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Inom den nordiska och internationella ungdoms- och kulturforskningen 
har den teoretiska diskussionen om narcissism och den narcissistiska 
personlighetstypen intagit en central position.1 Termen narcissism har 
ofta använts för att beskriva en för konsumtionssamhället typisk per-
sonlighetstyp som präglas av egoism, självupptagenhet, individualism 
och relationssvårigheter. Framväxten av den narcissistiska personlig-
hetstypen har relaterats till en betydande fragmentering av den moderna 
kulturen och en upplösning av alla värden.2 

Som alla känner till präglas ungdomsåren av mer eller mindre dra-
matiska förändringar av identiteten och självbilden. I ljuset av det 
förflutna värderar och omvärderar ungdomar sin livssituation, sina 
framtidsplaner, relationer etc. Ungdomsåren har beskrivits i termer av 
en andra individuation, ett socialt moratorium, en krisperiod, en över-
gångsfas etc. De ökade kraven på självpresentation och strävan efter en 
perfekt kropp sätter stor press på de individer som genomgår denna 
utvecklingsfas. Samtidigt som deras egen identitetsuppfattning vacklar 
och präglas av en drastisk och bitvis stormig utveckling måste ung-
domar orientera sig i en värld där sociala och kulturella markörer 
ständigt ”flyter” och förändras. En stor del av det som beskrivs som 
tecken på narcissistiska störningar kan kanske tolkas i termer av 
anpassningsstrategier i en allt mer komplex värld.3 

           
1 Se Ziehe (1975 och 1982/1984), Lasch (1978/1982), Fornäs m fl (1984/1991), 
Fornäs (1991) och Ramström (1991). 
2 Lasch (1978/1982) och Featherstone (1991a). 
3 Georg Simmel (1903/1981) har beskrivit hur individer använder olika typer av 
strategier för att anpassa sig till den framväxande ”moderniteten”. Han nämner 
bland annat den blasé attityd som bär stora likheter med vissa narcissistiska 
mekanismer. 
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Inom ungdomskulturforskningen har Thomas Ziehe lyft fram de 
positiva dragen i den narcissistiska personligheten: den ökade sub-
jektiva känsligheten för signaler från andra och det ökade kravet på 
subjektivering (Ziehe 1989). Ziehes ambivalenta, men i jämförelse med 
vissa tidigare ansatser mer ”positiva” tolkning av de narcissistiska 
tendenserna i samhället har kritiserats av Ramström (1991), som utifrån 
ett psykiatriskt perspektiv betonar vikten av att skilja mellan normal 
och patologisk narcissism. Enligt Ramström uppvisar den narcissistiskt 
störde individen snarare en oförmåga att identifiera sig med andra och 
utveckla ett empatiskt förhållningssätt till sin omvärld (jfr Kernberg 
1975/1983).4 

Enligt min uppfattning har många av de författare som är delaktiga 
i denna diskussion i allt för stor utsträckning fastnat i ett förenklat och 
alltför lineärt synsätt på relationen mellan individuell utveckling och 
samhällsförändringar, samt en rigid uppdelning i normalt och pato-
logiskt beteende. Såväl Lasch som Ziehe följer troget det traditionella 
analytiska förhållningssätt som har utvecklats inom en lång rad kul-
turteorier som t ex frankfurtskolans analyser av den auktoritära per-
sonligheten eller David Riesmans teori om inifrånstyrda och utifrån-
styrda karaktärer.5 Inom denna forskning finns en tendens att antingen 
projicera samhälleliga patologier på individen eller tvärtom. 

Jag kommer i stället att förespråka en analys av narcissismen som 
(a) tar fasta på de psykologiska och socialpsykologiska mekanismer 
som är verksamma i bildandet av ett själv; (b) betraktar den narcissis-

           
4 På senare år har man inom psykiatrin i allt större utsträckning uppmärksammat de 
s k narcissistiska störningarna och andra typer av identitetsstörningar. Det har pro-
ducerats ett antal textböcker varav Otto Kernbergs Borderlinetillstånd och 
patologisk narcissism (1975/1983) och Heinz Kohuts Att bygga upp självet 
(1977/1986) har varit av stor betydelse för den teoretiska och kliniskt orienterade 
diskussionen av dessa tillstånd. Det bör här påpekas att det finns stora skillnader 
mellan Kernbergs och Kohuts teoretiska tolkningar av narcissismen. Dessa 
författare har även utvecklat helt olika terapeutiska metoder. För den som är 
intresserad av skillnader och likheter mellan Kernberg och Kohut rekommenderas 
Kernberg (1975/1983 s 269ff).  
5 De teorier som sysslar med teoretiska analyser av olika sociala karaktärsdrag 
präglas av en hög abstraktionsnivå. Även om det i viss utsträckning är fruktbart att 
analysera samhället och kulturen utifrån psykologiska och psykiatriska teorier leder 
det ofta till förenklingar och förhastade slutsatser om identitetsutveckling, sam-
hällsdynamik och kulturell förändring. Den klassiska studien The authoritarian 
personality utgör ett stilbildande verk på detta område (Adorno m fl 1950). En 
liknande studie är David Riesmans The lonely crowd (1950).  
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tiska utvecklingen som en kontinuerlig process som leder till en mer 
eller mindre stabil identitet och (c) betonar sambandet mellan kropp, 
kulturella fält, symbolskapande och narcissism. Enligt min åsikt är det 
inte lika väsentligt att diskutera om vi har fått en ny narcissistisk per-
sonlighetsyp eller att tala om narcissistiska karaktärsdrag som att fråga 
oss om vi kan använda narcissismteorierna för att fördjupa förståelsen 
av den samtida människans identitetsskapande. 
 
 
Spegling, idealisering och brist 
 
Den naturliga utgångspunkten i en diskussion om narcissism är Freuds 
essä Zur Einführung des Narzissmus från 1914.6 Freud diskuterar sedan 
vid ett antal tillfällen narcissismen, men lyckas aldrig helt integrera 
dessa teoretiska fragment med den övriga teorin.7 I Freuds essä från 
1914 kan man urskilja några teman som har återkommit inom olika 
narcissismteorier: primärnarcissismen, autoerotiken, det oceaniska till-
ståndet samt utvecklingen av ett idealjag. Narcissismen betraktas som 
ett ursprungligt tillstånd där libidon riktas mot och fixeras vid den egna 
kroppen och jaget och där det inte existerar några gränser mellan själv 
och objekt. Även i många moderna narcissismteorier utgår man från 
dessa mer ”regressiva” komponenter av den narcissistiska utvecklingen 
(Alford 1988). Narcissismen tolkas med andra ord i termer av en 
regressiv längtan att sammansmälta med andra individer och uppleva 
pre-oidipala, gränslösa och oceaniska tillstånd.8 

Inom den moderna psykoanalytiska teoribildningen förekommer 
emellertid vissa inriktningar och skolor som har utvecklat ett relationis-
tiskt perspektiv på människan och hennes närmaste omgivning.9 Enligt 
min uppfattning betonar sådana författare som Heinz Kohut, D W 
Winnicott, Harry Guntrip och Daniel Stern de ”progressiva” och in-
tegrativa aspekterna av den narcissistiska utvecklingen.10 Inom objekt-

           
6 Freud (1914/1984); jfr även Laplanche & Pontalis (1967/1988). 
7 Freud (1914/1984 och 1917/1979); jfr Frimodt (1983/1985). 
8 Lasch (1978/1982), Alford (1988), Frosh (1991) och Fornäs (1991). 
9 Se bland annat Kohut (1975, 1977/1986 och 1984/1988) samt Tudor-Sandahl 
(1986 och 1992). 
10 Johan Fornäs har i ett antal artiklar och böcker diskuterat de regressiva och pro-
gressiva dragen i den narcissistiska utvecklingen och relaterat dessa till ungdoms-
kultur, populärmusik och förändrade socialisationsformer. Den kanske mest utför-
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relationsteorin och självpsykologin studerar man t ex hur människor 
lyckas differentiera mellan själv och objekt och utveckla inre strukturer 
som ger en viss stadga åt personligheten och identiteten. Ur detta 
perspektiv handlar det inte i första hand om uppdämd libido och lös-
görandet av libidon från objekten, utan om samspelet mellan föräld-
rarna och barnet samt föräldrarnas förmåga eller oförmåga att empa-
tiskt bekräfta barnets utvecklingssträvan. 

Sedan 1970-talets slut har Heinz Kohuts självpsykologi haft ett 
stort inflytande på analyserna av såväl patologisk som normal narcis-
sism. Kohut anser att den psykoanalytiska driftsteorin utgör en bristfäl-
lig förklaringsmodell för olika typer av identitetsstörningar. Även om 
den klassiska psykoanalysen belyste och förklarade ”den skuldmedvet-
na människans” (neurotiska) problem har den avgörande brister när det 
gäller att förklara ”den tragiska människans” (narcissistiska) problem.11 
Kohut hävdar således att narcissismen har en egen utvecklingslinje. 

Utgångspunkten för Kohuts beskrivning av den narcissistiska ut-
vecklingslinjen är förekomsten av en sund exhibitionism. Barnet behö-
ver få känna sig grandiost och allsmäktigt. Om det inte får ett adekvat 
svar (spegling) på hela sin person störs denna exhibitionism och i för-
längningen kan detta leda till en fragmentering av självet. Det nar-
cissistiska utvecklingsförloppet bidrar till skapandet av två inre struktu-
rer: det grandiosa självet och den idealiserade föräldraimagon. Inne-
hållet i det grandiosa självet är storhetsfantasier av olika slag. Dessa 
fantasier omvandlas successivt till inre psykiska strukturer genom att 
föräldrarna speglar barnet och utsätter det för optimala frustrationer. 
Den idealiserade föräldraimagon utgör ett försök att bibehålla den sym-
biotiska föreningen med ett perfekt objekt. I egenskap av ett speglande 
eller idealiserat objekt utgör föräldragestalten ett självobjekt. Själv-
objektet blir en fungerande och sammanhållande del av barnets 
outvecklade själv. Barnets insikt att föräldrarna inte är ofelbara och att 
de ibland t o m är maktlösa leder emellertid till en avidealisering och 
gradvis internalisering av ett mer differentierat självobjekt. Genom 
omvandlande internaliseringar av självobjekten skapas nya strukturer, 
som ökar självets styrka, samtidigt som behovet av självobjekten 
minskar.12 

           
liga diskussionen finns i hans text ”Narcissus och det Andra. Könsordningens sär-
skiljanden och sammanfogningar” (1991).  
11 Kohut (1975, 1977/1986 och 1984/1988); Sjöbäck (1984). 
12 Se Kohut (1975 och 1977/1986) och Frimodt (1983/1985). 
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Genom att använda dessa begrepp beskriver Kohut hur individen 
successivt bygger upp inre psykiska strukturer genom att interagera 
med föräldrarna. En yttre trygghet omvandlas således till en inre trygg-
het. Barnet lär sig att uthärda det som Kohut kallar optimala frustra-
tioner. En förutsättning för att individen på ett adekvat sätt skall ge-
nomgå denna utveckling är att föräldrarna kan spegla och bekräfta sitt 
barn. Om föräldrarna har en bristande empatisk förmåga eller barnet på 
andra sätt utsätts för traumatiska frustrationer kan detta leda till en 
extremt fluktuerande självaktning och olika typer av narcissistiska 
störningar. Individen kommer att befinna sig i ett tillstånd av ständig 
objekthunger för att kunna täcka över den ”psykologiska” brist som 
uppstått. 

Vikten av att erbjuda barnet en trygg och förutsägbar omgivning 
betonas av de flesta psykoanalytiker. Erikson talar t ex om ”grundläg-
gande tillit”, Winnicott om ”good enough mothering” och ”holding”, 
Kohut om ”optimala frustrationer” etc. Även om de flesta psykoanaly-
tiker således är överens om att barnet successivt utvecklar en inre 
trygghet i form av psykiska strukturer, varierar åsikterna när det gäller 
individens möjligheter att övervinna den grundläggande bristen och 
utveckla det som Winnicott kallar ”det sanna självet”.13 Enligt Lacan 
leder detta bristtillstånd till en ständig jakt efter imaginära identifika-
tioner och fruktlösa försök att via språket fylla det eviga tomrummet 
inom människan.14 Winnicott betonar i stället människans möjlighet att 
utveckla ett mellanområde, d v s ett ”område” som varken finns inuti 
individen eller utanför i världen, utan mellan barnet och objektet.15 Han 
beskriver detta område på följande sätt: 

 
Detta mellanområde av mänskligt liv kan betraktas som om det upptog ett po-
tentiellt utrymme, som förnekade föreställningen om tomhet och skilsmässa 
mellan mor och barn och alla följdföreteelser som härstammar från detta 
fenomen. Detta potentiella utrymme varierar mycket från den ena individen till 
den andra, och dess grundval är barnets tillit till modern som upplevts under en 

           
13 Winnicott (1971) och Tudor-Sandahl (1992). Inom psykoanalysen kan man ur-
skilja en uppdelning mellan de som förutsätter att det är möjligt att uppnå ett sant 
eller äkta själv (som t ex Winnicott och Guntrip) och de som betonar det omöjliga i 
denna strävan (t ex Lacan och stora delar av den franska psykoanalysen). 
Diskussionen om autenticitet och äkthet intar även en central position inom ung-
doms- och populärkulturforskningen. Se Fornäs (1992) för en diskussion av olika 
typer av autenticitet. 
14 Lacan (1949/1989) och Reeder (1990). 
15 Winnicott (1971); jfr Ogden (1986). 
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tillräckligt lång tid vid det kritiska stadium då jaget skils från icke-jaget, när 
etablerandet av ett fristående ”själv” är i sitt första skede. (Winnicott 1971 s 
141) 

 
Även om det finns stora skillnader mellan Lacans och Winnicotts tolk-
ning av psykoanalysen finns det också vissa likheter: betonandet av 
språket och symbolerna, det kulturella skapandet och människans stän-
diga önskan att återupprätta det primär-narcissistiska paradiset.16 

Inom narcissismteorierna kan man iaktta en förskjutning från ett 
intresse för ”libidons riktning” mot en fokusering på relationen mellan 
barnet och föräldrarna (mest modern) och utvecklandet av ”inre objek-
trelationer”. Den narcissistiska utvecklingen berör därmed grund-
läggande aspekter av individens identitetsutveckling: utvecklandet av 
inre objektrelationer och ett sammanhållande själv, differentieringen av 
självobjekten, separations- och individuationsfasen etc. Detta innebär 
emellertid inte att individen utvecklar en absolut autonomi, utan 
snarare att han eller hon lär sig att relatera till och lita på sin omgivning 
samt hantera den grundläggande brist som präglar människans exi-
stentiella tillvaro. Inom den feministiska psykoanalysen och kultur-
teorin har man också betonat att det alltid rör sig om en relativ autono-
mi eller individuation.17 I ett större perspektiv handlar således den nar-
cissistiska utvecklingen om människans relation till sin sociala och kul-
turella omgivning och om hennes möjligheter att lita på att denna om-
givning är hanterlig, begriplig och meningsfull (jfr Antonovsky 1987). 
 
 
Ontologisk trygghet 
 
Författare som Christopher Lasch (1978/1982) och Richard Sennett 
(1977) har framför allt betonat de ”regressiva” och ”patologiska” as-
pekterna av narcissismen. Enligt dessa författare innebär narcissismen 
ett konstant sökande efter identitet. Ett sökande som riktas inåt mot 
           
16 Den amerikanska psykoanalytikern Thomas H Ogden utvecklar i sin bok The 
Matrix of the Mind (1986) Winnicotts resonemang om mellanområdet och symbol-
skapandet. Det finns även stora likheter mellan Winnicotts mellanområde och det 
som Charles Sanders Peirce (1990) kallar ”tredjehet”, d v s en kategori som för-
medlar relationen mellan subjekt och objekt och som är nära förknippad med 
Peirces teckenlära (semiotik). Jfr även Joachim Israels relationistiska 
socialpsykologi (1979).  
17 Chodorow (1978/1988) och Gilligan (1982/1985). 
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självet snarare än mot realiserbara mål. Dessa författare utgår med 
andra ord i sin samhälls- och karaktärsanalys från en freudiansk narcis-
sismteori och en ”pessimistisk” kulturteori. Lasch (1985 s 16) skriver t 
ex: ”Det minimala eller narcissistiska jaget är framför allt ett jag som är 
osäkert på sina egna konturer och längtar efter att antingen omskapa 
världen till sin egen avbild eller att i en lycksalig förening 
sammansmälta med sin omgivning” (jfr primär narcissism). Anthony 
Giddens (1991) har kritiserat dessa författare och menar att det finns 
stora brister i deras samhälls- och kulturanalyser. Han menar vidare att 
de gör en otillräcklig teoretisk analys av förhållandet mellan mikro- 
och makronivån samt av förutsättningarna för mänsklig handling. 

I en teoretisk narcissismanalys som betonar den gradvisa differen-
tieringen mellan självobjekten, separation och individuation och byg-
gandet av självet, kan man använda vissa av Giddens begrepp för att nå 
en större förståelse för hur den sociala och kulturella omgivningen 
inverkar på denna utveckling. Det centrala i en sådan analys av narcis-
sismen är betydelsen av en trygg, empatisk och stödjande omgivning 
och utvecklandet av vad Giddens kallar ”ontologisk trygghet”. Han an-
vänder detta begrepp för att beskriva människans grundläggande behov 
av en förutsägbar omgivning över vilken hon har en viss kontroll. 
Giddens betonar vikten av att kunna lita på att det finns en viss kon-
tinuitet och stabilitet i det otal relationer på olika nivåer som utgör indi-
videns sociala nätverk. En sådan tillit utvecklas redan i barndomen. 
Giddens utgår här från Eriksons beskrivning av det första utveck-
lingsstadiet där konflikten handlar om ”tillit” respektive ”misstro” 
(Erikson 1968/1981). Om individen inte utvecklar en tillit till sin när-
maste omgivning kommer den att upplevas som hotfull och okontrol-
lerbar. I förlängningen kan en sådan brist på tillit och en ”holding en-
vironment” leda till att individen utvecklar svåra psykotiska eller nar-
cissistiska störningar. 

Giddens menar att upprätthållandet av olika vanor och rutiner 
fungerar som ett slags försvarsmur mot existentiell ångest. Speciellt 
viktig är den grundläggande tilliten i situationer då individen genomle-
ver drastiska förändringar i sitt liv, som t ex under tonårsperioden. Den 
tillit som individen utvecklar i relation till sina föräldrar och den 
närmaste omgivningen fungerar som ”emotionell vaccination”, d v s ett 
inre stöd i farofyllda och hotande situationer. Detta kan liknas vid en 
”skyddande kokong”. De ritualer och rutiner som människor utvecklar i 
sitt vardagsliv, och som beskrivits av bl a Erving Goffman (1966), kan 
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analyseras i termer av ”coping-mekanismer” som används för att 
hantera olika mer eller mindre oväntade situationer. 

Individens biografi och identitet upprätthålls således genom den re-
gelbundna interaktionen med andra i vardagslivet och genom utveck-
landet av olika rutiner, ritualer och beteenden. En persons identitet är 
emellertid inte lokaliserad i beteendet eller i de andras reaktioner, utan i 
hans eller hennes reflexiva förmåga att skapa en berättelse om sig själv 
där olika händelser kontinuerligt integreras och blir till en del av 
individens biografi. 

 
A stable sense of self-identity presupposes the other elements of ontological 
security – an acceptance of the reality of things and others – but it is not 
directly derivable from them. Like the other existential dimensions of 
ontological security, feelings of self-identity are both robust and fragile. 
Fragile, because the biography the individual reflexively holds in mind is only 
one ”story” among many other potential stories that could be told about her 
development as self; robust, because a sense of self-identity is often securely 
enough held to weather major tensions or transitions in the social 
environments within which the person moves. (Giddens 1991 s 55) 

 
Den senmoderna miljön innebär bl a ökade valmöjligheter när det gäl-
ler livsstil, smak, utformandet av relationer och livsplaner. Detta sätter 
också en större press på individen och leder till en ökad narcissistisk 
sårbarhet (jfr Ziehe 1989). Individen kan aldrig helt eliminera den 
grundläggande upplevelsen av ett bristtillstånd. I en ständigt förän-
derlig omgivning kan han eller hon aldrig vara helt säker på att erhålla 
den bekräftelse och spegling som behövs för att bibehålla en nå-
gorlunda fast identitet. Individen ställs ständigt inför nya valsituationer 
och risker, vilket ställer stora krav på det reflexiva organiserandet av 
intryck, upplevelser och händelser. Även om individen har utvecklat en 
förmåga till inre differentiering och ”mogna” objektrelationer innebär 
inte detta att den narcissistiska utvecklingen är färdig eller att 
identitetsarbetet är avslutat. Det är inte enbart föräldrarna som speglar 
och ”lär” individen att lita på sin omgivning; individen utvecklar också 
en narcissistisk relation till själva omgivningen, språket och ”struk-
turerna”. Vi speglar oss ständigt i en omgivning som är någorlunda för-
utsägbar och kontrollerbar. Vår identitetsuppfattning är intimt samman-
kopplad med denna omgivning och de relationer vi ständigt utvecklar 
och förnyar. Om man ska förstå den narcissistiska utvecklingen måste 
man därför utveckla en socialpsykologisk teori om denna relation. 
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Fortsättningsvis kommer jag att antyda hur man kan utveckla en sådan 
teoretisk ansats. 
 
Symbolisk demokratisering 
 
Den klassiska freudianska narcissismteorin präglas i stor utsträckning 
av en bristfälligt utvecklad kunskap om hur relationen mellan barnet 
och föräldrarna påverkar uppkomsten och utvecklingen av narcissismen 
(Stern 1985/1991). Denna brist har tyvärr också i allt för stor ut-
sträckning präglat debatten och diskussionen om modernitet och narcis-
sism.18 Den narcissistiska utvecklingen är nära sammankopplad med 
barnets ökade tillit till sin närmaste omgivning och dess möjligheter att 
kommunicera med andra människor. Utvecklandet av ett reflexivt 
självmedvetande och en begynnande identitet äger rum i en social och 
kulturell kontext. Barnet speglar sig inte enbart i föräldrarnas 
responser, blickar och leenden, utan även i den bekräftelse det erhåller i 
form av språklig gemenskap och möjligheter att förstå och påverka sin 
sociala, kulturella och materiella omgivning. 

Ur ett socialpsykologiskt perspektiv är det intressant att studera den 
narcissistiska utvecklingen i relation till specifika symboliska fält och 
konkreta sociala situationer. På samma sätt som barnet lär sig att lita på 
”the holding environment”, d v s föräldrarnas förmåga att härbärgera 
barnets känslor och möta dess utvecklingssträvan på ett positivt sätt, lär 
det sig också att lita på språket, kulturella koder, sociala ritualer och 
tingens relativa beständighet. Individen är genom sin habitus och de 
roller han eller hon ”spelar” djupt förankrad i den sociala och kulturella 
miljön. Men på samma sätt som barnet utsätts för frustrationer och 
bristsituationer i relation till sina primära vårdnadshavare, utsätts det 
också för besvikelser, risker och bristsituationer i relation till den 
närmaste symboliska och sociala omgivningen. Barnet utvecklar därför 
olika typer av försvar och skyddande mekanismer. 

Tesen om den ökade omfattningen av narcissistiska personlighets-
störningar är nära relaterad till analyser av det senmoderna samhället. 
De relativt snabba förändringarna av symboliska koder, sociala miljöer, 
roller, värden, normer och attityder leder till en ökad känsla av 
otrygghet och ”hemlöshet”. På samma sätt som det bildas inre objektre-
lationer och självobjekt utvecklas det också en inre tillit till den sociala 

           
18 Se t ex Lasch (1978/1982 och 1985) eller Frosh (1991). 
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och kulturella omgivningen (jfr Giddens’ struktureringsteori). Dessa 
inre strukturer skapas och förändras ständigt i relation till omgivningen. 
En omgivning som förändras drastiskt och där individen plötsligt 
berövas den trygghet som ett någorlunda stabilt socialt fält eller en 
väldefinierad social situation utgör leder ofta till sociala störningar i 
självet. Detta aktiverar de djupare narcissistiska strukturer som Kohut 
benämner det grandiosa självet och det idealiserade självobjektet, vilket 
leder till objekthunger och störningar i självbilden. I sin förlängning 
kan detta bidra till utvecklandet av det man inom psykiatrin kallar 
reaktiva tillstånd, men som i själva verket utgör en grundläggande 
aspekt av människans existentiella och sociala villkor. 

 För att illustrera mina resonemang ska jag kortfattat diskutera två 
olika hot mot den narcissistiska jämvikten: (a) förändringar i den 
symboliska miljön och (b) förändringar av det sociala samspelets rituel-
la element. Dessa båda hot är nära förknippade med mer omfattande 
sociala och symboliska förändringar i det senmoderna samhället.19 

 I samtida ungdomskultur kombinerar man olika stilar, smaker och 
artefakter och skapar effektfulla livsstilar och ”postmoderna collage”.20 
Postmodernismens analyser talar om en ”ytlig kultur” (depthless 
culture), om ”identitetsspel” och en decentrering av jaget, en 
upplösning av olika gränser och sociala kategorier och en långt driven 
estetisering av vardagslivet.21 Det man ofta saknar i denna form av 
teoretiserande är en mer djupgående analys av hur estetiseringen av 
vardagslivet tar sig uttryck i olika sociala och kulturella kontexter. Här 
kan man ha stor nytta av Mike Featherstones analyser av sambandet 
mellan postmodernismen och de sociala strata han kallar de nya 
kulturförmedlarna. Dessa består av sådana yrkeskategorier som har till 
sin uppgift att skapa nya moden och smakinriktningar (designer, 
journalister, regissörer och konstnärer). De är ständigt på jakt efter nya 
kulturella produkter och upplevelser och är engagerade i produktionen 
av populära pedagogiker och vägledningar i levnadssätt och livsstilar.22 
Estetiseringen av vardagslivet och nedbrytandet av olika kulturella 
gränser måste analyseras i relation till dessa grupper som sprider nya 
kulturella definitioner och sensationer. 

           
19 Se bl a Featherstone (1991a), Frosh (1991), Fornäs (1992) och Reimer (1992). 
20 Hebdige (1979) och Ziehe (1989). 
21 Se bl a Jameson (1991) och Dahl (1992). 
22 Featherstone (1991a) och Johansson (1992). 
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I Pierre Bourdieus termer är det inom det sociala rummet och de 
olika symboliska fälten som individens identitet och livsstil formas 
(Bourdieu 1979/1984, 1992 och 1993). Ett fält definieras genom att 
man bestämmer vilka intressen, kapitalformer, aktörer och relationer 
som är specifika för fältet. ”För att ett fält skall fungera krävs dels 
insatser, dels människor som är beredda att spela spelet och som har en 
habitus som innefattar både kunskap om och erkännande av spelets 
inneboende lagar, dess insatser etc” (Bourdieu 1992 s 42). Det är när 
man studerar identitetsspel och förekomsten av ”postmoderna collage” 
inom ett specifikt fält som det är möjligt att nå en djupare förståelse för 
hur identiteten, narcissismen och livsstilen förändras och formas. 

Individerna är genom sin habitus förankrade i olika fält och erhåller 
därmed en specifik position inom dessa. Habitus ger tillgång till 
symboliska koder, kroppsspråk, gester, stil, smak etc och definierar 
relationen mellan olika individer. Individen erhåller i samspel med 
andra individer inom samma fält en ständig bekräftelse på sin status 
och identitet. Detta skapar en form av ontologisk trygghet och bidrar 
till att individen får narcissistisk tillfredsställelse. Drastiska för-
ändringar inom fältet och snabba förskjutningar med avseende på de 
positioner som individerna tillförsäkras genom sina kulturella pre-
ferenser kan därför leda till en ökad narcissistisk sårbarhet. 

Den amerikanske kultursociologen Stuart Ewen har myntat ett i 
detta sammanhang brukbart begrepp – ”symbolisk demokratisering” – 
som han använder för att försöka förstå hur relationen mellan de sym-
boliska koderna och referenten, d v s den sociala och materiella ”verk-
ligheten”, har förändrats i det senmoderna samhället.23 Kortfattat 
innebär Ewens tes att sådana symboler som tidigare var kopplade till 
status, makt och det goda livet, nu har lösgjorts från sina tidigare re-
ferenter och blivit tillgängliga för i princip alla medborgare. Denna 
symboliska demokratiseringsprocess korresponderar inte nödvändigtvis 
med en reell ekonomisk och politisk demokratiseringsprocess. Ewen 
talar därför om en illusorisk transcendens av klass och status. De 
kollapsande distinktionerna mellan populär- och finkultur och den 
progredierande estetiseringen av vardagslivet kan därför delvis förstås i 
termer av en symbolisk demokratisering. Dessa förändringar är 
emellertid inte enbart imaginära, utan har även en effekt på maktförhål-
landen och relationer mellan olika aktörer inom de symboliska fälten. 
Detta leder till en förvirring inte minst när det gäller de reella 
           
23 Ewen (1988) och Johansson & Miegel (1992). 
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maktförhållandena och identitetspositionerna. Graden och utbredningen 
av den symboliska demokratiseringsprocessen varierar förmodligen 
mellan olika fält och sociala skikt i samhället (Featherstone 1991a). 
Dessa effekter måste därför studeras inom specifika fält och relateras 
till mer konkreta sociala och kulturella processer. Därefter kan graden 
av symbolisk förvirring relateras till självpatologier (Kohut), identitets-
kriser (Erikson), patologisk narcissism (Kernberg) och jaginskränk-
ningar (Anna Freud). På detta sätt kan man påbörja utvecklandet av en 
socialpsykologisk och kulturteoretisk förklaring till dessa tillstånd. 
 
 
Jaget och kroppen 
 
Den amerikanske socialpsykologen Erving Goffman har i en rad texter 
analyserat ”presentationen av jaget i vardagslivet”.24 I hans analyser 
står den sociala situationen, interaktionen, ”spelet”, normerna, kroppen, 
ansiktet, blickarna och den rituella ordningen i centrum. Under 
samspelet med andra förväntas individen äga vissa attribut, egenskaper, 
upplysningar etc som sammantaget utgör en konsekvent enhet och 
lämpar sig i en viss social situation. Individen projicerar sedan detta jag 
i samspelet med andra individer och gör anspråk på att accepteras av 
dessa. När en individs projicerade jag på ett eller annat sätt hotas under 
samspelet kan han agera på olika sätt för att skydda sig och undertrycka 
tecken på skam och bryderi. Vid de tillfällen då individen misslyckas 
med att upprätthålla en social mask och stil skapas ofta skamkänslor 
och den narcissistiska jämvikten hotas. Det finns således ett intimt 
samband mellan förmågan att upprätthålla det sociala spelet, narcissism 
och utvecklandet av skamkänslor (Kinston 1983). 

Individer strävar hela tiden efter att upprätthålla en funktionell jäm-
vikt i samspelet med andra och att bevara sin fattning. Strävan efter 
jämvikt spelar en viktig roll i kommunikationen. Denna strävan ga-
ranterar att de närvarande kommer att anpassa sig till de rådande 
reglerna för social samvaro och att självbehärskning och stil kommer 
att upprätthållas. Individen strävar således hela tiden efter att fullgöra 
sina sociala förpliktelser och att undvika alltför många ”bristfälliga” 
relationer som förorsakar honom eller henne obehag. Om individen ska 

           
24 Se Goffman (1961/1970 och 1966); jfr Denzin (1992). 
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kunna spela det sociala spelet på ett adekvat sätt måste jaget behandlas 
med tillbörlig respekt och rituell omsorg. 
 

Det är precis lika viktigt att inse att om individen skall kunna spela detta slags 
heliga spel, då måste också spelplatsen lämpa sig för det. Omgivningen måste 
garantera att individen visas respekt och inte behöver betala ett alltför högt pris 
för att handla välskickat. De sedvänjor som ger uttryck för vördnad och skick 
måste vara institutionaliserade så att individen kan projicera ett livsdugligt, 
heligt jag och fortsätta spelet på den rätta rituella grunden. En omgivning är 
sålunda, uttryckt i aktivitetens ceremoniella komponent, en plats där det är lätt 
eller svårt att spela det rituella spelet att ha ett jag. (Goffman 1961/1970 s 84) 

 
I Behavior in public places (1966) analyserar Goffman mer i detalj hur 
individen presenterar sig i vardagslivet och hur han/hon på olika sätt 
skyddar sig i känsliga situationer. Den individ som inträder i olika 
sociala situationer bär på en social fasad (personal front), d v s en kläd-
stil, make-up, frisyr och andra typer av estetiska dekorationer. Det finns 
mängder av mer eller mindre synliga sociala regler och normer som 
reglerar det sociala samspelet i olika situationer. För att individen ska 
kunna undvika att bli kränkt eller hotad måste han eller hon ha 
möjlighet att skydda sitt jag. Individen kan bl a försvara sig mot hot 
genom att använda involveringsskydd (involvement shields), d v s hitta 
olika platser där man kan dölja sig och ägna sig åt vissa mindre 
passande aktiviteter. Detta blir ett sätt att kringgå de ”strängare” regler 
som sätter ramarna för beteendet i en viss social situation. 

En central del av Goffmans analys handlar om hur individen kan 
”bevara ansiktet” i olika situationer. ”Samtidigt som en persons sociala 
ansikte kan vara hans mest personliga egendom och centrum för hans 
trygghet och glädje, är det dock bara ett lån till honom från samhällets 
sida” (Goffman 1961/1970 s 15). Genom olika typer av ”ansiktsbeva-
rande” aktiviteter kan således en person motverka händelser vilkas 
symboliska följder hotar ansiktet och i förlängningen självkänslan (och 
den narcissistiska balansen). En viktig aspekt av denna aktivitet är 
självbehärskningen, d v s personens kontroll av sin förlägenhet och 
förmåga att upprätthålla en yttre fasad. 

I det senmoderna samhället har kraven på en korrekt och acceptabel 
presentation av jaget i vardagslivet ökat (jfr Featherstone 1991a och b). 
Disciplin och hedonism betraktas inte längre som motsatta fenomen, 
utan snarare som komplementära. Den ständiga produktionen av bilder 
och kroppsideal gör individen mer medveten om det yttre beteendet, 
kroppen och utseendet (”the look”). En central ekvation inom konsum-
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tionskulturen lyder följaktligen: ungdom=skönhet=hälsa (Featherstone 
1991b). Inom konsumtionskulturen, som enligt Featherstone också 
sammanfaller med den ”narcissistiska kulturen”, ställs allt högre krav 
på vad Goffman kallar ”det uppträdande jaget”. Personligheten blir allt 
intimare sammankopplad med individens förmåga att framställa sitt jag 
och sin kropp på ett ”vinnande sätt” (Turner 1992). Enligt Featherstone 
kan vi iaktta en ökande disciplinering av kroppen och uppkomsten av 
en kalkylerande hedonism. Njutning och disciplinering blir med andra 
ord alltmer sammankopplade.25 

Goffmans beskrivning av presentationen av jaget i vardagslivet och 
olika sätt att skydda sig och uppträda är samtidigt en analys av 
människans förmåga att upprätthålla en positiv självbild och en någor-
lunda sammanhållen bild av jaget eller självet. Enligt detta synsätt är 
emellertid individens förmåga att upprätthålla en sådan bild avhängig 
den rituella grunden för samspelet i olika sociala kontexter (se även 
Asplund 1987a och b). Man kan här tänka sig sociala situationer och 
platser där jaget är speciellt utsatt och oskyddat, som t ex anställnings-
intervjun, styrketräningshallen, badhuset, diskoteket och workout-loka-
len. I dessa sociala situationer är individen ofta avklädd och omgiven 
av speglar; ständigt påmind om hur hans eller hennes kropp ter sig i 
jämförelse med andras och tvingad att på ett eller annat sätt relatera sig 
till de normer och ideal som råder i den specifika sociala situationen 
och i samhället. De ökade kraven på disciplinerad självpresentation 
leder i förlängningen till ökade risker för narcissistiska kränkningar. 
Det är med andra ord inte enbart de inre objektrelationerna och 
representationerna som avgör om individen utvecklar ”narcissistiska 
störningar”, utan även de specifika krav och normer som råder i sociala 
situationer. Johan Asplund uttrycker detta på följande sätt: ”Vår 
identitet sammanhänger med vårt vardagsliv. Störningar av vårt var-
dagsliv medför störningar av vår identitet. Det är i vardagslivet vi är 
’oss själva’” (1987b s 134). För att förstå individens narcissistiska 
utveckling måste man därför studera de rituella grunderna för pre-
sentationen av jaget i vardagslivet. 

I detta sammanhang är givetvis den teoretiska diskussionen om 
livsstilar och livsstilsfält central. Även om man kan påvisa ganska dra-
matiska kulturella förändringar i det senmoderna samhället är det inte 
desto mindre viktigt att föra fram en balanserad bild av dessa föränd-
ringar. Ett antal svenska livsstilsstudier visar t ex att sådana faktorer 
           
25 Se också Reimer (1989) och Featherstone (1991b). 
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som klassbakgrund, utbildning och kön i stor utsträckning fortfarande 
strukturerar livsstilsfältet.26 Det verkar således som om förutsättningar-
na för att välja livsstil fortfarande är tämligen strukturerade i det sociala 
rummet. Detta innebär emellertid inte att alla livsstilar är determinerade 
av olika strukturella och positionella faktorer. Det verkar rimligt att 
anta att det faktiskt finns ett ökat utrymme för individen att välja 
livsstil, men detta ökade utrymme bör studeras i en social och kulturell 
kontext (Johansson 1993a). Det är inte så att individen ”lämnar” den 
kulturella och sociala habitus som hans eller hennes uppväxtvillkor har 
bidragit till att utforma ”bakom sig”, utan snarare så att individen i 
samband med nya influenser och upplevelser omformar och förändrar 
sin habitus. 

Goffmans analyser skapar en medvetenhet om vad som händer när 
individen reflekterar över de sociala strukturerna och när han eller hon 
bryter mot de implicita regler som ”styr” vårt handlande. Även om 
vardagslivet i viss utsträckning är ”strukturerat”, finns det stora om-
råden av den senmoderna ”vardagsterrängen” som är svagt struktu-
rerade och som skapar ett stort utrymme för en mer förutsättningslös 
social interaktion. Detta kan också leda till en ökad narcissistisk 
sårbarhet och ett ökat behov av att skydda sitt själv. 
 
 
Narcissism, identitet och regression  
 
Syftet med denna framställning har varit att kritisera vissa tendenser 
inom den forskning som behandlar den narcissistiska utvecklingen. 
Min tes är att den narcissistiska utvecklingen inte i första hand handlar 
om regressiva tendenser och en längtan efter att sammansmälta med 
den arkaiska modern, utan snarare om utvecklandet av ett själv och en 
identitet. Jag menar att man här kan tala om en ”relationistisk vänd-
ning” i synen på narcissism. I en relationistisk analys av narcissismen 
inriktar man sig inte på libidons riktning, den oceaniska känslan av 
sammansmältning, regression etc, utan i stället på differentieringen av 
de inre psykiska strukturerna, känslan av ett begynnande själv och 
tecken på intersubjektiv relatering. 

Den amerikanske spädbarnsforskaren Daniel Stern (1985/1991) 
hävdar att upplevelser av att uppgå i eller sammansmälta med någon 

           
26 Johansson & Miegel (1992) och Reimer (1992). 
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annan är sekundära till och beroende av att det redan existerar en käns-
la av själv och annan. Upplevelsen av att ”gå upp i någon” och sam-
mansmälta med denne är således enbart möjlig om man först har format 
ett begynnande själv. Stern är kritisk gentemot den dominerande psy-
koanalytiska ”sanningen” att det skulle existera en tidig odifferentierad 
symbiosliknande fas. Han menar i stället att barnets utveckling redan 
från början karakteriseras av bildandet av ett kärnsjälv och intersub-
jektivitet. Enligt Stern är känslan av ett kärnsjälv alltid i potentiell fara 
då det handlar om ett dynamiskt och fluktuerande jämviktstillstånd. 
Sådana störningar i självet är något vi dagligen måste leva med. Det 
finns med andra ord syntetiserande och fragmenterande krafter som 
ständigt påverkar våra möjligheter att upprätthålla ett psykiskt jäm-
viktstillstånd.27 

Utifrån dessa resonemang är det också rimligt att tänka sig en vida-
reutveckling av narcissismteorin i riktning mot en mer socialpsykolo-
gisk ansats. Utifrån teoretiker som Giddens, Ewen, Goffman och 
Featherstone kan man skissera några huvuddrag i en sådan teori. En 
grundläggande tanke är att den narcissistiska utvecklingen inte enbart 
är relaterad till relationen med de primära vårdnadshavarna, utan även 
till hela den sociala och kulturella miljö som omger barnet. Barnet är 
deltagare inte bara i ett interpersonellt fält, utan även i ett större socialt 
och kulturellt fält. Vidare bildas och utvecklas jaget genom 
interaktionen med andra individer i olika sociala situationer. Centralt i 
detta sammanhang är begreppet ontologisk trygghet. Strukturerna 
existerar inte enbart utanför individen och de är inte heller enbart be-
gränsande faktorer. Individerna är ständigt involverade i olika sociala 
och kulturella sammanhang och det är enbart i relation till dessa som 
identitetsutveckling, narcissism och livsstilsval kan begripliggöras (Jo-
hansson 1993a och b). 

Om vi vill försöka förstå ungdomars uppväxtvillkor och de svårig-
heter de stöter på under sin utveckling till vuxna måste vi därför 
studera hur störningar i självet kan relateras till olika sociala och kultu-
rella villkor i de livssammanhang där ungdomar agerar och utvecklas. 

           
27 Även om Sterns teoretiska antaganden är mycket omdebatterade utgör de en 
spännande utgångspunkt för en diskussion av olika ”psykoanalytiska sanningar”. 
Om Stern skulle ha ”rätt” innebär det stora revideringar av den psykoanalytiska 
teoribildningen. Sterns resonemang har också stora likheter med Kohuts 
självpsykologi, som ju i själva verket utgör en långtgående kritik av den 
traditionella psykoanalysen.  
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När vi diskuterar narcissismen berör vi centrala frågor som rör 
människors livsvillkor och behov av grundläggande trygghet samt för-
måga att orientera sig och skapa mening i tillvaron. Narcissismen 
handlar i stor utsträckning om besvikelsen över att aldrig nå fram till 
denna trygghet. Det handlar med andra ord om begäret och människans 
grundläggande existentiella livsvillkor.  

Narkissos fixeras som vi vet vid sin spegelbild, och varje gång han söker nå 
den – så upplöses den och försvinner. Hans händers försök att omsluta den 
leder bara till att den omvandlas till Intet. Narkissos kan bara följa efter in i 
Intet, eftersom han inte kan frigöra sig från bilden. Samtidigt blir denna 
perfekta och orörliga bild en helig konstruktion som aldrig får förändras, en 
magisk amulett som ska skydda mot det totala sammanbrottet. (Igra 1990 s 99) 

 
I stället för att fånga människans egoism eller en kylig och beräknad 
människotyp, anser jag att myten om Narkissos handlar om människans 
existensvillkor och eviga strävan efter identitet och behov av att 
strukturera sin tillvaro och sitt liv. I sin förlängning kan narcissismen 
givetvis leda till ett behov av att kontrollera omgivningen och tenden-
ser till att förneka och avbryta det kränkande umgänget med en värld 
som uppfattas existera ”oberoende” av individens önskningar och be-
hov, men det grundläggande behovet av trygghet och bekräftelse utgör 
samtidigt livsnödvändiga mekanismer. De narcissistiska mekanismerna 
handlar om hur individen hanterar en bristsituation. Denna brist är 
enligt min mening inte enbart något som kommer ur relationen till de 
primära vårdarna eller som uppstår då barnet kastas ut ur paradiset 
(symbiosen med modern), utan snarare något som ständigt re-
produceras i relation till en föränderlig och instabil omgivning. Dröm-
men om ett oceaniskt tillstånd, ett ursprungligt paradis, handlar kanske 
i själva verket om människans eviga strävan efter att uppnå lindring i 
sitt lidande och från den ångest som föds ur livets grundläggande 
villkor. 
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