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I SKUGGAN AV NARCISSISTEN  
– PERSONLIGHET OCH EMOTIONELLA ÖVERGREPP 

 
Anette Rimont 

 
Narcissistisk personlighetsstörning är enligt Siegel (2006) 
konceptuellt, kliniskt och empiriskt relaterat till övergrepp. Syftet med 
den här studien var att undersöka om det fanns någon skillnad mellan 
män och kvinnors upplevelse av emotionella övergrepp, och deras 
upplevelse av gärningsmännens narcissistiska egenskaper. Totalt 94 
personer besvarade en webbenkät som placerades ut på två olika 
relationsforum på Internet. Resultatet visade att det fanns en signifikat 
skillnad mellan män och kvinnor i deras upplevelse av 
gärningsmännens narcissistiska egenskaper. Skillnaden var däremot 
mycket liten och det finns därför anledning till att ifrågasätta resultatet. 
  

 
Då och då dyker det upp tidningsartiklar om hur vanliga psykopater är i samhället. När 
den typiska psykopaten beskrivs är egenskaperna ofta identiska med de egenskaper som 
förekommer hos den narcissistiska personlighetsstörningen. Det finns därför anledning 
att tro att dessa karaktäristiska är just de narcissistiska personlighetsdragen hos 
psykopaten. Efterforskningar på Internet visar att både män och kvinnor diskuterar 
psykopater de har eller har haft relationsproblem med. Psykopaten har kommit att bli ett 
begrepp för personer som i början av en relation uppträder enormt charmigt och 
omtänksam men som senare förvandlas till en fruktansvärt elak typ. Oavsett om 
personerna som diskuteras i dessa forum är psykopater eller har en narcissistisk 
personlighetsstörning så innebär deras beteenden helt uppenbart konsekvenser för 
människor i den närmaste omgivningen, framförallt känslomässiga. I den här studien 
avses därför att inledningsvis förklara begreppen personlighetsstörningar, narcissism, 
narcissistisk personlighetsstörning och psykopati, samt utröna vilka konsekvenser som 
just de narcissistiska egenskaperna kan ha för människor i den närmaste omgivningen. 
Därefter kommer begreppet emotionella övergrepp att behandlas. 
 
Personlighetsstörningar 
Psykisk störning har kommit att bli en övergripande beteckning på psykotiska och 
neurotiska syndrom, personlighetsstörningar, sexuella avvikelser och mental retardation 
(Egidius, 2002). En metod för att diagnostisera psykiska störningar är Diagnostic And 
Statistical Manual of Mental Disorder – DSM IV – av American Psychiatric 
Association (Weiten, 2004), en annan är The International Statistical Classification of 
Diseases (ICD-10) (Svenska Psykiatriska Föreningen, 2006), som används bland annat i 
Sverige.  
 
Personlighetsstörning är ett begrepp som kännetecknar ett sätt att fungera som individen 
själv upplever som sin egen natur men som omvärlden uppfattar som inadekvat och 
maladaptiv (Egidius, 2002). Magnavita och Carlson (2003) definierar personlighets-
störning som ett djupt rotat självbegränsat sätt att tänka, känna och uppfatta omvärlden. 
Detta resulterar ofta i problem i mellanmänskliga relationer, med den egna självkänslan 
och självuppfattningen, och ger sig ofta i uttryck i ett självdestruktivt beteendemönster. 
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Personlighetsstörningar är vanliga. Epidemiologiska undersökningar visar att omkring 
10 procent av den vuxna befolkningen har en personlighetsstörning. Svårighetsgraden 
varierar dock (Svenska Psykiatriska Föreningen, 2006). En del individer är förmögna att 
klara av sitt vardagliga liv utan alltför stora problem, medan andra har stora svårigheter. 
 
Personlighetsstörningar klassificeras i tre grupper; 1) paranoid, schizoid och schitzotyp 
personlighetsstörning, 2) antisocial, borderline, histrionisk och narcissistisk 
personlighetsstörning, 3) fobisk, osjälvständig, tvångsmässig och passiv-aggressiv 
personlighetsstörning (Egidius, 2002). Dessa tre grupper är uppdelade i kluster, där 
personlighetsstörningarna i grupp 1 delas in i klustren oro och rädsla, grupp 2 i klustren 
dramatisk och impulsiv, och grupp 3 i klustren udda och egocentrisk (Weiten, 2004). De 
fyra personlighetsstörningarna i grupp 2 har mindre gemensamt med varandra än 
personlighetsstörningarna i grupp 1 och 3. Den histrioniska och narcissistiska 
personlighetsstörningen har gemensamt att de gärna överdramatiserar allt, medan 
antisocial och borderline personlighetsstörning har ett impulsivt drag gemensamt 
(Weiten, 2004). Enligt Weiten (2004) har många kritiker hävdat att många symtom för 
personlighetstörningar och andra psykiska sjukdomar överlappar varandra, och att det 
därför är extremt svårt att fastställa en korrekt diagnos, detta har också hindrat 
forskningen inom området. 
 
Narcissim 
Begreppet narcissism använde Sigmund Freud (1856-1939) första gången 1909 i sitt 
verk om Leonardo da Vinci (Gay, 1991). Han försökte då beskriva ett tidigt stadium av 
erotisk självkärlek som han antog uppträdde mellan spädbarnets primitiva autoerotik 
och det större barnets objektkärlek: ”Han finner sina kärleksobjekt på narcissmens väg, 
då ju det grekiska myterna ger namnet Narkissos åt en yngling som ingenting behagade 
så mycket som hans egen spegelbild” (Gay, 1991, sid 291). Detta stadium uppfattade 
Freud som ett viktigt steg för barnet på väg till vuxenlivets heterosexuella kärlek, och 
han hävdade också att många människor aldrig lyckas bli fria från barndomens 
narcissistiska intresse. Freud beskrev den narcissistiska typen som den som älskar det 
han är, det han har varit och det han skulle vilja bli eller den person som har varit en del 
av honom. Men han är inte någon kuriositet eller avvikare. En viss narcissism förefaller 
finnas dold hos alla. Ordet narcissism fick därefter snabbt en vidare innebörd. På 1920-
talet användes det inte bara som en beteckning på en sexuell perversion och ett 
utvecklingsstadium, utan också som benämning på ett symptom vid psykoser och på en 
rad olika objektrelationer (Gay, 1991). 
 
Egidius (2002) beskriver begreppet narcissism som självspegling, självkärlek och 
förälskelse i den egna personen. Enligt den psykodynamiska teorin är narcissism ett 
försvar mot störningar i den tidiga bardomen i individens relationer till 
familjemedlemmar. Kognitivt känslomässig självupptagenhet anser Rhodewalt och 
Morf (1998) är själva kärnbetydelsen av begreppet narcissism. Ju högre grad av 
narcissism en person har i sin personlighet desto starkare reagerar den känslomässigt på 
personlig feedback. Enligt Rhodewalt och Morf (1998) är en narcissist en individ med 
en grandios men skör självkänsla. Han eller hon är starkt motiverad att underhålla och 
skydda sin grandiosa självkänsla. Den huvudsakliga målsättningen är att ständigt söka 
uppmärksamhet, bekräftelse och beundran från andra människor för att kunna bekräfta 
sin grandiosa självkänsla. Han eller hon har behov av att vara unik, och att ha makt 
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snarare än att uppleva intimitet. Den narcissistiska personligheten utmärks av tvära kast 
mellan självöverskattning och självförebråelser, mellan dyrkan av andra och nedlåtande 
omdömen om dem samt av då och då uppdykande känslor av meningslöshet och tomhet 
(Egidius, 2002). 
 
Studier av Rhodewalt och Morf (1998) visar att det finns ett positivt samband mellan 
självkänsla och en hälsosam narcissism. Gregg, Kumashiro, Rudich, Rusbult och 
Sedikides (2004) bekräftar att det finns ett samband mellan normal narcissism och god 
psykologisk hälsa, när narcissism är associerad med en stark självkänsla. Gregg et. al. 
(2004) menar däremot att självkänsla kan vara baserad på olika perceptioner av det egna 
jaget, och att narcissistens självkänsla snarare är baserad på perceptionen av det egna 
jagets kompetens mer än av det egna jagets egenvärde.  
 
Narcissistisk personlighetsstörning (NPD) 
En narcissistisk personlighetsstörning (Narcissistic Personality Disorder – NPD), eller 
patologisk narcissism som det också kallas för (Diamond, 2003) definieras som en 
persons överdrivna föreställningar om sin egen betydelse och storhet, fantasier om 
makt, skönhet och prestationer, oförmåga till inlevelse samt behov av uppmärksamhet 
och beundran från både andra och sig själv (Egidius, 2002). Svenska Psykiatriska 
Föreningen (2006) beskriver NPD som en person som upplevelser sig vara särskilt 
framstående och betydelsefull, som betraktar sig själv som undantagsmänniska för vilka 
vanliga regler inte gäller, har fantasier om gränslös begåvning och enastående 
framgångar, men är mycket känslig för kritik och negativa omdömen. Behovet av 
ständig uppmärksamhet och beundran från omgivningen gör att personen blir kränkt 
eller rent av förödmjukad, när omgivningen inte behandlar dem som den speciella 
person de upplever att de är. Personen är i bästa fall charmig och i sämsta fall uppblåst 
och högdragen, har ett utnyttjande förhållningssätt till andra människor och saknar 
empati. Diamond (2003) beskriver störningen som en genomträngande, lömsk, 
mänsklig ondska som har ett starkt samband med vrede. Medan Friedman och 
Schustack (2003) beskrivet NPD som extrema beteendemönster som skapar problem för 
individen själv och omgivningen. Individen kännetecknas av en självupptagenhet, 
inriktad på att dra fördelar av andra människor, och söker ständigt efter uppmärksamhet 
och erkännande från andra människor. Vanaerschot (2004) däremot menar att 
benämningen narcissistisk personlighetsstruktur egentligen är ett lämpligare begrepp än 
narcissistisk personlighetsstörning, eftersom det finns flera olika grader av störningen, 
och på grund av att det är så svårt att fastställa en korrekt diagnos. Mindre än 1 procent 
av befolkningen har NPD (Svenska Psykiatriska Föreningen, 2006). Cirka 70 procent av 
de drabbade är män, och 30 procent är kvinnor (Weiten, 2004). I kliniska populationer 
är störningen något vanligare (Svenska Psykiatriska Föreningen, 2006). 
 
Eftersom individer med NPD är extremt känsliga på positiv och negativ information om 
sig själva (Rhodewalt & Morf, 1998) är det nästan omöjligt för dem att acceptera 
skillnader i erfarenheter av dem själva och andra. De är oförmögna att leva med att inte 
förstå varandra. Erfarenheter av relationer med dessa människor är en kamp om att få 
behålla sitt eget inre liv (Vanaerschot, 2004). De är extremt beroende av självreglering 
och bekräftelser från andra människor för att kunna behålla en mer eller mindre stabil 
identitetskänsla. De idealiserar andra människor, samtidigt som de har en stark rädsla av 
att bli beroende av dem. På grund av rädslan av att bli övergiven manipulerar och 
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kontrollerar de dessa människor genom att negligera dem, bete sig destruktivt och 
nervärderande. De upplever sina egna emotioner som något som drabbar dem, som de 
inte själva äger, och omsätter dem ofta direkt till beteendereaktioner som de upplever 
som något som händer utanför dem själva. Ibland kan det till och med leda till att de 
upplever sig själva som galna, vilket är mycket skrämmande för dem (Vanaerschot, 
2004). 
 
Diamond (2003) menar att NPD har sitt ursprung i ett bristande eller traumatiskt 
föräldraskap upp till fem års ålder, under den preoedipala perioden. Förlusten eller det 
emotionella traumat under denna period ger barnet flera psykiska sår som resulterar i att 
barnet förvränger perceptioner av både sig själva och omvärlden. Detta gäller 
framförallt i den neurotiska narcissismen som Diamond (2003) menar är en pervers 
karikatyr av normal narcissism. Den startar som en normal, hälsosam infantil 
narcissism, men på grund av en fientlig, inadekvat, avvisande eller likgiltig omgivning 
under spädbarnsåldern och barndomen, blir individen så djupt sårad att han eller hon 
reagerar aggressivt. När aggressionen också blir avvisad, förnekad och kanske till och 
med bestraffad tvingas barnet att förtränga, inte bara den hälsosamma narcissismen, 
utan också den hälsosamma ilskan över att bli avvisad. Detta menar Diamond (2003) är 
grogrunden för neuroser eller psykoser. Bishop och Lane (2002) menar att NPD 
egentligen är en inlärd attityd som blir en tillflyktsort och ett försvar mot den smärta, 
skam och rädsla individen fått uppleva tidigt i livet. De menar att det handlar en förlust 
som barnet har upplevt och att det befrämjar utvecklingen av ett falskt jag. 
   
Flera forskare har försökt att identifiera personer med starka narcissistiska egenskaper i 
personlighetsinventeringar, men de verkar svåra att få grepp om. Ball (2005) menar att 
NPD är relaterat till låga värden av agreeableness-faktorn. Lynam och Widiger (2001) 
fann i sin studie att personer med NPD rapporterade sig själva via NEO Personality 
Inventory (NEO-PI–R) som aggressiva, fientliga, dvs. höga värden av neuroticism-
faktorn, och självsäkra. Quirk, Christiansen, Wagner och McNulty (2003) fann också att 
NPD-patienter beskrev sig själva som självsäkra, men också som estetiskt känsliga, men 
däremot inte som självmedvetna, fantasifulla, eller med god självkänsla eller att de bryr 
sig om andra människors välfärd. 
 
Begreppet psykopati 
Psykopati är en personlighetsstörning som innebär svårigheter att internalisera normer, 
känna medlidande med andra, leva sig in i andras situation och reaktioner, samt med en 
benägenhet för självupptagenhet och självförhärligande (Egidius, 2002). Skillnaden 
mellan NPD och psykopati är att psykopati klassas som en antisocial personlighets-
störning, som tillhör samma gruppering som NPD enligt Diagnostic And Statistical 
Manual of Mental Disorder – DSM IV – av American Psychiatric Association, men inte 
samma kluster (Weiten, 2004). Det är däremot vanligt att psykopaten har starka 
narcissistiska personlighetsdrag (Alterman et. al., 1996; Diamond, 2003). Enligt 
Diamond (2003) är skillnaden mellan en narcissistisk och antisocial personlighets-
störning en gradskillnad, den skiljer sig åt i styrka eller svaghet av vad Freud kallade för 
superego, och i hårdhet eller intensitet av tidigare traumatiska narcissistiska skador.  
 
Den typiska psykopaten beskrivs som talför, ytlig, uppblåst, arrogant, egocentrisk, 
impulsiv, samvetslös, oansvarig, falsk, manipulativ, saknar empati, har dåligt omdöme 
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och misslyckas med att lära sig av sina misstag (Cleckley 1988; Hare Harpur & Hart, 
1991). Andra kännetecken är svag beteendekontroll, beteendeproblem tidigt i livet, och 
ett antisocialt beteende i vuxen ålder. Hare, Cooke, Michie och Hart (1999) har delat in 
psykopatens personlighetsdrag i kategorierna emotionella/mellanmänskliga drag och 
socialt avvikande drag. I den första kategorin finns egenskaper som i stort sätt är 
gemensamma med narcissisten; munvig, charmig, egocentrisk, grandios, saknar ånger, 
skuldkänslor och empati, är svekfull, manipulativ och har ett flackt känsloliv. I den 
andra kategorin återfinns egenskaperna; impulsiv, bristande kontroll över beteendet, 
lättväckt aggressivitet, behov av spänning, brist på ansvarskänsla, tidiga 
beteendeproblem och ett antisocialt beteende. I den senare kategorin är det främst den 
lättväckta aggressiviteten som också finns hos narcissisten. 
 
Begreppet psykopati hade under nittonhundratalet en negativ klang av ett tillstånd som 
ansågs utsiktslöst att behandla (Egidius, 1971). En del svenska forskare ville till och 
med utplåna termen helt, och amerikanska forskare började istället använda begreppet 
sociopati för att täcka det väsentliga i psykopati, nämligen social missanpassning 
(Cleckley 1988; Egidius, 1971). Psykopatiforskningen under 1980- och 90-talet 
inriktade sig i hög grad på att studera hjärnaktiviteter med hjälp av magnetkamera och 
datortomografi (Egidius, 1971). Vissa forskare fann störningar i pannloben, andra i 
amygdalan som kan förklara uppkomsten av störningarna. Enligt Kiel, Bates, Laurens, 
Hare och Liddle (2006) kan det finnas ett samband mellan psykopati och förändringar i 
det paralimbiska systemet. Nya forskningsresultat av Larsson, Andershed och 
Lichtenstein (2006) visar också att det finns en stark genetisk påverkan av de 
psykopatiska personlighetsdimensionerna hård/okänslig och impulsiv/oansvarig, men 
inte av den grandiosa/manipulativa dimensionen. 
 
Det har under de senaste åren tillkommit flera mätinstrument som mäter psykopatiska 
personlighetsdrag, de flesta är grundade på självrapportering (Costa, McCrae, Trull & 
Useda, 1995). För närvarande anses the Psychopathy Checklist–Revised, PCL-R (Hare, 
2003) vara det bästa mätinstrumentet för att mäta psykopati. Det finns däremot studier 
som hävdar att antisociala personer faktiskt rapporterar att de är aggressiva, 
misstänksamma, listiga, och falska i NEO Personality Inventory (NEO-PI–R) (Quirk, 
Christiansen, Wagner & McNulty, 2003). De rapporterar också att de är arga, fientliga, 
impulsiva, det vill säga höga värden av neuroticism, samt att de har distans till andra 
människor och ett ointresse av andra människors välfärd, det vill säga låga värden av 
agreeableness-faktorn och conscientiousness-faktorn. 
 
Bäddat för relationsproblem 
 
 "Many people put too much emphasis on love, it seems to me." … "I don't feel the 
 way so many other people do about love." … "Other things, it seems to me, are a 
 lot more serious and important." … "Well, for instance, if a boy and a girl decide 
 to marry and unite two families so  they can own a good insurance business or a 
 big pulpwood mill" (Cleckley, 1988, sid 103). 
 
Citatet kommer från en av Cleckleys (1988) psykopatpatienter, och Cleckley (1988) 
menar att psykopaten är oförmögen att älska en annan människa, men är duktig på att 
låtsas älska. Den beskrivningen är sannolikt psykopatens narcissitsiska personlighets-
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drag. Campbell, Finkel och Fosters studier från 2002 stödjer den uppfattningen. De 
genomförde fem studier där de ställde sig frågan om uttrycket att älska sig själv leder 
till att man också älskar andra. Enligt den grekiska mytologin om narcissism ska 
kärleken till självet förhindra kärleken till andra. Campbell et. al. (2002) fann också 
mycket riktigt att narcissisten betraktade sin kärleksrelation som en källa till makt och 
kontroll, inte som en plattform till att uppleva och uttrycka engagemang. De väljer 
också ut speciella individer som kärleksobjekt, och det är framförallt individer med en 
svag självuppfattning som blir utvalda. En tidigare studie av Campbell (1999) visar på 
att narcissisten föredrar om kärlekspartnern är självorienterad snarare än orienterade till 
andra människor. Egenskaper förknippade med beundran och stora emotionella behov 
är bara viktiga om de förekommer tillsammans med andra mycket positiva egenskaper. 
Att enbart bli beundrad av en tänkbar partner är inte attraktivt. Campbell (1999) menar 
att attraktionen till en självorienterad partner beror på att narcissisten söker efter någon 
som kan förhöja och upprätthålla den egna självkänslan, och på så sätt få dem att känna 
sig betydelsefulla och socialt framgångsrika. 
 
Ständiga splittringar verkar vara en viktig aspekt i partnerrelationer där ena parten har 
NPD (Siegel, 2006). Ett stort problem är att narcissisten har ett kommunikationsmönster 
som ofta utvecklas till att bli fientligt och egocentriskt (Campbell, 1999). Den typen av 
kommunikationsstil kan förhöja narcissistens självkänsla men kan också ge negativa 
effekter på relationens utveckling. NPD är konceptuellt, kliniskt och empiriskt relaterat 
till övergrepp, och skapar en länk mellan diagnosen relationsproblem och psykisk 
störning (Siegel, 2006). Ofta tillräckligt för att kriteriet emotionell misshandel ska 
uppfyllas. Ytterligare ett incitament för relationsproblem är att narcissisten har problem 
med att be om ursäkt (Exline, Bushman, Baumeister, Campbell & Finkel, 2004). Exline 
et. al. (2004) fann i sina studier att narcissister som känner sig förolämpade visar det 
öppet, och de är mycket måna om att försvara sina rättigheter. De har en tendens att 
betrakta en ursäkt som ett allt för kostsamt och oattraktivt alternativ. Enligt Donner 
(2006) så förekommer personer med NPD ofta i svåra omvårdnadstvister. I en 
skilsmässa är han eller hon beredd att göra vad som helst för att behålla kontrollen över 
sin ex-partner och barnen. Donner (2006) uttrycker detta på följande sätt: ” …  the result 
is a desire to damage and destroy the source of pain, much as a wounded animal, 
blinded by pain, will savagely bite and chew its own injuries or attack those around it.” 
(Donner, 2006, sid 551). 
 
Det kanske största problemet i en relation med en narcissist är förmodligen narcissistens 
oförmåga till inlevelse. Detta belyser Baumeister, Bonacci, Bushman och van Dijk 
(2003) i sin studie där de undersökte samband mellan narcissism och en positiv attityd 
till våldtäkter. Resultatet visade att narcissism hos män hade ett negativt samband med 
empati för våldtäktsoffer, och ett positivt samband med att tro på våldtäktsmyter, som 
till exempel att kvinnor som säger nej till sex egentligen menar ja, eller att en kvinna 
som följer med en man hem är villig att ha sex. Baumeister et. al. (2003) fann också att 
män med starka narcissistiska personlighetsdrag var mer positiva till våldtäktsscener i 
filmer. De reagerade också mer negativt på när kvinnor gav nekande svar. Baumeister 
et. al. (2003) menar att manliga narcissister kan visa empati under vissa omständigheter 
men att de uppenbarligen inte känner empati för sexuellt trakasserade offer. De är mer 
benägna att engagera sig i sexuellt tvång, speciellt under omständigheter där de kan 



 8

rationalisera bort sitt beteende med att de blivit uppmuntrade av kvinnan, eller att 
kvinnan förolämpat dem genom att vägra dem något de vill ha eller förväntat sig att få. 
 
Det finns också samband mellan våld och narcissism (Kwong, Bartholomew, 
Henderson & Trinke, 2003). En experimentell studie av Kwong et. al. (2003) visade att 
personer med höga värden av narcissism som blev förolämpade eller kritiserade också 
visade höga värden av aggression. Ju mer deras ego blev hotat desto argare blev de. 
Resultatet tyder på att den typen av människor är mer fientliga och aggressiva. Däremot 
visade personerna i studien inte mer aggressivitet i sammanhang där de inte blev 
personligt förolämpade. Det var mot den förolämpande personen som de blev 
aggressiva mot, inte vem som helst. Det tror Kwong et. al. (2003) beror på att de i första 
hand vill bestraffa eller tillintetgöra den som har hotat deras höga tankar om sig själva. 
Det finns med andra ord en anledning att misstänka att den som lever nära en narcissist 
ofta faller offer för emotionella övergrepp, kanske även fysiska och sexuella övergrepp. 
 
Emotionella övergrepp 
I denna studie avses att lägga fokus enbart på emotionella övergrepp eftersom det 
förmodligen är den mest förekommande övergreppsformen. Emotionella övergrepp 
förekommer enskilt såväl som i samverkan med både fysiska och sexuella övergrepp. 
Samhällets fokus ligger oftast på det mest synliga, det vill säga fysiska övergrepp. 
Emotionella övergrepp hamnar ofta i skymundan och anses kanske inte som lika 
allvarligt. Övergreppsformen har också länge negligerats av forskningen beroende på att 
ämnet är så subjektivt och svårt att kvantifiera i jämförelse med fysiska övergrepp 
(Kwong et. al.2003).  
 
I engelskspråkig forskningslitteratur benämns emotionella övergrepp eller psykisk 
misshandel som emotionell abuse eller emotional maltreatment (Freyd & Goldsmith, 
2005). Psykologer som arbetar med den här typen av övergrepp brukar kalla det för 
emotionella övergrepp, emotionell misshandel, psykisk misshandel och psykiska 
övergrepp. I denna studie kommer begreppet emotionella övergrepp att användas 
eftersom Freyd och Goldsmith (2005) använder det begreppet, men det finns en 
medvetenhet om att det kan finnas en nyansskillnad mellan begreppen. 
 
Emotionella övergrepp i form av intensiv kritik, att bli kallad för fula namn, att bli 
tilltalad på ett nedlåtande sätt eller hotad kan eskalera till fysiskt våld (Samuelson & 
Campbell, 2005). Men även om hoten mot offret inte eskalerar till fysiskt våld har 
emotionella övergrepp en stor effekt på offrens perception av trygghet och risktagande. 
Hot kan utdelas både verbalt och icke-verbalt. Ett exempel på ett icke-verbalt hot är att 
slå mot en vägg, kasta saker omkring sig eller ha en hotande kroppshållning. Kvinnor 
som blivit utsatta för emotionella övergrepp i en relation med en man upplever ofta 
negativa psykologiska konsekvenser långt efter det att relationen är avslutad (Reed & 
Enright, 2006). De har ofta svårt att återhämta sig på grund av att de känner sig orättvist 
behandlade av sin före detta partner. Ett exempel på hur en kvinna kan ha upplevt 
emotionella övergrepp under sin relation är fallet: ”Marianne” 38 år, som varit gift i sex 
år och separerad från sin partner i tio år. Mariannes vardag tillsammans med sin man 
bestod av att han kritiserade, förlöjligade och hotade att skada henne. Han hade en 
svartsjuk kontroll över henne genom att kontrollera hennes klädsel, makeup och när hon 
använde telefonen med mera. Resultatet av det beteendet gav Marianne ångestkänslor, 
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depression, dålig självkänsla, beslutsvånda och posttraumatisk stress syndrom (PTS) 
(Reed & Enright, 2006). 
 
Enligt Becker-Lausen, Chinsky och Sanders (1995) kan alla typer av övergrepp ha 
förödande effekter på vissa offer, oavsett om offren är män, kvinnor eller barn. Enligt 
Freyd och Goldsmiths (2005) studie finns det en tendens att individer som har blivit 
utsatta för emotionella övergrepp under sin barndom har svårt att själva identifiera vad 
de blivit utsatta för. När de undersökte sambanden mellan alexitymi (oförmågan att 
uppleva känsloreaktioner medvetet) och olika nivåer av emotionella övergrepp framkom 
det att flertalet av studenterna i studien som hade blivit utsatta för upprepade 
emotionella övergrepp under sin barndom hade svårt att identifiera händelserna som 
emotionella övergrepp, och mycket svårt att identifiera vilka känslor de hade i samband 
med övergreppen. 
 
Emotionella övergrepp är kopplade till flera olika negativa psykosociala konsekvenser. 
Det finns bland annat ett tydligt samband mellan emotionella övergrepp på barn och 
psykologiska symptom av depressioner (Becker-Lausen et. al., 1995; Freyd & 
Goldsmith, 2005: Harkness, Bruce & Lumley, 2006), oro, störningar (Freyd & 
Goldsmith, 2005) posttraumatisk stress syndrom (PTS) (Taft, King, Murphy, Dedeyn, 
Musser, 2005) och multipel personlighetssyndrom (Dissociative Identity Disorder – 
DID) (Becker-Lausen et. al. 1995). Många offer har dessa symptom utan att vara 
medvetna om att de har blivit utsatta för emotionella övergrepp (Freyd & Goldsmith, 
2005). Problemet är också att professionella aktörer inom mental hälsovård oftast enbart 
inriktar sig på symptomen istället för att undersöka om patienterna under sin barndom 
har blivit utsatta för övergrepp. Dessa symptom kan i sin tur ge problem senare i livet 
som till exempel problem med mellanmänskliga relationer eller att återgå till att bli 
offer för nya övergrepp samt andra negativa livserfarenheter (Becker-Lausen et. al. 
1995). Enligt der Kolk (1989) kan barn som blir offer för övergrepp uppleva ett trauma 
som de som vuxna är benägna att upprepa, genom att göra illa andra människor eller att 
försätta sig själva i situationer där de blir illa behandlade.  
  
Hittills kan vi kunnat konstatera att forskningen huvudsakligen har fokuserat på 
narcissism som ett problem hos män och övergrepp som en konsekvens som oftast 
drabbar kvinnor och barn. Enligt Lewis och Sarantakos (2003) har övergrepp i hemmen 
under de fem senaste decennierna definierat förövarna som män och offret som kvinnor 
eller barn. Lewis och Sarantakos (2003) kvalitativa studie från Australien och Nya 
Zeeland visar att även män blir utsatta för övergrepp av kvinnor. Enligt Samuelson och 
Campbell (2005) har det inom litteraturen diskuterats en hel del om ömsesidiga 
övergrepp mellan intima partner, och att det numera är tydligt att både kvinnor om män 
faller offer i partnerrelationer. Amerikansk statistik från the Bureau of Justice visar 
däremot dramatiska könsskillnader. Mer än 40 procent av kvinnorna har rapporterat att 
de har blivit utsatta för övergrepp av någon form under sin livstid, medan bara 9 procent 
av männen rapporterade att de blivit utsatta för övergrepp (Bloom, Owen & Coington, 
2003). Likaså hävdar de flesta studier att män oftare är förövare och kvinnor oftare är 
offer (Samuelson & Campbell, 2005). Flera studier indikerar också att män är mer 
aggressiva och begår fler övergrepp än kvinnor. Även Diamond (2003) hävdar att män 
är mer fysiskt aggressiva. Resultatet av Kwong et. al. (2003) studie indikerar att kvinnor 
ägnar sig mer åt psykisk misshandel än män. Enligt Freyd och Goldsmith (2005) fann 
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Magdol et al. (1997) i sin studie att 95 procent av kvinnorna och 86 procent av männen 
hade blivit utsatta för någon form av verbal aggressivitet under det senaste året. 
 
Syftet med studien 
Syftet med denna studie var att undersöka eventuella skillnader mellan män och 
kvinnors upplevelse av emotionella övergrepp och gärningsmännens narcissistiska 
egenskaper. 
 
Följande hypoteser har prövats: 
H1  – Det finns en skillnad mellan män och kvinnors upplevelse av emotionella 
övergrepp. 
H2 – Det finns en skillnad mellan män och kvinnors upplevelse av gärningsmannens 
narcissistiska egenskaper. 
H0 – Det finns ingen skillnad mellan män och kvinnors upplevelse av emotionella 
övergrepp eller gärningsmännens narcissistiska egenskaper. 
 
 
 

Metod 
 
Respondenter 
I studien deltog 94 personer, varav 78 kvinnor och 16 män. Åldersfördelningen 
presenteras i figur 1.  
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Figur 1. Åldersfördelningen bland respondenterna i studien

Totalt 63 personer angav att de hade blivit utsatta för systematiska emotionella 
övergrepp av sin partner (se figur 2). Bland männen var det 62,5 % som angav partnern 
som gärningsman, bland kvinnorna var det 67,9 %. Ingen av männen angav syskon, 
däremot angav 6,3 % sin pappa och lika många sin mamma. Bland kvinnorna var det 
10,3 %, som angav att de blivit utsatta för emotionella övergrepp av sin pappa, 7,7 % av 
sin mamma, och 2,6 % av syskon. Av männen angav 12,5 % att gärningsmannen var 
någon annan, och bland kvinnorna var det 7,7 %. Av männen var det 12,5 %, det vill 
säga två respondenter, som angivit att de inte hade blivit utsatta för systematiska 
emotionella övergrepp, bland kvinnorna var det tre respondenter vilket motsvarar 3,8 % 
av kvinnorna. 
 



 11

67%

9,6% 7,4%
2,1%

8,5% 5,3%

0

10

20

30

40

50

60

70
A

nt
al

 p
ro

ce
nt

Partnern Pappan Mamman Syskon Någon annan Ingen alls

Gärningsmannens relation till offren

Figur 2. Fördelningen av personer som utsatt respondenterna i studien för 
emotionella övergrepp

 
 
Material 
Webbenkäten som användes innehöll olika påståenden som deltagarna ombads att 
gradera. För graderingen användes Likertskalan med fem skalsteg; 1- Stämmer inte alls, 
2- Stämmer ganska dåligt, 3- Neutral till påståendet, 4- Stämmer ganska bra, 5- 
Stämmer mycket bra. För att mäta typiska narcissistiska personlighetsdrag har 
beskrivningar hämtats både från Svenska psykiatriska sällskapets beskrivning av vad 
som kategoriserar NPD samt några av Hare et. al. (1999) beskrivning av psykopatiska 
egenskaper. Detta för att inte göra det helt uppenbart för respondenterna att 
undersökningen enbart avsåg att mäta de narcissistiska personlighetsdragen. Många av 
de egenskaperna som Hare et. al. (1999) använder som typiska för psykopater är samma 
som egenskaper som återfinns hos NPD, utom de egenskaper som är typiska för 
antisociala störningar, med undantag för lättväckt aggressivitet som också återfinns hos 
NPD. Totalt användes 12 olika egenskapspåståenden för att mäta NPD- och psykopat-
egenskaper, varav 4 påståenden var antisociala egenskaper, där 3 enbart finns hos 
psykopaten, medan övriga 9 egenskaper finns hos både psykopaten och NPD 
personligheten (se bilaga 1). Denna egenskapskombination har under arbetet med denna 
studie visat sig vara vanligt förekommande i checklistor i böcker, tidningsartiklar och 
webbsidor med populärvetenskapliga beskrivningar av psykopater. 
 
För att mäta emotionella övergrepp har här tagits hjälp av Freyd och Goldsmith (2005) 
beskrivningar för att kunna fastställa relevanta mätkriterier (se bilaga 1). Totalt 8 olika 
typiska emotionella övergreppsbeteenden användes i enkäten. 
 
Webbenkäten placerades ut på två olika debattforum på Internet, www.relationer.info 
och Debatt.passagen.se där forumdeltagarna ombads att besvara enkäten om de upplevt 
sig ha haft problem med en psykopat och/eller blivit utsatt för emotionella övergrepp. 
Syftet med tillvägagångssättet var att locka till sig respondenter som redan var aktiva i 
att debattera relationsproblem. 
 
För att det inte skulle vara helt tydligt för respondenterna att studien avsåg att undersöka 
könsskillnader uppgavs det att studien skulle undersöka om psykopater dras till 
människor med en viss personlighet. Därför ingick också IPIP-FFM i enkäten, som är 
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en förkortade version av NEO Five-Factor Inventory av Baird, Donnellan, Lucas och 
Oswald (2006). Enkäten besvarades anonymt.  
 
 

Resultat 
 
Eftersom det var fem respondenter som inte uppgivit någon gärningsman alls togs de 
bort. Kvar fanns 89 respondenter varav 14 män och 75 kvinnor varav samtliga angivit 
att de blivit utsatta för emotionella övergrepp. För statistisk analys användes 
statistikprogrammet SPSS version 12.0.  
 
Frågorna i webbenkäten sattes samman till olika komponenter. En indexvariabel för 
emotionella övergrepp konstruerades av 8 item (se bilaga 1, item: 5.1–5.8) som 
tillsammans hade ett Cronbach’s Alpha på ,83 (M = 29,36 SD = 7,34, N = 89). En 
indexvariabel konstruerades av enbart narcissist-egenskaper (se bilaga 1, item: 4.1, 4.2, 
4.3, 4.6, 4.7, 4.8 4.9, 4.10, 4.11). Dessa 9 item hade ett Cronbach’s Alpha på ,79 (M = 
38,24, SD = 5,79, N = 89).  
 
Efter justering av outliners gjordes två oberoende t-test för att undersöka om det fanns 
någon skillnad mellan män och kvinnor i deras upplevelser av emotionella övergrepp 
(H1), och om det finns någon skillnad mellan män och kvinnors upplevelse av 
gärningsmännens narcissistiska egenskaper (H2). 
 
Den statistiska analysen visade att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan män 
och kvinnors upplevelse av emotionella övergrepp. Det fanns däremot en signifikanta 
skillnad mellan män (M = 37,07, SD = 4,70, N = 14) och kvinnors (M = 39,47, SD = 
3,42, N = 72),  t (84) = -2,25, p = ,03) upplevelse av gärningsmännens narcissistiska 
egenskaper. Storleken på genomsnittsskillnaderna var mycket liten (eta2 = 0,06). 
 
  
 

Diskussion 
 
Enligt Siegel (2006) finns det ett samband mellan NPD och övergrepp, och att NPD är 
konceptuellt, kliniskt och empiriskt relaterat till övergrepp. Ofta tillräckligt för att 
kriteriet emotionell misshandel ska uppfyllas. Därför var syftet med denna studie att 
undersöka om det fanns någon skillnad mellan män och kvinnor i deras upplevelse av 
emotionella övergrepp, och deras upplevelse av gärningsmännens narcissistiska 
egenskaper. Resultatet visade att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan män 
och kvinnors upplevelse av emotionella övergrepp, men att det fanns en signifikant 
skillnad mellan män och kvinnors upplevelser av gärningsmännens narcissistiska 
egenskaper. Skillnaden var däremot mycket liten, endast 6 procent. 
 
Enligt Weiten (2004) är cirka 70 procent av dem som är drabbade av NPD män, och 30 
procent kvinnor. Eftersom gränsen mellan en normal, men stark narcissism, och en 
sjuklig narcissism uppenbarligen är ganska svår att dra är det troligen betydligt fler män 
och kvinnor vars narcissistiska egenskaper vållar mer eller mindre problem i 
mellanmänskliga relationer. De problem som kan uppstå behöver däremot inte uppfattas 
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som övergrepp, men om det gör det så kan det variera mellan emotionella, fysiska och 
sexuella övergrepp. Den här studien fokuserade enbart på emotionella övergrepp och det 
är möjligt att den begränsningen kan ha påverkat utfallet. Det finns till exempel 
möjlighet att det finns människor som avstått från att besvara enkäten på grund av att de 
själva inte är riktigt medvetna om att de blivit utsatta för emotionella övergrepp. Enligt 
Freyd och Goldsmiths (2005) finns det en tendens att individer som har blivit utsatta för 
emotionella övergrepp under sin barndom har svårt att själva identifiera vad de blivit 
utsatta för. Det kan vara en förklaring till varför så få av respondenterna i den här 
studien angav att de blivit utsatta för emotionella övergrepp av någon av sina föräldrar. 
En annan förklaring till att så få respondenter i den här studien har uppgivit en förälder 
som gärningsman kan bero på att de inte söker sig till den typen av forum för att 
diskutera sina problem. Det kan också tänkas att flera av dem som uppgivit sin partner 
som gärningsman lika gärna skulle ha kunnat uppge någon av sina föräldrar som 
gärningsman också om möjligheten fanns. Det går ju inte att utesluta att flera av 
respondenterna kan ha blivit utsatt för någon form av övergrepp vid flera tillfällen och 
av olika gärningsman under sin livstid.  
 
Medelvärdena för respektive mätkomponent i studien var något högre för kvinnorna än 
för männen, men eftersom den signifikanta skillnaden var så liten mellan män och 
kvinnor finns det en anledning till att förhålla sig tveksam till resultatet. Det hade varit 
mer troligt att skillnaderna skulle ligga i komponenten för emotionella övergrepp med 
tanke på att tidigare undersökningar pekar på att det är vanligare att kvinnan blir offer 
för olika former av övergrepp (Bloom, Owen & Coington, 2003, Samuelson & 
Campbell, 2005). Även om det finns forskare som ställer sig tveksamma till detta så kan 
den uppfattningen ändå påverka respondenter i en sådan här typ av undersökning till att  
ta förgivet att det är så och att det påverkar både deltagandet i undersökningen och 
eventuellt också svaren i svarsenkäten. Det kan i så fall förklara varför enkäten verkade 
tilldra sig ett större intresse bland kvinnor. Detta trots att deltagandet i de båda forumen 
på Internet gav ett intryck av en jämnare fördelning mellan män och kvinnor. Å andra 
sidan indikerar Kwong et. al. (2003) studie att kvinnor ägnar sig mer åt psykisk 
misshandel än män, och då borde rimligen fler män ha besvarat enkäten.  
 
Det faktum att alla typer av övergrepp kan ha förödande effekter på vissa offer, oavsett 
om de är män, kvinnor eller barn (Becker-Lausen, Chinsky & Sanders, 1995), och att 
barn som blir offer för övergrepp upplever ett trauma som de som vuxna är benägna att 
upprepa genom att göra illa andra människor, eller försätta sig själva i situationer där de 
blir illa behandlade (Kolk, 1999), visar att det finns behov av mer forskning. Dessutom 
har just den emotionella övergreppsformen länge negligerats inom forskningen på grund 
av att ämnet är så subjektivt och svårt att kvantifiera i jämförelse med fysiska övergrepp 
(Kwong et. al.2003). Även samhällets fokus ligger oftast på det mest synliga, det vill 
säga fysiska övergrepp, vilket gör att emotionella övergrepp ofta hamnat i skymundan. 
Trots det förmodligen den vanligaste formen av övergrepp, eftersom den typen av 
övergrepp troligen också samverkar med både fysiska och sexuella övergrepp.  
 
En tanke som dök upp under arbetet med studien var att många av de egenskaper som 
kännetecknar NPD eller psykopati lika gärna skulle kunna appliceras på en substans-
missbrukare. Det framkommer inte i denna studie vilken inverkan alkohol eller andra 
droger kan ha haft på gärningsmännens beteende. Det är en viktig faktor att ta med i den 
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här typen av studier. Det är också en faktor som inte fanns med i flertalet av 
referensstudierna som används för den här studien. Likaså saknas tidsfaktorn. Vi vet 
inte hur länge sedan offren blev utsatta för emotionella övergrepp eller om de 
fortfarande är det, inte heller i vilken omfattning de har blivit utsatta för emotionella 
övergrepp, eller om de blivit utsatta för emotionella övergrepp av flera förövare, och om 
detta påverkar respondenternas gradering av narcissistiska egenskaper hos 
gärningsmännen eller graderingen av upplevelsen av emotionella övergrepp Speciellt 
intressant för framtida forskning är därför att mer ingående försöka bedöma graden av 
emotionella övergrepp genom att undersöka i vilken omfattning offren varit utsatta för 
övergrepp, vilken typ av övergrepp och under hur lång tid, samt att undersöka om de har 
blivit utsatta för övergrepp av flera förövare under sin livstid. 
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Bilaga 1. Enkätfrågor. 

1. Kön  
1.1.  Kvinna   
1.2.  Man 
 
2. Ålder 
2.1.  15-19 år 
2.2.  20-29 år 
2.3.  30-39 år 
2.4.  40-49 år 
2.5.  50-59 år 
2.6.  60 år eller äldre 
 
3. Har någon systematiskt utsatt dig för emotionella övergrepp?  
3.1.  Min partner 
3.2.  Pappa 
3.3.  Mamma  
3.4.  Syskon 
3.5.  Någon annan 
3.6.  Ingen alls 
 
4. Om du har blivit systematiskt illa behandlad, vilka av följande egenskaper 
stämmer in på den personen som har utsatt dig för emotionella övergrepp? 
 
4.1. Munvig och charmig. 
4.2.  Saknar ånger, skuldkänslor och empati. 
4.3.  Svekfull och manipulativ. 
4.4. Impulsiv och känslokall. 
4.5.  Behov av spänning. 
4.6.  Lättväckt aggressivitet. 
4.7.  Bristande ansvarskänsla. 
4.8  Egocentrisk och grandios. Betraktar sig själv som en undantagsmänniska för vilka vanliga 
 regler inte gäller. Har stort behov av uppmärksamhet från omgivningen. 
4.9.  Mycket känslig för kritik och negativa omdömen om sig själv. 
4.10.  Utnyttjar ofta andra människor för sin egen vinnings skull. 
4.11.  Fantiserar om sin gränslösa begåvning och om sina enastående framgångar. 
4.12. Har svårt att fungerar normalt i sociala situationer. 
 
Svarsalternativ   
1 = Stämmer inte alls. 
2 = Stämmer ganska dåligt. 
3 = Neutral till påståendet. 
4 = Stämmer ganska bra. 
5 = Stämmer mycket bra. 
 
5. Har den personen behandlat dig på något av följande sätt? 
  
5.1.  Tvingat att göra saker som du inte vill. 
5.2.  Hotad verbalt eller icke-verbalt (med ord eller kroppsgester). 
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5.3.  Utsatt för kränkande kritik och blivit nervärderad. 
5.4.  Förolämpad eller förnedrad inför andra. 
5.5.  Manipulerad, t.ex. försökt vända familjemedlemmar och vänner emot dig genom lögner. 
5.6.  Kontrollerad, t.ex. vad du har på dig, vem du har pratat med m.m. 
5.7.  Hindrad, t.ex. från att träffa vänner, använda telefonen, bilen m.m. 
5.8.  Bevittnat när andra personer i den närmaste omgivningen har blivit systematiskt kränkta. 
 
Svarsalternativ   
1 = Stämmer inte alls. 
2 = Stämmer ganska dåligt. 
3 = Neutral till påståendet. 
4 = Stämmer ganska bra. 
5 = Stämmer mycket bra. 
 
6. Vilka av följande egenskaper stämmer in på dig? 
 
6.1. Det är jag som håller igång festen.    
6.2. Jag sympatiserar med andra människors känslor. 
6.3. Jag gör rutinsaker på en gång. 
6.4.  Jag har ofta humörssvängningar. 
6.5.  Jag har en livlig fantasi. 
6.6.  Jag pratar inte mycket. 
6.7.  Jag är inte intresserad av andra människors problem. 
6.8.  Jag glömmer ofta att ställa tillbaka saker på sin rätta plats.   
6.9.  Jag är oftast avspänd. 
6.10.  Jag är inte intresserad av abstrakta idéer.  
6.11.  Jag brukar prata med många olika människor när jag är på fest. 
6.12. Jag känner av andra människors känslor. 
6.13. Jag tycker om ordning. 
6.14. Jag blir lätt upprörd. 
6.15. Jag har svårt att förstå abstrakta idéer. 
6.16. Jag håller mig i bakgrunden. 
6.17.  Jag är egentligen inte intresserad av andra människor. 
6.18. Jag brukar stöka till det. 
6.19. Jag känner mig sällan deppig. 
6.20. Jag är inte bra på att fantisera. 
 
Svarsalternativ   
1 = Stämmer inte alls. 
2 = Stämmer ganska dåligt. 
3 = Neutral till påståendet. 
4 = Stämmer ganska bra. 
5 = Stämmer mycket bra. 
 


	Metod
	Webbenkäten placerades ut på två olika debattforum på Internet, www.relationer.info och Debatt.passagen.se där forumdeltagarna ombads att besvara enkäten om de upplevt sig ha haft problem med en psykopat och/eller blivit utsatt för emotionella övergrepp. Syftet med tillvägagångssättet var att locka till sig respondenter som redan var aktiva i att debattera relationsproblem.
	För att det inte skulle vara helt tydligt för respondenterna att studien avsåg att undersöka könsskillnader uppgavs det att studien skulle undersöka om psykopater dras till människor med en viss personlighet. Därför ingick också IPIP-FFM i enkäten, som är en förkortade version av NEO Five-Factor Inventory av Baird, Donnellan, Lucas och Oswald (2006). Enkäten besvarades anonymt. 

