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NÅR ALTING DREJER SIG OM

X-Factor, reality-tv, facebook, Youtube mm – sociale medier, hvor det hand-

ler om at udstille egen storslåethed - har grebet vildt om sig de seneste år. 

På facebook med over 60 millioner aktive brugere på verdensplan er fæl-

lestrækket, at alle bruger mest tid på deres egen profil med tekster om, 

hvad de laver lige nu, hvad de bedst kan lide af musik, film og kendte men-

nesker. Kort sagt er formålet selviscenesættelse. Og i lighed med reality 

shows og talentkonkurrencer holdes fokus på MIG for at imødekomme den 

enkeltes behov for beundring og anerkendelse. I dette nummers tema-

artikel kigger vi nærmere på begrebet narcissisme eller selvforelskelse.

Af Vibeke Steinthal
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Barndommens betydning

I sin bog ”Hvem er jeg? – narcissisme og personlighed i 
det senmoderne samfund” af psykologen Lars Lundmann 
Jensen hedder det bl.a., at narcissisme er anerkendelses- 
og beskæftigelsessøgende tendenser, der – når de bliver 
opfyldt – modvirker en tomhedsfølelse og giver en forbi-
gående stemning af mening eller eksistensberettigelse. 
Når de ikke bliver opfyldt, men tværtimod afvises, bryder 
tomheden igennem. Narcissisme handler i dette perspek-
tiv om at finde et fast ståsted i en konstant omskiftelig 
verden. For den grundlæggende tomhed kan være angst-
fremkaldende. 

Om barndommens betydning for opnåelse af et naturligt 
selvværd skriver Lundmann Jensen bl.a.:

”Barnet har grundlæggende behov for accept fra be-
tydningsfulde andre. Denne accept kan være enten betin-
get eller ubetinget. Med ubetinget accept bliver barnets 
behov for anerkendelse af sin gøren og laden opfyldt 
uden betingelser fra omsorgsgiveren. Såfremt accepten 
sker ubetinget, virker det rimeligt at antage, at det, der 
først var en accept fra andre, over tid bliver omdannet 
til selvaccept.

Hvis barnet derimod kun får bekræftelse og accept, hvis 
han/hun på en eller anden måde stiller forældrene tilfreds, 
prøver barnet med andre ord at opfylde deres behov. 
Hvis en  sådan forældreadfærd har været gennemgående, 
kommer den med tiden til at fungere som en forestilling 
om, at man kun er noget, såfremt andre bifalder én. 

At fremhæve det, man forestiller sig, at andre gerne 
vil se eller høre og dermed undertrykker udviklingen 
af ’det ubetingede selv’, vil være ensbetydende med en 
narcissistisk personlighedsforstyrrelse.”

Her overfor kan vel tilføjes, at den ubetingede accept ikke 
må sprænge alle grænser, så barnet før voksenalderen 
slet ikke konfronteres med rimelig modstand. Eksempel-
vis hænder det, at en efternølerpige hos forældre med 
to-tre sønner modtages med ekstrem henrykkelse, og 
både forældrenes og brødrenes beundring så at sige ”for-
drejer” hovedet på pigen. Hun er således meget dårligt 
rustet til som voksen at skulle finde sig selv og et ståsted. 
Og hendes overdimensionerede selvværd får drøje hug, 
når hun ikke som før hele tiden møder beundring. En 
desperat søgen efter fortsat bekræftelse kan føre til nar-
cissisme.

Bogen er også inde på, at statussymboler beviser person-
lig værdi præcis som narcissisten skaffer sig beundring 
for at føle sig noget værd:

”Det at opnå en følelse af identitet via de ting, vi omgiver 
os med, er et gammelt fænomen.

At gøre det fra en narcissistisk position betyder, at vi ved 
at vælge noget særligt, kan fremstå som unikke person-
ligheder ud fra håb om at andre vil bekræfte os,” skriver 
Lars Lundmann Jensen, og han nævner, at ikke bare de 
ting, vi ejer, men det vi omgiver os med, i den grad kan 
styrke selvværdet – altså bolig, attraktiv adresse, hvilke 
venner vi ses med osv. er med til at gøre egoet til genstand 
for beundring.
www.lundmann.dk

Selviscenesættelse
Amalie fra ”Paradise Hotel” har slået sig selv op som en 
kendis på sit kønne udseende og på det at have været set 
af så mange i tv. Dermed føler hun sig sikker på at blive 
omtalt, men hvor længe holder den sæbeboble? Hvorimod 
forfatteren Mads Christensen via sine bøger ”Den store 
blærerøv” I og II og sit virke som sjov foredragsholder og 
debattør har gjort sin selvglæde til en givtig profession, 
fordi han forvalter den med befriende selvironi. Hvor han 
først kaldte sig ”blærerøven” kalder han sig nu ”livsstils-
fidusen”. I en af hans mange udtalelser om dette og hint 
hedder det (fra interview i Berlingske Tidende):

”Vi er blevet endnu mere selviscenesættende i dag, end 
vi var for 15 år siden. Vi er endnu mere forblommede, 
forblændede og forløjede end i 80’erne og 90’erne. Vi 
lader som om vi handler økologisk, men ifølge statistikken 
gælder det kun 7-8pct. Vi kalder os lykkelige, men vi har 
Europas højeste skilsmisseprocent. Det hele er en del af 
selviscenesættelsen.”

lægens brevkasse 

Begrebet narcissime er hentet fra den græske mytologis legende 
om Narkissos. Han var ung og smuk og afviste nymfen Echos 
intense tilnærmelser. Som straf blev han dømt til at forelske sig 
i sit eget spejlbillede i en vandpyt. Og da han var ude af stand 
til at fuldende sin kærlighed, visnede han og blev til blomsten 
narcissen.

Essensen i historien går igen i den gamle danske børnesang 
om den lille nisse, der rejste fra land til land for at møde verdens 
største mand. Men først fandt ham, da han en dag ”stirred’ i det 
klare vand/og smilte thi nu havde/han set den største mand.”

Mange unge drømmer om bare 15 minutters berømmelse. De 
arbejder med fornøjelse gratis for tvstationer og produktions
selskaber i håb om at få en fod indenfor. Og de, der melder sig 
til realityserier drives givetvis af samme grunde – den nemme 
og hurtige berømmelse, det at blive ”kendt”. Hvad det er man 
er kendt for, synes mindre vigtigt.

I bund og grund handler det om at få sig en identitet ved at 
opleve bekræftelse og anerkendelse fra så mange som muligt. 
Ønsket om at blive kendt hænger desværre ikke altid sammen 
med ønske om at blive kendt for særlige færdigheder – det at 
blive set er en bekræftelse i sig selv. Men det kan blive skruen 
uden ende, fordi det ikke fører til naturligt indre selvværd. Så 
den bekræftelseshungrende fremturer med sin afhængighed 
af anerkendelse og beundring udefra. 

Egoet i centrum
Mange i dag opdrages til, at der ikke er nogen grænser for, hvad 
de kan blive til, hvis bare de tror nok på det. Men hvis man ikke 
får en naturlig fornemmelse for sin egen formåen, og får man 
konstant udvisket sine grænser, så ender man med et overdi
mensioneret Ego. Man placerer sig selv i centrum og har ikke 
øje for den virkelige verden eller for andre menneskers glæder 
og sorger.

Om emnet udtalte Ole Thyssen, professor i filosofi på CBS, 
fornylig i Kristeligt Dagblad:

”I kraft af øget rigdom og de sociale mediers fremdrift er der 
kommet et øget fokus på mig, mig, mig, hvor folk hører sig selv 
og ingen andre. Måden jeg bor på, klæder mig på og rejser på, 
er blevet en form for staffage for min egen selvrepræsentation. 
Konsekvensen er desværre et mere nervøst og mindre over
levelsesdygtigt samfund, hvor vi ser os selv mere, end vi ser 
verden og dens problemer. Vi står både i en alvorlig økonomisk 
krise og en klimakrise, men det opdager vi måske ikke, fordi vi 
har travlt med vores nye frisure eller den næste fest. Fordi den 
moderne narcissist er evigt utilfreds og skal anerkendes af andre, 
engagerer han sig ikke i de store problemer lige foran ham.”

Ifølge psykologer vil en narcissistisk personlighedsforstyrrelse 
sige, at man føler sig helt speciel og derfor har krav på at blive 
behandlet bedre end andre. Man er meget optaget af forestil
linger om succes, rigdom, berømmelse og ideel kærlighed, og 
man bliver vred, hvis nogen kritiserer én eller står i vejen for 
éns planer.

Man sætter sig selv som centrum og har svært ved at leve sig 
ind i andres situation. Man lægger stor vægt på sit udseende og 
de ting, man omgiver sig med. Man føler sig kort sagt fantastisk, 
men bag de forestillinger gemmer der sig dyb usikkerhed og 
tomhedsfølelse. Der er derfor stor risiko for at få en depression 
eller komme ud i misbrug, hvis tingene ikke går som ønsket. For 
et par år siden kårede det amerikanske tidsskrift Time Magazine 
”YOU” som årets person, for – som bladet forklarede – ”det er 
os, der har kontrol over informationsalderen.”

Dermed tænkes på de sociale medier og på den kendsgerning, 
at tusinder af nye blogs kommer til verden hver dag – heraf ca. 
halvdelen om det samme emne: bloggeren selv.

”På facebook har nogle hundredvis af venner, andre en håndfuld. Dette 
netsamfund kan blive et paradenummer og en konkurrence om at have flest 

venner. Narcissister har mange på vennelisten, og man oplever et netværk med 
flere narcissister end i andre sammenhæng. Simpelthen fordi de narcissistiske 

personer figurerer på flere vennelister end andre.”

Berit Skog, norsk forsker.
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”Samfundet er desværre i dag præget af, at vi ikke lærer 
af sætte grænser for vores eget Ego og være bevidste om, 
hvor selvet holder op og verden begynder”, siger præsten 
og debattøren Kathrine Lilleør. ”Den forstyrrelse møder 
jeg ikke kun blandt unge – mine konfirmander for eksem-
pel – men i høj grad også i min egen generation og årgan-
gene før mig. Og fænomenet er ikke kønsbestemt. Ego-
manien blomstrer uanset ens evner - hvad man har at 
bidrage med positivt. Det kommer bl.a. til udtryk i X-
Factor og andre talentkonkurrencer, hvor nogle af delta-
gerne simpelthen ikke kan synge. Meget mærkelig ople-
velse!” 

Hun understreger, at narcissismen altid har eksisteret, 
bare i mindre ekstrem grad end i dag og refererer til Søren 
Kierkegaards bog ”Sygdommen til døden”, hvor filosoffen 
taler om ”spidsborgerens selvoptagede tomrum” og har-
celerer over mange menneskers overbevisning om, at de 
selv kan bestemme, hvem de vil være. En umulighed, fordi 
medfødte egenskaber og forældrenes og omgivelsernes 
påvirkning er med til at forme os.

”Spørgsmålet ’Hvem er jeg, hvad kan jeg? ’ følger os på 
rejsen gennem livet, og en del af processen med at blive 
voksen består i ydmygt at modtage kundskaber og bruge 
dem på en konstruktiv måde,” fortsætter Kathrine Lilleør.

”I min konfirmandundervisning er jeg inde på Jesu ord 
om, at vi skal forvalte vores talenter. Gør vi det, får vi 
mangefold igen. Gør vi det ikke, ender vi i mørke. Vi skal 
turde risikere noget med det, vi har og kan og ikke med 
det, vi ikke har og ikke kan. Der er intet mere ulykkeligt 
end forældre, der ikke har sat grænser og heller ikke har 
opmuntret barnet til at videreudvikle sine sande evner.

For mig at se er den største lykke at glemme sig selv 
i fællesskab med andre – ligesom man på fodboldbanen 
rykker væk fra sig selv for at fokusere på bolden. Det er 
uendelig vigtigt for éns livskvalitet at finde lommer af 
fællesskab, finde samhørighed med andre og gå efter det.”

www.kathrinelilleør.dkKathrine Lilleør er sognepræst, cand.theol., ph.d., 
debattør, forfatter og foredragsholder. 
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Ægte kontakt
”Når vi ikke bliver set som den, vi er, kun for hvad vi helt konkret 
præsterer, er konsekvensen et følelsesmæssigt tomrum. Så det 
er vigtigt at følge det, man selv synes er det rigtige for én, 
fremfor at gå op i at aflæse, hvad der forventes,” siger psyko
terapeut Jannik Bo Rasmussen, som oplever både unge og ældre 
narcissister i sin konsultation.

”Forældre til børn og unge, der er i den grad dyrker Egoet 
og brænder efter at blive set og anerkendt, bør sætte sig ind i 
den unges indre mekanismer og bestræbe sig på mere omsorg 
og ægte kontakt i den virkelige verden. Fordømmelse og af
standtagen vil kun gøre ondt værre, men på den anden side 
skal forældre selvfølgelig ikke skubbe til den unges urealistiske 
drømme. I stedet kunne de komme med alternative forslag til, 
hvad der kunne være spændende alternativer. 

Som psykolog tilbyder jeg ægte kontakt og lader mig ikke lokke 
til at bekræfte, at han/hun er enestående. Klienten møder ofte 
med et billede af mig som redskab og skal bringes til at indse, 

at jeg er et menneske, der oprigtigt ønsker at hjælpe, og at jeg 
er parat til i første omgang at blive mødt med vrede – og til at 
væbne mig med tålmodighed.”

Om narcissisme i parforhold hos den ene eller begge parter, 
siger Jannik Bo Rasmussen, at hvis begge er ramt, kan det på 
et vist plan fungere, såfremt begge er villige til at bekræfte den 
anden. Dog kan det gå galt, hvis den ene f.eks. bliver arbejdsløs 
og dermed dybt utilfreds. Og man risikerer at møde vrede, hvis 
den anden ikke indfrir éns forventninger.

”Desværre støtter samfundet narcissisme, som er langt mere 
udbredt end for 20 år siden, før de sociale medier som facebook 
greb om sig. Nogle kalder det for en samfundssygdom, men det 
er i mine øjne at gå for vidt. Jeg kan kun håbe, at disse mediers 
magt efterhånden finder et roligere leje. Og tidens tendens til 
spirituel søgen og personlig udvikling trækker heldigvis i den 
positive retning.”

www.gestaltterapeut.dk

”Når jeg går ud til de dér små reklamefilm, altså folk dør af grin, hvis de får at 
vide, hvor lidt jeg får for det, men jeg gør det for at være på. Når jeg ser mig selv i 
fjernsynet, flipper jeg ud i fem minutter og siger ’Ne-e-j, det er mig, det er mig!”

Ulla, tidligere deltager i et reality-show i bogen  
”Se, jeg er på!” af Helene Jansen og S.L. Jensen

Jannik Bo Rasmussen er 
uddannet gestalterapuet 
fra GIS-International. Har 
siden 1997 haft egen 
praksis i centrum af 
København, hvor han 
arbejder både med 
individuel terapi,  
grupper og par. 
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Håb for fremtiden
”Mediernes magt gør mig deprimeret. Jeg finder det vir
kelig skræmmende, at mange unge brænder efter at blive 
kendte ved at deltage i realityserier, der udelukkende 
fokuserer på sex og druk. Egoet har taget magten frem 
for den spirituelle stemme, og det gør mig bekymret for 
fremtiden,” siger Jette Harthimmer, clairvoyant og spiri
tuel rådgiver.. 

”Jeg tror fuldt og fast på, at tanker og ord skaber  og har 
konsekvenser. Og heldigvis blomstrer spiritualiteten, fordi 
vi er bevidste om, at den er rivende gal. Ikke at der er noget 
i vejen med de unge, de ønsker vel bare at høre til, føle 
sig gode nok og gøre som alle andre. Og hvis de personer, 
de ser op til, skejer ud, vil de unge forsøge at efterligne 
dem i håb om at blive accepteret og få opmærksomhed. 
Ulykkeligvis bliver mange mobbet, hvis de passer skolen 
og ikke har lyst til drukfester.

Tænk hvis det pludselig blev sejt at blive til noget, 
passe sin skolegang og udleve sine potentialer og positive 
drømme. Tænk hvis det, de sendte på TV satte fokus på alt 
det gode, som alle mennesker indeholder, og på positive 
nyheder i stedet for evindeligt negative nyheder, som får 
os til at miste troen på fremtiden. 

Tænk hvordan verden ville blive, hvis vi holdt det fokus 
og styrede i den retning!”

www.harthimmer.dk

Jette Harthimmer arbejder 
professionelt på fuld tid som 

clairvoyant og spirituel 
rådgiver, med personlige 
konsultationer, spirituelle 
kurser og foredrag i både 

Danmark og Norge.

Ægte kontakt
Skuespilleren Anne Marie Helger hylder sig i sine 
shows i overlæssede udklædninger og flirter med 
selvglæden, men hun brænder samtidig for at ruske 
op ud fra helhjertet ønske om at være med til at 
skabe en bedre verden. Hendes altid sjovt udtrykte 
bestræbelser kan følges på hendes facebook-blog. 

Til LIV & SJÆL siger hun: ”I mine øjne står FB – 
facebook – for ”facade-bluff”, og det er sørgeligt at 
konstatere, hvor mange danskere, unge som fuld-
voksne, der ad den vej jagter bekræftelse. 

Både i mine blogs og mine shows tager jeg gas på 
bl.a.vores tendens til helt at ignorere, når det går 
dårligt for andre. Bare vi selv klarer skærene, er alt 
godt. Vi er os selv nok – en slem samling ”osnokkere”, 
som jeg kalder det.

Umiddelbart ser det ud til, at den tendens aldrig 
hører op, men jeg tror på, at tryk avler modtryk, og 
at der vil opstå en slags kontrabevægelse – en tid 
hvor kollektivismen får et tiltrængt opsving. 

Jeg har talt med mange kloge mennesker, der 
ligesom jeg selv tror på, at vi står over for et større 
sammenbrud og vil blive nødt til at stå sammen om 
genopbygning af sande værdier. Eksempelvis noget 
så enkelt og inspirerende som at begive sig ud i 
naturen med slukket mobil. Lad os håbe at foran-
dringen ikke lader vente for længe på sig.”

Anne Marie Helger samler p.t. stof til et nyt show 
med Peter Larsen. Hun kalder showet for ”Halløj 
på falderebet”.

www.helger.dk
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