmuntrades att 

kontakta författarna om de ville ta del av den slutliga uppsatsen.  

Resultat  

Resultat från enkäter 

  Nedan presenteras resultatet från de enkäter som har fyllts i av de elever som inte 

deltog i någon intervju, oavsett om de hade anmält intresse för intervju eller ej. Det som 

presenteras är högsta, respektive lägsta värde, median, medelvärde och standardavvikelse för 

de 109 ifyllda enkäterna. Se tabell 1. Efter det presenteras resultatet från informanternas 

enkäter, vilket var totalt 8 stycken. Se tabell 2. Slutligen redovisas resultatet från de utförda 

intervjuerna och författarnas tematiska analys. I resultatet från den tematiska analysen 

presenteras antalet informanter på följande sätt: några motsvarar 2-3 informanter, flera 

motsvarar 4-5 informanter och de flesta 6-7. 
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Tabell 1. Resultat från alla enkäter. 

___________________________________________________________________________ 

Antal  Medelvärde Median Standardavvikelse Minimum     Maximum 

___________________________________________________________________________ 

109   11,2844 11,00  5,04992  1,00  22,00 

___________________________________________________________________________ 

 

Tabell 2. Resultat från informanternas enkäter. 

___________________________________________________________________________ 

Antal  Medelvärde Median Standardavvikelse Minimum    Maximum 

___________________________________________________________________________ 

8  16.25  16.50  3.01188  12.00  22.00 

___________________________________________________________________________ 

  Jämförelse med normpopulation. I EDI-II presenteras en normpopulation som 

utgörs av 698 pojkar och 675 flickor i ”high-school” ålder i USA (Garner, 1991), vilket 

någorlunda representerar åldersgruppen gymnasieungdomar i Sverige. Medelvärdet för 

resultatet från alla enkäter hamnade i jämförelse med denna population i den 88 respektive 89 

percentilen (beroende på kön) och medelvärdet från informanternas enkäter hamnade i 98 

respektive 99 percentilen (beroende på kön). De båda enkät-grupperna hade ett högre 

medelvärde än en klinisk normpopulation avseende ätstörningar.  

Resultat intervjuer 

 Perfektionismens omfattning. Ett tema som berördes av alla intervjupersoner var 

inom vilka livsområden som perfektionism eller höga krav tog sig uttryck i. Det fanns en stor 

variation över livsområden som spelade roll för informanterna. Områden som uppgavs som 

viktiga var skolprestationer, arbete, utseende, kropp, träning, idrottsliga prestationer, socialt 

liv, att vara framgångsrik, att vara omtyckt och uppskattad som person, att ha en bra relation 

till sin familj samt att ha en god hälsa. Det fanns i de flesta av informanternas berättelser en 

tyngdpunkt på vikten av skola och betyg. 

 En av informanterna uttrycker att skolprestationer är den arena där hen upplevde höga 

krav på sig själv, medan hen hade låga krav när det gällde andra områden i livet: 

 

Ja, med betyg och asså…ja  framförallt betyg. Väldigt perfektionistisk. Kan sitta med en 

uppsats hur många gånger som helst/…/Men inte med att ha mitt rum städat, är inte så ofta 

städat, det bryr jag mig inte riktigt om.  
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  För flera av informanterna var det tydligt att höga krav ibland handlade om en strävan 

att vara bäst på allt man åtar sig att göra, och att det var en tävling som man måste vinna. 

Denna informant uttryckte sig såhär:  

 

När det gäller mig så är det mest saker som man kan vinna på. Jag kan inte ta en förlust. 

Allting som man kan vinna och förlora på är viktigt, jag ser inte att förlora som ett alternativ.  

 

  Flera informanter vittnade om att det var den totala bördan av många arenor där de 

upplever höga krav som tillsammans utgjorde en belastande livssituation. Såhär berättade en 

informant som kände press inom många olika områden i livet: 

 

Det är mycket att jag vill typ klara allt samtidigt och där känner jag mycket stress. Att vara 

perfektionist lite i alltihop liksom. Lite i livet allmänt/…/Allt ska fungera ihop liksom. Jag 

känner mycket att jag inte har tid till allt, där känner jag mycket stress.  

 

  Informanten kände stress och otillräcklighet kopplat till alla de olika arenor där hen 

förväntas att leverera.  

 Kosta vad det kosta vill. Majoriteten av informanterna beskrev ett förhållningsätt till 

sina egna krav där dessa varken är nyanserbara eller förhandlingsbara. Det fanns en oförmåga 

till flexibilitet kring att sänka sina krav efter hur verkligheten ser ut. Det som temat avser 

belysa är snarare den beteendemässiga aspekten av copingen än den känslomässiga. För flera 

informanter var det tydligt att misslyckas med saker inte är något alternativ. En informant 

uttryckte sig såhär:  

 

För mig är A det som förväntas, allt annat är dåligt. A är inte bra, det är liksom bara så det 

ska vara.  

 

  Det var tydligt att informanten inte kunde tänka sig att misslyckas med de mål som 

hen har satt upp. Ytterligare en informant sa såhär, vilket speglade en oförmåga till flexibilitet 

gällande att anpassa sina egna krav efter omständigheterna: 

 

Ja, det är svårt för mig att sänka mina krav. Det kan jag inte göra, det är som att jag…nej, 

det kan jag inte göra. Då är det verkligen bara ett bevis på att jag är dålig liksom. Att jag är 
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så pass dålig att jag måste sänka mina krav, det funkar liksom inte. Det går inte. Även om jag 

inte uppfyller de förra kraven så har jag dem fortfarande kvar. Skulle jag sänka dem så är det 

inte bra, för att jag skulle kunna uppfylla de andra. Jag ser inte om jag har orimliga krav på 

mig.  

  Denna informant och flera andra belyste en svårighet i att inse när de egna kraven 

faktiskt är orimliga, vilket gör det svårt för dem att vara flexibla med sin kravnivå, sett till 

livets omständigheter och begränsningar. Men för denna informant handlade det också om att 

det bara är bra nog om hen når upp till de högre kraven. Att sänka tidigare höga krav och 

istället nå upp till den nya kravnivån var inget alternativ. Då ansåg sig hen inte vara bra nog.   

   I kontrast till ovanstående citat berättade en informant att hen har insett 

nödvändigheten av att ibland kunna sänka sina krav efter omständigheterna: 

 

Ähmm, nej, nej skulle inte säga att det är svårt för mig att sänka dem. När jag vet att jag inte 

kommer kunna göra det bättre, så är det väldigt enkelt, då får jag bara sänka dem för jag kan 

inte nå de kraven. Då måste jag sänka dem för att jag ska göra det lättare för mig. Men ska 

mycket till innan jag kommer till slutsatsen att jag ska sänka mina krav. Jag har gjort det i 

några ämnen, där jag känt att jag ej kommer klara detta. Jobbigt tills jag kom dit, men måste 

göra det för att det ska lätta på tyngden lite.  

 

  Här uppmärksammade informanten de långsiktiga fördelarna med att kunna sänka sina 

krav och därmed anpassa sig till situationen. Detta ledde till mindre känslor av press. Det kan 

dock ta mycket tid innan hen förstår att kraven är för höga. 

 Utseende som en arena för perfektionism. I temat lyfts fram att informanterna lade 

olika mycket vikt vid den utseendemässiga aspekten av perfektionism. En informant hade en 

tydlig bild av att utseende spelar en stor roll för individens sociala status: 

 

Utseendet är det första intrycket man får när man träffar en person. Och första intrycket är 

det som man alltid kommer att minnas liksom. Så det gäller att göra ett bra första intryck och 

utseendet spelar en stor roll där, så det är nog därför.  

 

  Informanten lyfte fram betydelsen av att göra ett bra första intryck på andra. Det är 

viktigt för att kunna påverka andra och få det man vill, samt få en chans att göra ett gott 

intryck på andra.  

  Vissa informanter var inte lika intresserade av utseende som en arena för jämförelse 
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och strävan efter perfektion. Dessa personer lade istället större vikt vid akademiska 

prestationer. En informant sa såhär: 

 

Jämför mig ej så mycket med utseende /.../Trevligt att se fin ut hit och dit, men det är inte hela 

världen. Finns viktigare grejer, typ betyg. 

 

  En annan informant sade: 

 

När jag var yngre handlade det mer om utseendet, nu handlar det mer om skolan och så.  

 

  För flera av informanterna har utseendet spelat en större roll i tidiga tonåren än vad det 

gjorde nu i slutet av gymnasiet. De upplevde att de hade hittat en trygghet i sig själva som de 

saknade tidigare. En informant delade med sig: 

 

Jag gör mig extra fin för mig själv kanske, för att jag själv känner för det och tycker det är 

kul, inte för att jag måste. Jag förlitar mig på min personlighet typ, för jag vet att det är det 

jag uppskattar i en person/…/har på något sätt hittat en stabil grund för min självkänsla.  

 

  Här resonerade personen kring skillnaden mellan att göra sig fin för att hen själv 

känner för det, snarare än att göra det på grund av press att nå upp till de ideal som finns. 

Personen hade reflekterat kring vad hen värderar hos andra och kommit fram till att 

personligheten är någonting hen värderar högt. Därför borde denna spela en större roll än 

utseendet enligt hen.  

  Rädsla att misslyckas som drivkraft. Flera av informanterna upplevde att rädslan för 

att misslyckas är den största drivkraften bakom deras strävan efter att uppfylla höga krav eller 

att nå perfektion i det de gör. Rädslorna blev ibland så starka att de leder till 

undvikandebeteenden kopplat till prestation hos flera informanter, samt problem med att 

förhålla sig till dissonansen som kunde finnas mellan krav och den känslomässiga upplevelsen 

kopplade till dem.  

  En informant delade med sig av sin upplevelse kring rädslan att misslyckas och hens 

inställning till sina krav:   

 

Är man perfektionistiskt så har man väl en rädsla för att misslyckas, det är det som är 

grunden till ångesten/.../Mina krav är rimliga, ingenting är orimligt. Vi bor i ett land som gör 
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allting rimligt att åstadkomma. Man kan bli bra på det mesta, så länge man lägger ner tid på 

det /…/Jag är rädd för att misslyckas. Rädslan för att misslyckas hindrar mig ibland. Jag når 

inte upp till alla krav, är inte rimligt att tänka sig att man hela tiden ska prestera. 

 

  Intressant i detta citat var att informanten samtidigt uttryckte att hens krav är rimliga 

men att hen inte lyckas nå upp till alla. Personen resonerade som att det enda rimliga är att 

sträva högt, men att man inte alltid lyckas nå dit. Dock borde man ändå fortfarande sträva 

efter det. Här refererade informanten även till det faktum att hen har en annan kulturell 

bakgrund än svensk och därför förväntades ta vara på de möjligheter som finns i Sverige.  

  Rädslan att misslyckas kunde leda till undvikandebeteenden i form av uppskjutande 

eller att helt undvika att göra vissa saker, vilket illustrerades i följande citat:  

 

Mmm, det kan hända att jag skjuter upp en skoluppgift några dagar för att sen ta mig 

samman och göra det. Jag blir illamående och kan få ångest inför att skriva uppgift som jag 

vet kommer att vara så jobbig/.../ Och kan hända att jag undviker grejer för att jag är rädd 

för att misslyckas, men jag har oftast inte inställningen att jag kommer att misslyckas.  

 

  Några informanter såg drivkraften bakom sin perfektionism som något mer positivt 

laddat och att dessa positiva effekter överskuggade de negativa konsekvenser som kommer 

med att ha höga krav på sig själv. Hos denna informant sågs inte rädsla för att misslyckas som 

den primära drivkraften bakom strävan efter att prestera:  

 

Perfektionismen driver dig, som hjälper en att nå höga betyg. Men det är också mycket stress 

som kommer med det. Men jag tycker mer att perfektionismen är som en drivkraft för mig. 

Kraven är positiva, de hjälper mig att nå det högsta liksom. Om jag inte hade haft några krav 

så hade jag bara latjat runt typ (skrattar).   

 

  Här var det tydligt att informanten upplevde kraven som någonting positivt, en 

drivkraft som fick personen att nå vissa mål. Men det blev också i den sista meningen tydligt 

att kraven också kunde utgöra en negativ förstärkning och ha en disciplinär inverkan på 

informanten, där hen tror att hen inte hade ansträngt sig för att prestera bra utan dem. 

 

 Idealet av en perfekt person. Informanterna delade med sig av sin syn på idealet av 

en perfekt person i dagens samhälle. Ett exempel på ideal som fanns uttrycktes av denna 



 
 
     

32 

 

informant: 

 

Så som samhället vill att man ska vara; snygg, vältränad, det är sånt, det är mycket utseende. 

Mycket hur man är som person också/.../allmänbildad, bra energi, generös och ha pengar. 

  

  Här uttryckte informanten många attribut som hör samman med framställningen av 

individen, det som syns ”på ytan” och ger en individ ökad status. 

   En annan informant uttryckte ideal som hen anser som eftersträvansvärda, men som 

däremot fokuserade mer på att vara duktig än hur hen framställs: 

 

Högsta betyg och vältränad. Många kompisar eller man måste inte ha så många kompisar, 

men i alla fall ha kompisar. Välmående, inte sjuk eller så. Inte stressad/.../Men man ska ha de 

höga betygen och välstädat. 

 

  Här låg tyngdpunkten på attribut som inte syns direkt utåt och det var tydligt att 

informanten kan tänka sig att göra avkall på vissa områden i livet, att exempelvis ha så många 

kompisar inte är helt nödvändigt. Här berördes också fler aspekter av att ha en god hälsa som 

en statussymbol.  

  En informant beskrev på ett talande sett att hens perfektionism i princip berör allt som 

omfattas i livet. Denna beskrivning gav en bra inblick i hur en sådan tillvaro faktiskt kan se ut. 

Informanten uttryckte sig såhär:  

 

Allting ska bli så bra som möjligt, nästan omöjligt bra/.../ Enligt idealet så ska man vara smal 

1,70 lång, blond, träna mycket, äta frukt, resa och ha perfekta betyg. En perfekt person är 

stressad, upptagen och en person som nästan konstant mår lite dåligt typ. Finns en stress över 

att göra allt perfekt. Och en perfekt balans mellan allt. Sedan på fritiden ska man vara 

strukturerad, typ träna innan skolan och sånt och verkligen organisera sin tid, utnyttja tiden 

maximalt liksom.  

 

 Denna informant hade enorma krav på hur en perfekt person ska vara. Det finns en 

strävan inom alla livets områden att göra sitt yttersta i varenda givet ögonblick. Samma 

informant fortsatte att berätta kring följderna av att försöka nå sådana ideal: 
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Jag tror dock att sociala band rubbas av att vara perfekt, jag blir stressad när jag umgås med 

någon som är perfekt. Jag blir stressad av att se att de har det så bra och är så organiserade. 

Jag väljer väl på något sätt att inte umgås så mycket med perfektionister/.../Det blir en mindre 

inre kris nästan när allting är perfekt och en sak som inte är det, så läggs väl allt fokus på 

den grejen. Ja, fokus läggs så mycket på den grejen som inte är perfekt, att de andra hamnar i 

skymundan och det bildar en ond cirkel/.../Jag ser framför mig att man går in i väggen till 

slut. 

  Personen mentaliserade kring följderna av att sträva efter de ideal som hen upplever 

finns kring vad som är perfektion. Det var också tydligt att följderna antas bli allvarliga. 

 Perfektionistiska barn. Det fanns en skillnad hos informanterna vad gällde hur länge 

perfektionism och höga krav hade funnits i deras liv. Några informanter berättade att kraven 

de har på sig själva har funnits med sedan barnsben. En av informanterna sa: 

 

Alltid haft de här kraven på mig så långt jag kan minnas. När jag var yngre handlade det mer 

om utseende och att jag hade krav på det, nu mer med betyg och skolan och så.  

 

  Hen vittnade om att höga krav alltid har funnits i personens liv, men att kraven genom 

uppväxten har skiftat fokus mellan olika arenor. En annan informant redogjorde för att hen 

alltid har haft en medvetenhet om konkurrensen som finns för att nå uppsatta mål. Hen 

berättar:  

 

Jag har varit såhär sedan dagis, alltså alltid. På dagis vet jag att när alla sa att de skulle bli 

prinsessor, så sa jag till alla, ja det var typ 5-6 stycken som sa det, så sa jag att det finns en 

kronprinsessa i Sverige. Det innebär att 4-5 inte kommer att få er dröm i uppfyllelse. Liksom 

på den nivån och efter det har det alltid varit att det man gör ska vara jättebra och man ska 

vara realistisk.  

 

Här fanns hos denna informant sedan tidigt också en väldigt realistisk aspekt, som hen 

menade bör finnas med i strävan efter att vara perfekt. Verklighetens krav behöver vägas in, 

vilket många gånger kan leda till att kraven på den perfektionistiska strävan blir än högre. I 

det här fallet rörande att bli kronprinsessa, var det talande att det bara finns en som kan bli 

det, därmed finns också en hög konkurrens eftersom det är fler som strävar efter detta. 

  En annan informant uttryckte att hens höga krav inte alltid har funnits med under livet, 

att pressen akademiskt har ökat ju längre skolgången har lidit:  
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Jag har väl känt att det har blivit mer och mer press akademiskt, ökat kraftigt sen vi började 

få betyg. När man var liten fick man först leka och sen blev det plötsligt allvarligt och man 

blev tvungen att komma in på en skola och sedan har stressen ökat mer och mer. 

/.../Min kravnivå har inte alltid sett ut som den gör nu, jag har aldrig känt att jag behöver 

klara skolan på det vis jag känner nu i gymnasiet. 

 

  Rent naturligt ökar kraven under uppväxtens gång, men informanten gav uttryck för 

att kraven har ökat till en nivå som personen känner är övermäktig.  

  Perfektionismens födelse. Alla informanter uttryckte att de tror att miljö och 

uppfostran har spelat en stor roll i formandet av deras perfektionism och höga krav. En 

informant berättade om hur föräldrar och skola har format hen: 

 

Uppväxten och skolan ställer höga krav, det finns ett betyg som är perfekt. Handlar i skolan 

bara om hur man presterar, bryr sig inte så mycket om hur man är som person. Jag presterar 

inte för att jag vill lära mig eller vad som är kul, utan bara för vad som kommer att stå på 

pappret i slutet, för att jag ska kunna komma in på det jag vill.  

 

  Miljön upplevdes begränsande på så vis att det ställs så pass höga och specifika krav 

på individerna att det inte ges utrymme till att fokusera på att lära sig för lärandets skull, utan 

för resultatets. En distinktion som var tydlig bland informanterna var huruvida krav från 

familj var uttalade eller outtalade, en informant berättade om outtalade krav som har funnits: 

  

Kraven kommer nog mycket från familj och släkt. Även om de inte ställer höga krav, så är 

alla duktiga och har fina jobb och så. Är liksom outtalade krav/.../Hade nog kanske blivit det 

svarta fåret i familjen faktiskt om jag inte nådde upp till dem. Även om det inte uttalas, så 

ligger det ändå där. 

 

  En annan person berättade istället om mer uttalade krav från sina föräldrar: 

 

Min pappa har väldigt höga krav på mig och är väldigt involverad i mitt skolarbete och vill 

veta när jag ha prov och inlämningar så han kan veta sen efter hur det gick/…/Om jag typ får 

ett C på ett prov och då säger han att det inte var så bra.  
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  Alla informanter betonade uppväxten och miljön som viktiga faktorer i formandet av 

deras perfektionism. En informant lyfte fram att hen tror att perfektionism både kommer av 

arv och miljö. Hen uttryckte följande: 

 

Äh, mm/…/Kan ha och göra med uppfostran men tror också det är medfött/.../Vissa kanske 

bara har, jag har för mig att jag har läst att det är genetiskt och den här ångesten för att 

misslyckas är högre hos vissa. Kanske mer genetiskt för mig att ha ångest och för att 

misslyckas än hos mina vänner. 

 

  Här lyfte informanten fram att hen tror att det finns fundamentalt olika kvalitéer i olika 

människor. Informanten berättade sedan vidare att hen har kompisar som har vuxit upp på 

liknande sätt i liknande miljö och inte har fått så höga krav på sig som hen har i skolan. 

 Kravnivån. Det fanns en distinktion mellan informanter som menade att de fungerar 

bra under press och de som menade att de inte gör det. Hos de flesta informanter fanns ett 

ambivalent förhållande till krav, där de ansåg att kraven var nödvändiga för att de ska prestera 

och uppnå det de ville, men att kraven samtidigt kunde gå ut över deras hälsa. En informant 

vittnade om att drivkraften som kraven utgör var positiv och avgörande för hens prestation: 

 

Väldigt höga krav, ibland lite kanske orimligt höga. Men vi bor i ett land där det mesta är 

möjligt att åstadkomma/.../Man kan bli bra på det mesta, bara man lägger ner tid på det. När 

folk säger att jag har höga krav, då brukar jag tänka att de inte har tillräckligt höga tankar 

om sig själva/.../Jag är en människa som funkar bra av press.  

 

  Det var tydligt att denna person hade en upplevelse av att kunna påverka sin situation 

och hade en tilltro till sin egen förmåga. Det gör att kraven får en mer sporrande inverkan på 

hen än en person som primärt påverkas negativt av sina krav.  

  En informant som inte tyckte att kraven alltid var hjälpsamma uttryckte sig såhär: 

 

Jag tror nästan att mina krav gör det lite svårare för kraven skapar en slags stress och gör att 

jag inte kan nå upp till de målen/.../För blockerar liksom prestationen. Hade inte dessa krav 

på något sätt ställts hade inte jag varit lika stressad och det hade det blivit lättare att 

prestera. Som sagt lite krav är bra, men svårt hitta en balansgång.  
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  Hur informanterna reagerade på och hanterade höga krav i sin tillvaro varierade. 

Gemensamt för de flesta informanter var att de höll de känslomässiga konsekvenserna av att 

pressa sig själva borta till en punkt där ”bägaren rinner över”, där dessa reaktioner slutligen 

kommer ifatt dem. De flesta informanter tillät sig bara att känna efter när det fanns större 

möjlighet och tid för detta, vilket det sällan upplevdes finnas. En person berättade:   

 

Ofta för mycket höga krav i skolan. Klankar ner på mig själv och gråter när jag inte når upp 

till dem. Jag tror att jag också ofta trycker bort problemen, för att jag känner att jag inte har 

tid att vara ledsen. Jag tänker att jag borde göra något istället t.ex. skolarbeten. Jag trycker 

undan problemen och bägaren fylls upp, kriserna kommer och då har jag panik och kan inte 

göra något annat.  

 

  Här fanns ett blockerande av känslor till en viss punkt då de till slut tar överhanden. 

Det fanns en aspekt av att det inte var effektivt utifrån personernas mål att ha en känslomässig 

reaktion, då det gjorde att personen för tillfället inte fortsatte att pressa sig själva till att 

prestera.  

  Slutligen lyfte en informant fram att det är den totala bördan av krav inom olika arenor 

som ledde till en övermäktig livssituation: 

 

Det ställs många krav i olika kategorier. Alla krav är rimliga, men slår man ihop dem blir det 

många krav och de når en hög standard tillsammans. Att balansera det, är det som blir 

svårt/.../ De olika kategorierna ser ju inte alla andra som ställer krav på mig. T.ex. på jobbet 

ses bara kraven där. Men jag själv ser ju alla andra krav som ställs i alla olika kategorier. 

Blir mycket som ska uppnås. 

 

  Här lyfte personen fram en känsla av otillräcklighet som infinner sig med höga krav 

inom många olika arenor av livet, samt en oförståelse från varje specifik instans, exempelvis 

jobb eller skola, över att det finns lika mycket krav på individen även inom andra områden.  

 Perfektionismens baksida. I detta tema innefattades informanternas olika grad och 

uttryck av dåligt mående kopplat till sina krav. Något som informanterna framförde var en 

upplevelse av kronisk stress som på olika sätt påverkade dem negativt. En informant uttryckte 

sig såhär om sin situation: 
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Sover inte två veckor innan prov. Är det såhär det känns när det är nära att gå in i 

väggen?/.../Jag är alltid stressad mer eller mindre, även om något har gått bra, har alltid 

något annat i bakhuvudet. Om jag tar det lugnt, blir jag också jättestressad, rädd att missa 

något/.../Jag planerar allt i förväg, skulle säga att jag är stressad 95 % av min tid. 

 

  Det var tydligt att en hög stressnivå har blivit ett normaltillstånd för personen. En 

annan baksida som kom fram i denna utsaga var att den mer eller mindre kroniska stressen 

påverkade sömnen negativt.  

  En annan informant berättade om en situation där hens strävan efter att nå upp till 

kraven inte enbart påverkade personens sömn, utan hade även flera andra konsekvenser på 

den psykiska och fysiska hälsan: 

 

Ibland så dygnar jag. Mellan 2-4 på natten kan jag somna, sen så har jag dygnat ganska 

mycket på senaste tiden en hel natt för kan inte somna. Hjärnan går i tusen, det bara matar 

på/.../ Kan vara illamående när jag har för mycket på gång, känner inte av hunger och äter 

inte så mycket då. Röker mer och blir dåliga vanor av alltihopa. 

 

  Informanten beskrev ett mönster där hen hamnade i en ”ond cirkel”. Försämrade 

förutsättningar ledde då till en ännu sämre förmåga att hantera sin situation.   

  En annan baksida med att vara perfektionistisk som lyftes var att det finns en risk att 

individen isolerar sig när hen ska nå sina mål och att det går ut över relationen till familj och 

vänner. En informant berättade följande: 

 

Det kan gå ut över kompisar och familj och så. Det kan på sätt och vis distansera dig från 

familjen, på det sättet du är mer fokuserad på att bli perfekt än att tänka på hur det påverkar 

din familj. 

 Baksidorna som togs upp av informanterna rörde både den fysiska och psykiska 

hälsan, samt visade på att perfektionismen kan gå ut över flertalet livsområden, både skola, 

mående och nära relationer. 

 Prestationsbaserad självkänsla. Med en prestationsbaserad självkänsla menas att 

individen värderar sig själv utifrån hur väl hen presterar inom områden som hen anser vara 

viktiga. I detta tema innefattades den inre kritikern och känslan av att aldrig vara nöjd som 

ofta finns hos perfektionister. En informant berättade: 
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Mycket av ens självbild ifrågasätts om det inte går bra. Det är mycket bekräftelse för 

mig/.../Resultatet är det viktiga för mig, inte typ att det måste vara perfekt liksom, A räcker. 

Det finns inget annat än att vara bäst. 

 

  Det var tydligt att presterandet var avgörande för personens egen självbild och 

självkänsla. Att prestera blev som att fylla på sig själv med ny ork, likt en bil som tankas med 

bensin. Att A i det här fallet sades vara ”bara” bra nog och inte perfekt, säger också mycket 

om personens krav på sina prestationer. För många som inte är perfektionister skulle troligtvis 

ett A sägas vara det perfekta.  

  Informanterna var uppväxta med olika hård jargong i hemmet, vilket har kommit att 

spela roll för hur kritik påverkar deras självkänsla. En informant vittnade om att de haft en 

hård jargong hemma, men att det samtidigt funnits en distinktion mellan prestation och 

person. Såhär skildrade hen sin syn på detta:  

 

Man är inte dålig som människa, för att man inte lyckas. Exempelvis, en vän till mig är 

mycket mer kritisk än mig och hon tar allting mycket mer personligt. När man gör något 

dåligt sägs det i min familj och sen när något är bra är det bra och då lyfts det. Det är inget 

personligt, mer än att du kan bättre, detta var dåligt, jag vet att du kan bättre.  

 

  Här gjordes en tydlig skillnad mellan informanten och hens vän i deras sätt att förhålla 

sig till kritik. En del av detta kan säkert bero på hur det har framförts och pratats kring kritik i 

de egna familjerna. Att kunna hantera kritik är en förmåga, som relaterar till den egna 

självkänslan. En annan informant beskrev ett förhållningsätt till kritik, där kritiken angriper 

självkänslan: 

 

Kan handla om att jag har dålig självkänsla delvis/.../ Man blir sänkt när man försöker sitt 

bästa men ändå inte får det bästa/.../Att jag jämför mig med andra gör att jag känner mig 

dålig. Är jag bäst av mina tjejkompisar är det jäkligt skönt, känns som lite beröm nästan. Sen 

trycker jag ner mig själv om jag hör att någon annan fått bättre på ett prov.  

 

  Denna persons självkänsla var känslig för kritik och hen var beroende av att prestera 

väl för att känna sig nöjd med sig själv.  

 Jämförandets påverkan. Den sociala sfären var någonting som genom jämförelser 

skapade en upplevelse av krav hos informanterna. De flesta informanter vittnade om att de har 
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en stark tendens att jämföra sig akademiskt, och bara då med de klasskamrater som presterar 

på en likvärdig eller högre nivå än de själva. En informant delgav: 

 

Jag vill inte vara den som har sämst betyg i min umgängeskrets. Vi umgås speciellt 6 

personer, varav 2 personer har A i allt. Vi andra halkar lite efter/.../Vill inte komma under B-

gränsen, för jag vill uppfattas som smart, liksom duktig och intelligent av andra. 

 

  Detta ledde till att personen ofta kände en stark press och en känsla av otillräcklighet. 

Detta även om personen bara jämför sig med de som presterar bättre än hen själv och inte alla 

de personer i klassen som inte presterar lika bra.  

Några informanter tog upp att jämförandet inte bara handlade om umgängeskrets och 

jämnåriga, utan i flera fall även berörde jämförande med syskon, där syskonen ”tävlar” om 

föräldrarnas positiva uppmärksamhet. En informant berättade: 

 

Med kompisen jämför jag mig med betyg och speciellt mycket med min syster, hon är väldigt 

städsam och renlig. Föräldrarna tycker det är bra att hon är så. Jag är inte ordningssam och 

hon är det. Då kan jag jämföra mig med något som jag också är bättre på än henne för att det 

ska kännas bra. 

 

  Informanten uttryckte en önskan om att bli uppskattad av föräldrarna och när hen 

jämförde sig inom en arena där hens syster var bättre, tänkte informanten på andra arenor där 

hen presterar bättre för att inte känna sig nedslagen.  

  Flera informanter vittnade om ett ändrat förhållningsätt till jämförande med andra 

jämnåriga. Personerna berättade att de tidigare jämfört sig i större utsträckning, men insett det 

destruktiva i detta och försökt minska på sin tendens att jämföra sig med andra. Istället 

jobbade de med att fokusera mer på sig själva. En informant delgav sin syn på detta: 

 

I gymnasiet jämför man sig mindre med kompisarna, för att man insett att man bra på olika 

saker/.../Den här personen har lagt mycket mer tid på detta än mig, så det kanske är orimligt 

att jag ska nå samma nivå på mindre tid.  

 

  Flera informanter berättade även om att den huvudsakliga arenan för jämförelser har 

skiftat med tiden och deras utveckling. För flera av dem har det i tidiga tonår funnits en 

tyngdpunkt på utseende, som i senare tonåren och gymnasiet istället har skiftat till att handla 
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om akademisk prestation. En person berättade: 

 

Med skola och jobb jämför jag mig med familjen och vänner. Och betyg också med vänner/.../ 

Utseendemässigt bryr jag mig inte lika som mycket när jag var yngre, fram till 16 år. Nu har 

jag mer insett att det inte alls är det viktiga.  

 

  Det var tydligt att personen har haft ett större fokus på hur hen ser ut i jämförelse med 

andra, men att det jämförandet nu berör skola och arbete.  

Stress kring framtid. Det fanns en oro hos informanterna inför framtiden och att 

kunna ägna sig åt ett yrke som de vill. Det varierade mellan informanter huruvida pressen 

kom främst från omgivningen eller från dem själva. En informant delgav sina tankar kring 

framtiden: 

 

Ska komma in på juristprogrammet, så är det bara, det är inget alternativ, är bara att köra 

järnet/.../Jag vill klara av detta nu för att jag ska kunna bli vad jag vill. Blir annars besviken 

för min egen del, inte föräldrarnas. Är ju jag i så fall som inte får göra vad jag vill. 

 

  Här beskrev informanten att den största pressen kring att skapa sig en bra framtid kom 

ifrån hen själv. Det var en vilja att kunna ägna sig åt vad hen vill som drev individen. Flera 

informanter delgav att pressen kom främst ifrån föräldrarna. Såhär berättade en person: 

 

Jag vill plugga vidare. Många som ger råd om vad man ska plugga, var det finns bra pengar 

etc./.../Mycket press från omgivningen att ”du ska komma in”/.../Nu känner jag inte så mycket 

press kring framtiden längre som jag gjort innan, om jag väljer ”fel” är det bara att byta. 

 Här var det tydligt att informanten kände en större press från omgivingen än sig själv 

inför framtiden och vilka förutsättningar hen kom att ha efter skolgången. Det fanns en 

flexibilitet i tänkandet och beslutsprocessen kring vad hen ska välja för yrke framöver. Man 

kan byta yrke om man inte trivs med det man gör. De flesta informanter delade med sig av att 

de kände en osäkerhet kring framtiden och vad de vill göra, samtidigt som de kände en press 

från omgivningen att lyckas bra akademiskt. En informant sade: 

 

Kraven är oftast rimliga, för att jag ska komma in på den utbildning jag vill. Ingen aning om 

vad jag vill göra. Vet inte vad jag blir lyckligast av, att sätta press på mig själv eller inte? Typ 

om jag inte skulle vilja plugga på universitet sen, så har jag genomgått all stress och press i 
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onödan liksom.  

 

  Informanten resonerade kring om ansträngningen för att leva upp till föräldrarnas krav 

och önskningar var värd det. Det fanns en osäkerhet om informanten arbetade mot sina egna 

mål eller någon annans. Informanten kände också tvivel kring nyttan av ansträngningen när 

hen inte vet om hen kommer ha nytta av den senare i livet, om hen trots allt inte skulle vilja 

plugga vidare på universitet.  

Diskussion 

Omgivningens påverkan på utvecklandet av perfektionism 

  De resultat som presenteras i studien stämmer väl överens med tidigare forskning som 

visar att utvecklandet av perfektionism korrelerar med anknytning och föräldra-beteenden 

(Rice, Suh & Davis, 2018). De informanter som vittnar om höga krav på sig själva, ser att en 

tydlig orsak är uttalade eller outtalade krav ifrån föräldrar och omgivning. Till den grad som 

barnet upplever tidiga vårdnadshavare som pålitliga, lyhörda och en icke-påträngande grund 

för stöd, utvecklar det en trygg inre arbetsmodell över sig själv och andra (Bowlby, 1988, 

refererat i Rice, Suh & Davis, 2018). I informanternas berättelser finns exempel på gränslös 

inblandning i informanternas liv, samt villkorad uppskattning från anknytningspersonerna 

beroende på ungdomens prestation. Sådana uppväxtvillkor riskerar att skapa en otrygg 

anknytningsstil hos barnen. Informanters berättelser går i linje med tidigare forskning som 

länkar anknytningsstil med emotionsreglering och perfektionism (Rice, Suh & Davis, 2018). 

Det visar sig hos flera informanter att det finns stora svårigheter med emotionsreglering och 

coping. 

  Utifrån ett behavioristiskt perspektiv är det tydligt att informanternas perfektionistiska 

strävan och beteenden som följer av det är en konsekvens av flera beteendepsykologiska 

mekanismer. Belöning är en mekanism som kan leda till att perfektionism uppstår och sedan 

vidmakthålls (Antony & Swinson, 2014). Flera informanter uppger att de belönas starkt av att 

prestera väl. För vissa innebär högpresterandet en identitet och självbild som ger dem ökad 

status, andra ser det som en tävlan och njuter av att ”vinna”. Betydligt oftare är fallet att 

beteendena är negativt förstärkta, d.v.s. informanterna drivs till att prestera väl för att undvika 

obehagliga känslor, något som kallas för bestraffning (Antony & Swinson, 2014). 

Informanterna uppger negativa känslor kopplade till självbild och identitet som styrande, att 

inte uppfattas som en viss person eller få höra till en viss grupp om hen inte presterar 

tillräckligt bra. En annan beteendepsykologisk mekanism som bör uppmärksammas i ljuset av 

resultatet är modellinlärning. Personer kan utveckla perfektionistiska föreställningar och 
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beteenden genom att se andra bete sig på ett perfektionistiskt sätt (Antony & Swinson, 2014). 

Flera informanter berättar om en situation där de konkurrerar med syskon eller klasskamrater 

som också är högpresterande.   

  En av informanterna lyfter att hen tror att genetiska faktorer spelar roll för 

utvecklandet av perfektionism och höga krav hos en individ. Denna studie har inte 

metodologin för att avgöra om genetiska faktorer spelar roll för utvecklandet av 

perfektionism. Det är intressant att en informant lyfter denna aspekt. Idén går i linje med 

tidigare forskning som visar att genetik har en medelstor påverkan på utvecklandet av 

perfektionism (Tozzi et al., 2004, refererat i Rice, Suh & Davis, 2018).  

Den psykiska ohälsan kopplad till perfektionism 

  Tidigare forskning visar att socialt orienterad perfektionism konsekvent korrelerar 

med mer negativa affekt hos individen än andra former av perfektionism (Flett & Hewitt, 

2002). Resultatet från intervjuerna pekar i samma riktning, då informanter som upplever 

kraven som övermäktiga och pålagda av andra redogör för hög närvaro av negativa affekter, 

vilket bidrar till psykisk ohälsa. Dessa informanter ger uttryck för svårigheter med sin sömn, 

samt att i varierande utsträckning åsidosätta basala behov. 

  Bristande gränssättning går ut över informanternas psykiska hälsa. Låg självkänsla är 

en viktig faktor för svårigheter med att utföra beteenden som är självhävdande som 

exempelvis att sätta gränser, säga nej, eller hävda sin egen åsikt (Farm, 2017). Hos flera 

informanter är det tydligt att låg självkänsla hör ihop med svårigheter att utföra dessa 

beteenden. 

 Krav utgör en viktig del av informanternas berättelser och det finns ett ambivalent 

förhållande till kraven. De flesta resonerar kring att höga krav är nödvändigt som drivkraft, 

samtidigt som kraven ibland får dem att må dåligt. Flera av informanterna anser att kraven är 

orimligt höga men att det är svårt att sänka dem. Det finns ett spektrum mellan att vara 

välvilligt inställd till sina egna krav, till att inte tycka om att man har dem. Detta kan kopplas 

till teori gällande olika typer av perfektionism, där en möjlig förklaring är att de som har en 

mer positiv relation till sina krav kan ses som självorienterade perfektionismer och de som har 

en mer negativ relation till sina krav kan ses som socialt orienterande perfektionister. Enligt 

tidigare forskning är självorienterade perfektionister mer adaptiva och har lägre frekvens av 

negativ affekt än socialt orienterade perfektionister (Flett & Hewitt, 2002) där socialt 

orienterad perfektionism konsekvent relateras till ångest- och depressionssymptom (Dunkley, 

Sanislow, Grilo & McGlashan, 2006; Stoeber & Otto, 2006, refererat i Dunkley, 2018). Det 

stämmer överens med variationen av negativ affekt som kraven genererar hos informanterna 
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beroende på om de är välvilligt inställda till kraven eller ej.  

  Det finns ett mönster hos de flesta informanterna av att ha en självkritisk inre dialog – 

framförallt i situationer kopplade till prestation och misslyckanden. Denna typ av självkritiska 

dialoger är vanligare hos personer med maladaptiv perfektionism (Rice, Suh & Davis, 2018). 

Författarna har noterat att en självkritisk inre dialog tydligt hör ihop med en 

prestationsbaserad självkänsla hos informanterna. Prestationsbaserad självkänsla innebär att 

individen påverkas av i vilken utsträckning hens prestation erkänns av andra. Denna typ av 

självkänsla gör individen oproportionerligt sårbar för kritik och andras åsikter (Blom, 2011). 

Resultatet pekar på att maladaptiv perfektionism hör ihop med prestationsbaserad självkänsla, 

där självkritik kan vara en medierande faktor. 

  Tidigare forskning visar på ett samband mellan socialt orienterad perfektionism och 

neuroticism, lägre grad av psykiskt välbefinnande, dysfunktionella föreställningar och sämre 

copingstrategier (Stoeber et al., 2018). Flera informanter präglas av en socialt orienterad 

perfektionism, där de upplever att kraven är pålagda utifrån, vilket bidrar till mycket stress 

och lidande hos dessa personer. Stress kopplad till att vara tillräckligt bra i andras ögon är en 

grundläggande orsak till psykisk ohälsa hos dessa informanter. Gällande stress spelar 

funktionaliteten på copingstrategierna en avgörande roll för hur individen lyckas att hantera 

situationen (Antony & Swinson, 2014). När informanterna misslyckas akademiskt, vittnar 

flera om att det inte finns tid för att bearbeta detta misslyckande, eftersom de känner press att 

fortsätta att prestera. Majoriteten av dem ger sig då inte utrymme för att hantera förlusten av 

ett önskat resultat, vilket leder till maladaptiva copingstrategier, så som exempelvis 

bortträngning och ruminerande. Detta stämmer väl överens med tidigare studier som har 

funnit ett starkt samband mellan dysfunktionella copingstrategier som ruminerande och 

maladaptiva former av perfektionism (O´Connor & Marshall, 2007). 

Prestationsbaserad självkänsla 

  Att de flesta informanterna känner en hög grad av stress inför framtiden är tydligt. 

Stressen är framförallt kopplad till prestation gällande betyg och vilka möjligheter höga betyg 

kan resultera i. En rädsla råder kring huruvida informanterna ska lyckas uppnå höga betyg och 

kunna utbilda sig till något eftersträvansvärt. Majoriteten av informanterna lägger mycket vikt 

vid sina prestationer och är vana vid att bekräfta sig själva genom sina prestationer och/eller 

att få denna bekräftelse från andra. Tidigare teori visar på att det blir extra sårbart att 

misslyckas vid en prestationsbaserad självkänsla, eftersom individen inte ses ha något värde 

om hen inte presterar (Farm, 2017), ett mönster som tydligt framkommer genom 

informanternas berättelser. Vid misslyckande är det flera informanter som hamnar i en 
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självkritisk inre dialog. Att ha negativa tankar om sig själv i kombination med att generellt ha 

en hög arbetsbelastning kan leda till ytterligare stress för individen (Billmark & Lindqvist, 

2003), vilket är i enlighet med hur informanterna beskriver sina upplevelser av stress. 

 Det finns belägg för en ofta ökad tendens av oro och grubbel hos personer med 

prestationsbaserad självkänsla enligt Farm (2017), vilket uppvisas hos våra informanter. Till 

följd av dessa tendenser finns en ökad risk för att drabbas av utmattningssyndrom (Blom, 

2011). Vidare kan detta mönster i sin tur leda till självkritik och ett ytterligare försämrat 

mående. Att misslyckas för en individ med prestationsbaserad självkänsla påverkar även 

lättare den egna självbilden negativt, vilket kan leda till konsekvenser som att individen inte 

ser sig själv som en kompetent individ och får en bristande tilltro till den egna förmågan 

(Egidius u.å.). 

 Rädslan att misslyckas som informanterna lyfter, leder i vissa fall till förrädiska 

undvikandebeteenden. Flera informanter ger exempel på att de vid olika tillfällen skjuter upp 

uppgifter, vilket ofta resulterar i mer press och ångest. Detta då det kan vara emotionellt svårt 

att hantera de affekter som väcks i samband med att exempelvis ta tag i en skoluppgift. Detta 

går i linje med hur Antony och Swinson (2014) menar att den perfektionistiske individen tar 

till dysfunktionella sätt att hantera sina känslor, när de upplever sig ha svårt att kontrollera 

och tolerera dessa.  

Sociala faktorers inverkan på vidmakthållandet av perfektionism 

  Att bli uppmanad till att prestera och vara duktig kan vara förknippat med högre 

status, men priset för prestationen kan vara högt enligt Hiltunen (2017). Att inte nå upp till 

krav kan påverka statusen hos den egna individen och även leda till funderingar kring hur 

andra ser på en (Hiltunen, 2017). Från informanter i studien med en annan kulturell bakgrund 

betonas vikten av att ha ett statusfyllt yrke, exempelvis läkare eller ingenjör. Hos dessa 

informanter finns en press att fortsätta prestera i yrkeslivet, för att kunna ta del av den status 

som finns att inhämta där. För att kunna stå stadigt i dessa funderingar krävs en god 

självkänsla hos den egna individen. 

 Socialt stöd har i tidigare forskning visat sig vara en medierande faktor mellan 

perfektionistism och obehag hos collegestudenter (Dunkley, Blankstein, Halsall, Williams & 

Winkworth, 2000). Socialt stöd kan motverka negativa och dömande tankar (Hiltunen, 2017), 

vilka förefaller vara vanliga hos informanterna. Såväl familj som vänner kan spela en viktig 

roll genom att bidra med en utomståendes perspektiv, vilket kan leda till att ungdomen får 

perspektiv på den egna situationen (Hiltunen, 2017).    
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  För en perfektionistisk ungdom är de olika indelningarna av socialt stöd (emotionellt, 

informativt och instrumentellt) olika viktiga och relevanta, beroende på situation och 

upplevelse hos individen själv. Det emotionella stödet som rör huruvida andra visar 

uppskattning, tillgivenhet och omtanke är värdefullt, då det kan ge individen en känsla av 

trygghet och tillhörighet (Berkman et al., 2000). Detta är en faktor som tenderar att påverka 

individens hälsa i en positiv riktning (Rostila, 2012). 

Perfektionism relaterad till självbild 

  Alla informanter kan uppge en beskrivning av hur en perfekt person enligt dem är. 

Gemensamt för dessa beskrivningar är att de flesta uppger sociala medier som en 

påverkansfaktor av hur en perfekt person bör vara och se ut, samt även betydelsen av 

samhällets normer. Tyngdpunkten ligger vid yttre attribut. Idealet av en perfekt person hos 

informanterna kan länkas samman med teori om självbild, dvs. den föreställning individen har 

skapat om sig själv utifrån erfarenheter i hens liv som har upplevts som centrala och 

betydelsefulla (Egidius, u.å.). Här pekar resultatet på att sådana viktiga erfarenheter har varit 

påverkade av rådande ideal i samhället och i sociala medier.  

 Även självkänslan hos dessa individer har en anknytning till ideal som finns. En 

individ med låg självkänsla och de svårigheter som det för med sig när det kommer till att 

sätta gränser och hävda sin egen åsikt, kan göra det svårt för ungdomen att stå på sig gentemot 

de idealiserade ideal som figurerar i ungdomars vardag (Hiltunen, 2017). Här är det viktigt att 

individens egna värderingar inte förtrycks, för att de potentiellt inte stämmer överens med de 

allmängiltiga sådana, eftersom både självkänslan och självbilden då ytterligare försvagas 

(Farm, 2017). 

 Rådande ideal sätter även sin prägel på vilken omfattning som perfektionismen har i 

ungdomarnas liv. Flera informanter vittnar om att det finns många arenor att vara perfekt 

inom. Det finns en variation mellan vilka arenor som anses vara viktigast, men de flesta 

uppger betyg och flera utseende. Hiltunen (2017) skriver att utseendet och den egna kroppen 

ses som statussymboler bland unga i dagens samhälle. Resultatet visar att vad som avgör vilka 

som blir viktiga statusområden för informanterna är intressen, framtidsplaner, individens egna 

värderingar, föräldrarnas värderingar, självkänsla och självbild. Individer som inte uppfyller 

kraven kan upplevas ha en lägre status eller ses som att ha lägre status av andra (Hiltunen, 

2017). Resultatet visar att statusens betydelse är relevant att beakta i förhållande till 

utvecklingen och vidmakthållandet av perfektionism. Relaterat till status blir en relevant fråga 

om utvecklingen av perfektionism hos individen är en logisk följd av vad som värderas och 

ger status i vårt samhälle.  
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 I relation till ovan presenterade diskussionsavsnitt om ideal och perfektionism, 

stämmer informanternas berättelser väl överens med att perfektionister är personer “vars krav 

på sig själva är orimliga och orealistiska och som tvångsmässigt och oupphörligt strävar mot 

ouppnåeliga mål och mäter sitt värde enbart i termer av produktivitet och resultat” (Antony & 

Swinson, 2014, s.22). Inte sällan är ideal som råder bland informanterna ouppnåeliga, vilket 

är utmärkande för perfektionister. Gemensamt för de flesta informanter är en ihärdig och 

gränslös strävan efter att uppnå dessa ideal.  

Teman som inte kom med 

  I intervjuerna finns teman som inte kom att behandlas i uppsatsen, då de inte berörs i 

de två första slumpvis valda intervjuerna. De områden som finns med i resterande intervjuer, 

men som inte kom att behandlas i resultatet är: 

  Kulturella skillnader. Författarna drar efter intervjuerna slutsatsen att föräldrarnas 

bakgrund, kulturell och akademisk, påverkar vilka krav som ställs på deras barn. Informanter 

som har annan än svensk kulturell bakgrund upplever författarna pressas hårt av sina 

föräldrar. Dessa vill att barnen ska ta vara på de möjligheter som finns till utbildning i Sverige 

och skapa sig en bra framtid.  Det är något som många föräldrar med ursprung från 

krigsländer och länder med politisk oro kanske inte har haft möjlighet att göra själva. Dessa 

fynd går i linje med en studie gällande föräldrabeteenden, personlighet och kulturella faktorer 

som prediktorer för perfektionism, som visar att informanter från mellanöstern skattar 

signifikant högre än amerikanska informanter gällande föräldrars förväntningar på dem 

(Walton et al., 2018). Författarna uppfattar att flera av informanterna med utländsk bakgrund 

har högre uttalade krav på sig hemifrån. Det märks i intervjuerna att det också finns en 

kulturell skillnad i statusen för vissa yrken, som exempelvis läkare och ingenjörer.  

  Det framkommer i resultatet ingen större skillnad mellan informanterna gällande nivån 

av perfektionism eller krav på sig själva, oavsett om de har svensk eller annan kulturell 

bakgrund. Eftersom alla informanter lever i det svenska samhället färgas de av en 

västerländsk syn på framgång, där individualistisk framgång prioriteras högre än kollektivets. 

När en kultur värderar individuell framgång före gruppens framgång, kommer individerna i 

det samhället antagligen sträva efter att sticka ut jämfört med andra individer (Hofstede, 

2001). En kultur som är tävlingsinriktad uppmuntrar kanske inte bara en strävan att prestera 

bättre än andra, utan även en strävan att överträffa sina egna tidigare framgångar (Hibbard & 

Buhrmester, 2010). Perfektionism som strävan kan ses som en manifestation av de värden 

som finns i en individualistisk kultur (Walton et al., 2018). Detta är något som framkommer 

tydligt hos alla informanter, oavsett kulturell bakgrund.  
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Resultat från de insamlade enkäterna 

De insamlade självskattningarna från gymnasieeleverna visar på en stor avvikelse från 

normpopulationen, där den undersökta populationen skattar betydligt högre än den 

amerikanska jämförelsepopulationen av high-school ungdomar. Medelvärdet för enkäterna 

hos de som inte kom att intervjuas hamnar i den 88-89 percentilen jämfört med 

normpopulationen, medan medelvärdet för informanternas enkäter hamnar i 98-99 

percentilen. Båda resultaten utgör en anmärkningsvärd skillnad i relation till normdata. Kan 

det bero på att författarna valde att undersöka elever på studieförberedande program? Finns 

det nationella skillnader mellan Sverige och USA? Eller kan det ha skett en stor förändring i 

nivån av perfektionism mellan 1988 då normpopulationen uppmättes och idag? Denna 

skillnad behöver beforskas ytterligare. 

              Medelvärdet för undersökningspopulationen överskrider även gränsen för klinisk 

nivå enligt EDI-II, om med klinisk nivå menas medelvärdet för populationen med 

diagnostiserad ätstörning (Garner, 1991). 

Metoddiskussion 

 Metodval. Syftet med studien är en fördjupad förståelse för ungdomars egna 

upplevelser av hur hög grad av perfektionism påverkar deras psykiska hälsa. En kvalitativ 

ansats bedömdes som mest lämplig. Tematisk analysmetod har valts och utförts enligt 

riktlinjer från Braun och Clark (2006), då denna lämpar sig väl för studiens syfte; att utifrån 

stora mängder kvalitativ data kunna presentera deltagarnas upplevelser på ett tydligt och 

sammanfattat sätt. Metoden är förhållandevis lätt att använda, vilket passar författare som inte 

tidigare har genomfört studier med hjälp av kvalitativ metod.  Tematisk analys är sedan 

tidigare inte erkänt som en koherent metod som andra mer kända kvalitativa metoder, t ex 

IPA, dock är det en utbredd använd ansats som används mer fritt än tydligare definierade 

metoder (Braun & Clark, 2006).  Författarna upplevde att tematisk analys fungerade väl 

utifrån studiens syfte och författarnas kunskapsnivå inom att utföra kvalitativ forskning.    

  Braun och Clark (2006) har avgränsat och operationaliserat tematisk analys tydligare. 

Det gör att forskning enligt tematisk analys lättare kan värderas gentemot annan forskning. 

Författarna valde att inte transkribera intervjuerna inför analysfasen, vilket går emot tematisk 

analys enligt Braun och Clark (2006).  Metoden har därmed inte följts i sin helhet, vilket kan 

påverka validiteten i studien och hur lätt den kan jämföras med annan forskning. Detta val 

motiveras med att författarna ville hålla sig så nära det insamlade materialet som möjligt 

under analys och tematiseringsfasen. Detta är ett sätt att kunna upptäcka mer subtila teman i 

materialet, då information och nyanser i materialiet ofta går förlorat i 
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transkriberingsprocessen (Polkinghorne, 2005). Denna typ av tematisk analys har tidigare 

genomförts med goda resultat (Malmberg, 2010). 

  Analysen tenderar att ha en mer realistisk utgångspunkt på det kontinuum som finns 

mellan realism och konstruktivism. Författarna funderade till stor del över mening utifrån 

informanternas egen utgångspunkt och redogörelse, vilket stämmer överens med hur tematisk 

analys brukar genomföras (Langemar, 2008). Dock finns konstruktivistiska tolkningar med i 

resultatet. Detta är när författarna drar slutsatser utifrån det sagda på en ”djupare” nivå. 

Exempelvis valde författarna att tolka meningen ”Om jag inte hade haft några krav så hade 

jag bara latjat runt typ” som att prestationen är negativt förstärkt, utifrån den kunskap om 

psykologiska processer på ”djupare nivå” som författarna besitter. Båda typerna av resultat 

kan vara användbara. Att ibland tolka texten på en realistisk nivå och ibland på en 

konstruktivistisk nivå står inte i motsatsförhållande till varandra. Snarare kompletterar de två 

nivåerna analysen. Denna typ av frihet att röra sig mellan olika tolkningsnivåer gör att 

författarna kan använda sig av sin förkunskap i psykologi under tolkningsprocessen, samtidigt 

som övertolkningar undviks då författarna för det mesta håller sig på den språkliga nivån och 

utforskar mening i dialog med informanterna.   

  Ytterligare ett delmål med studien är att kunna bidra till att nyansera och komplettera 

de teoretiska ramverk som har producerats kring detta ämne, när man tar den specifika 

målgruppen gymnasieungdomar i beaktning. Här kan man tänka sig att en kvantitativ metod 

hade passat bättre för att mäta hur väl de teoretiska konstrukt som har producerats passar in på 

den specifika gruppen gymnasieungdomar. Dock ger studien i dess nuvarande form 

indikationer på hur väl den intervjuade målgruppen passar med tidigare forskning och teori. 

  Datainsamling. Den kvalitativa intervjuns främsta kännetecken är att 

intervjupersonen får berätta så öppet som möjligt om sina erfarenheter, utan någon strikt mall 

eller styrning från forskaren (Zoglowek, 1999). Här finns ett kontinuum mellan att använda en 

ostrukturerad intervju och en semistrukturerad intervju. I den ostrukturerade intervjun 

tillfrågas informanten om ett eller flera frågeområden. Av intervjusituationen och 

informantens svar avgörs frågeföljd och ordalydelse. Frågorna är formulerade öppet så att de 

kan uppfattas på olika sätt, dock är frågeställningen klar från början. Den semistrukturerade 

intervjun handlar om att samma frågor ställs till alla informanter, med möjlighet till öppna 

svar. Alla svar ska kunna kategoriseras inom en viss svarskategori och struktureringen av 

frågor kan variera. Det finns även inom den semistrukturerade intervjun ett vitt spektrum 

gällande hur strukturerad intervjun faktiskt är (Langemar, 2008). Semistrukturerad intervju 

kan ses som en kompromiss mellan att intervjun är helt styrd av forskarens frågeställning och 
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av informantens berättelse. Tyngdpunkten ligger i den semistrukturerade intervjun vid en på 

förhand färdig struktur, men informanterna har fortfarande ett utrymme att ge sin 

individspecifika skildring, vilket möjliggör fördjupande följdfrågor. Syftet är att intervjuerna 

ska likna varandra tillräckligt mycket och bli jämförbara i analysen. Frågorna behöver inte 

ställas i samma ordning i de olika intervjuerna, utan kan anpassas till intervjuns innehåll och 

utveckling (Langemar, 2008). Ambitionen från författarnas sida har varit att genomföra 

semistrukturerade intervjuer. Intervjuguiden tenderar dock att röra sig mot en mer 

strukturerad form av intervjuande, eftersom många frågor har ställts under varje intervju och 

alla frågorna konsekvent har ställts. Dock har de flesta av frågorna varit av öppen karaktär 

och fördjupande resonemang har följt under intervjuerna, vilket gör att författarna bedömer 

intervjuerna som semistrukturerade.   

  Studiens validitet. Langemar (2008) presenterar åtta olika kriterier för att bedöma 

kvalitet (eller validitet) i kvalitativ forskning. Författarna har valt de kriterier som de finner 

mest relevanta för studien.  

  Ett viktigt kriterium för berörd studie är vilken förankring resultatet har i de data som 

samlats in. ”God förankring i data innebär å ena sidan att man inte utesluter viktig information 

och å den andra att man inte lägger till ”pusselbitar” som faktiskt inte finns i data” (Langemar, 

2008, s.108). Författarna har reflekterat kring tolkningsprocessen av data och den tematiska 

analysen och genom detta gjort det som är möjligt för att optimera validiteten och nå upp till 

detta kriterium.  

  Ett annat viktigt kriterium är kvalitativ generaliserbarhet. Kvalitativ generaliserbarhet 

handlar om huruvida utförd datainsamling ger en generaliserbar bild av ämnesområdet och 

om resultatet är möjligt att applicera på populationen som undersöks (det vill säga huruvida 

urvalet har gjorts på ett adekvat sätt). Detta kriterium har säkerställts genom ett noggrant och 

omfattande urval av informanter. Det gör att studien har en god kvalitativ generaliserbarhet.  

  Angående kriteriet meningsfullhet och användbarhet är en viktig faktor huruvida syftet 

med studien är uppfyllt, vilket författarna anser då studien presenterar en fördjupad förståelse 

för gymnasieungdomars upplevelser av hur hög grad av perfektionism påverkar deras 

psykiska hälsa. En annan relevant fråga för detta kriterium är om ny eller fördjupad förståelse 

har uppnåtts. Här tänker författarna att detta har uppnåtts genom en djupare förståelse av de 

faktorer som är viktiga för att informanter ska vidmakthålla sin perfektionism, samt vad 

konsekvenserna av en hög grad av perfektionism kan bli i en ungdoms liv. En ytterligare 

aspekt av meningsfullhet och användbarhet är om det finns en innebördsrikedom i resultatet. 

Resultatet kan ses vara brett och inte alldeles entydigt, vilket kan reflektera att perfektionism 



 
 
     

50 

 

är ett multidimensionellt konstrukt med både ”bra och dåliga” sidor. Slutligen spelar 

användbarheten av den genererade kunskapen roll, d.v.s. vilken nytta professionella eller 

andra kan ha av den genererade kunskapen. En implikation av studien för den professionelle 

är att inte underskatta styrkan i de vidmakthållande faktorer som förstärker perfektionistiska 

drag och beteenden hos gymnasieungdomar. Den professionelle bör utifrån resultatet fundera 

på perfektionism som ett sociologiskt och socialpsykologiskt problem, snarare än någonting 

som endast förstås på individnivå.  

 En brist med den tematiska analysen enligt Hanna Malmberg (2010) som författarna 

upptäckt i analys- och tolkningsfasen är att de två första intervjuerna som väljs ut för att 

identifiera teman färgar resultatet i stor utsträckning. Andra teman missas som hade blivit 

uppmärksammade om två andra informanter valts ut till att börja med. Ett tema som dyker 

upp i flera intervjuer som inte kom med i tematiseringen är hur föräldrar med annan nationell 

bakgrund spelar en avgörande roll i hur uttalad pressen att prestera är hemifrån.  

  Etiska ställningstaganden. Under studiens gång har författarna fortlöpande haft den 

etiska aspekten i åtanke och varit noggranna med att följa viktiga etiska ställningstaganden 

som har dykt upp. Ett viktigt sådant är informerat samtycke, där tydlig information har getts 

om studien innan samtycke har inhämtats, såväl som möjligheten att ställa frågor. På enkäten 

har en ruta för samtycke funnits, där studiens deltagare har gett sitt godkännande för att delta, 

samt att de har tagit del av den information som har getts. Rättigheten att avbryta studien när 

som helst har också delgivits deltagarna. I samband med utdelandet av enkäterna och 

intervjuerna har information givits hur deltagarna kan gå tillväga för att läsa studien.  

  Etiska ställningstaganden som har funnits i åtanke är försökspersonernas rättigheter, 

hänsyn till privatliv, välfärd och värdighet, rätt att dra sig ur undersökningen, 

personupplysningar och hur data som har framkommit under studiens gång har hanterats 

(Svartdal, 2001). Författarna har haft i åtanke att bevara deltagarnas konfidentialitet, dels 

gällande delatagandet i studien, dels gällande de uppgifter som har framkommit från 

informanterna. Författarna har genom studiens gång följt de etiska riktlinjer som satts vid 

studiens början, där enkäterna har förvarats inlåsta i skåp och att intervjumaterialet har 

anonymiserats under arbetets gång, så att specifik information inte kan kopplas till en enskild 

informant. Transparens har eftersträvats under forskningsprocessen genom att alla deltagare 

har informerats kring författarnas syfte med studien, att deltagandet är frivilligt och 

tillvägagångssätt för att bevara konfidentialitet. Likaså har författarna varit noggranna med att 

deltagarna och informanterna inte ska påverkas negativt av studien. Författarna har varit 

noggranna med att inte lägga någon värdering i på vilket sätt informanterna valt att förhålla 
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sig till sina liv och sin tillvaro. Författarnas avsikt har inte varit att ”patologisera” deltagarnas 

sätt att vara, utan enbart att ta del av deras upplevelser av perfektionism och hur det påverkar 

deras psykiska hälsa.   

Framtida forskning 

  Utifrån de fynd som framkommer om att maladaptiva former av perfektionism spelar 

roll för individens psykiska hälsa, samt att perfektionism överlag verkar ha ökat sett till de 

insamlade enkäterna, krävs mer forsking för att kunna styrka resultaten ytterligare. 

Det behövs mer information kring gymnasieelevers egen upplevelse av perfektionism för att 

kunna identifiera vad det är som leder till den alltmer ökade ohälsan bland ungdomar. Detta 

för att konstatera vilka faktorer som är problemskapande och hur de kan åtgärdas. Ett fynd 

från denna studie är vikten av sociala och kulturella faktorer för vidmakthållandet av 

perfektionism. Det är av intresse att studera dessa påverkansfaktorer närmare, antingen från 

ett sociologiskt eller socialpsykologiskt perspektiv.  En enkät kan delas ut där 

gymnasieungdomar får ange vilka faktorer som de upplever ger dem ökad status och hur 

viktig statusen är för dem. Genom detta kan forskare få fram vilka faktorer som anses 

betydelsefulla och sedan studera dessa vidare i relation till vidmakthållandet av perfektionism.   

  Gällande gruppen gymnasieungdomar är det av intresse att studera denna kvantitativt. 

Gymnasieungdomar har i denna studie uppgett ett högre medelvärde gällande perfektionism 

än normpopulationen. Normpopulationen utgörs av ”high-school” ungdomar i USA. Det hade 

varit intressant att i Sverige studera en bredare population med ett större urval, där 

målgruppen inte enbart utgörs av deltagare som studerar på akademiskt förbredande program. 

Vad denna skillnad mellan normpopulationen och rådande studies population beror på skulle 

vara intressant att studera vidare. Är det så att det som tidigare ansågs vara kliniska nivåer av 

perfektionism idag är alltmer vanligt? Det som tyder på att det är så är att alltfler unga idag 

mår dåligt och framförallt kopplat till akademiskt presterande. Eller finns det en kulturell 

skillnad mellan amerikanska och svenska ungdomar? 

  Det hade varit intressant att söka ökad kunskap om perfektionism kopplat till idrott. 

Att studera om och i så fall var i skillnaden finns mellan att vara perfekt inom sin idrott eller 

att vilja vinna och vara bäst? Bakom perfektionism i relation till akademiska prestationer, 

verkar drag av tvångsmässighet och neuroticism vara styrande. 

   Status och prestige verkar spela roll för att perfektionistiska personers beteenden 

vidmakthålls. Drivkraften hos studerande individer ligger också i att inhämta framtida status 

på det yrkesmässiga planet. Här är ett möjligt studium hur mycket av belöningen som finns att 

inhämta i nuet respektive i framtiden.   
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Slutsatser 

  Resultatet från studien visar att hög grad av perfektionism, speciellt socialt orienterad, 

hör samman med upplevelser av otillräcklighet, stress och rädsla kopplat till prestationer, 

samt sorg och självkritik kopplat till misslyckanden. En viktig del av informanternas 

berättelser är hur svårigheter med gränssättning gör att de åsidosätter basala behov, vilket 

allvarligt inverkar på deras förutsättningar att ha en god psykisk hälsa. Dessa beteenden hör 

tydligt ihop med en prestationsbaserad självkänsla, där prestation blir överordnat basala 

behov. Prestationsbaserad självkänsla kan ses som en förklaringsmodell till varför maladaptiv 

perfektionism vidmakthålls, trots stort lidande hos individen.  

Ett annat viktigt resultat som framkommer är hur stor vikten av sociala faktorer för 

vidmakthållandet av perfektionism är. Hur prestationer värderas och talas om av föräldrar, 

klasskamrater och lärare är helt avgörande för utvecklandet och vildmakthållandet av 

perfektionism hos våra informanter, både gällande mer adaptiva och mer maladaptiva former 

av perfektionism.  

  De insamlade självskattningarna visar på en stor avvikelse från normpopulationen, där 

urvalspopulationen skattar betydligt högre än den amerikanska jämförelsepopulationen. 

Medelvärdet för undersökningspopulationen överskred gränsen för klinisk nivå enligt EDI-II. 

  Utifrån studiens resultat anser författarna att perfektionism inte primärt är ett 

psykologiskt ”problem” där det handlar om extrema avvikelser hos individen, utan ett 

kulturellt problem där utvecklandet av osunda former av perfektionism är en logisk 

konsekvens av vad som värderas och belönas i samhället.   
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Ta ställning till följande påståenden och ringa in det svarsalternativ som du tycker 

stämmer bäst överens med hur det är för dig. Det är frivilligt att fylla i blanketten, du 

kan avbryta när som helst.  
 

1.  Endast topprestationer duger i min familj. 

 

Alltid         Mycket ofta  Ofta   Ibland   Sällan    Aldrig 

 

 

2. Som barn ansträngde jag mig mycket för att inte göra mina föräldrar och lärare besvikna. 

 

Alltid         Mycket ofta  Ofta   Ibland   Sällan   Aldrig 

 

 

3. Jag avskyr att inte vara bäst. 

 

Alltid         Mycket ofta  Ofta   Ibland   Sällan   Aldrig 

 

 

4. Mina föräldrar har förväntat sig topprestationer av mig. 

 

Alltid        Mycket ofta      Ofta   Ibland   Sällan   Aldrig 

 

 

5. Jag känner att jag måste göra saker och ting perfekt, annars får det vara. 

 

Alltid        Mycket ofta      Ofta   Ibland   Sällan   Aldrig 

 

 

6. Jag sätter upp mycket höga mål för mig själv. 

 

Alltid        Mycket ofta      Ofta    Ibland   Sällan   Aldrig 

 

 

Jag samtycker till att delta i enkäten och förstår att alla mina svar kommer att hanteras 

konfidentiellt.  

 

Om du kan tänka dig att prata mer om de här sakerna med oss i en längre intervju, vänligen 

lämna dina kontaktuppgifter nedan: 

 

Namn och ålder: 

 

 

Telefon och e-mail: 

 

Har ni några frågor angående enkäten ni har fyllt i, eller om ni har andra frågor, är ni 

välkomna att kontakta oss. 

Martin: 076 xxx xxx 

Ann-Sofie: 073 xxx xxx 

Bilaga 1 



 
 
     

59 

 

 

Intervjufrågor 
 

Bakgrundsinformation: 
Ålder?  

Sysselsättning (vilket program)? 

Fritidsintressen? 

Hur ser din vardag ut? (Tempo, mkt uppbokat) Vad lägger du mycket tid på? 

 

Frågor: 

Vad är perfektionism för dig?  
Hur skulle du beskriva perfektionism? Hur är man om man är perfekt? 

Vad kännetecknar en perfektionistisk person? Kan du beskriva en sådan person för mig? 

Värderingar av personlighetsdraget 
Vad kan vara bra med att vara perfektionistisk som person? Kan du ge något exempel? 

Vad kan vara mindre bra med att vara perfektionistisk som person? Kan du ge något exempel? 

Hur påverkar det personen själv? Hur påverkar det andra? 

Hur du tänker dig att perfektionism utvecklas 
Hur kommer det sig att en person blir perfektionistisk? 

Perfektionism kopplat till dig 
Skulle du kalla dig själv perfektionistisk? 

(Om så); Hur länge har du upplevt att det har varit så? 

Vilken roll spelar perfektionism i ditt liv? Vad får det för konsekvenser? 

Vad gjorde att du blev perfektionistisk? 

Upplever du att du är perfektionistisk inom alla områden av ditt liv? Eller bara vissa? I så fall 

vilka? 

Undersöka krav 

Hur upplever du att nivån på dina krav är?  

Hur upplever du nivån på omgivningens krav på dig? Hur vet du att omgivningen ställer dessa 

krav? Vad tror du händer om du inte lever upp till omgivningens krav?  

Vad tycker du är de största kraven som omgivningen ställer på dig just nu? 

Hur känner du gentemot de personer som du upplever att kraven kommer ifrån? 

Ställer du högre krav än andra på dig själv? 

Kan du uppfylla dina krav? 

Upplever du att dina krav är rimliga? 

Gör dina krav det lättare för dig att nå dina mål? Eller gör dem det svårare? 

Vad händer när du inte lever upp till dina krav? Vad säger du till dig själv då? Hur känns det? 

Hur hanterar du de situationer då du inte lever upp till dina krav? 

Var kommer dina krav ifrån 
Var tror du att dina krav kommer ifrån? 

Har din kravnivå alltid sett ut som den gör? Har det skett någon förändring? I så fall när och 

vet du varför? 

Jämförelser 

Jämför du dig mycket med andra? Vad hos andra är det du jämför dig med?  

Vad gör det med dig att du jämför dig med andra?  

Jämför du dig med andra i samma utsträckning som tidigare, eller har det ändrats? Om det har 

ändrats kan du i så fall se vad det kan bero på? 

I vilken grad påverkas du 

Blir du frustrerad när du inte kan uppfylla dina krav? Exempel på en situation 

Är det svårt för dig att sänka dina krav? 
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Är det svårt för dig att inse när du har orimliga krav på dig själv? 

Hur påverkas ditt mående av din kravnivå? 

När tycker du att kravnivån du har blir ett problem för dig? 

Hur påverkar kraven hur du fungerar i vardagen? 

Känner du igen dig i att: 

Skjuta upp saker för att perfektionismen gör uppgiften ångestladdad? 

Upplever du att du inte kan sluta arbeta på saker för att de aldrig blir tillräckligt bra? 

Undviker du att göra saker för att du är rädd för att misslyckas/inte vara perfekt? 

Har du svårt att ta beslut för att du är rädd för att det inte ska blir perfekt? 

Slutligen 

Har du varit i kontakt med elevhälsa, vård eller psykolog för att du har mått dåligt psykiskt? 

Kopplat till dessa saker eller andra. Vill du berätta om vad det handlade om? 
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