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HUVUDET BLAND MOLNEN: 
EN STUDIE AV DEN GRANDIOSA OCH SÅRBARA NARCISSISTENS KONTEXTUELLA OCH 

UPPGIFTSORIENTERADE ARBETSPRESTATION 
 

Kristian Engroos & Thomas Vainio 
 

The present study investigates the relationship between narcissism, using identified facets in the five-
factor model for the grandiose and vulnerable narcissistic personality, and job performance. The results, 
based on analyses of correlations from previous studies, meta-analyses and norm-data, show general 
differences regarding the grandiose and vulnerable narcissistic facet profile and their respective 
relationship to job performance. The results confirm previous study implications of the facet level data’s 
ability to capture aspects of the personality that a broader measure misses. Similarly, the results 
demonstrated that facets could differentially predict job performance in both a negative and positive 
direction. The study thereby is able to demonstrate how grandiose and vulnerable narcissism differs on a 
facet level, and also regarding contextual and task performance. 
 
Denna studie undersöker, utifrån identifierade facetter i Fem faktormodellen för den grandiosa 
respektive den sårbara narcissistiska personligheten, hur facetterna för respektive subkategori av 
narcissism relaterar till kontextuell och uppgiftsorienterad arbetsprestation. Resultaten, baserat på 
analyser av korrelationer från tidigare studier, metaanalyser och normdata, visade på övergripande 
skillnader avseende den grandiosa och den sårbara narcissistens facettprofil och deras respektive 
koppling till arbetsprestation.  Resultaten styrker tidigare studiers slutsatser om facetternas förmåga att 
fånga aspekter och nyanser av personlighet som grövre personlighetsmått missar. På samma sätt 
framträder facetternas användbarhet relativt arbetsprestation, på så sätt att olika facetter predicerar 
prestation i både positiv och negativ riktning. Studien lyckas därmed demonstrera hur grandios och 
sårbar narcissism skiljer sig åt, dels på facettnivå men också avseende kontextuell och uppgiftsorienterad 
arbetsprestation.  
 

Forskning inom det organisationspsykologiska fältet har under det senaste årtiondet 
intresserat sig allt mer för hur personlighetsdrag kan bidra till att predicera olika typer 
av arbetsprestation(Guenole, 2014; Wille, De Fruyt, & De Clercq, 2013). Denna 
utveckling har gjort att forskning på senare tid börjat undersöka hur olika typer av 
avvikande drag av personlighet, såsom paranoida, schizotypala och narcissistiska drag 
kan länkas till olika typer av arbetsprestation(Campbell, Hoffman, Campbell, & 
Marchisio, 2010; Moscoso & Salgado, 2004). Just narcissism, karakteriserat av 
grandiositet, självupptagenhet och en uppblåst självbild (Campbell et al., 2010), har fått 
allt mer uppmärksamhet under de senaste åren inom både socialpsykologisk och 
organisationspsykologisk forskning. Forskningsintresset har bland annat handlat om 
hur narcissism kan förstås i relation till ledarskap men också i relation till beteenden på 
arbetsplatsen(Campbell et al., 2010). Studier har också undersökt kopplingen mellan 
det narcissistiska personlighetsdraget och olika typer av arbetsprestation(Judge, 
LePine, & Rich, 2006; Moscoso & Salgado, 2004; O’Boyle, Forsyth, Banks, & McDaniel, 
2012). Detta samtidigt som stödet växt för en indelning av det narcissistiska 
personlighetsdraget i en grandios och en sårbar typ (DeYoung, Quilty, & Peterson, 2007; 
Miller et al., 2011; Miller, Price, Gentile, Lynam, & Campbell, 2012; Russ, Shedler, 
Bradley, & Westen, 2008). Författarna för denna studie har inte funnit några studier 
som undersökt hur grandios respektive sårbar narcissism relaterar till olika typer av 
arbetsprestation. Av den anledningen kommer studien syfta till att adressera denna 
kunskapslucka.   
Den kliniska definitionen av narcissism i Diagnostic and statistic manual of mental 
disorders IV (DSM-IV) utgörs av nio specifika kriterier. Diagnosen erhålls om fem av 
dessa nio kriterier uppfylls, men då måste diagnosen också skapa lidande eller hinder 
för individen. De individer som uppfyller de specifika kriterierna men inte upplever ett 
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lidande eller hinder i sitt fungerande får ingen diagnos utan benämns som den 
subkliniska gruppen (Campbell et al., 2010). Fruyt, Wille och Furnham (2013) belyser 
hur dessa subkliniska grupper inom personlighetsdiagnoser, även om de inte upplever 
hinder och lidande som de kliniska grupperna, ”… kan påverkas i sin vardag (på arbetet) 
på ett sätt som gör det av vikt att studera vidare”. Stinson et al. (2008) lyfter dessutom 
att den subkliniska gruppen är betydligt större än den kliniska gruppen. Russ et al.  
(2008) menar samtidigt att kriterierna i DSM IV för den kliniska diagnosen av 
narcissism saknar bredden för att kunna beskriva den narcissistiska personligheten. 
Samuel och Widiger (2008) visar på flera studier som likt Russ et al. (2008) beskriver 
begränsningar i att använda ett kategoriskt system i forskningen kring 
personlighetsdiagnoser. Istället föreslås därför att DSM IV integreras med en 
dimensionsbaserad modell av personligheten såsom Fem faktormodellen (FFM). 
Fördelen med en integrerad modell är att det ger möjlighet att studera olika former av 
subkliniska diagnoser (Campbell et al. 2010), samtidigt som FFM belyser hur skillnaden 
mellan kliniska diagnoser och normalintervall är kvantitativ snarare än kvalitativ (Wille 
et al., 2013). Campbell et al. (2010) belyser vidare att det är lätt att missa den 
subkliniska narcissisten i den organisationspsykologiska forskningen och att det av 
denna anledning kan vara bättre att studera facetter för narcissism snarare än den 
kliniska narcissisten. Att använda data på facettnivå från FFM för att studera narcissism 
gör det även möjligt att tydligare differentiera mellan olika former av den subkliniska 
narcissisten. (Campbell et al. 2010). Indelningen av FFM i facetter baseras på Costa och 
McCraes forskning och deras instrument NEO Personality Inventory-Revised (NEO-PI-R), 
där de delat in FFM och dess fem kategorier i 30 facetter. Dessa facetter representerar 
nära samvarierande element inom en kategori, inte godtyckliga kombinationer av 
element. För att exemplifiera så återfinns de nära samvarierande facetterna Ångest och 
Nedstämdhet inom samma personlighetskategori, specifikt Neuroticism-
kategorin(Costa & McCrae, 1995). Förhållandet mellan facetterna och 
personlighetskategorierna är således hierarkiskt. Hough och Oswald (2005) menar till 
och med att indelningen i facetter är nödvändig, specifikt i organisationsforskning, och 
argumenterar för att ’FFM är för bred för att förstå och predicera arbetsrelaterade 
kriterier’. Judge, Rodell, Klinger, Simon och Crawford (2013) har också kunnat visa att 
användandet av facetter ger en bredare och mer nyanserad bas att stå på när det 
kommer till att predicera såväl kontextuell som uppgiftsrelaterad arbetsprestation. 
 
Campbell et al. (2010) beskriver narcissism som ett över tid stabilt personlighetsdrag 
som karaktäriseras av grandiositet, självupptagenhet och en uppblåst självbild.  De 
menar vidare att narcissism kan förstås utifrån tre komponenter; självet, 
interpersonella relationer samt självreglerande strategier. Det narcissistiska självet 
summeras genom positivitet, önskan att erhålla makt, fåfänga samt en känsla av ens 
egen unicitet. Narcissistiska relationer, i sin tur, karaktäriseras av dess ytlighet samt 
brist på empati och intimitet. Relationer ses som något som antingen ska stimulera och 
engagera eller som ett möjligt mål för manipulation och utnyttjande. De självreglerande 
strategier som narcissister använder sig av för att bibehålla den högfärdiga självbilden 
handlar dels om att finna tillfällen och sammanhang som ger uppmärksamhet och 
uppskattning, dels om att skryta och stjäla uppmärksamhet och beröm från andra 
(Campbell et al., 2010). Inom faktorpsykologin, specifikt fem faktormodellen (FFM), har 
narcissister tidigare definierats som osympatiska extroverta (Paulhus, 2001). Denna 
definition har på senare år utvecklats och differentierats på så sätt att forskning idag 
talar om grandiosa och sårbara narcissister (Campbell & Miller, 2013), en indelning som 
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är ett resultat från Costa och McCraes (1992) slutsatser om facetternas existens och 
användbarhet. Flera studier bekräftar dessutom att det finns stöd för att dela upp den 
narcissistiska personligheten i den grandiosa och sårbara typen (DeYoung et al., 2007; 
Miller et al., 2011, 2012; Russ et al., 2008). Den grandiosa narcissisten karaktäriseras av 
extraversion, grandiositet, aggressivitet, oblyghet, exhibitionism och dominans (Miller 
et al., 2011, 2012). Grandios narcissism associeras också med bedräglighet och en 
oförmåga att komma överens med personer i en position över dem (Miller et al., 2012). 
Campbell et al., (2010) skriver att den grandiosa narcissisten delar stora likheter med 
den klassiska bilden av narcissister på arbetsplatsen. En högt uppsatt person; 
självsäker, extrovert, dominant, uppmärksamhetssökande, med en känsla av 
berättigande, interpersonellt skicklig med ett stort självförtroende. De negativa sidorna 
finns i oförmågan att kunna ta kritik, aggressivitet, samt att den grandiosa narcissisten 
agerar interpersonellt explorativt i egen vinnings syfte. Detta har fått till följd att 
grandiosa narcissister inom forskning för faktorpsykologi ibland benämns som 
osympatiska extroverta (Paulhus, 2001).  
 
Sårbar narcissism karaktäriseras av introversion, negativa känslor, interpersonellt 
avståndstagande, behov av erkännande, egocentricitet och känsla av berättigande. 
Vidare associeras sårbar narcissism med drag av misstänksamhet och med aggressiva 
interpersonella strategier drivna av negativa känslor sprungen ur en svag självbild 
(Miller et al., 2012). Miller och Campbell (2008) beskriver den sårbara narcissisten som 
aggressiv och med en känsla av att världen är vänd mot denne. De menar också att lågt 
självförtroende, depressivitet och ångest är komponenter som associeras till den 
sårbara narcissistens fungerande. Sårbara narcissister blir därför ibland definierade 
som osympatiska neurotiker (Paulhus, 2001).  
 
Kopplingen mellan narcissism och olika typer av arbetsprestation finns dokumenterad i 
tidigare forskning (Moscoso & Salgado, 2004; Judge et al., 2006). Relationen mellan 
narcissism och kontextuell arbetsprestation har visat sig vara negativt (Moscoso & 
Salgado, 2004). För relationen mellan narcissism och den uppgiftsorienterade 
arbetsprestationen har något samband inte kunnat styrkas (Judge et al., 2006).  Den 
kontextuella arbetsprestationen definieras som hur man kommer överens med 
arbetskollegor, hur man följer arbetsplatsen regler, frivilligt hjälpa till med uppgifter 
som inte hör till ens egna och att man arbetar i enlighet med arbetsplatsens 
övergripande målsättningar. Den uppgiftsrelaterade arbetsprestationen definieras som 
graden av effektivitet som den specifika arbetsuppgiften genomförs med (Borman & 
Motowildo, 1997). Judge et al. (2006) argumenterar dock för att narcissister generellt 
kommer uppvisa goda resultat gällande uppgiftsorienterad arbetsprestation. Detta då 
beteenden kopplat till den uppgiftsrelaterade arbetsprestationen har större möjlighet 
att uppmärksammas och ges beröm för. O’Boyle et al. (2012) har också kunnat visa att 
narcissism har ett samband med kontraproduktiva beteenden på arbetsplatsen så som 
exempelvis aggressivt och hotfullt beteende gentemot kollegor, mobbning, förskingring 
och ohövlighet gentemot kollegor på arbetsplatsen.  Förklaringen till att narcissism kan 
länkas samman med kontraproduktiva beteende förklaras av narcissistens känsla av 
berättigande och övertygelse om att de regler som finns på arbetsplatsen inte gäller för 
dem, att deras unicitet gör att de står över dessa. Vidare kunde O’Boyle et al. (2012) inte 
styrka hypotesen om att narcissism skulle ha ett negativt samband med 
arbetsprestation. Av den anledningen menar författarna att det är önskvärt för framtida 
forskning att undersöka sambandet mellan olika facetter i personlighetsdrag för att 
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kunna utforska och nyansera bilden av desamma; olika facetter i ett personlighetsdrag 
kan på olika sätt bidra till arbetsprestation. Vissa på ett positivt sätt, andra på ett 
negativt sätt.  
 
Givet att det antas föreligga en relation mellan narcissism och arbetsprestation, och att 
det saknas studier som undersöker detta utifrån dimensionerna av narcissism, 
intresserar vi oss för att studera den eventuella relationen mellan den grandiosa 
respektive den sårbara narcissisten och kontextuell respektive uppgiftsorienterad 
arbetsprestation. Även om forskning visat på hur narcissism samvarierar med olika 
beteenden på arbetsplatsen (eg Campbell et al., 2010; Judge et al., 2006; Moscoso & 
Salgado, 2004; O’Boyle et al., 2012) saknas en djupare förståelse; nämligen hur grandios 
och sårbar narcissism skiljer sig åt med avseende på kontextuell och uppgiftsorienterad 
arbetsprestation. Av just denna anledning antar den här studien en mer explorativ 
ansats i syfte att generera mer hypoteser och underlag för framtida forskningsuppslag.  
 
Syftet med denna studie är att, utifrån identifierade facetter i FFM för den grandiosa 
respektive den sårbara narcissistiska personligheten, undersöka hur facetterna i 
respektive subkategori av narcissism relaterar till kontextuell arbetsprestation och 
uppgiftsrelaterad arbetsprestation.  
 
Studien baseras på data hämtade från tidigare insamlad data för både personlighet och 
arbetsprestation. Samtliga resultat är beräknade statistiskt utifrån en sammanställd 
korrelationsmatris innehållandes data från tidigare forskning (Bergman, 2003; Judge et 
al., 2013; Lynam & Widiger, 2001; Samuel & Widiger, 2004, 2008). Beskrivning av dessa 
källor samt tillvägagångssättet följer i metodsektionen. 

 

Metod 
 

Korrelationer mellan facetter i FFM Personlighet 
Korrelationsdata för facetter i FFM hämtades från den svenska versionen av NEO PI-R 
som anger interkorrelationen mellan samtliga facetter för den svenska normgruppen 
(n=722). NEO PI-R är ett personlighetstest som mäter personlighet utifrån fem faktorer; 
känslomässig instabilitet, öppenhet, målmedvetenhet, vänlighet och utåtriktning. 
Dessutom så innefattar testet 30 underliggande facetter som bidrar till en tydligare och 
mer nyanserad bild av personligheten (Costa & McCrae, 1992). Den svenska versionen 
kommer av ett 15-årigt utvecklingsarbete som resulterat i den nuvarande versionen.  
Den interna konsistensen för den svenska versionen (Bergman, 2003) av testet varierar 
mellan facetter och faktorer och bedöms god (medelvärde α =.70 i facetterna, 
medelvärde α =.79 i faktorerna). Reliabiliteten har uppmätts som god (medelvärde α 
=.78 i facetterna, medelvärde α =.88 i faktorerna). För originalversionen av testet 
varierar den interna konsistensen mellan facetter och faktorer och bedöms god 
(medelvärde α =.70 i facetterna, medelvärde α =.89 i faktorerna; Costa & McCrae, 1992). 
 
Facetternas samband med arbetsprestation 
Ur en metaanalys (Judge et al., 2013) som undersökte hur FFM och dess underliggande 
facetter kan länkas till olika typer av arbetsprestation hämtades korrelationsdata 
mellan facetter i FFM och kontextuell samt uppgiftsorienterad arbetsprestation. 
Kontextuell arbetsprestation innefattar förmågan att samarbeta med kollegor, att vara 
hövlig, hjälpsam och osjälvisk. Uppgiftsorienterad arbetsprestation innefattar förmågan 
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att genomföra och slutföra den specifika arbetsuppgift som yrkesrollen definierar.   
Måtten för de olika typerna av arbetsprestation erhölls genom självskattning eller 
bedömarskattning. I studien hämtades 1 176 korrelationer från 410 oberoende studier 
som sedermera kodades och meta analyserades (N=406 029). Studien styrkte tesen om 
användandet av facetter för mer nyanserade personlighetsbedömningar i förhållande 
till arbetsprestation.  
 
Facetter och narcissism 
Slutligen hämtades data för den grandiosa samt sårbara narcissistens profil på 
facettnivå ur studier som specifikt undersökt hur samtliga 30 facetter i FFM korrelerar 
med grandios respektive sårbar narcissism (Lynam & Widiger, 2001; Samuel & Widiger, 
2004, 2008). Dessa tre studiers resultat avseende facetternas korrelation med grandios 
respektive sårbar narcissism finns sammanställda i Campbell och Miller (2013, sid. 
137). Lynam och Widiger (2001) fördjupade kunskapen om FFM och dess relation till 
personlighetsstörningar genom att bland annat undersöka validiteten för 
expertbedömningar gällande facettprofiler och profilernas relation till kriterierna för 
olika personlighetsstörningar. I studien ingick 120 experter som totalt genomförde 170 
personlighetsskattningar. Studien kunde styrka användandet av facettprofiler för 
skattning av personlighetsstörningar. Samuel och Widiger (2004) visade hur 
prototypiska beskrivningar av personlighetsstörningar i DSM-IV skattades på facettnivå 
av 152 kliniker.  Studien kunde på samma sätt som Lynam och Widiger (2001) visa 
facetternas användbarhet för att skatta och bedöma samtliga personlighetsstörningar i 
DSM IV. I Samuel och Widigers (2008) metaanalysstudie undersöktes samtliga 
personlighetsstörningar i DSM-IV på facettnivå i syfte att bland annat nyansera och 
berika bilden av de olika störningarna. Metaanalysen innehöll totalt 16 studier (N=3 
207). Grandios narcissism mättes med instrumentet Narcissistic Personality Inventory 
(NPI) och sårbar narcissism mättes endera med Hypersensitive Narcissism Scale 
(HSNS) eller specifika subskalor av Pathological Narcissism Inventory (PNI) (Campbell 
& Miller, 2013).  
 
Analys 
Korrelationsdata från Bergman (2003), Lynam och Widiger (2001), Samuel och Widiger 
(2004; 2008) och Judge et al. (2013) sammanställdes i en korrelationsmatris (se 
Appendix 1) och utgjorde input i regressionsanalyserna. För att undersöka hur 
respektive typ av narcissism kunde definieras utifrån facettprofil FFM genomfördes 
regressionsanalyser, en för grandios och en för sårbar narcissism. Regressionsanalysen 
visade vilka facetter som var signifikanta prediktorer för respektive typ av narcissism 
(p<.001). De oberoende variablerna var samtliga 30 facetter från NEO PI-R (Bergman, 
2003) och beroende variablerna var grandiosa respektive sårbara narcissism (Lynam & 
Widiger, 2001; Samuel & Widiger, 2004, 2008) bedömda av 120 experter på området. 
Stegvis regressionsanalys (stepwise regression) genomfördes i IBM SPSS Statistics 21  
 
För att beräkna de två profilernas effekt på arbetsprestation användes de nio framtagna 
facetterna för grandios respektive sårbar narcissism som oberoende variabel. 
Beroendevariabeln utgjordes av kontextuell respektive uppgiftsorienterad 
arbetsprestation (Judge et al., 2013). Multipla regressionsanalyser genomfördes för att 
undersöka effekten av framtagen facettuppsättning för respektive typ av narcissism och 
deras koppling till kontextuell och uppgiftsorienterad arbetsprestation.  
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Resultat 
 

Betavärden från stegvisa regressionsanalyser (Tabell 1) presenterar vilka av de 

ursprungliga 30 facetterna ur NEO PI-R som är signifikanta för grandios respektive 

sårbar narcissism, utifrån svensk normdata (Bergman, 2003) och facettprofiler för 

grandios respektive sårbar narcissism (Campbell & Miller, 2013, sid. 137). Resultaten 

indikerade att tre facetter, Ångest, Självosäkerhet och Blygsamhet, var gemensamma för 

de två modellerna. Värt att notera för facetten Självosäkerhet är att ett lågt erhållet 

värde hör samman med den grandiosa modellen, ett högt erhållet värde med den 

sårbara modellen. Den stegvisa regressionsanalysen visade att totalt nio facetter ingick i 

respektive modell. Den grandiosa narcissisten uppvisade låg ångest, självosäkerhet, 

rättframhet, blygsamhet och aktiviteter samt hög irritationsbenägenhet, sällskaplighet, 

självhävdelse och samvetsgrannhet. Den sårbara narcissisten uppvisade låg ångest, tillit, 

blygsamhet och prestationsträvan samt hög nedstämdhet, självosäkerhet, impulsivitet, 

stresskänslighet och duglighet. Se Appendix 2 för mer utförlig information om 

respektive facett.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1. Facetter som gav ett signifikant resultat i regressionsanalyser för grandios 

respektive sårbar narcissism.  

Facetter, grandios narcissism β  Facetter, sårbar narcissism β 

N1 (Ångest) -.20*  N1 (Ångest) -.24* 

N2 (Irritationsbenägenhet) .31*  N3 (Nedstämdhet) .44* 

N4 (Självosäkerhet) -.13*  N4 (Självosäkerhet) .31* 

E2 (Sällskaplighet) .18*  N5 (Impulsivitet) .12* 

E3 (Självhävdelse) .18*  N6 (Stresskänslighet) .22* 

A2 (Rättframhet) - .12*  A1 (Tillit) -.27* 

A5 (Blygsamhet) - .40*  A5 (Blygsamhet) -.17* 

C3 (Samvetsgrannhet) .13*  C1 (Duglighet) .27* 

O4 (Aktiviteter) 

Adjusted R2 

- .11* 

.58 

 C4 (Prestationssträvan) 

Adjusted R2 

-.16* 

.54 

Note. β= beta koefficient i en regressionsanalys. Oberoende variabler bestående av de 30 facetterna (ur 
NEO PI-R). Beroende variabel bestående av grandios respektive sårbar narcissism (ur NPI, HSNS, och 
PNI).  
*p<.001 
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Regressionsanalyserna för den grandiosa och sårbara narcissistiska personligheten 
samt uppgiftsorienterad respektive kontextuell arbetsprestation presenteras i Tabell 2 
och 3. Resultaten för grandios narcissism avseende arbetsprestation, sammanfattade i 
Tabell 2, visade att samtliga facetter utom blygsamhet hade signifikant effekt (p<.05) på 
kontextuell arbetsprestation med en sammanlagd förklarad varians på 20,8%. Dock 
hade endast två facetter, självhävdelse och samvetsgrannhet, signifikant positiv effekt 
(p<.05) på den uppgiftsorienterade arbetsprestationen med en förklarad varians på 3,9 
%. Den grandiosa narcissistens låga nivåer av rättframhet och aktiviteter samt dess 
höga nivåer av sällskaplighet, självhävdelse och samvetsgrannhet visade sig ha 
signifikant positiv effekt för kontextuell arbetsprestation. En signifikant negativ effekt 
på kontextuell arbetsprestation hade däremot den höga irritationsbenägenheten samt 
de låga nivåerna av ångest och självosäkerhet. Resultaten avseende den 
uppgiftsorienterade arbetsprestationen för den grandiosa narcissisten visade att den 
höga självhävdelsen och samvetsgrannheten hade signifikant positiv effekt. Resterande 
sju facetter hade ingen signifikant effekt på uppgiftsorienterad arbetsprestation. 
 
Sambandet mellan den sårbara profilen och de två respektive måtten för 
arbetsprestation visade att fler facetter hade signifikanta (p<.05) effekter för både 
kontextuell och uppgiftsorienterad arbetsprestation. För både den kontextuella och den 
uppgiftsorienterade arbetsprestationen visade resultaten att den höga självosäkerheten 
och stresskänsligheten hade positiv effekt. Omvänt hade den höga nedstämdheten och 
den låga tilliten, blygsamheten, prestationssträvan en negativ effekt på både kontextuell 
och uppgiftsorienterad arbetsprestation (p<.05). Specifikt för den uppgiftsorienterade 
arbetsprestationen visade resultaten på en positiv effekt av den höga dugligheten och 
en negativ effekt av den låga ångesten(p<.05). Den höga impulsiviteten hade ingen 
effekt i varken kontextuell eller uppgiftsorienterad arbetsprestation. I den kontextuella 
arbetsprestationen hade inte heller den låga ångesten eller den höga dugligheten någon 
effekt. Den förklarade variansen var för kontextuell arbetsprestation 21,7% och för 
uppgiftsorienterad arbetsprestation 21,1% för den sårbara narcissisten. 
 
Tabell 2. Multipel regressionsanalys av nio facetters (utmärkande för grandios 
narcissism) prediktion av uppgiftsorienterad arbetsprestation samt motsvarande 
analys av prediktion av kontextuell arbetsprestation. 

 Uppgiftsorienterad 
arbetsprestation β 

Kontextuell 
arbetsprestation β 

Facett   

N1 (Ångest) −.01  .09*  

N2 (Irritationsbenägenhet) −.05  −.33*  

N4 (Självosäkerhet) .09  .21*  

E2 (Sällskaplighet) .01  .10*  

E3 (Självhävdelse) .12*  .27*  

A2 (Rättframhet) .04  −.08*  

A5 (Blygsamhet) .02  .05  

C3 (Samvetsgrannhet) .16*  .29*  

O4 (Aktiviteter) .08  −.15*  

*p<0.05 
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Tabell 3 Multipel regressionsanalys av nio facetters (utmärkande för sårbar narcissism) 
prediktion av uppgiftsorienterad arbetsprestation samt motsvarande analys av 
prediktion av kontextuell arbetsprestation. 

 Uppgiftsorienterad 
arbetsprestation β 

Kontextuell 
arbetsprestation β 

Facett   

N1 (Ångest) −.14*  .02  

N3 (Nedstämdhet) −.42*  −.50*  

N4 (Självosäkerhet) .15*  .22*  

N5 (Impulsivitet) .03  −.01  

N6 (Stresskänslighet) .55*  .32*  

A1 (Tillit) .08*  .12*  

A5 (Blygsamhet) .10*  .12*  

C1 (Duglighet) .21*  .07  

C4 (Prestationssträvan) .28*  .38*  

*p<0.05 

 
Diskussion 

Syftet med studien var att utifrån identifierade facetter för den grandiosa respektive 

den sårbara narcissistiska personligheten, studera hur facetterna i respektive 

subkategori av narcissism relaterar till kontextuell samt uppgiftsrelaterad 

arbetsprestation. För grandios narcissism identifierades nio karakteristiska facetter 

innefattande låga nivåer av ångest, självosäkerhet, aktiviteter, rättframhet och 

blygsamhet samt höga nivåer av irritationsbenägenhet, sällskaplighet, självhävdelse och 

samvetsgrannhet. Gemensamt i den grandiosa narcissistens profil relativt den 

kontextuella och uppgiftsorienterade arbetsprestationen var att den grandiosa 

narcissistens höga nivåer av självhävdelse och samvetsgrannhet hade positiv effekt. Den 

sårbara narcissisten uppvisade en profil med nio facetter karakteriserat av låga nivåer 

av ångest, tillit, blygsamhet och prestationssträvan och höga nivåer av nedstämdhet, 

självosäkerhet, impulsivitet, stresskänslighet och duglighet. Gemensamt i den sårbara 

narcissistens profil var att den höga stresskänslighet och självosäkerhet hade 

signifikant positiv effekt för både kontextuell och uppgiftsorienterad arbetsprestation. 

Omvänt hade den höga nedstämdheten och den låga tilliten, blygsamhet och 

prestationssträvan signifikant negativ effekt på kontextuell och uppgiftsorienterad 

arbetsprestation.  

 

Den sårbara narcissisten liknar den grandiosa narcissisten i det att de i studien 

framträder som lugna och avslappnade individer som av andra kan upplevas som 

egenkära och arroganta. Det som särställer den sårbara narcissisten från den grandiosa 

är att denna har en profil med benägenhet att känna skuld, nedstämdhet, hopplöshet 

och ensamhet. Individen känner sig osäker på sig själv och obekväm i andras sällskap 

och har en oförmåga att kontrollera längtan och inre drifter samt känner sig oförmögen 

att hantera stress. Specifikt för den grandiosa narcissisten framträder istället 

karakteristika så som att ilska, frustration, bitterhet och en stor samvetsgrannhet. Även 

en förkärlek för andras sällskap ses hos denna individ även om de i grupper tenderar att 

vara dominerande och kraftfulla.  
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Facettprofilerna för grandios och sårbar narcissism 

I relation till tidigare forskning (Campbell et al., 2010; Campbell & Miller, 2013; Miller et 

al., 2011, 2012) så kan vi konstatera att den facettkombination som erhölls för den 

grandiosa narcissisten innehåller många av de karaktärsdrag som tidigare beskrivits. 

Miller et al. (2012) fann extraversion, aggressivitet, oblyghet och dominans som 

karaktärsdrag för den grandiosa narcissisten. I våra resultat fann vi oblygsamhet, 

dominans i form av självhävdelse, extraversionen i form av sällskaplighet och 

aggressivitet som visar sig i personlighetsdraget irritationsbenägenhet. Campbell et al. 

(2010) benämner ytterligare karaktärsdrag för den grandiosa narcissisten; 

självsäkerhet, uppmärksamhetssökande, interpersonellt skicklighet. Resultat i vår 

studie fann att den grandiosa narcissisten var självsäker, uppmärksamhetssökande i 

form av sällskapligheten, interpersonellt skicklig i form av den manipulativa sidan, i och 

med dess positiva effekt på kontextuell arbetsprestation. 

Något som skilde sig från tidigare forskning var att vi fann samvetsgrannhet och en 

motsträvighet inför förändring hos den grandiosa narcissisten. Campbell och Miller 

(2013) fann motsatt förhållande, nämligen låg samvetsgrannhet och en positivitet inför 

förändringar. Detta skulle kunna förklaras av en kulturell effekt i form av att den 

svenska urvalsgruppen ur NEO PI-R (Bergman, 2003) särskiljer sig från urvalet i 

Campbell och Miller (2013) på så sätt att den svenska urvalsgruppen framstår som mer 

konservativ i skattningar gällande att prova nya saker och mer benägen att följa etiska 

och moraliska principer. Liknande kulturella skillnader för narcissism har också 

demonstrerats av Fukunishi et al. (1996) som fann att individer i Kina är mer 

narcissistiska än individer i USA samtidigt som individer i Japan är mindre 

narcissistiska än i USA. 

 

Gällande den sårbara narcissisten och dess relation till tidigare forskning (Miller & 

Campbell, 2008; Miller et al., 2012) så finner vi överlag att karaktärsdragen 

överensstämmer med den erhållna facettkombinationen, med några undantag. Miller 

och Campbell (2008) fann aggressivitet, lågt självförtroende, depressivitet och ångest 

som karaktärsdrag hos den sårbara narcissisten. Våra resultat indikerade depressivitet i 

form av nedstämdhet, lågt självförtroende i form av hög självosäkerhet. Miller och 

Campbell (2008) fann vidare att interpersonellt avståndstagande och egocentricitet 

som drag associerade till den sårbara narcissisten. Våra resultat indikerade 

interpersonellt avståndstagande i form av låg tillit, och egocentricitet i form av låg 

blygsamhet. Den stora skillnaden finner vi i Miller och Campbells (2008) definition, där 

hög ångest ingår som ett karaktärsdrag. Våra resultat indikerade motsatt förhållande, 

nämligen att den sårbara narcissisten uppvisar låg ångest. Detta är således ett 

överraskande resultat som behöver undersökas vidare i framtida studier.   

 

Grandios narcissism och dess koppling till arbetsprestation 

För den grandiosa narcissisten framstår självhävdelsen och samvetsgrannheten som två 

nyckeldrag i att predicera arbetsprestation. De båda facetterna har ett signifikant 

positivt samband med dels kontextuell arbetsprestation men också med 

uppgiftsorienterad arbetsuppgift. I det senare fallet är det endast nämnda facetter som 

har ett signifikant samband. För den specifikt uppgiftsorienterade arbetsprestationen 

verkar den grandiosa narcissistens kraftfulla och självhävdande sida i kombination med 
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att noggrant följa sina moraliska och etiska principer utgöra prediktorer för en god 

prestation. Judge et al. (2006) menade att narcissister generellt kommer uppvisa goda 

resultat gällande uppgiftsrelaterad arbetsprestation, då beteenden kopplat till den 

uppgiftsrelaterade arbetsprestationen har större möjlighet att uppmärksammas och ges 

beröm för. Vi tänker oss att den grandiosa narcissistens självhävdelse, mer specifikt i 

form av att lyfta fram sin egen prestation, går i linje med författarnas tankar om att 

narcissisters strävan efter beröm leder till en bättre uppgiftsorienterad 

arbetsprestation. Att notera är att dessa två facetter endast står för 3,9 % förklarad 

varians varpå resultatet bör tolkas med försiktighet. 

 

För den kontextuella arbetsprestationen är det fler personlighetsdrag som bidrar till en 

god prestation för den grandiosa narcissisten. Som tidigare nämnts har självhävdelsen 

och samvetsgrannheten signifikant positiva samband. Tendensen att vara socialt 

manipulativ, det sociala och sällskapliga draget samt den rutin- och vanemässighet som 

tycks prägla den grandiosa narcissisten har också signifikant positiva samband med den 

kontextuella arbetsprestationen. Här målas således en mer mångfacetterad bild upp av 

vilka personlighetsdrag som bidrar positivt till den kontextuella arbetsprestationen i 

jämförelse med kopplingen mellan grandios narcissism och uppgiftsorienterad 

arbetsprestation. Dels har vi den sociala sidan hos den grandiosa narcissisten som i 

kombination med den socialt manipulativa kan tänkas utgöra en kärna i interaktionen 

med medarbetare på arbetsplatsen. Att det sällskapliga och sociala draget har positiv 

effekt på kontextuell arbetsprestation framstår kanske inte som något anmärkningsvärt. 

Däremot är det intressant att slughet, smicker och manipulation i relation till 

kontextuell arbetsprestation har samma positiva effekt. Dessa egenskaper framstår vid 

en första anblick inte alltid som eftersträvansvärda men resultaten i denna studie visar 

uppenbarligen dess positiva effekt för den grandiosa narcissisten. Sett tillsammans med 

självhävdelsen så framträder ytterligare personlighetsdrag som kanske inte anses 

önskvärda i alla lägen men som trots det visar sig ha positiv effekt för den kontextuella 

arbetsprestationen. En skillnad från tidigare studier är den att Campbell et al., (2010) 

beskriver att den grandiosa narcissisten agerar interpersonellt explorativt i egen 

vinnings syfte, och att detta är ett negativt drag. Utifrån våra resultat i den här studien 

där den låga rättframhet har positiv effekt på kontextuell arbetsprestation så framstår 

det dock som att denna del av den grandiosa personligheten är positivt för 

interaktionen och i samarbetet med kollegor på arbetsplatsen.  

När det kommer till drag hos den grandiosa narcissisten som har negativ effekt för den 

kontextuella arbetsprestationen så har irritationsbenägenheten en central roll. Detta 

tycks inte heller vara så anmärkningsvärt.  Denna irritationsbenägenhet kan ses i ljuset 

av tidigare studier (O’Boyle et al., 2012) som visat att narcissism kan länkas samman 

med kontraproduktiva beteenden så som aggressivt och hotfullt beteende. Att 

personlighetsdraget av att ha lättare för att uppleva frustration och ilska och dessutom 

uttrycka den påverkar den kontextuella arbetsprestationen negativt tycks väldigt 

logiskt. Däremot är det intressant att diskutera varför den grandiosa narcissistens 

lugna, avslappnade sida och låga oro i sociala sammanhang har samma negativa effekt. 

Kanske kan det tänkas att dessa personlighetsdrag i relation till den uppblåsta 

självbilden får en negativ effekt på så sätt den grandiosa narcissisten, av sin omgivning, 

uppfattas sakna mer empatiska sidor som potentiellt kan tänkas drivas ur processer 
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skapade av den ängslan och obekvämheten hos personer med mer ångest och 

självosäkerhet. Att personer som är mer ängsliga och socialt oroliga helt enkelt är mer 

vaksamma och uppmärksamma på hur omgivningen beter sig och reagerar på ens eget 

beteende och att detta får positiv effekt relaterat till kontextuell arbetsprestation.  

 

Sårbar narcissism och dess koppling till arbetsprestation 

De signifikant positiva resultaten för facetterna självosäkerhet och stresskänslighet i 

den sårbara narcissistiska personligheten relativt kontextuell arbetsprestation visar på 

hur två framträdande aspekter i den sårbara narcissistiska personligheten, som bidrar 

till en positivt predicerad kontextuell och uppgiftsorienterad arbetsprestation. En 

hypotes till varför dessa två facetter positivt relaterar med kontextuell arbetsprestation 

skulle kunna vara att den sårbara narcissistens starka känslor av skam och genans i 

självosäkerheten, kommer ur en rädsla över att förlora den uppblåsta självbilden. Detta 

i kombination med den höga stresskänslighet skulle kunna förstås som en drivkraft för 

den sårbara narcissisten att i rädslan för att förlora sin självbild och att misslyckas inför 

andra är benägen att trots sin låga blygsamhet, tillit och prestationssträvan söka stöd 

från och samarbeta med kollegor. Något som får en positiv effekt för den kontextuella 

arbetsprestationen.  

 

Resultaten visar dock på fler facetter hos den sårbara narcissisten som inverkar 

negativt på arbetsprestationen. Den sårbara narcissistens höga nedstämdhet samt låga 

tillit, prestationssträvan och blygsamhet inverkar negativt på kontextuell och 

uppgiftsorienterad arbetsprestation. Känslorna av skuld, hopplöshet och ensamhet 

tillsammans med tendensen att vara cynisk och skeptisk mot andra samt en tendens att 

vara likgiltig förstås som subjektiva faktorer som gör att individen undviker samarbete 

med kollegor och därmed arbetar mindre effektivt, samtidigt som narcissistens kärna av 

egenkärlek och arrogans tillsammans med latheten utgör objektiva faktorer som gör att 

andra finner samarbetet svårt.  Cynismen och skepsisen gentemot andra bär likheter 

med beskrivningen av specifika kontraproduktiva beteenden så som ohövlighet och 

hånfullt beteende gentemot kollegor som O’Boyle et al. (2012) visat har en koppling till 

narcissism. Att fler drag hos den sårbara narcissisten relaterar negativt med 

arbetsprestation än de drag som relaterar positivt kan förklara varför studier med 

övergripande mått av personlighet såsom Moscoso och Salgado (2004) finner en 

negativ kontextuell arbetsprestation men det blir här tydligt att de övergripande måtten 

av personlighet missar aspekter av i personligheten som relaterar positivt med 

kontextuell arbetsprestation. Något som gör att vi argumenterar för mer finkänsliga 

mått vid studier av personlighet relaterar till arbetsprestation. Att ångest har en negativ 

effekt för uppgiftsorienterad arbetsprestation kan ha att göra med att den lugna och 

avslappnade sidan gör att den sårbara narcissisten inte upplever det som nödvändigt av 

att arbeta effektivt.  

 

Även för den uppgiftsorienterade arbetsprestationen hade självosäkerhet och 

stresskänslighet en positiv effekt för den sårbara narcissisten. En hypotes utifrån 

Baumeister (1984) till detta resultat är att den sårbara narcissisten är van att arbeta 

effektivt med konstanta känslor av självosäkerhet och stress och därmed presterar 

bättre än de med låg självosäkerhet och stresskänslighet i situationer där dessa känslor 



 13 

uppstår. Eftersom den senare gruppen överväldigas av dessa känslor och misslyckas. 

Men vi finner även att den höga dugligheten har en positiv effekt för uppgiftsorienterad 

arbetsprestation. Den positiva relationen för facetten duglighet, som innefattar känslor 

av effektivitet, till uppgiftsorienterad arbetsprestation kanske är föga förvånande då 

uppgiftsorienterad arbetsprestation just mäter effektivitet.  

 

Övergripande om facetternas användbarhet 

I relation till den här studiens resultat innefattar giltigheten att dela in narcissism i 

underkategorier; exempelvis finner Moscoso och Salgado (2004) att narcissism skulle 

ha ett negativt samband med kontextuell arbetsprestation, medan resultaten i denna 

studie visar att delar av den grandiosa samt den sårbara narcissistens personlighet 

tycks ha ett positivt samband. Genom att facetter för de båda subkategorierna har ett 

positivt samband med kontextuell arbetsprestation, så visar denna studie att 

uppdelningen av narcissism i underkategorier fångar delar i den narcissistiska 

personligheten som övergripande studier av narcissism och arbetsprestation missar. 

Detta går i linje med tidigare forskning som visat att det finns åtskilda subkategorier av 

narcissism avseende facettnivå, och som argumenterat för deras användbarhet (Miller 

et al., 2011, 2012; Russ et al., 2008). 

 

Gällande de två subkategorierna av narcissism och dess koppling till de undersökta 

typerna av arbetsprestation så visar denna studie facetternas användbarhet och värde. 

Olika facetter predicerar den kontextuella arbetsprestationen i både positiv och negativ 

riktning. Irritationsbenägenheten hos den grandiosa narcissisten är en facett som 

predicerar den kontextuella arbetsprestationen i negativ riktning, den låga 

självosäkerheten är en annan. Facetter som predicerar den kontextuella 

arbetsprestationen i positiv riktning för den grandiosa narcissisten är exempelvis 

självhävdelsen, sällskapligheten och samvetsgrannheten. Liknande trender finns för den 

sårbara narcissisten; att olika facetter predicerar arbetsprestationen, i det här fallet 

både den kontextuella och den uppgiftsorienterade, i olika riktning. Detta går i linje med 

tidigare forskning och dess argument gällande användandet av facetter; att de kan 

predicera prestation i olika riktningar samt att de bidrar med mer nyansrik information 

än exempelvis de mer övergripande kategorierna i FFM (Campbell et al., 2010; O’Boyle 

et al., 2012). Vi argumenterar således för användbarheten av 

personlighetsbedömningar på facettnivå då resultaten i denna studie bekräftar tidigare 

forskningsteser om att facetterna bidrar med nyanser som mer övergripande 

personlighetsmått missar. Resultaten i vår studie visar att användandet av facetter som 

ett potentiellt komplement i olika typer av personlighetsbedömningar kan underlätta 

och ge mer vägledning gällande vilka typer av resurser och svagheter som en individ 

kan tänkas ha i relation till arbetsplatsen.  

 

Begränsningar 

Studiens begränsningar står att finna i ett antal punkter. Först och främst är data för 

facetternas laddning i studien hämtad från den svenska normpopulationen för NEO PI-R 

(Bergman, 2003) och har sedan ställts i relation till ett antal metaanalysstudier för den 

grandiosa och sårbara narcissistens 30 facetter (Judge et al., 2013; Lynam & Widiger, 

2001; Samuel & Widiger, 2008, 2004) för att skapa studiens facettprofiler för grandios 
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respektive sårbar narcissism. Detta medför att kulturella skillnader kan ha en påverkan 

på de resultat som erhållits i studien, på så sätt att korrelationerna i den svenska 

normpopulationen skiljer sig från korrelationerna hämtade från de metaanalysstudier 

som ingår i den korrelationsmatris som skapades för studien. 

 

En andra begränsning är tillvägagångssättet för att ta fram respektive 

facettkombination för den grandiosa respektive den sårbara narcissisten. Att genomföra 

stegvis regressionsanalys i syfte att ta fram en facettkombination för respektive typ av 

narcissism innebär per automatik att den statistiska analysen helt enkelt tar fram 

facettkombination för satt gränsvärde, utan någon hypotes om vilka facetter som mest 

troligt bör ingå. Av den anledningen är tillvägagångssättet explorativt vilket kan ses som 

en brist. Att reducera antalet facetter hade dock praktiska implikationer för studien och 

den stegvisa regressionsanalysen genomfördes i syfte att begränsa studien. En mer 

omfattande studie avseende grandios och sårbar narcissism kan således undersöka 

samtliga 30 facetter och deras relation till olika typer av arbetsprestation för de två 

subtyperna av narcissism. 

 

En sista aspekt värd att fundera över som begränsning är vårt resultat för den sårbara 

narcissisten, där vi erhöll låg ångest som ett personlighetsdrag. Detta gick emot tidigare 

forskning (Miller & Campbell, 2008) som visat på hög ångest i kombination med hög 

nedstämdhet för den sårbara narcissisten. Vi misstänker en så kallad suppressoreffekt 

då facetterna ångest och nedstämdhet är högt korrelerade med varandra. När två 

faktorer har hög interkorrelation så har det en tendens att vända på sambandet i 

regressionsanalyser. Detta är dock inte självklart, varpå framtida forskning bör 

undersöka detta resultat.   

 

Framtida studier 

I och med den här studiens mer explorativa syfte och den begränsade mängd forskning 

som är gjord på området, framförallt kring den sårbara narcissisten, rekommenderar vi 

framtida forskning att vidare undersöka och hypotestesta samband mellan facetter för 

de olika typerna av narcissism relaterat till både kontextuell och uppgiftsorienterad 

arbetsprestation. Som tidigare nämnts är en av studiens begränsningar dess explorativa 

frågeställning utan tydliga hypoteser om riktningen på samband mellan facetter för den 

grandiosa respektive sårbara narcissisten och arbetsprestation. Därför är det av vikt att 

dels fortsätta undersöka hur den grandiosa och sårbara narcissisten skiljer sig åt med 

avseende på facettnivå, dels relatera detta till arbetsprestation i syfte att konfirmera 

denna studies resultat samt generera mer teser om vilka facetter som är de tydligaste 

markörerna för både positiva och negativa arbetsprestationer för respektive 

subkategori av narcissism.   

 

Slutsats 

Studien har kunnat styrka tesen om dels uppdelningen av narcissism i subkategorierna 

grandios och sårbar, dels visat på facetternas användbarhet i att predicera kontextuell 

och uppgiftsorienterad arbetsprestation. Studien belyser hur olika facetter för grandios 

respektive sårbar narcissism kan predicera arbetsprestation, vilket mer övergripande 

mått inte förmår att göra. Studiens mer explorativa ansats har möjliggjort en mer 



 15 

övergripande bild av relationen mellan grandios respektive sårbar narcissism och 

kontextuell samt uppgiftsorienterad arbetsprestation. Exempelvis har den tydligt visat 

att olika facetter predicerar arbetsprestation i både positiv och negativ riktning, vilket 

styrker tesen om facetternas användbarhet i jämförelse med mer övergripande 

personlighetsmått. Framtida forskning bör syfta till att ge en mer tydlig bild över 

området. Fokus bör därför ligga på att replikera den här studien i valideringssyfte för 

att i förlängning hypotespröva vilka specifika facetter för den grandiosa och sårbara 

narcissisten som spelar en avgörande roll i att predicera kontextuell och 

uppgiftsorienterad arbetsprestation. Forskning bör också undersöka samtliga 30 

facetter och dess laddning för grandios respektive sårbar narcissism och undersöka 

deras koppling till olika typer av arbetsprestation. 
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Appendix 1 

 

Sammanställd korrelationsmatris för databehandling utifrån korrelationer mellan 

facetter (Bergman, 2003), korrelationer mellan facetter och grandios respektive sårbar 

narcissism (Lynam & Widiger, 2001; Samuel & Widiger, 2004, 2008) samt korrelationer 

mellan facetter och arbetsprestation (Judge et al., 2013) 
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Appendix 2 

Beskrivning av inkluderade facetter utifrån regressionsanalyser för grandios respektive sårbar 
narcissism från NEO PI-R 

N1 Ångest 

Personer med ångestbenägenhet är ängsliga, rädda, oroliga, nervösa, 
spända och känslomässigt instabila. Aspektskalan mäter inte specifik 
rädsla eller fobier, men personer med höga poängvärden upplever 
sannolikt detta liksom generell ångest. Personer med låga poängvärden är 
lugna och avslappnade, och ältar inte saker som kan gå eller har gått fel. 

N2 Irritationsbenägenhet 

Irritationsbenägenhet representerar tendensen att känna ilska och 
relaterade tillstånd, till exempel frustration och bitterhet. Aspektskalan 
mäter en persons benägenhet att uppleva ilska – huruvida ilskan uttrycks 
beror på personens poäng på faktorn Vänlighet (A-skalan). De med låga 
poängvärden på A-skalan får ofta höga poängvärden på aspektskalan N2 
irritationsbenägenhet, det vill säga att antagonistiska personer har lättare 
för att faktiskt uttrycka irritation. Personer med låga poängvärden på 
aspektskalan tar däremot lättare på saker och ting och det tar betydligt 
längre tid för dem att ilskna till. 

N3 Nedstämdhet 

Denna aspektskala mäter normala individuella skillnader i tendensen att 
känna sig deprimerad. Personer med höga poängvärden är benägna att 
uppleva skuld, nedstämdhet, hopplöshet och ensamhet. De blir lätt 
modstulna och känner sig ofta nedslagna. Personer med låga poängvärden 
upplever sällan sådana känslor, men de är inte nödvändigtvis glada och 
sorglösa – egenskaper som associeras med faktorn Utåtriktning (E-skalan). 

N4 Självosäkerhet 

Känslor som skam och genans utgör kärnan i faktorn Känslomässig 
instabilitet (N-skalan). Personer som är osäkra på sig själva känner sig 
obekväma i andras sällskap, är rädda för att bli till åtlöje och känner sig 
ofta underlägsna andra. Självosäkerhet är besläktat med blyghet och social 
ångest – med Fenigstein, Scheier och Buss’ (1975) offentliga (men inte 
privata) självosäkerhet. Personer med låga poängvärden är inte 
nödvändigtvis balanserade eller har social förmåga, utan de är helt enkelt 
mindre oroade i sociala sammanhang.  

N5 Impulsivitet 

I NEO PI-R™ syftar aspektskalan N5 Impulsivitet på oförmågan att 
kontrollera längtan eller inre drifter. Begär (till exempel efter mat, 
cigaretter, ägodelar) upplevs som så starka att personen inte kan motstå 
dem, även om han eller hon senare kommer att ångra sådana frestelser, 
eftersom de har en högre tolerans för frustration. Aspektskalan N5 
Impulsivitet ska inte förknippas med spontanitet, risktagande eller snabbt 
beslutsfattande. 



 21 

 
 
N6 stresskänslighet 

Personer som för höga poängvärden på aspektskalan känner sig 
oförmögna att hantera stress, blir ofta beroende av andra samt känner 
hopplöshet eller får panik i kritiska situationer. Personer med låga 
poängvärden känner att de har förmåga att ta hand om sig själva i sådana 
situationer. 

E2 Sällskaplighet 

Aspektskalan speglar en förkärlek för andras sällskap. Sällskapliga 
personer tycker om att vara med andra, och ju fler desto bättre. Personer 
med låga poängvärden tenderar att vara ensamvargar. De söker inte upp – 
eller till och med aktivt undviker – sociala situationer. 

E3 Självhävdelse 

Personer med höga poängvärden är dominerande, kraftfulla och får 
därmed ett socialt övertag. De talar utan att tveka och blir ofta ledare i 
grupper. Personer med låga poängvärden däremot, föredrar att hålla sig i 
bakgrunden och låta andra föra samtalet. 

O4 Aktiviteter 

Aspektskalan mäter beredvillighet att prova på olika aktiviteter, uppsöka 
nya platser eller äta främmande och ovanlig mat. Personer med höga 
poängvärden föredrar nyheter och variation framför det välkända och 
rutinartade. Allt eftersom tiden går är de benägna att engagera sig i en rad 
olika fritidsintressen. Personer med låga poängvärden tycker förändringar 
är svårhanterliga och föredrar det som är känt och beprövat.  

A1 Tillit 

Personer med höga poängvärden har en benägenhet att tro att andra är 
ärliga och att de också har goda avsikter. Personer med låga poängvärden, 
å andra sidan, tenderar att vara cyniska och skeptiska och antar att andra 
kan vara oärliga och farliga. 

A2 Rättframhet 

Rättframma personer, alltså de med höga poängvärden på aspektskalan, är 
uppriktiga, ärliga och oförställda. Personer med låga poängvärden är mer 
villiga att manipulera andra med smicker, slughet eller list. De ser dessa 
strategier som nödvändiga delar av social kompetens och kan anse att 
rättframma personer är naiva. När denna aspektskala tolkas-precis som 
många andra aspektskalor i faktorerna Vänlighet (A-skalan) och 
målmedvetenhet (C-skalan) – är det särskilt viktigt att komma ihåg att 
poängen speglar hur man förhåller sig i relation till andra människor. En 
person med låga poängvärden på aspektskalan A2 Rättframhet är sannolikt 
benägen att tänja på sanningen eller att vara försiktig när han eller hon ger 
uttryck för sina känslor. Detta bör emellertid inte tolkas som elakhet eller 
att han eller hon är en oärlig eller manipulativ person. Aspektskalan A2 
Rättframhet ska i synnerhet inte betraktas som en lögnskala, antingen för 
att bedöma inventoriets validitet eller för att försöka predicera ärlighet i 
arbetet eller i andra sammanhang.  



 22 

 
 
 
A5 Blygsamhet 

Personer med höga poängvärden är ödmjuka och självutplånande, men de 
saknar inte nödvändigtvis självförtroende eller självaktning. Personer med 
låga poängvärden tror sig vara bättre än andra och kan av omgivningen 
anses egenkära eller arroganta av andra. Att patologiskt brista i 
blygsamhet är en aspekt av den kliniska definitionen av narcissism. 

C1 Duglighet 

Den första aspektskalan hänvisar till känslan av att man har förmåga, är 
klok, förståndig och effektiv. Personer med höga poängvärden känner sig 
väl förberedda för att ta itu med livet. Personer med låga poängvärden litar 
däremot inte på sin egen förmåga och känner att de ofta är oförberedda 
och odugliga. Av alla aspektskalor i faktorn Målmedvetenhet (C-skalan) är 
duglighet mest associerad med självaktning och inre kontroll (Costa, 
McCrae & Dye, 1991). 

C3 Samvetsgrannhet 

Personer med höga poängvärden håller sig noga till etiska principer och 
fullföljer samvetsgrant sona moraliska förpliktelser. Personer med låga 
poängvärden tar mer nonchalant på sådana frågor och kan vara något 
opålitliga och vederhäftiga i sitt agerande. 

C4 Prestationssträvan 

Personer som arbetar hårt för att uppnå sina mål får ofta höga poäng på 
aspektskalan och höga värden speglar också deras höga ambitionsnivå. De 
är ihärdiga och målmedvetna och har en känsla av riktning i livet. Personer 
med extremt höga poängvärden kan dock satsa alltför mycket på sina 
karriärer och vara arbetsnarkomaner. De med låga poängvärden är 
likgiltiga och kanske till och med lata. De drivs inte av att lyckas och saknar 
ambition, samt kan verka planlösa. Icke att förringa är att de oftast är nöjda 
med sin låga ambitionsnivå. 


