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Sammanfattning 

Love Addiction (en besatthet av romantiska relationer) är ett fenomen som 

uppmärksammats allt mer. Denna studie undersökte om narcissism är relaterat till Love 

Addiction. Metoden som användes var ett bekvämlighetsurval N = 200 och en enkät som 

mätte Narcissism utifrån skalorna Narcissistic Admiration och Narcissistic Rivalry (NARC) 

samt kärleksberoende utifrån Love Addiction Self-Assesment Scale (LASA). Resultaten 

visade att sambandet mellan Narcissistic Rivalry och Love Addiction var signifikant (r  = 

.20), medan Narcissistic Admiration inte visade ett samband. Explorativt visade även studien 

att Love Addiction korrelerade med partner-skattning av deltagarnas översiktliga värde på 

NARC. Denna studiens resultat är användbara för vidare förståelse av hur narcissism 

uttrycker sig i samhället och hur destruktiva relationsmönster kan tolereras i högre grad av 

den som är Love Addicted. 
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Abstract 

Love Addiction (an obsession with romantic relationships) is a phenomenon that has 

received increasing attention. This study examined whether narcissism is related to Love 

Addiction. The method that we used was a convenience test N = 200 and a questionnaire 

that measured Narcissism based on the scales Narcissistic Admiration and Narcissistic 

Rivalry (NARC) and Love Addiction based on the Love Addiction Self-Assesment Scale 

(LASA). The results showed that the relationship between Narcissistic Rivalry and Love 

Addiction was significant (r = .20), while Narcissistic Admiration did not show a 

relationship. Exploratory the study also showed that Love Addiction correlated with partner 

assessment of the participants' general score on NARC. The results of this study are useful 

for a further understanding of how narcissism is expressed in society and how destructive 

patterns in relationships can be tolerated to a greater extent by the person who is addicted to 

love. 
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Inledning 

Kärlek betraktas som en naturlig del av livet och vi kan uppleva kärlek till både 

personer och objekt. Känslan av kärlek kan anses både behaglig och eftersträvansvärd. Trots 

att begreppet tenderar att ha positiva konnotationer, så innebär det inte alltid att kärlek är 

något bra. I en del fall så är kärlek ohälsosamt och kan till och med vara 

beroendeframkallande (Redcay & Simonetti, 2018). Ett beroende associeras i många fall till 

en substansrelaterad komponent, men mer sällan talar vi om beteendemässigt beroende vilket 

bland annat har varit märkbart i DSM-5, som på senare tid börjat uppmärksammas (APA, 

2013). I dagsläget diagnosticeras olika missbruk och beroendebeteende tillsammans under 

paraplybegreppet substanssyndrom utifrån DSM-5 och ICD-10 (Praktisk Medicin, 2020; 

Socialstyrelsen, 2019 ). Tillståndet bedöms och graderas hierarkiskt utifrån hur många 

kriterier individen uppfyller för att därefter klassificera ett milt till svårt substanssyndrom 

(Praktisk Medicin, 2020). Enbart patologiskt spelmissbruk erkänns vara en diagnos i DSM-5 

och ICD-10 och därför ligger andra beroendebeteenden och tillhörande missbruk utanför 

dessa distinktioner (Praktisk Medicin, 2020). 

Dock har växande bevis för likheterna mellan ett substansberoende och ett 

beteendeberoende skapat en debatt gällande kategoriseringen av dessa begrepp. DSM-5 har 

föreslagit att skapa en ny kategori ―Beroende och Relaterade Sjukdomar‖ där även icke 

substansrelaterade beroendesjukdomar ska ingå. Trots att begreppet beteendemissbruk har 

visst vetenskapligt och kliniskt heuristiskt värde, så är det fortfarande kontroversiellt och 

behöver utforskas mer (Grant et al., 2011). Ett beteendemässigt beroende kan röra sig om 

spelmissbruk, okontrollerad internetanvändning eller shopping (Redcay & Simonetti, 2018). 

Kärlek är ett av många beteendemässiga beroenden som likt övriga, kan bidra till negativa 

hälsoaspekter såsom depression eller ångest. Inte minst på grund av att ett kärleksberoende 

kan innebära att personer stannar kvar i relationer trots att de utmärks av destruktiva mönster 

(ibid.).  

Det är högst tänkbart att kärleksberoende har en koppling till narcissister (utmärks av 

grandiosa fantasier, en känsla av att vara berättigad samt ignorans för andra människor), 

eftersom det bland annat visat sig att narcissister har en tendens att använda romantiska 

relationer för att etablera, upprätthålla och öka sin sociala status och positiva självbild 

(Campbell et al., 2006; Maciantowicz & Zajenkowski, 2018). Upprätthållandet av en positiv 

självbild blir centralt i narcissistens relationer snarare än viljan att bygga närhet och intimitet 

med romantiska partners (Campbell et al., 2006). Narcissism är även kopplat till flertalet 
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svårigheter i långvariga relationer (Wurst et al., 2017). Bland annat genom att de använder 

romantiska partners som en spelpjäs (Campbell, Foster & Finkel, 2002), genom att de 

nedvärderar kärleksobjektet (Campbell, Rudish & Sedikides, 2002) samt genom att de 

använder självhävdelse på bekostnad av relationen (Sedikides et al., 2002).  

En narcissist behöver således ha en partner som är mottaglig för destruktiva 

beteenden som framträder i relationen och någon som kan spegla och acceptera narcissistens 

behov, vilket underlättas om partnern uppvisar liknande tendenser av ett kärleksberoende 

(Campbell et al., 2006). I studier har det framkommit att personer som attraheras av 

narcissister har specifika drag. Exempel på sådana drag är liknande grad av narcissism, 

sensationssökande samt ångestproblematik. Att vara sensationssökande handlar om att söka 

både positiv och negativ emotionell stimuli och de sensationssökande individerna attraheras 

därför lika mycket av hälsosam kärlek som av ohälsosam kärlek (Grosz et al., 2015; Greene 

& Krcmar, 2005; Hoffner & Levine, 2005). Ångestproblematik leder till att människor ser 

världen som konkurrenskraftig och farlig och känner på så vis ett stort behov av skydd 

(Giebel, 2013). Personlighetsdragen är alltså nära besläktade med det som kännetecknar ett 

kärleksberoende eftersom dragen kan leda till att destruktiva beteenden ursäktas i högre grad 

(Giebel, 2013). 

Kärleksberoende bör åtskiljas från sexberoende, eftersom sexberoende handlar om ett 

beroende till utförandet av sex och inte till en person. Narcissism har tidigare visat sig 

korrelera med sexberoende och trots att det finns skillnader, så är konstrukten ändå nära 

besläktade med varandra (Redcay & Simonetti, 2018; Andreassen et al., 2019). 

Kärlekberoendet kan alltså vara det som förbinder narcissisten och partnern, men där sex 

ändå kan ändå spela en viktig roll. För narcissisten kan sex användas som en självupphöjande 

funktion (Kotera & Rhodes, 2019; Andreassen et al., 2018), medan narcissistens partner 

använder sex för att stimulera deras strävan efter dopaminpåslag eller som ett verktyg för att 

dämpa ångest (Grosz et al., 2015). Sex kan användas av båda parter på grund av att de söker 

självaktualisering genom intensiva och ―gränsöverskridande‖ upplevelser, vilket är nära 

besläktat med beroendeframkallande kärlek (Andreasson et al., 2018). 

Narcissistens exploatering av relationer kan tänkas vara kopplat till ett beroende av 

kärleksrelationer, där partnern fungerar som en viktig statushöjare och verktyg för 

narcissistens fungerande självbild. Kärleksberoende kan även studeras utifrån motsatt 

angreppssätt, där partnern väljer att stanna kvar hos narcissisten trots att relationen utmärks 

av destruktiva beteenden på grund av sitt kärleksberoende. Beroendet till en kärleksrelation 

kan även vidareutveckla den positiva korrelationen som tidigare upptäckts mellan narcissism 



3 
 

och sexberoende, där det framkommit att en av anledningarna till denna koppling grundar sig 

på narcissistens behov av beundran från andra (Kotera & Rhodes, 2019). Ett liknande 

förhållande mellan narcissism och kärleksberoende är inte otänkbart med tanke på att 

narcissistens målsättning till stor del handlar om att få bekräftelse och självbeundran från 

andra människor, vilket en kärleksrelation, precis som sex, kan bidra till.  

Teori och definitioner 

Vi har valt att använda oss av Narcissistic Admiration and Rivalry Questionnaire 

(NARC) som delar upp narcissism i två positivt korrelerade dimensioner, Narcissistic 

Admiration (narcissistisk beundran) och Narcissistic Rivalry (narcissistisk rivalitet), som 

båda används för att mäta grandios narcissism (Back et al., 2013). Dimensionerna omfattar 

både individernas känslomässiga motiv, kognitiva aspekter och beteendemässiga mönster. 

Uppdelningen mellan dimensionerna utgår från hur narcissister använder olika 

interpersonella strategier för sin egen vinning. Narcissistic Admiration handlar om hur 

narcissisten framhäver och upphöjer sig själv för att öka sitt värde medan Narcissistic Rivalry 

syftar till narcissistens sätt att motverka socialt misslyckande genom att anta ett antagonistiskt 

självförsvar. Utifrån de båda dimensionerna så strävar narcissisten efter samma mål, 

nämligen att bibehålla ett grandiost själv (Back et al., 2013). NARC har visat sig vara 

användbar för att klargöra hur narcissistens beteende kan kopplas till olika romantiska 

resultat (Zeigler-Hill et al., 2020). Modellen blir därför relevant för att fånga hur de olika 

kategorierna av det narcissistiska beteendemönstret kan vara kopplat till kärleksberoende 

(Love Addiction) på olika sätt.  

Vidare har Griffiths (2005) definierat sex dimensioner som är framträdande inom alla 

former av missbruk. Dimensionerna har använts i flera studier för att bedöma andra slags 

beteendemissbruk och kan därför även appliceras på Love Addiction (Kuss et al., 2014; Csibi 

et al., 2019). Dimensionerna innefattar: upptagenhet (kärleken till en annan individ blir den 

enskilt viktigaste aspekten av personens liv och alla känslor fokuseras på kärleksobjektet); 

humörförändringar (att vara med och/eller tänka på personen används som ett sätt att hantera 

sin känslomässiga stress); tolerans (behovet av att spendera ökad tid med och/eller tänka på 

personen som de är kära i); abstinenssymptom (obehagliga känslotillstånd och/eller fysiska 

effekter uppstår när individens samvaro med kärlekspartnern plötsligt avbryts eller minskas); 

konflikt (syftar till de konflikter som uppstår interpersonellt, det vill säga till andra individer 

men även inre konflikter gällande sin kärleksaktivitet); återfall (upplever svårigheter att 
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kunna stoppa eller minska tiden med och/eller tänka på personen de älskar) (Griffiths, 2005; 

Costa et al., 2019). Dimensionerna kan ge en djupgående bild av beteendemönstret hos den 

som är kärleksberoende och kan vara till hjälp i vår diskussion för att förklara den eventuella 

korrelationen. 

 Definitioner 

 Narcissism 

 Begreppet narcissism kommer från den grekiska mytologin om Narcissus som var en 

ung man som blev kär i sin egen reflektion i vattnet (Kansi, 2003). Hans överdrivna 

självupptagenhet och besatthet av sin egen spegelbild var till slut det som ledde till hans död. 

Begreppet har sedan dess ofta används som en term för att beskriva överdriven 

självkärlek.  Narcissism är ett koncept har saknat en tydlig definition och Kansi (2003), lyfter 

fram olika sätt som begreppet har använts på. Bland annat så har begreppet används för att 

beskriva den självupptagna och individualistiska kulturen i västvärlden eller i mer extrema 

fall, för att beskriva den kliniska sjukdomen narcissistisk personlighetsstörning (NPD) 

(ibid.).  

Det är viktigt att göra en distinktion mellan två olika typer av narcissism, grandios 

och sårbar narcissism. En sårbar narcissist karaktäriseras av personlighetsdrag såsom 

hypersensitivitet, ångest, självförsvar och en känsla av osäkerhet.  Den grandiosa narcissisten 

uppvisar istället drag såsom en positiv självbild, hög självkänsla och exhibitionism 

(Maciantowicz & Zajenkowski, 2018). Ytterligare har det visat sig att grandios narcissism 

korrelerar positivt med extraversion och negativt med neuroticism medan sårbar narcissism 

korrelerar positivt med neuroticism och negativt med extraversion (Miller et al., 2011). I 

denna uppsats ligger betoningen på grandios narcissism eftersom dessa drag är mätbara i den 

allmänna populationen.  Självrapportering fungerar dessutom väl för att studera narcissism 

utifrån personlighetsdrag hos en subklinisk population, medan det hade krävts mer än en 

självskattning för att studera den kliniska populationen som lider av NPD (Kansi, 2003).  

 Beteendeberoende 

 Begreppet beroende är framförallt förknippat med missbruk av olika substanser som 

alkohol, narkotika, läkemedel eller tobak, vilket gör att beteendemissbruk ofta hamnar i 

skymundan. En stor del av förklaringen är att det idag saknas ett tydligt sätt att diagnosticera 
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beteendeberoenden (Grant et al., 2011). Den bristande uppmärksamheten börjar dock 

ifrågasättas allt mer eftersom det har konstaterats att det finns olika slags beteendemissbruk i 

samhället (Grant et al., 2011). Allt mer forskning har funnit bevis för att ett beteendemissbruk 

är ytterst likt ett substansmissbruk inom flera domäner. Däribland delas liknande genetiska 

bidrag, fenomenologi, tolerans, samsjuklighet, neurobiologiska mekanismer samt hur 

individerna som uppvisar respektive missbruk svarar på behandling (Grant et al., 2011). Ett 

beroende grundar sig i många fall på en vilja att reducera negativa tillstånd såsom ångest eller 

depression för att istället öka positiva tillstånd såsom lycka (Starcevic & Khazaal, 2017). Att 

bli beroende av olika handlingar eller aktiviteter ger individen en upplevd tröst eller fördel 

(Fisher et al., 2016).  Till följd av den orsaken uppfattas beteendet som ett nöje eller vinst till 

en början, men i takt med att frekvensen av beteendet trappas upp, förlorar individen allt mer 

kontroll över sitt beteende (Fisher et al., 2016). Individen upplever svårigheter att sluta med 

sitt beteende, trots de negativa konsekvenser som uppstår till följd av det (Grant et al., 2011). 

 Love Addiction 

Love Addiction är något som har uppmärksammats mer på senare tid på grund av att 

fenomenet har börjat lyftas i anekdotisk litteratur (Burkett & Young, 2012; Frascella et 

al., 2010).  Romantisk kärlek kan betraktas som ett naturligt beroende som aktiverar 

belöningssystemet i hjärnan, vilket inkluderar regioner som är associerade med 

substansberoende som exempelvis det ventrala tegmentområdet (VTA), svanskärnan & 

accumbens (Fisher et al., 2016).  De som lider av Love Addiction upplever det som en 

gradvis stigande sjukdom vilket kan inkludera delar som ett extremt beroende av en eller flera 

personer, ett kroniskt intresse av romans, intriger eller fantasier och ett tvångsmässigt behov 

av sex (SLAA, 1995).  

Kotera & Rhodes (2019) menar att det är viktigt att göra en skillnad på naturlig 

hälsosam kärlek och ohälsosam beroendemässig kärlek. Distinktionen dem emellan är inte 

speciellt utforskat i den vetenskapliga litteraturen. Däremot har ett beroendebeteende 

framställts som en känsla av besatthet kring ett objekt, där objektet både kan vara en person 

eller en substans (Burkett & Young, 2012). Beroendet leder till en tvångsmässig strävan efter 

objektet, oavsett de eventuella problemen och konsekvenserna med denna strävan (Frascella 

et al., 2010). Den som är Love Addicted kommer därför att betrakta kärleksobjektet som en 

besatthet trots de eventuella problem eller konsekvenser som kan uppstå av fixeringen. 

Exempelvis kan den kärleksberoende bli besatt av en individ som inte visar något intresse 
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tillbaks, eller välja att förbise varningsflaggor även om det leder till destruktiva 

konsekvenser. En person som istället har en hälsosam koppling till kärlek och romantik 

kommer att bedöma och ta hänsyn till de negativa konsekvenserna och problemen som kan 

dyka upp i samband med deras romantiska involvering (Redcay & Simonetti, 2018).  

Tidigare forskning 

Narcissism relaterat till beroende  

Substansrelaterat och icke substansrelaterat beroende har studerats i relation till den 

mörka triaden, vilket inkluderar de tre personlighetstyperna machiavellianism, psykopati 

samt narcissism (Jauk & Dieterich, 2019). I studier framgår att det föreligger en positiv 

korrelation mellan grandios narcissism och icke substansrelaterade beroenden, bland annat i 

hur individerna använder sina sociala medier och smartphone (Kircaburun et al., 2019). 

Narcissistiska tendenser kan i dagsläget tänkas expandera i samband med det allt större 

användandet av sociala medier, då drag såsom självbeundran och grandiositet främjas genom 

den typen av bekräftelse (Jauk & Dieterich, 2019). Även alkoholrelaterade problem har visat 

sig korrelera med både grandios och sårbar narcissism. Referensen lyfter fram att grandios 

narcissism förknippas med social önskvärdhet, högre alkoholkonsumtion samt en positiv syn 

på sina alkoholvanor (Welker et al., 2019). Sårbar narcissism har också visat sig ha 

kopplingar till alkoholrelaterade problem, med skillnaden att den sårbara narcissisten har 

insikt kring sina problem gällande sin alkoholkonsumtion. De har därför förmågan att 

erkänna svårigheter gällande sitt drickande, men bekännandet används snarare som en 

strategi för att vinna sympatier från omgivningen. Alkoholproblematiken hos den sårbara 

narcissisten, kan vara orsakad av den låga självkänslan som bidrar till tänkbara dilemman för 

individen, samtidigt som de negativa upplevelserna också kan vara kopplat till tidigare 

erfarenheter som inkluderat alkohol (Welker et al., 2019). 

Love Addiction 

Love Addiction har undersökts i en tidigare studie med hjälp av Love 

Addiction Self Assesment Scale (LASA) där 25-items plockats ut från ett kliniskt 

självdiagnostiserade frågeformulär. Studien använde även Love Addiction Inventory (LAI) 

som innehåller en skala på 24-items. LAI utvärderar Love Addiction utifrån en befintlig 

biopsykosocial modell (Griffiths, 2005) som definierat sex beroendedimensioner som kan 

appliceras på alla slags beteendeberoenden och missbruk (Costa et al., 2019). I 
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undersökningen gjordes två studier med ett urval på N = 663 deltagare som varit involverade 

i ett intimt förhållande under minst sex månader. Första studien inkluderade en utforskande 

faktoranalys (EFA) med 329 deltagare. Sedan gjordes en bekräftande faktoranalys (CFA) 

med 334 deltagare. Studien använde även scheman (PANAS) för att mäta positiva och 

negativa affekter. Alla sex beroendedimensionerna (upptagenhet, humörförändringar, 

tolerans, abstinenssymptom, konflikt samt återfall) och LAI´s subskalor visade sig vara 

positivt signifikant relaterade till varandra. Även LASA och negativa affekter var positivt 

korrelerade med dimensionerna (Costa et al., 2019).  

Syftet med studien var att validera och utveckla de psykometriska instrument som 

antas mäta Love Addiction (framförallt den nyare LAI men även LASA), eftersom det funnits 

oklarheter kring hur Love Addiction ska mätas och definieras. Undersökningen var 

betydelsefull för att utvärdera instrumenten och resultatet visade att alla sex dimensionerna 

och de summerade poängen för Love Addiction hade en bra intern reliabilitet i båda 

studierna. Cut-off värdena låg på intervaller mellan .76 till .95 för alla faktorer, vilket 

indikerar att LAI är ett tillförlitligt psykometriskt mätinstrument för att mäta Love Addiction. 

Resultatet utesluter emellertid inte att LASA är ett fungerande verktyg med α = .62 eftersom 

det faktiskt korrelerade med alla komponenter hos LAI (Costa et al., 2019).  

Narcissism kopplat till relationer 

Tidigare forskning har även undersökt hur narcissism kan vara kopplat till ett 

bibehållande av romantiska partners. I artikeln ―Narcissism and mate retention behaviors: 

What strategies do narcissistic individuals use to maintain their romantic relationships? 

(Zeigler-Hill et al., 2020), undersöktes sambandet med hjälp av NARC. Forskarna förväntade 

sig att Narcissistic Admiration skulle vara positivt associerat med ett förmånligt beteende 

som används av narcissister för att upprätthålla en grandios självbild, medan Narcissistic 

Rivalry antogs vara kopplat till destruktiva och antagonistiska beteenden. I första studien N = 

625 fann forskarna att Narcissistic Admiration var associerat med beteenden som används för 

att tillhandahålla förmåner medan Narcissistic Rivalry var positivt associerat till destruktiva 

och antagonistiska beteenden. Genom den andra studien N = 349, upptäckte forskarna att 

Narcissistic Admiration också var positivt korrelerat till destruktiva beteenden, men endast 

när höga nivåer av svartsjuka var närvarande. Den tredje studien N = 373, visade att både 

Narcissistic Admiration och Narcissistic Rivalry hade positiva indirekta associationer till 

destruktiva beteenden genom narcissistens fokus på status.  



8 
 

Resultatet visade att det finns en koppling mellan narcissism och en strävan mot att 

behålla partners. Strategierna som används för att uppnå detta mål, påminner om de strategier 

som narcissister använder för att bevara en grandios självbild. I artikeln framgår det att 

Narcissistic Admiration kännetecknas av ett fokus på att övertyga romantiska partners om sitt 

värde som person och partner. Narcissistic Admiration är därför associerat med positiva 

beteenden såsom en vilja att investera tid med sin partner, hängivenhet samt ett positivt 

agerande som används för att få fördelar i relationen. Dimensionen är även kopplad till 

destruktiva beteenden men enbart när en hög nivå av svartsjuka är inblandad. I motsats 

präglas Narcissistic Rivalry av att narcissisten använder sig av antagonistiska beteenden 

såsom hot, tvång eller fysisk kraft för att minska sannolikheten att romantiska partners ska 

vara otrogna eller lämna relationen. Studiens resultat tyder på att Narcissistic Rivalry är en 

blandning av den grandiosa och den sårbara narcissistens uttryck. Resultatet är också i linje 

med annan tidigare forskning som har visat att Narcissistic Rivalry är associerat med en 

tendens av att använda hotfulla strategier för att influera sina romantiska partners (Sauls et 

al., 2019), eller för att få status i ett större socialt sammanhang (Zeigler-Hill et al., 2019). 

Även om forskarna fann bevis för en positiv association mellan Narcissistic Admiration och 

beteenden som används för att tillhandahålla förmåner, så var inte denna koppling speciellt 

stor. Sambandet mellan Narcissistic Rivalry och destruktiva beteenden var också närvarande 

med en liten/mellanstor effektstorlek (Sauls et al., 2019).  
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Syfte och frågeställningar 

Syfte 

 Vi har valt att undersöka beroende kopplat till narcissism utifrån antagandet att 

narcissister är speciellt benägna att utveckla Love Addiction, på grund av deras tendens att 

använda andra människor för att uppnå självförverkligande. Vidare utgår vi från att det är 

Narcissistic Admiration i synnerhet, som står för denna relation. Att Narcissistic Admiration 

kan tänkas ha starkare koppling till Love Addiction, grundar sig i att beteendena som 

kännetecknar denna dimension (en vilja att investera tid i sin partner, hängivenhet samt 

positivt agerande), är betydligt mer positiva än de som kännetecknar Rivalry (hot, tvång eller 

fysisk kraft) (Zeigler-Hill et al., 2020). Beteendena som associeras med Narcissistic 

Admiration är därför mer strategiskt användbara för att etablera och bevara en relation, vilket 

blir högst relevant för den som är Love Addicted.  

Därtill ämnar vi även att studera huruvida deltagarens grad av narcissism kan 

korrelera med var deras partners befinner sig på LASA. Det vill säga om en högre grad av 

narcissism innebär en mer Love Addicted partner. Syftet med skattningen av partnern 

användes för att förklara en möjlig destruktiv symbios mellan parterna. Det generella syftet 

med studien är att undersöka hur beroende kan kopplas till narcissism där kärleksrelationer 

kan utgöra motiv för andra närliggande beroenden och hur dessa kan relateras till varandra. 

Inriktningen på ett beteendemissbruk kan dessutom ge ytterligare insikter om hur ett icke 

substansrelaterat beroende yttrar sig, vilket saknas i dagsläget (Grant et al., 2011). I framtida 

studier kan forskare använda vår studie för att gå djupare in på hur och varför ett 

beteendemissbruk formas och dess koppling till narcissistiska relationer. 

Frågeställning/hypotes 

Forskningshypotes: Det finns en korrelation mellan Love Addiction och narcissism. 

Alternativ hypotes 1a) Det finns en korrelation mellan Love Addiction och Narcissistic 

Admiration. 

Alternativ hypotes 1b) Det finns en korrelation mellan Love Addiction och de som är partners 

till personer som uppvisar hög grad av narcissism.  
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Metod 

Artiklar söktes upp i LUBsearch och ―peer-reviewed‖ fylldes sedan i. Sökorden som 

användes var ‖Narcissism and Addiction‖, ‖ Love Addiction‖, ‖Narcissism & Sex Addiction‖ 

samt ‖Narcissism and Relationships‖. Sökningarna gav träffar som inkluderade de valda 

konstrukten i relation till varandra men många av studierna fokuserade på beroende i relation 

till substans eller sociala medier. Därför gjordes även sökningar som enbart berörde 

‖Addiction‖ och ―Behavioral Addiction‖ för att skapa en helhetsbild av fenomenet beroende, 

och för att urskilja vad det är som kännetecknar ett beteendeberoende. Sökorden resulterade i 

flera artiklar och urvalet gjordes genom de exkluderingskrav som formandes i samband med 

vår frågeställning. Vidare utgick vi från artiklarnas namn och läste ‖abstract‖ för att urskilja 

vilka som var av intresse för vår studie.  I de utvalda artiklarna studerades även referenslistan 

vilket gav en värdefull uppsättning av artiklar.  

Deltagare 

Ett bekvämlighetsurval gjordes där enkäten skickades ut via Facebook. Enkäten 

skickades även ut via mejl till personer som befann sig i vår direkta närhet såsom den närmsta 

familjen och vänner. Målet var att få ut enkäten på ett sätt som kunde ge oss en så jämnt 

fördelad grupp som möjligt vad gäller ålder och kön och vi uppmanade därför vår omgivning 

i olika åldrar att dela enkäten vidare. Antalet deltagare var N = 200, vilket gav en bra 

marginal för eventuella bortfall. Fördelningen var 61.5% kvinnor och 38.6 % män, 

medelåldern var 38 år med en standardavvikelse på 15 (15.3). Medelvärdet för antalet 

studerande år var ungefär 3 år (2.72), med en standardavvikelse på 2 (2.25). 

Instrument 

Metoden som valdes var en kvantitativ korrelationsstudie där data samlades in via en 

enkät. Formuläret innehöll 58 frågor med tre delar för de utan partner och fyra för dem som 

svarade ‖ja‖ på frågan om de har en partner. Den första delen av formuläret inleddes med sju 

kontrollfrågor. De första var demografiska frågor om ålder, kön samt hur många år personen 

studerat på högskola/universitet. Frågorna följdes av ytterligare en fråga rörande 

relationsstatus där undersökningspersonerna kunde välja alternativen ‖singel‖ eller ‖i ett 

förhållande‖. Respondenterna fick sen skatta huruvida de ansåg sig vara i en befintlig relation 

just nu utifrån skalan 1-5 där 1= inte alls och 5= väldigt mycket. Ytterligare två frågor lades 

till varav den ena handlade om hur aktiva de är sociala medier vilket också skattades på en 
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skala från 1-5 där 1= inte alls aktiv och 5= väldigt aktiv. Sista kontrollfrågan berörde 

huruvida de använt sig av online dating och även denna skattades utifrån skalan 1-5, där 1= 

inte alls och 5= väldigt mycket.  

NARC & SINS 

 I den andra delen av enkäten användes NARC (α = .82) som mäter narcissism utifrån 

dimensionerna Narcissistic Admiration & Narcissistic Rivalry (Back et al., 2013). Utöver 

NARC adderades även en Single Item Narcissism Scale (SINS) för att jämföra om ett enda 

item kunde mäta samma sak som de 18 frågorna i NARC (Konrath et al., 2014). Denna del 

bestod alltså av 19 frågor varav 18 stycken var tagna från NARC och en från SINS. NARC 

skattades på en skala från 1-6 där 1 indikerar ‖Håller inte med alls‖ och 6 indikerar ‖Håller 

helt med‖. Exempel på frågor i denna del av enkäten var ‖Andra människor är inte värda 

något‖ och ‖ Det ger mig mycket styrka att vara en väldigt speciell person‖. I NARC-skalan 

fanns tydliga instruktioner på hur variablerna skulle kodas. Deltagarnas totala scores lades 

först ihop (OVERALL NARC) vilket bildade en helhetsbild av personens översiktliga värde 

på narcissism, men värdena separerades också utifrån de två kategorierna Narcissistic 

Admiration (α = .78) och Narcissistic Rivalry (α = .77). SINS frågan placerades sist i denna 

del av enkäten och löd ‖Till vilken grad anser du att du håller med om följande påstående: 

‖Jag är en narcissist?‖ vilket skattades på en skala från 1-10 där 1 indikerar ‖Inte så sant‖ och 

10 ‖Väldigt sant‖. 

LASA 

 I den tredje delen av enkäten mättes Love Addiction med LASA (α = .82). LASA 

består av 25 items som har utvecklats för självdiagnostisering av Love Addiction (Falango, 

2012). Mätinstrumentet används av kliniska utövare, men dess psykometriska karaktär har 

inte studerats i någon större omfattning (Costa et al., 2019). Frågorna besvarades utifrån 

svarsalternativen ‖Ja‖ eller ‖Nej‖. Exempel på frågor var ‖Har du någonsin upplevt hot mot 

din finansiella stabilitet, status eller ditt rykte i samhället på grund av en kärleksrelation‖ och 

‖Tror du på att någon kan ‖fixa‖ dig eller ‖göra saker bättre‖(se bilaga 1). LASA 

summerades där varje deltagare fick ett score för deras sammanlagda Love Addiction (SUM 

LOVE ADDICTION). 
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LASA kopplat till partnern 

Den fjärde och sista delen av enkäten uteslöt de personer som klickade i ‖nej‖ på 

frågan ‖Har du en partner?‖ eftersom syftet med denna del var att skatta sin partners Love 

Addiction. Sex frågor valdes sedan ut från LASA där deltagarna istället fick besvara dessa 

utifrån sin uppfattning av deras romantiska partner. Denna del lades till i syfte att studera om 

narcissistens romantiska partner kan kopplas till Love Addiction. För att undersöka partnerns 

Love Addiction gjordes ytterligare en kolumn där partnerns uppskattade Love Addiction 

summerades (PARTNER Love Addiction). Partnerns Love Addiction jämfördes därefter med 

deltagarnas OVERALL NARC.  

Procedur 

Undersökningen var utformad som en tvärsnittsstudie där all datainsamling gjordes 

under ett kort tidsintervall. Enkäten lades ut på Facebook och var öppen för svar under två 

dagar. Formuläret skickades även privat till personer för att uppmuntra fler att besvara 

enkäten. Efter 200 svar stängdes enkäten ner eftersom antalet kändes rimligt utifrån vår 

tidsram. Formuläret tog cirka 15-20 minuter att besvara. 

Dataanalys 

Undersökningens resultat analyserades utifrån korrelationstester som gav oss svar på 

våra tre hypoteser. Resultaten fördes över till statistikprogrammet Jamovi där deltagarnas 

grad av narcissism jämfördes med deras Love Addiction. Graden av narcissism jämförde dels 

utifrån OVERALL NARC och SINS men även utifrån de två dimensionerna Narcissistic 

Admiration och Narcissistic Rivalry. För att mäta partnerns Love Addiction, jämfördes deras 

uppskattade värde på LASA med deltagarens värde på OVERALL NARC. En enkel 

regression gjordes också där alla kontrollvariabler samt NARC jämfördes med beroende 

variabeln Love Addiction. Regressionen tillämpades för att kontrollera om någon av våra 

kontrollvariabler stod för större delen av korrelationen i Love Addiction, eller om det faktiskt 

var NARC som inverkade på resultatet.  Därför studerades främst regressionen utifrån 

standard estimate, där en större förändring av standard estimate på NARC-variabeln, skulle 

indikera att det var någon av kontrollvariablerna som påverkat resultatet.  I vår uppsats 

kommer vi att använda oss av signifikansnivån .05, där värden över detta innebär att 

forsknings hypotesen förkastas det vill säga att det finns en korrelation mellan narcissism och 



13 
 

Love Addiction. Denna nivå valdes eftersom den ger en bra kompromissande position där 

både typ I och typ II fel kan undvikas (Shaughnessy et al., 2015). 

Validitet och reliabilitet 

För att uppnå god validitet användes två färdiga skalor (NARC & LASA) som var 

utformade för att mäta konstrukten av intresse och SINS lades till som ytterligare ett 

validitetsmått för mätningen av narcissism. Trots att LASA har visat ett medelmåttigt 

alphavärde på (α = .62) i en tidigare studie, så är det viktigt att komma ihåg att alphavärdet är 

sample specifikt (Navarro & Foxcroft, 2019). Dessutom är Love Addiction ett relativt nytt 

fenomen och mer forskning kring huruvida man mäter konstruktet på bästa sätt är högst 

relevant, vilket vår studie kan bidra till.  

Frågorna i mätinstrumenten var ursprungligen på engelska och behövde 

därför översättas till svenska. Många av dem kunde översättas direkt från engelska utan större 

förändringar, vilket annars hade kunnat påverka validiteten. För att göra det på bästa sätt, 

användes en ‖back translation‖ metod som innebär att de översatta frågorna sedan översattes 

tillbaka till engelska för att försäkra oss om att vi mätte samma sak som ursprungsfrågan. 

Frågorna skickades sedan ut till både handledare och personer i vår närhet som fick se över 

frågorna så att dessa var enkla att förstå. Återkopplingen gav oss värdefulla insikter och efter 

några justeringar skickades enkäten ut. Med tanke på att det enbart var ett par frågor som var 

obligatoriska att besvara, så innebär det att en del valde att hoppa över några frågor, vilket 

kan påverka validiteten i våra resultat. Vi beslutade oss ändå för att ha så lite som möjligt 

obligatoriskt i enkäten för att värna om de etiska aspekterna. 

För att stärka reliabiliteten valde vi att inte berätta om studiens syfte i enkätens rubrik, 

vilket beslutades eftersom begreppet narcissism oftast har negativa associationer och anses 

vara omoraliskt i den sociala sfären och i samhället. Narcissism kan även associeras till 

oproportionerlig självkärlek och grandiositet, något människor sannolikt inte vill förknippas 

med. Att avslöja studiens syfte hade därför kunnat påverka våra resultat. Däremot så kan 

SINS ha påverkat tillförlitligheten i vår studie med tanke på att frågan är mer explicit. För att 

undvika påverkan, placerades frågan sist i enkätens andra del, som fokuserade på mätning av 

narcissism. Vi är dock medvetna om att frågan kan ha en inverkan på deltagarnas svar i 

resterande delar av enkäten, eftersom undersökningens syfte delvis avslöjades genom denna. 
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I en enkätstudie så finns det vidare en risk för social önskvärdhet, det vill säga att 

deltagarna fyller i enkäten på ett önskvärt sätt utifrån situationens omständigheter 

(Shaughnessy et al., 2015). För att motverka denna fallgrop så mycket som möjligt så var vi 

noga med att framhålla att svaren i enkäten var fullständigt anonyma. Förutom ovan nämnda 

aspekter så finns det även en möjlighet att människor saknar insikt kring deras egna beteende 

vilket också kan innebära en viss skevhet i deras skattning. Att vi valde att använda oss av ett 

bekvämlighetsurval, begränsar dessutom vår generaliseringsbarhet.  

Etiska överväganden 

Vid undanhållande av information är det viktigt att ge tydlig förklaring om syftet i 

efterhand (debriefing) (Svartdal, 2015). För att uppfylla kravet delades en kortare version av 

ett dark triad test ut när enkäten var ifylld. På så vis kunde deltagarna testa sig själva 

samtidigt som de fick mer information om studiens verkliga syfte. Vi är medvetna om att 

studiens syfte kan väcka negativa känslor eftersom narcissism och beroende tenderar att ha 

negativa konnotationer. Däremot fick varken deltagarna eller vi som forskare reda på några 

individuella resultat vilket kan motverka negativa känslor hos deltagarna. Vidare fanns det en 

kort introduktion överst på frågeformuläret som förklarade vad vi studerar samt att vi utför en 

studie om beteende och relationer. Ytterligare information kring etiska aspekter fanns med 

och det framgick att deltagandet var frivilligt, att de kunde avbryta när som helst, att svaren 

var anonyma samt att de enbart skulle användas i forskningssyfte (Shaughnessy et al., 2015). 
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Resultat 

I tabell 1 visas deskriptiv statistik med medelvärde (M) och standardavvikelse (SD) 

för deltagarnas kön, ålder (M = 38, SD = 15.3), antal år de studerat (M = 2.72, SD = 2.25), i 

vilken utsträckning de befinner sig i en långsiktig relation, hur aktiva de är på sociala medier 

samt om de har använt sig av online dating. Tabellen visar även deltagarnas medelvärde och 

standardavvikelse på Love Addiction, NARC och SINS. Samplet var jämnt fördelat utifrån 

kön med något fler kvinnor (M = 1.39, SD = 0.48). Vidare framgår det att det var fler som 

befann sig i en relation än att de var singlar (M = 1.63, SD = 0.48). Tabell 1 visar även att en 

majoritet befinner sig i en långsiktig relation just nu (M = 3.51, SD = 1.82). Angående 

aktivitet på sociala medier så har de flesta skattat sig i mitten vilket kan utläsas som att de är 

relativt aktiva användare (M = 3.12, SD = 1.14). Vad gäller online dating så var medelvärdet 

förhållandevis lågt (M = 2.22, SD = 1.38). De flesta menar alltså att de inte använt sig av 

online dating vilket känns rimligt utifrån skattningen på frågan som behandlar deras 

relationsstatus. Det fanns höga medelvärden för deltagarnas Love Addiction (M  = 6.13, SD = 

4.46), medan medelvärdet för partnerns Love Addiction var betydligt lägre (M = 1.85, SD = 

1.50). Det sammanlagda värdet på narcissism (OVERALL NARC), hade ett högre 

medelvärde (M  = 50.5,  SD = 11.5) än SINS (M = 2.37, SD = 1.87). Tabellen visar även att 

Narcissistic Admiration (M = 3.53, SD = 0.76) har ett större medelvärde än Narcissistic 

Rivalry (M = 2.09, SD = 0.78 ).  
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Undersökningens mål var att se om det fanns en korrelation mellan Love Addiction 

och NARC, men även att studera Love Addiction utifrån dimensionerna Narcissistic 

Admiration och Narcissistic Rivalry.  Vidare studerades även sambandet mellan narcissistens 

partner och Love Addiction. Tabell 2 visar en korrelationsmatris över dessa variabler.  

Finns det en korrelation mellan Love Addiction och narcissism? 

En stark korrelation mellan SINS och NARC visas, vilket innebär att det finns ett 

samband mellan dessa två mätinstrument (r  = .54). I resultatet framgår att det existerar en 

korrelation mellan Love Addiction och OVERALL NARC (r  = .18). Liknande korrelation är 

framträdande vad gäller SINS r  = .17. Relationen mellan Love Addiction och narcissism är 

alltså svag (r  = .18), men fortfarande befintlig. 

  Tabell 1. 

Deskriptiv statistik över kontrollvariabler/variabler. 

 M   SD 

1. Juridiskt kön 1.39 0.48 

2. Ålder 38.1 15.3 

3. Antal år på 

högskola/universitet 

2.75 2.25 

4. Beskriver du dig som 

singel/i ett förhållande? 

1.63 0.48 

5. I vilken utsträckning är du i 

en långsiktig relation just 

nu? 

3.51 1.82 

6. Hur aktiv är du på sociala 

medier? 

3.12 1.14 

7. Har du använt dig av online 

dating? 

2.22 1.38 

8. LOVE ADDICTION 6.13 4.46 

9. SINS 2.37 1.87 

10. OVERALL NARC 50.5 11.5 

11. Narcissistic rivalry 2.09 0.76 

12. Narcissistic admiration 3.53 0.78 

13. Partner Love Addiction 1.85 1.50 
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Hur ser sambandet ut mellan Love Addiction & Narcissistic Admiration?  

Utifrån vår alternativa hypotes 1a, så framkom ett annorlunda resultat än det vi först 

trott. Vår hypotes var att det skulle finnas en korrelation mellan Love Addiction och 

Narcissistic Admiration, vilket inte var signifikant (r  = .10). Enligt tabell 2 framgår istället 

en korrelation mellan Love Addiction och Narcissistic Rivalry (r  = .20). Det värdet visar 

dessutom att Narcissistic Rivalry står för en stor del av korrelationen mellan OVERALL 

NARC och Love Addiction.    

Är narcissistens partner Love Addicted? 

För den alternativa hypotesen 1b jämfördes respondenternas värde på OVERALL NARC 

med deras uppskattning av deras partners Love Addiction. Resultatet visade att ju högre 

värde respondenten hade på OVERALL NARC, desto mer Love Addicted ansågs också deras 

partner vara (r = .32).  

Tabell 2. 

 Korrelationsmatris över studiens variabler 

 

 LOVE 

ADDICTION 

OVERALL 

NARC 

SINS Narcissistic 

Rivalry 

Narcissistic 

Admiration 

 PARTNER 

Love      

Addiction 

Sum LOVE 

ADDICTION —           

  —           

OVERALL 

NARC 
.18 —         

          

SINS .17 .53 —       

  

Narcissistic  

Rivalry 
.20 .82 .53 —     

  

Narcissistic 

Admiration 
.10 .83 .35 .36 —   

  

PARTNER 

Love 

Addiction 

.13 .31 .29 .29 .24 — 

Note. Alla korrelationer över .14 är signifikanta. 
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Vidare gjordes en regression där alla kontrollvariabler samt OVERALL NARC 

jämfördes med beroende variabeln Love Addiction. Syftet var att undersöka om det var 

narcissism som bidrog till sambandet med Love Addiction eller om någon av kontroll 

variablerna påverkade resultatet. Genom regressionen blev det tydligt att OVERALL NARC 

var det som stod för större delen av korrelationen t = 2.75 p = <0.05. (Standard estimate 

ändrades från β = .19 till β=.20). Av kontrollvariablerna var det kön som hade störst påverkan 

t = .90, men resultatet var inte signifikant p = >.05. 

Note.  β = standardiserad regressionskoefficient. 

  

Tabell 3. 

 Linjär regression över kontroll variablerna.   

Prediktor B SE T p β 

Intercept 6.43 2.82 2.28 0.02  

OVERALL NARQ 0.07 0.02 2.75 0.00 0.20 

Ålder -0.02 0.02 -0.89 0.37 -0.06 

Antal år på högskola/ universitet -0.22 0.14 -1.56 0.11 -0.11 

Beskriver du dig som singel/förhållande  -2.52 1.98 -1.27 0.20 -0.27 

I vilken utsträckning är du i en långsiktig relation just nu? 0.27 0.52 0.52 0.59 0.11 

Hur aktiv är du på sociala medier? 0.16 0.32 0.50 0.61 0.04 

Har du använt dig av online dating? 0.39 0.28 1.39 0.16 0.12 

Juridiskt kön  -0.70 0.78 -0.90 0.36 -0.07 
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Diskussion 

Denna studie ämnade undersöka beroende kopplat till narcissism med fokus på Love 

Addiction. Vi fann ett samband mellan Love Addiction och narcissism där det främst var 

dimensionen Narcissistic Rivalry som korrelerade med Love Addiction. Upptäckten var 

motsägande till vår alternativa hypotes 1a, eftersom vi antog att det skulle finnas en starkare 

korrelation mellan Love Addiction och Narcissistic Admiration. Vi ansåg även att det var 

meningsfullt att utforska narcissistens partners Love Addiction (alternativ hypotes 1b), vilket 

visade sig ha starkast korrelation till Love Addiction.  

Narcissistic Rivalry och dess koppling till kärleksberoende 

I den alternativa hypotesen 1a, utgick vi från att Narcissistic Admiration skulle ha en 

starkare korrelation med Love Addiction än Narcissistic Rivalry. Antagandet grundades i 

tanken om att beteendena som associeras med Narcissistic Admiration (en vilja av att 

investera tid i sin partner, hängivenhet samt positivt agerande som används för att få fördelar 

i relationen), kan nyttjas för att manipulera sin partner till att beundra och stanna kvar hos 

narcissisten längre eftersom narcissistens positiva egenskaper framhävs. 

 Narcissistic Admiration tenderar att associeras med positiva attribut såsom hög 

självkänsla, hög status, en sund typ av avund samt en styrande form av beteende i deras 

interpersonella relationer (Back et al., 2013; Zeigler-Hill et al., 2019). Narcissistic Rivalry 

länkas motsatsvis ihop med negativa tillstånd såsom en instabil självkänsla, en upplevelse av 

att ha låg status, en elak typ av avund samt ett fientligt beteende i interpersonella relationer 

(Back et al., 2013; Zeigler-Hill et al., 2019). Med tanke på att ett beroendebeteende i många 

fall handlar om en önskan att reducera negativa tillstånd, så är det vid närmare eftertanke inte 

speciellt förvånansvärt att det var Narcissistic Rivalry som korrelerade med Love Addiction 

och inte Narcissistic Admiration (Starcevic & Khazaal, 2017).  De negativa tillstånden som 

associeras med Narcissistic Rivalry upplevs betydligt mer sammankopplat med ett 

utvecklande av ett beroende i jämförelse med de positiva attribut som kännetecknar 

Narcissistic Admiration. Att Narcissistic Rivalry dessutom framställs som en blandning av 

den grandiosa och den sårbara narcissistens uttryck (Zeigler-Hill et al., 2020), kan ytterligare 

förklara hur de mer neurotiska tendenserna hos den sårbara narcissisten, spelar in och bidrar 

till flyktmässigt beroende av en partner.  
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Beroendet kan för narcissisten tänkas bidra till självförsvarande antagonistiska 

strategier som används i syfte att bevara en partners intresse och beundran (Wurst et al., 

2017). Strategierna kan leda till att partnern känner sig förminskad vilket i sin tur kan 

innebära ett förhöjt (upplevt) värde hos narcissisten. I samband med att narcissistens status 

höjs, så betraktar även partnern narcissisten som mer värdefull, eftersom de själva känner sig 

värdelösa i jämförelse. Det antagonistiska beteendemönstret används alltså både för att stärka 

sin maktposition men även för att bibehålla partnerns intresse, vilket stämmer med tidigare 

forskning (Kajonius et al., 2015; Sauls et al., 2019; Zeigler-Hill et al., 2019).  

Fortsättningsvis så har Narcissistic Rivalry visat sig vara mer kopplat till långsiktiga 

romantiska problem till skillnad från Narcissistic Admiration som är mer relaterat till 

kortsiktiga romantiska relationer (Wurst et al., 2017). Utifrån vårt sample framkom det att en 

majoritet av deltagarna skattade sig som involverade i en långsiktig relation just nu. De 

beroendemässiga komponenterna kan rimligen kopplas ihop med mer långsiktiga 

relationsproblem där maladaptiva mönster gör sig närvarande i högre grad. Narcissistic 

Admiration kan därför vara den komponent som fångar in partnern medan Narcissistic 

Rivalry är det som används för att hålla kvar partnern. De två dimensionerna kan därför 

tänkas interagera med varandra, där den ena strategin måste användas för att den andra ska 

fungera. Denna interaktion framgick dock inte av vårt resultat.  

Partnern är Love Addicted 

Skattningen av partnerns Love Addiction är en av de starkare korrelationerna som 

framkommit av vår studie vilket indikerar att det inte bara är narcissisten som är Love 

Addicted, utan framförallt deras partner (r = .32). Med utgångspunkt i det som kännetecknar 

Love Addiction (exempelvis kärleksobjektet blir en besatthet och problem samt konsekvenser 

i relationen förbises), så känns det högst troligt med tanke på de antagonistiska strategierna 

som partnern får utstå. En kärleksrelation kan vidare dölja de projicerande medlen som 

narcissisten använder gentemot partnern, där dessa kan tänkas ursäktas i högre grad av den 

som känner kärlek för narcissisten (Redcay & Simonetti, 2018). Partnern kan på så vis anses 

vara en viktig komponent för narcissistens självkänsla, dels eftersom partnern finns där och 

speglar narcissisten, men också för att partnern används som ett självupphöjande objekt.  

Det har även visat sig att narcissistens partner anammar delar av det beteendemönster 

som narcissisten uppvisar, vilket har varit närvarande för både Narcissistic Admiration och 
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Narcissistic Rivalry (Sauls et al., 2019). Genom att partnern utsätter narcissisten för samma 

strategier, uppstår ett samspel i relationen och beteendena kan tänkas ursäktas och 

normaliseras. Att narcissister dessutom söker sig till personer med liknande grad av 

narcissism som de själva har bekräftar en sådan möjlig symbios ytterligare (Grosz et al., 

2015). 

En viktig del av Love Addiction är att kärleksrelationer betraktas som magiska, vilket 

innefattar känslan att relationen kan hjälpa till att övervinna alla känslomässiga hinder 

(Sussman, 2010). Denna syn på kärlek kan därför anses grunda sig i en flykt från sig själv 

och sina känslor, vilket innebär en upplevelse av att rädda den andra parten, eller att partner 

blir räddaren. I partnerns fall kan det innebära att det är bättre att ha någon vid sin sida än att 

inte ha någon alls och denna rädsla används för att ursäkta det destruktiva beteendet som 

narcissisten utsätter personen för. Fraser som kan indikera Love Addiction är exempelvis: 

―Jag kan inte leva utan dig‖ (Timmreck, 1990; Wolfe, 2000), eller ―Du gör mig hel‖ 

(Sussman, 2010). Fraserna förstärker argumenten ovan och påvisar återigen att relationen 

anses vara nödvändig för ens existens, snarare än ett komplement till ett redan fullständigt liv 

vilket således kan förklara varför denna person är utvald av narcissisten. Liknande frågor kan 

återfinnas i LASA. I den fjärde delen av vår enkät där deltagarna fick skatta sin partner 

användes bland annat frågan ―Tror du att din partner flyr från livets problem genom er 

relation?‖.  

Narcissistiska relationens beroendecykel utifrån Griffiths dimensioner 

Studiens resultat kan kopplas till Griffiths (2005) sex dimensioner som är 

framträdande hos de som har ett beroende. När en individ är Love Addicted domineras 

tankar, känslor och beteenden av en upptagenhet av sitt kärleksobjekt. 

Upptagenheten  (kärleken till en individ är enskilt den viktigaste aspekten av personens liv 

och alla känslor blir inriktade på personen är kär i) kan för narcissisten yttra sig genom att 

partnern tillskrivs rollen av att vara en befriare (Griffiths, 2005). Att vara en befriare kan i 

detta fall handla om att partnern fungerar som ett emotionellt slagträ genom att narcissisten 

projicerar sin inre frustration på partnern, men det kan likväl handla om att personen poseras 

som en accessoar eller social statushöjare för narcissistens vinning (Wurst et al., 2017; Sauls 

et al., 2019). För partnern kan upptagenheten baseras på en idealiserad fantasi om att vara 

älskad och uppleva stor kärlek.  
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Humörförändringar (att vara med och/eller tänka på personen används som ett sätt att 

hantera känslomässig stress) kan kopplas till båda parter, där relationen kan tänkas användas 

som en form av självmedicinering från psykisk instabilitet (Grosz et al., 2015; Maciantowicz 

& Zajenkowski, 2018). Kärleken till en annan person ger ett rus och relationen blir det 

primära vilket ger en distraktion från individens egna problem (Griffiths, 2005). Partnern kan 

förutom det som nämns ovan, använda narcissisten för att stabilisera sitt behov av att känna 

intensiva känslor som kan ge dopaminpåslag (Grosz et al., 2015). Sensationssökandet hos 

partnern kan bland annat tillfredsställas i relationen genom de konflikter (syftar till de 

konflikter som uppstår interpersonellt, det vill säga till andra individer men även inre 

konflikter gällande kärleksaktiviteten) som gör sig gällande i relationen på grund av 

narcissistens antagonistiska sätt att vara (Sauls et al., 2019; Zeigler-Hill et al., 2019). Även 

om konflikterna kan leda till tillfredsställelse hos partnern, så kan de också leda till insikter 

hos båda parter om att det upplevs en viss problematik i relationen (Griffiths, 2005).  

Abstinenssymtomen (obehagliga känslotillstånd och/eller fysiska effekter uppstår när 

individens samvaro med kärlekspartnern plötsligt avbryts eller minskas) kan framträda 

genom att personernas Love Addiction upplevs som en gradvis stigande sjukdom där 

personerna känner ett ökat beroende av varandra (SLAA, 1995). Det växande beroendet kan i 

sin tur leda till en irritation när individerna upplever att de inte får ut det som önskas av 

relationen eller när den andra parten inte går att kontrollera. Partnern till den som är Love 

Addicted kan således tänkas betraktas som en förlängning av dem själva snarare än som en 

egen individ vilket leder till känslor av frustration när partnern inte tillfredsställer 

önskningarna (Sussman, 2010). Å andra sidan kan abstinenssymptomen bidra till motsatt 

effekt, det vill säga att personen som är Love Addicted är redo att göra vad som helst för att 

behålla kärleken eller den beundran som partnern ger (Campbell et al., 2006; Frascella et al., 

2010). Med tiden blir abstinensen och känslan av desperation värre, eftersom beroendet 

kommer att leda till ökad tolerans (behovet av att spendera ökad tid med och/eller tänka på 

personen som de är kära i). Det kommer alltså att krävas mer från båda parter för att de ska 

känna sig stimulerade i relationen. För narcissisten kan det innebära utövande av mer 

påtagliga antagonistiska strategier, medan partnerns tolerans kan handla om att dessa 

normaliseras i högre grad än tidigare genom att strategierna numera förknippas med passion 

och kärlek (Reynaud et al., 2010).  

Likt beroende överlag så kan även Love Addiction innebära återfall (upplever 

svårigheter att stoppa eller minska tiden med och/eller tänka på personen de är beroende av), 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5378292/#R51


23 
 

vilket kan yttra sig i att både narcissisten och partnern försöker att avsluta eller dra ner på 

beroendet, men misslyckas på grund av deras Love Addiction (Frascella et al., 2010). Det kan 

även handla om att de går in i en ny relation som uppvisar liknande mönster som den 

föregående (Sussman, 2010). Mönstret upplevs numera som en trygghet eftersom det är 

invant och förknippat med kärlek och flykt  (Sussman, 2010). Relationen blir en stabilitet att 

falla tillbaka på när man upplever turbulens i sitt liv, vilket exempelvis kan handla om inre 

konflikter eller abstinens efter emotionell stimulering (Timmreck, 1990; Wolfe, 2000). 

Studiens begränsningar 

 Ett bekvämlighetsurval kan inte ge samma normalfördelning som ett slumpmässigt 

urval och resultatet kommer därför inte att överensstämma med populationen (Shaughnessy 

et al., 2015). Metoden är ändå mest lämpad på grund av tidsaspekt och rådande 

omständigheter (Covid-19). Trots begränsningarna som uppstår i ett bekvämlighetsurval så 

tror vi att vårt resultat kan ge nya insikter och att en eventuell replikation kan användas för 

öka reliabiliteten och validiteten i våra fynd. Våra resultat kan till viss del generaliseras till 

populationen på grund av det relativt stora urvalet N = 200. Det bör också tilläggas att 

partnerns Love Addiction skattades av en andra part (respondenten). På så vis så kan 

resultatet vad gäller narcissistens partners Love Addiction likväl vara kopplat till 

narcissistens mer grandiosa självbild, vilket kan leda till en önskan om att partnern ska vara 

beroende av dem. Framtida forskning kan med fördel fortsätta undersöka denna korrelation 

och låta partnern skatta sitt eget kärleksberoende, för att motverka en sådan möjlig 

felmarginal.  

Generell diskussion 

Resultatet visar alltså att både de med hög grad av Narcissistic Rivalry och deras 

partner är Love Addicted, fast till olika grad. Det är tänkbart att bådas Love Addiction 

grundar sig i samma basala problematik, nämligen låg självkänsla. En romantisk involvering 

används för att fly från denna djupare inre svårighet, där personerna använder något olika 

angreppssätt för att behålla partnerns intresse och kärlek. Partnerns Love Addiction kan 

tänkas ursäkta narcissistens antagonistiska beteendemönster på grund av personens besatthet 

av kärlek. Narcissisten använder i motsats ett mer försvarande angreppssätt där fokus hamnar 

på att förminska partnern, vilket kan reducera risken att partnern lämnar relationen. Likheten 

blir att båda lider av ett beroende som skapar ett reproducerande destruktivt mönster som 
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ursäktas av båda parter på grund av deras underliggande besatthet. För partnern kan denna 

besatthet handla om kärlek medan det för narcissisten kan handla om beundran. Båda 

personernas Love Addiction kan således vara en viktig komponent för upprätthållandet av 

relationen. Genom vår studie framgår det att Love Addiction är ett viktigt fenomen som kan 

förklara ohälsosam kärlek, vilket likt annat beroende, kan leda till allvarliga konsekvenser för 

den som upplever det.  
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Bilaga 1   

Frågeformulär: Relationer och beteende 

I denna studie ämnar vi att undersöka mänskligt beteende och relationer. Din 

medverkan är helt frivillig och du kan avsluta studien precis när du vill. Dina svar kommer att 

vara anonyma och dina uppgifter behandlas konfidentiellt. Enkäten kommer enbart att 

användas i forskningssyfte och tar ungefär 15-20 minuter att besvara och består av 3 delar, 

eventuellt fyra för dig som har en partner. Om du fullföljer enkäten så finns det ett test på 

slutet där du kan få ditt resultat direkt!  

Del 1 

1. Juridiskt ön 

2. Ålder 

3. Antal år på högskola/universitet 

4. Beskriver du dig som singel  (   ) eller i förhållande (   )  

5. I vilken utsträckning är du i en långsiktig relation nu? 

6. Hur aktiv är du på sociala medier?  

7. Har du använt dig av online dating?  

 

Del 2 

1. Jag är bra  

2. Jag kommer att bli känd någon dag  

3. jag visar andra hur speciell jag är  

4. Jag blir irriterad om någon annan person stjäler uppmärksamhet från mig  

5. Jag njuter av framgång väldigt mycket  

6. Jag njuter av mina fienders misslyckanden i hemlighet  

7. Jag kan för det mesta få människor att rikta deras uppmärksamhet till mig i 

konversationer  

8. Jag förtjänar att betraktas som en bra person  

9. Jag vill att mina fiender ska misslyckas  

10. Jag gillar när en annan person är underordnad mig  

11. Jag blir irriterad om jag blir kritiserad  

12. Jag klarar knappt av när en annan person är centrum för uppmärksamhet i en situation  

13. De flesta människorna kommer inte att uppnå något  
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14. Andra människor är inte värda något  

15. Det ger mig mycket styrka att vara en väldigt speciell person  

16. Jag klarar av att vara mittpunkten med mina fantastiska egenskaper  

17. De flesta människorna är förlorare på något sätt  

18. För det mesta, så är jag väldigt skicklig på att hantera andra människor  

19. "Till vilken grad anser du att du håller med om detta påstående: jag är en narcissist? 

Del 3 

1. Har du någonsin försökt kontrollera hur ofta du kan träffa någon på ett romantiskt 

sätt? 

2. Blir du någonsin ‖hög‖ på romans, fantasier eller intriger ? 

3. Känner du en desperation eller ängslighet när du är ifrån din romantiska eller sexuella 

partner? 

4. Tror du att en romantisk relation kommer att göra ditt liv mer hanterbart? 

5. Är du oförmögen att sluta träffa en specifik person även fast du vet att det är 

destruktivt för dig? 

6. Har du svårigheter att vara ensam? 

7. Känner du att livet hade haft lite eller ingen mening utan en kärleksrelation? 

8. Ersätter du avslutade relationer omedelbart med en annan? 

9. Känner u att u har ett mönster av att upprepa dåliga relationer? 

10. Är det enklare för dig att hantera eller fly från livets problem genom att du riktar 

uppmärksamhet mot ditt förhållande? 

11. Kommer du på dig själv med att flirta eller sexualisera någon även fast du inte menar 

det? 

12. Finner du någonsin dig själv i relationer som du är oförmögen att lämna? 

13. Upplever du att du inte vill att någon ska veta om dina sexuella eller romantiska 

fantasier? 

14. Har du haft sex med någon för att denna person ska gilla eller älska dig mer? 

15. Ger du löften till dig själv angående ditt sexuella eller romantiska beteende som du 

upplever att du inte kan följa? 

16. Tror du på att någon annan kan ‖fixa‖ dig eller ‖göra saker bättre‖? 

17. Känner du att du inte ‖är vid liv‖ om du inte är med din sexuella/romantiska partner? 

18. Har du någonsin upplevt hot mot din finansiella stabilitet, status eller ditt rykte i 

samhället på grund av en kärleksrelation? 

19. Tror du att problemen som uppstår i ditt kärleksliv är ett resultat av att du fortsätter 

vara med ‖fel‖ person? 

20. Känner du ofta en omedelbar närhet och kontakt med människor som du precis har 

träffat? 

21. Har du ett behov av att ha sex, eller vara kär för att känna dig som ‖en riktig man eller 

kvinna‖? 

22. Är du oförmögen att koncentrera dig på andra delar av ditt liv på grund av romantiska 

tankar eller känslor som du har kring en annan person? 
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23. Har du någonsin önskat att du kunde stoppa eller kontrollera dina sexuella eller 

romantiska aktiviteter under en viss tidsperiod? 

24. Känner du att ditt liv är svårt att hantera på grund av ditt överdrivna relationsbehov? 

25. Har du någonsin tänkt att du hade kunnat göra mer av ditt liv om du inte var så 

fokuserad på det sexuella eller romantiska? 

Del 4 

1. Skulle du säga att din partner blir hög på romans, fantasier eller intriger?  

2. Upplever du att din partner känner desperation eller ängslighet när du är borta?  

3. Skulle du säga att din partner har svårigheter vad gäller att vara ensam?  

4. Tror du att din partner flyr från livets problem genom er relation?  

5. Upplever du att din partner har ett behov av att ha sex eller av att vara kär för att 

känna sig som ―en riktig man eller kvinna‖?  

6. Tror du att din partner känner att han eller hon hade kunnat göra mer av sitt liv om 

hen inte var så fokuserad på det sexuella eller romantiska?  

 


