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Sammanfattning 
Blyghet är ett fenomen som genom tiderna tillskrivits ett flertal olika definitioner och 

betydelser, och har behandlats utifrån såväl ett individ- som ett samhällsperspektiv. Utifrån ett 

samhällsperspektiv tycks blyghet, framför allt i västerländska kulturer, betraktas som 

avvikande i negativ bemärkelse. Denna uppfattning grundar sig bland annat på att blyghet 

under 1900-talet började betraktas som ett medicinskt tillstånd, vilket inte bara resulterade i 

en vilja att behandla blyghet, utan även gjorde att det blev ett alltmer uppmärksammat av 

olika typer av självhjälp. Självhjälpsböcker var då en relativt nytillkommen genre av litteratur, 

men har under de senaste åren kommit att expandera både vad gäller konsumtion och 

produktion. Denna uppsats syftar därför till att se närmare på hur blyghet, som historiskt sett 

har varit ett uppmärksammat ämne för självhjälpslitteratur, framställs i aktuell 

självhjälpslitteratur. Uppsatsen ska därtill ge en inblick i hur litteraturen porträtterar 

individens möjlighet till att påverka blyghet. Empirin för studien utgörs av textmaterial i form 

av två självhjälpsböcker publicerade år 2018. Dessa har bearbetats genom en kvalitativ 

innehållsanalys av konventionell inriktning. De övergripande teman som identifierats i 

empirin har analyserats med utgångspunkt i teoretiska begrepp från Anthony Giddens samt 

Zygmunt Baumans teorier om identitet och självet i det moderna samhället. Sammantaget 

påvisar resultaten att böckernas framställning av blyghet tycks vara präglad av ett flertal av de 

tendenser som är utmärkande för synen på individen och självet i det moderna västerländska 

samhället. Detta bekräftas bland annat av att böckerna lyfter fram blyghet som 

förändringsbart snarare än konstant, vilket kan ses som ett uttryck för ett såväl reflexivt som 

flytande förhållningssätt till blyghet. Böckerna uppmuntrar dessutom individen till 

självreflektion, och beskriver självmedvetenhet och självkritik som en viktig del i processen 

att förändra sin blyghet.  
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1. INLEDNING 
 

1.1. Bakgrund 
Västerlästerländska samhällen har sedan länge representerat en stark individualism, där den 

enskilde individen står i fokus. Av individualismen följer ett antal normativa förväntningar på 

hur individer bör vara samt agera i sociala situationer. Att ta sociala initiativ och vara 

utåtriktad betraktas generellt som normen, men att vara mer tillbakadragen och försiktig ses i 

stället som något avvikande (Chen, 2019). Faktum är att socialt tillbakadragande uppfattas 

som en riskfaktor redan hos barn, och ses som ett oroande beteende (Coplan & Weeks, 2009). 

Således tycks den västerländska kulturen vara präglad av ett synsätt där social kompetens 

värderas högt, medan beteenden som förknippas med låg socialitet betraktas som avvikande i 

negativ bemärkelse.  

 

Blyghet är en term som i det vardagliga talet tenderar att användas för att beskriva personer 

som uppvisar ett reserverat beteende i sociala sammanhang (Asendorpf, 2008, s. 10). Faktum 

är dock att blyghet är ett till synes svårdefinierat fenomen som genom tiderna har tillskrivits 

ett flertal olika betydelser. Forskare tycks dock vara överens om att blyghet har såväl 

beteendemässiga som kognitiva konsekvenser, och att blyghet generellt sett kan förknippas 

med en uppvisad försiktighet i sociala sammanhang (Zimbardo et al., 2014, s. 101). Därmed 

kan blyghetens generella uttryck tolkas att gå emot de normativa förväntningar som tycks 

prägla västerländska samhällen generellt, vilket har gett upphov till en samhällelig skepticism 

gentemot blyghet. Blyghet ses inte bara som ett hinder för den enskilde individen, utan 

tenderar även att betraktas som ett hot mot det västerländska samhällets värderingar (Scott, 

2006).  

 

Samhällets negativa förhållningssätt till blyghet sammanhänger till stor del med uppkomsten 

av diagnoser såsom social fobi och social ångest. Detta beskrivs närmare av Christopher Lane 

i boken Shyness: How normal behavior became sickness (2008, s. 42). Lane menar på att 

blyghet började ses som ett sjukdomstillstånd när social fobi, trots sin avsaknad av en precis 

definition, gjordes till en diagnos i den psykologiska DSM-manualen. Därmed var det vanligt 

att social fobi förväxlades med närliggande tillstånd som social ångest och blyghet, vilket 

resulterade i att de båda började betraktas som ett medicinskt tillstånd. Individer som gav 

uttryck för blyghet uppmuntrades därav till både terapeutisk behandling och medicinering, för 

att på så sätt undkomma sin blyghet. Strävandet efter att bota blyghet resulterade även i 
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blyghet blev ett ämne för en allt växande genre av litteratur, nämligen självhjälpsböcker. År 

1977 publicerades den första självhjälpsboken om blyghet med titeln Shyness: What it is and 

what to do about it (Zimbardo, 1977). Boken gav inte bara nya perspektiv på hur individen på 

egen hand kunde övervinna sin blyghet, utan blev även startskottet för självhjälpsindustrins 

uppmärksammande av blyghet. Under 1900-talets resterande år publicerades en uppsjö av 

självhjälpsböcker som syftade till att hjälpa individer att bli av med sin blyghet. 

Självhjälpsböcker om blyghet fick därmed ett betydande genomslag, både sett till utbud och 

produktion. Dessutom ökade konsumtionen av självhjälpsböcker markant, och allt fler 

människor vände sig till dem för att på egen hand hantera sina problem (McDaniel, 2003).  

 

Självhjälpsgenrens genombrott, både sett till konsumtion och produktion, har fortsatt även in 

på 2000-talet. Enligt statistik från det amerikanska marknadsföretaget NPD Group såldes upp 

till 18.16 miljoner självhjälpsböcker i USA år 2019. Antalet publicerade självhjälpsböcker 

beräknas därtill ha tredubblats från 2013 till 2019. Ovan nämnda siffror visar inte bara på att 

utbudet av självhjälpslitteratur tycks ha ökat markant, utan illustrerar även att människor 

tycks uppvisa ett växande intresse för att konsumera självhjälpsböcker. Faktum är att 

genombrottet och expansionen av självhjälpsböcker även kan betraktas utifrån ett bredare 

perspektiv, då det kan som en återspegling av det moderna samhällets tendenser där individen 

och självutveckling står i centrum. Genom att betona individens förmåga till utveckling och 

möjlighet att åstadkomma förändring bidrar böckerna nämligen till att individen sätts i 

centrum (Starker, 1989; Rosen, 1987; Rimke, 2000; Bergsma, 2008).  

 

Ovan framgår att självhjälpsgenren, sedan dess genombrott under 1900-talet, tycks ha 

expanderat och fått ett växande genomslag. Detta genomslag är vidare intressant ur ett 

sociologiskt perspektiv, då det kan ses som en symbol för de ideal som tycks prägla det 

moderna samhället i stort. Självhjälpslitteratur kring just blyghet tycks dock, till skillnad från 

självhjälpsböcker generellt, ha haft sitt största genomslag under 1900-talets senare del. 

Forskning kring hur blyghet porträtteras i självhjälpslitteratur har således i huvudsak gjorts 

med utgångspunkt i böcker som publicerats fram till slutet av 1990-talet och i den tidens 

samhälle. Det är därmed möjligt att ställa sig frågan hur blyghet beskrivs i modernare 

självhjälpslitteratur, som är aktuell i dagens samhälle. Att se närmare på hur blyghet 

framställs i dagsaktuell självhjälpslitteratur ska ge ett bredare och mer aktuellt perspektiv på 

hur blyghet kommuniceras i böcker av självhjälpsgenren. Denna framställning är inte bara 

intressant i sig, utan den kan även ses som en återspegling av rådande samhällsnormer och 



 8 

värderingar. Det gäller inte minst framställningen av förhållandet mellan blyghet och den 

enskilde individen, då det individen i det moderna samhället tenderar att betraktas som såväl 

kapabel som förändringsbar.  

 

1.2. Syfte och frågeställningar 
Uppsatsens huvudsakliga syfte är att bidra till förståelsen av hur blyghet kommuniceras och 

beskrivs i dagsaktuell självhjälpslitteratur. Därtill ämnar uppsatsen synliggöra hur 

självhjälpsböcker porträtterar individens roll i att påverka sin blyghet. För att uppfylla syftet 

har två självhjälpsböcker utgivna år 2018 analyserats genom en kvalitativ innehållsanalys. På 

så sätt kan centrala teman och mönster i böckernas framställning av blyghet synliggöras. 

Utifrån arbetets syfte har följande frågeställningar formulerats: 

1. Hur framställs blyghet i modern självhjälpslitteratur? 

2. Hur beskrivs individens möjlighet till att påverka sin blyghet i de utvalda böckerna? 

 

1.3. Begreppsdefinitioner 
 

1.3.1. Blyghet 

Som framgår ovan är blyghet ett brett fenomen som genom tiderna tillskrivits ett flertal olika 

definitioner. Mot den bakgrunden är det av vikt att tydliggöra vilken definition som är av 

utgångspunkt för arbetet. Uppsatsen kommer i första hand ta avstamp i en definition av 

blyghet som myntades av Zimbardo (1977, s. 467–468). Han beskriver blyghet som ett 

tillstånd som kännetecknas av en självmedvetenhet samt en betydande oro för social 

utvärdering. Blyghet innefattar enligt Zimbardo även att individen drar sig undan från, 

undviker eller flyr sociala interaktioner. Ovan nämnda definition anses lämplig för uppsatsen 

då den tydligt redogör för vad blyghet innebär, både sett till inre upplevelser och yttre 

beteenden.   

 

1.3.2. Självhjälpslitteratur 

Även självhjälpslitteratur är centralt för såväl uppsatsens syfte som frågeställningar, och det 

är därav av vikt att tydliggöra för dess innebörd. Den definition som är av utgångspunkt för 

uppsatsen är Bergsmas (2008) förklaring av vad självhjälpslitteratur innebär. Hon framhåller 

att självhjälpslitteratur kan definieras som böcker som erbjuder hjälp och råd för individen att 

utveckla eller förbättra sig själv utan hjälp från andra människor.  

 
 



 9 

1.4. Uppsatsens disposition 
I uppsatsens inledande kapitel ges en inblick i blyghet samt hur det historiskt sett har 

uppfattats på ett samhälleligt plan, vilket därtill knyts samman med självhjälpslitteraturen och 

dess framväxt samt genombrott i det moderna samhället. Vidare presenteras det övergripande 

syftet samt frågeställningar som kommer ligga till grund för arbetet. Det inledande kapitlet 

följs av avsnittet om tidigare forskning. Avsnittet utgörs sammantaget av en redogörelse av 

tidigare forskning inom området av blyghet samt självhjälpslitteratur. I uppsatsens tredje 

avsnitt presenteras arbetets teoretiska och begreppsliga utgångspunkter, vilka är Anthony 

Giddens samt Zygmunt Baumans teorier om självet och identitet i det moderna samhället. 

Dessa teorier kommer ligga till grund för analysen av det insamlade materialet, då de är tänkta 

att bidra med insikt i hur blyghet framställs i förhållande till rådande samhällstendenser. 

Efterföljande kapitel behandlar de metodologiska aspekterna av arbetet. Avsnittet innehåller 

en beskrivning av uppsatsens övergripande metodansats, tillvägagångssättet vid 

datainsamlingen och kodningen av empirin, samt en diskussion kring de metodologiska och 

etiska överväganden som gjorts. Vidare problematiseras och diskuteras metodvalet med 

utgångspunkt i den valda metodens begränsningar. I det femte kapitlet presenteras de 

huvudsakliga fynd som återfunnits i kodningen av empirin. Avsnittet tar utgångspunkt i fyra 

övergripande teman: ’Blygheten som förändringsbart’, ’Blyghetens inre upplevelser och yttre 

presentation’, ’Blyghet som ett begränsande tillstånd’ samt ’Att förändra blyghet: en inre 

resa’. I uppsatsens avslutande kapitel summeras och diskuteras slutsatserna med utgångspunkt 

i teorin, tidigare forskning och den valda metoden. Avslutningsvis presenteras ett antal förslag 

för vidare forskning inom området rörande framställningen av blyghet i självhjälpslitteratur. 
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2. TIDIGARE FORSKNING 
I detta avsnitt presenterats en översikt av tidigare forskning inom området av blyghet och 

självhjälpslitteratur. Avsnittet är uppdelat i två delar, en del som redogör för tidigare 

forskning om blyghet och en presenterar tidigare forskning om självhjälpslitteratur. 

Bakgrunden till uppdelningen är att mängden forskning som studerar just självhjälpböckers 

porträttering av blyghet är begränsad. För att få en fördjupad bild av tidigare forskning kring 

självhjälpslitteratur var det därför nödvändigt att inkludera studier som enbart fokuserat på 

självhjälpsböcker. Detta ansågs även relevant med uppsatsens syfte i åtanke, då studien kan 

bidra med en förståelse för kopplingen mellan modernitet och hur böckerna framställer 

individen och dennes möjligheter. Kapitlet innehåller inledningsvis en redogörelse för 

vetenskapliga artiklar, avhandlingar och böcker som behandlar för forskning om blyghet. 

Dessa är organiserade utifrån fyra övergripande teman, närmare bestämt psykologiska 

definitioner av blyghet, situationsbunden blyghet, samhällsperspektiv på blyghet samt 

framställningen av blyghet. Därefter presenteras en översikt av tidigare forskning inom ramen 

för självhjälpslitteratur. Redogörelsen tar utgångspunkt i forskning som behandlar 

självhjälpsböcker i förhållande till individen och samhället. 

 

2.1. Blyghet 
Samtliga studier som presenteras nedan har alla på något sätt bidragit till förståelsen av vad 

blyghet är samt hur det kan ta sig i uttryck. Även om de inte behandlar den textmässiga 

framställningen av blyghet, utan snarare är inriktade på att tydliggöra för vad blyghet innebär, 

så förmedlar de ändå en förståelse av fenomenet. Detsamma gäller för de självhjälpsböcker 

som ligger till grund för uppsatsen, då även de uttrycker uppfattningar om vad blyghet 

innebär. Mot den bakgrunden är det relevant att inkludera forskning som fokuserat på att 

definiera blyghet. På så sätt blir det möjligt att jämföra de förståelser av blyghet som uttrycks 

i böckerna med de som framkommit i tidigare forskning. Utmärkande för tidigare forskning 

om blyghet är sökande efter vad blyghet innebär samt hur det tar sig i uttryck. En 

genomgående slutsats är att blyghet tycks vara ett förhållandevis svårdefinierat fenomen. 

Zimbardo (1977, s. 13) och Crozier (2000, s. 2) har bland annat konstaterat att blyghet är ett 

vagt koncept som saknar en enhetlig definition. I nedanstående avsnitt återfinns ett antal olika 

teman av förståelsen av blyghet som framkommit i tidigare forskning. Avslutningsvis 

presenteras även ett antal studier som fokuserat specifikt på framställningen av blyghet.  
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2.1.1. Psykologiska definitioner av blyghet 

Blyghet har tillskrivits ett flertal olika definitioner inom den psykologiska 

forskningstraditionen. Forskare har bland annat beskrivit att blyghet är starkt relaterat till 

upplevelsen av ångest samt obehag i sociala situationer, vilket, i sin tur, resulterar i tystnad, 

tillbakadragande, ett spänt kroppsspråk och en upptagenhet med hur man framstår inför andra 

(Crozier, 1979; Jones, Briggs & Smith, 1986). Därmed tycks blyghet inte nödvändigtvis vara 

avgränsat till inre upplevelser, utan det ger även upphov till beteendemässiga reaktioner. 

Liknande slutsatser har presenterats av Cheek och Watson (1989). Genom att intervjua 

personer om hur de upplevde blyghet kunde de konstatera att blyghet förstås inbegripa tre 

olika komponenter: en kognitiv, en beteendemässig och en somatisk komponent. Därmed 

tycks blyghet inte enbart ta sig i uttryck i inre upplevelser, utan även representeras genom 

synliga beteenden. Att betona blyghet som ett tillstånd som inte enbart består av en, utan av 

flera komponenter, ger upphov till en bredare förståelse av blyghetens uttryck och 

konsekvenser. Det blir nämligen tydlig att blygheten berör individen på ett flertal olika plan.  

Psykologisk forskning kring blyghet tycks dock inte bara ha fokuserat på att definiera 

fenomenet, utan även ha uppmärksammat hur det förhåller sig till de närliggande diagnoserna 

social fobi och social ångest. En anledning till svårigheten att definiera blyghet tycks 

nämligen grundas i dess närhet till just dessa två tillstånd. Lane (2008) understryker att 

blyghet, social ångest och social fobi tenderar att ta sig i uttryck på liknande sätt, vilket 

medför en utmaning i att göra en tydlig distinktion mellan fenomenen. Tidigare forskning ger 

även uttryck för skilda uppfattningar om hur blyghet, social fobi och social ångest förhåller 

sig till varandra. Vissa forskare lyfter fram att blyghet inte nödvändigtvis måste överlappa 

med social ångest (Poole, Van Lieshout & Schmidt, 2019), medan andra framhåller social 

ångest som en extrem form av blyghet (McNeil 2001; Hoffman et al., 2004). Därtill har vissa 

forskare påtalat att blyghet är ett bredare koncept än social fobi och social ångest (Heiser et 

al., 2009). Även om tidigare forskning uttrycker skilda meningar om hur blyghet, social fobi 

och social ångest förhåller sig till varandra så tycks det råda en enighet om att det är svårt att 

göra en tydlig distinktion mellan tillstånden.  

 

2.1.2. Situationsbunden blyghet 

Ett vidare tema som tycks vara återkommande i forskning om blyghet är att studera dess 

stabilitet, både över tid och i olika sammanhang. Vissa forskare tycks mena på att blyghet är 

förhållandevis stabilt över tid (Dengan et al., 2008, Baardstu et al., 2020). Baardstu et al., 

(2020) har genom en longitudinell studie sett närmare på hur uppvisad blyghet i barndomen 
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influerar personlighetsutvecklingen i vuxen ålder. Forskarna kunde sammantaget konstatera 

att personer som var blyga som barn generellt sätt uppvisade tecken på blyghet även som 

vuxna. Därigenom tycks blyghet som barn ha en inverkan på personlighetsutvecklingen som 

vuxen. Detta indikerar att blyghet är ett relativt stabilt och bestående tillstånd som finns med 

individen i under en längre tid. Sociologisk forskning kring blyghet tycks dock inta ett annat 

förhållningssätt vad gäller blyghetens stabilitet och karaktär. Ett flertal forskare har bland 

annat lyft fram att det finns en typ av blyghet som i första hand är bunden till den specifika 

situationen individen befinner sig i (Zimbardo et al., 1974; Asendorpf, 1990; Scott, 2004, 

2005). Ett tidigt uppmärksammande av blyghetens situationella aspekt gjordes av Zimbardo, 

Pilkonis och Norwood. I studien bad forskarna inledningsvis samtliga respondenter att 

identifiera sig som blyg eller inte blyg. Därefter genomfördes intervjuer, där respondenterna 

fick beskriva hur de upplevde sin blyghet i olika situationer samt vilka konsekvenser 

blygheten hade för deras sociala och personliga liv. Forskarna kunde sammantaget identifiera 

två olika typer av blyghet, en blyghet som var bunden till specifika situationer, och en som 

upplevdes mer universellt.  Liknande slutsatser har lyfts fram av Asendorpf (1990, s. 100–

103), som i likhet med Zimbardo, Pilkonis och Norwood menar på att det finns en situationell 

blyghet som är bunden till specifika sammanhang. Ovan nämnda studier visar sammantaget 

på att blyghet inte nödvändigtvis måste vara vare sig stabilt eller konstant. Detta perspektiv 

ger upphov till en mer flexibel och nyanserad förståelse för blyghet, och ger en inblick i att 

flertalet människor i själva verket kan uppleva blyghet i situationer som är obekanta eller 

ställer höga krav på prestation. Blyghetens situationella aspekt och flexibilitet har på senare år 

vidareutvecklats av Scott (2004, 2005). Hon har, genom intervjustudier med blyga personer, 

kommit fram till att blyghet kan förstås som en social roll som individer intar i vissa specifika 

situationer. Därtill beskriver hon hur individens upplevelse samt hantering av blyghet till stor 

del formas i sociala interaktioner i ett samspel mellan individ och omgivning. Sammantaget 

bidrar Scott till att ge nya perspektiv på den situationella blyghet som uppmärksammandes av 

Zimbardo, Pilkonis och Norwood samt Asendorpf. Genom att även lyfta in interaktion och 

mellanmänskliga aspekter i konstruktionen av blyghet ökar inte bara förståelsen för att 

blygheten är föränderlig, utan det blir även tydligt hur blygheten influeras och upprätthålls i 

det mänskliga samspelet. 

 

 

 



 13 

2.1.3. Blyghet i samhället 

Den sociologiska forskningen gav som tidigare nämnt upphov till ett bredare perspektiv på 

blyghet. Därigenom började blyghet ses som en del av ett större sammanhang, vilket 

resulterade i ett uppmärksammande av samhällets roll i konstruktionen av blyghet. Genom att 

betrakta blyghet ur ett samhällsperspektiv har forskare till att börja med konstaterat att 

blyghet generellt sett tycks uppfattas som något avvikande i samhället (McDaniel, 2003; Scott 

2004, 2006; Lane, 2008). En gemensam utgångspunkt för tidigare forskning tycks vara att 

blyghet under slutet av 90-talet i allt större utsträckning började betraktas som både ett socialt 

problem och som ett hinder för den enskilde individen. Samtliga av Scott, McDaniel och Lane 

beskriver därtill hur blyghet, i takt med uppkomsten av diagnoser som social fobi och social 

ångest, medikaliserades i samhället. Samhällets medikalisering av blyghet tycks förekomma 

inom ett flertal olika domäner. Den medicinska industrin, terapeutiska behandlingar och 

självhjälpsindustrin kan förstås ha bidragit till att blygheten medikaliserats i samhället. Vad 

gäller självhjälpsindustrin, och inte minst självhjälpsböcker specifikt, framställs det som 

självklart att såväl blyghet som social fobi och social ångest är något som ska övervinnas, 

samt att individen själv har makten att åstadkomma denna förändring (Scott, 2006).  

Med avseende på blyghetens ställning i samhället har forskning även betonat kulturella 

skillnader i hur blyghet uppfattas. Oyserman, Coon och Kemmelmeier (2002), Chen och 

French (2008) samt Chen (2019) lyfter exempelvis fram att blyghet generellt sett inte 

betraktas som eftersträvansvärt i västerländska samhällen. Chen och French (2008) menar på 

att det finns en skillnad i kulturella värderingar mellan östra Asien och Nordamerika vad 

gäller barns förmåga till att ta socialt initiativ. Denna skillnad har i sin tur en potentiell 

inverkan på synen på barns beteenden, speciellt när det gäller socialitet och försiktighet i 

sociala situationer. Likande har uppmärksammats av Chen (2019), som lyfter fram att 

västerländska samhällen, som ofta är individualistiska, tenderar att redan vid tidig ålder 

uppmana barn till att utveckla förmågan till att ta sociala initiativ. Detta sammanhänger bland 

annat med att utvecklandet av självständighet samt självsäkerhet betraktas som ett viktigt 

utvecklingsmål för barn, vilket gör att förmågan till att ta sociala initiativ ses som en 

indikation på kompetens (Chen, 2019; Oyserman, Coon, & Kemmelmeier, 2002). Det är 

därmed sannolikt att blyghet och försiktighet i sociala sammanhang betraktas som ett problem 

i individualistiska kulturer, både med avseende på barns utveckling och i samhället generellt. 

Ovanstående studier har i första hand sett närmare på hur individer ser på blyghet i skilda 

kontextuella miljöer. De har alltså inte fokuserat på den textmässiga framställningen av 
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blyghet, vilket är det denna uppsats ämnar studera. Slutsatserna om att synen på blyghet tycks 

vara kopplad till kulturella aspekter är dock relevanta för uppsatsen. Genom kunskapen om 

hur blyghet generellt värderas i individualistiska, västerländska kulturer är det nämligen 

möjligt att se hur böckernas framställning förhåller sig till den generella uppfattningen om 

blyghet.  

2.1.4. Framställningen av blyghet 

Även om tidigare forskning har studerat blyghet utifrån såväl individ- som samhällsperspektiv 

så finns det enbart en begränsad mängd studier som fokuserar på just framställningen av 

blyghet. Ett bidrag till forskning inom området har gjorts av McDaniel (2003), som har 

undersökt hur blyghet representeras och poträtteras i självhjälpslitteratur under olika 

tidsperioder på 1900-talet. Genom en kvalitativ innehållsanalys av jämförande karaktär kunde 

hon konstatera att blyghet inte alltid har uppfattats som ett socialt problem. 

Självhjälpsböckernas porträttering av blyghet var i själva verket betingade till rådande 

historiska och kulturella förhållanden i samhället. Oro för blyghet uppstod i huvudsak under 

tidsperioder när det ses som en barriär för att uppnå emotionell intimitet i romantiska 

relationer (McDaniel, 2003). Under exempelvis 1950-talet framställdes dock inte blyghet som 

något problematiskt, då det snarare sågs som en eftersträvansvärd egenskap hos kvinnor i 

kärleksrelationer. Detta kan ställas i kontrast till det synsätt som präglade relationer under 

1900-talets senare tidsperioder, då i stället självutlämnande, empatiskt lyssnade och 

självsäkerhet värderades högt. I självhjälpsböcker publicerade under tidsperioden 1985–1995 

var det därav extra framträdande att blyghet porträtterades som ett misslyckande samt ett hot 

mot individens välbefinnande (McDaniel, 2003).  McDaniels slutsatser visar sammantaget på 

att porträtteringen av blyghet tycks vara starkt beroende av den syn på emotioner, känslor, 

relationer och intimitet som präglar samhället i stort. Detta understryker inte bara det faktum 

att självhjälpslitteratur ofta återspeglar rådande samhällsnormer, utan visar även på att 

självhjälpsböckers framställning av blyghet tycks vara föränderlig snarare än konstant. Det 

sistnämnda motiverar inte minst relevansen av att se närmare på porträtteringen av blyghet i 

böcker som är producerade i en mer dagsaktuell kontext, då det är sannolikt att denna 

framställning skiljer sig från framställningen av blyghet under 1900-talet. 

 

Att blyghet framställs som något problematiskt i olika typer av litteratur har även lyfts fram 

av Coplan, Huges och Rosewell (2010). Till skillnad från McDaniel har de gjort en 

innehållsanalys av barnböcker, och på så sätt kommit fram till att blyghet generellt associeras 
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med neutrala eller negativt värderande ord. Vidare poängterar forskarna att blyga karaktärer i 

böckerna generellt porträtterades som olyckliga och missnöjda, och ett framträdande drag var 

att uppvisade en vilja att bli av med sin blyghet. Böckerna gav därmed uttryck för en slags 

resa, där de blyga karaktärerna successivt blev mindre blyga under berättelsens gång. Coplan, 

Huges och Rosewells (2010) studie tar utgångspunkt i något nyare litteratur än McDaniel 

(2003), vilket gör studien mer aktuell utifrån ett tidsperspektiv. Empirin är dock fortfarande 

inte dagsaktuell, utan är betydligt äldre samt tillhör en annan genre än de böcker som ligger 

till grund för uppsatsen. Förhoppningen är därmed att se om de utvalda självhjälpsböckerna 

ger uttryck för en liknande syn på blyghet som den som identifierats av Coplan, Huges och 

Rosewell. 

 

2.2. Självhjälpslitteratur 
Ovan har ett urval av tidigare forskning inom ramen för blyghet presenterats. Då uppsatsens 

syfte är att se närmare på hur blyghet framställs i självhjälpsböcker specifikt är det dock även 

relevant att ge en inblick i forskning om självhjälpslitteratur. Nedan följer därför en 

presentation av forskning som behandlar självhjälpsböcker och dess relation till individ och 

samhälle. 

 

2.2.1. Självhjälpsböcker, individen och samhället 

Ett tema som tycks vara återkommande i forskning om självhjälpslitteratur är dess koppling 

till rådande samhällsnormer. Hoschshild (1994) och Larsson och Sanne (2005) lyfter bland 

annat fram att självhjälpslitteraturens genomslag kan ses som ett resultat av framväxten av det 

moderna och individualiserade samhället. De menar sammantaget på att individers ökade 

intresse för självhjälpsböcker kan ses som en reflektion av att identitet i det moderna 

samhället i allt större utsträckning betraktas som ett ständigt utvecklingsbart projekt. Det 

moderna samhällets reflexiva syn på identitet kan i sin tur relateras till det optimistiska och 

hoppfulla perspektiv som tycks genomsyra självhjälpsböcker (Starker, 1989; Rosen, 1987; 

Rimke, 2000; Bergsma, 2008). Starker (1989) samt Rimke (2000) lyfter fram att 

självhjälpslitteratur generellt ger uttryck för en optimistisk syn på individens 

utvecklingsmöjligheter, där människor ses som kapabla att på egen hand åstadkomma 

förändring. Böckernas hoppfulla och positiva perspektiv tycks dock inte vara helt 

oproblematiskt. Rosen (1987) betonar exempelvis risken med att självhjälpsböcker ger uttryck 

för överdriva och presentera vilseledande påståenden om individens möjligheter till att 

utvecklas och överkomma sina problem. Även Bergsma (2008) lyfter fram problematiken i att 
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böckerna uppmuntrar till förändring och utveckling snarare än acceptans. Hon menar på att 

det kan resultera i att individen klandrar sig själv och får svårt att acceptera sina svagheter. Av 

ovan framgår att självhjälpsböcker innefattar både positiva och negativa aspekter. Att 

böckerna genomsyras av en tro på individens förmåga och uppmuntrar till självutveckling kan 

å ena sidan få individen driva individen till att eftersträva förbättring. Optimismen kan å andra 

sidan få motsatt effekt, då den bidrar till att lägga stort ansvar samt stora förväntningar på den 

enskilde individen. 

 

2.3. Sammanfattning av tidigare forskning 
Den forskning som presenterats ovan ger sammantaget en inblick i hur blyghet och 

självhjälpslitteratur har behandlats i tidigare forskning. Med avseende på blyghet framgår att 

fenomenet har definierats på ett flertal olika sätt. Vissa definitioner tar fasta på blyghetens 

inre och yttre uttryck, medan andra har i stället fokuserat på fenomenets stabilitet. I ljuset av 

sociologisk forskning har blygheten uppmärksammats utifrån ett interaktionsperspektiv, där 

situationen och det samspel som sker mellan människor betraktas som avgörande för 

upplevelsen samt uttrycket av blyghet. Utifrån ett samhällsperspektiv blir det tydligt att den 

västerländska, och i regel även individualistiska kulturen, inte tycks premiera blyghet. Detta 

tycks även vara synligt i framställningen av blyghet i litteratur, då det generellt har 

porträtterats som något som individen bör bli av med. Översikten av tidigare forskning visar 

på att framställningen av blyghet i självhjälpslitteratur inte tycks ha fått vidare stor 

uppmärksamhet generellt. De studier som genomförts inom ämnet har dessutom utgått från 

äldre och inte dagsaktuell litteratur. Uppsatsen tycks således behandla ett förhållandevis nytt 

och outforskat område, och förhoppningen är därmed att bidra med ny kunskap för att 

förhoppningsvis kunna uppmuntra till vidare forskning inom ämnet. 
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3. TEORETISK OCH BEGREPPSLIG REFERENSRAM 
I detta kapitel presenteras det teoretiska ramverk som ligger till grund för uppsatsen. Med 

utgångspunkt i uppsatsens syfte valdes två teoretiska perspektiv som beskriver tendenser i det 

moderna samhället. Det mot bakgrund av att uppsatsen just ämnar undersöka framställningen 

av blyghet i dagsaktuell självhjälpslitteratur, vilken är producerad i det som Giddens (1999, s. 

20) benämner som det postmoderna samhället. Sammanfattningsvis utgörs det teoretiska 

ramverket av ett antal begrepp hämtade från Giddens och Baumans teorier om individen i det 

moderna samhället. Då blyghet är ett fenomen som både upplevs och får konsekvenser för 

den enskilde individen ansågs dessa som relevanta utgångspunkter för uppsatsen. Nedan följer 

en mer utförlig redogörelse för innebörden av de utvalda begreppen. 

 

3.1. Giddens: Modernitet, Reflexivitet och Självidentitet 
En central utgångspunkt för Giddens resonemang är kopplingen mellan modernitet och 

självidentitet. Enligt Giddens (1999, s. 44-45) präglas både det moderna samhället i stort och 

individens identitet av en reflexivitet. Det innebär sammantaget att utveckling och förändring 

står i ständig fokus, både för samhället och den enskilde individen. Giddens koncept av 

reflexivitet är inte minst relevant med avseende på individens identitetskonstruktion, då jaget 

betraktas som en ständigt formbar produkt snarare än något fixerat och stabilt. Synen på jaget 

som ett reflexivt projekt tycks hänga samman med det moderna samhällets prioritering av 

självförverkligande. Individen uppmuntras ständigt till att utveckla sig själv och ges åtskilliga 

valmöjligheter till att förverkliga sina mål och drömmar. I termer av självförverkligande 

betonar Giddens (1999, s. 99-100) två huvudsakliga aspekter. Till att börja med beskriver han 

att självförverkligande är en balans mellan möjligheter och risker. Det innebär kort sagt att 

individen, genom att bearbeta och släppa taget om sitt förflutna, introduceras för en uppsjö av 

framtida utvecklingsmöjligheter men även ett antal risker. Individen blir å ena sidan fri att 

välja bland ett flertal potentiella levnadssätt och kan på så sätt konstruera sin framtid, men 

tvingas å andra sidan konfrontera det okända samt risken att tillvaron blir värre än vad den 

tidigare var (Giddens, 1999, s.101). En vidare förutsättning för självförverkligande är 

autencitet, vilket syftar till att individen förväntas vara ärlig mot sig själv. Det handlar till att 

börja med om att individen förväntas bearbeta tidigare erfarenheter och göra sig fri från de 

emotionella blockeringar som uppkommit ur dessa erfarenheter (Giddens, 1999, s. 100). På så 

sätt blir det möjligt för individen att förstå sig själv och få så giltig och heltäckande 

självkunskap som möjligt. Vidare påtalar Giddens vikten av att ”lösgöra det sanna självet från 

det falska självet”. Med det tycks han mena att individen måste uppmärksamma och förstå 
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sina inre upplevelser, för att på så sätt kunna agera på ett autentiskt sätt. Genom att reflektera 

över sina upplevelser och vara ärlig mot sig själv blir det nämligen möjligt för individen att 

återvinna sig själv snarare än att återupprepa sig själv (Giddens, 1999, s. 99). 

 

Vidare omfattas även kroppen av självets reflexivitet. Det kroppsliga framträdandet är 

beskrivs nämligen som en grundläggande aspekt av självets reflexiva projekt, då individen 

anpassar sitt uppträdande utifrån de förväntningar som finns i den aktuella miljön (Giddens, 

1999, s. 123). I termer av kroppens roll i självets reflexivitet gör Giddens skillnad på kroppens 

framträdande och kroppens uppträdande. Kroppens framträdande syftar i första hand till 

kroppens ytliga drag som är synliga för individen själv och för omgivningen, medan kroppens 

uppträdande handlar om hur kroppen mobiliserar i förhållande till vardagslivets normer. 

Kroppen tycks därtill vara viktig med avseende på individens självmedvetenhet. Vad som 

vidare är betydelsefullt är att individen ständigt observerar och är medveten om sina 

kroppsliga processer, för att på så sätt få kännedom om vilka intryck hen förmedlar till 

omgivningen (Giddens, 1999, s. 120).   

 

Utöver jagets reflexivitet och självförverkligande inbegriper moderniteten även ett flertal 

olika dilemman som individen måste ta hänsyn till i sin identitetskonstruktion, vilka individen 

måste lösa på egen för att upprätthålla en sammanhängande självidentitet (Giddens, 1999, s. 

223). Dessa olika dilemman grundas på ett antal par av ytterligheter som står i konflikt till 

varandra, och de utgör tillsammans det Giddens benämner som självets dilemma. Uppsatsen 

kommer i första hand ta utgångspunkt i två av de ytterligheter som beskrivs i självets 

dilemma, nämligen enhetlighet kontra fragmentisering samt maktlöshet kontra tillägnelse.  

Enhetlighet eller fragmentisering symboliserar svårigheten i att det moderna samhället 

uppmuntrar till förening samtidigt som det präglas av splittring. Fragmentiseringen är inte 

minst synlig med avseende på individens valmöjligheter samt jagets reflexivitet, då det ger 

upphov till en strävan efter ständig förändring. Individen har nämligen å ena sidan har en 

grundläggande personlighetstyp, men å andra har individen även ett själv som konstrueras av 

kontexten runt omkring (Giddens, 1999, s. 224). Det innebär att individen i vissa 

sammanhang kan frångå det Giddens (1999, s. 225) benämner som “det autentiska självet”, 

och enbart agera utifrån vad som är passande i den specifika kontexten. Likt ovan uppmuntras 

individen, som tidigare nämnt, till att ständigt omforma sig själv och identitet blir aldrig något 

konstant.  Detta medför dock inte bara att identiteten är föränderlig, utan gör även att den 

riskerar att bli splittrad och sakna enhetlighet. Dilemmat maktlöshet kontra tillägnelse handlar 
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om att det moderna samhället gör att individen upplever svårigheter i att påverka sitt liv, men 

samtidigt kan välja att göra sig själv till den mest inflytelserika aktören (Giddens, 1999, 226–

227). Individen kan, å enda sidan, välja att prioritera bort sin personliga makt och överlämna 

sig till abstrakta system, men å andra sidan välja att själv ta kontrollen över sitt liv och på så 

sätt öka sitt personliga inflytande (Giddens, 1999, s. 228). Med andra ord handlar det om att 

individen är fri att besluta huruvida hen vill styra samt kontrollera över sitt eget liv eller bli 

styrd av större system. Dilemmat om maktlöshet eller tillägnelse tycks således i första hand 

betona det faktum att individen har möjlighet att välja sitt livsöde, men inbegriper även den 

maktlöshet som kan uppstå för individen i det moderna samhället. 

 

3.2. Bauman: Valfrihet genom individualisering och självkritik 
I likhet med Giddens betonar Bauman (2002, s. 174) att identitet har gått från att betraktas 

som något givet till att ses som ett ständigt formbart projekt. Identiteten har, enligt Bauman, 

blivit alltmer flytande och är inte länge fast. Vidare har identitet i det moderna samhället blivit 

en slags uppgift som individen själv måste lösa, det är således upp till individen själv att 

avgöra vem hen vill vara. Ett ytterligare centralt koncept för Bauman är individualisering. Det 

syftar till att individen ses som den centrala aktören, både för sitt eget identitetsskapande och i 

samhället i stort. Som en följd av individualiseringen menar Bauman att det är individen som i 

första hand måste besluta om vilken identitet hen vill ha. Det är således mer betydelsefullt att 

individen själv beslutar om identiteten än att denna erkänns av omgivningen (Bauman, 1999, 

s. 175). Vidare beskriver Bauman att det moderna samhällets individualisering har resulterat i 

att individen konfronteras med en mängd olika valmöjligheter när det kommer till identitet. 

Han menar på att detta resulterar i ett slags dilemma, där individen ständigt måste vara 

kapabel till att fatta beslut om vilken identitet som är mest lämplig och eftersträvansvärd 

(Bauman, 2002, s. 176). Vid genomförandet av detta beslut måste individen vara medveten 

om vilka identiteter som är passande och attraktiva i den aktuella kontexten (Bauman, 2002, s. 

179). En ytterligare aspekt av det individualiserade samhället är att det ställer krav på 

individens förmåga till självkritik, vilket hänger samman med att individen ses som ytterst 

ansvarig för sina handlingar (Bauman, 2002, s. 130). Om individen upplever problem eller 

missnöje kan hen nämligen inte klandra någon annan än sig själv. Detta är dock en utmaning i 

sig, då individen ständigt tvingas leva med självförakt och osäkerhet (Bauman, 2002, s. 131). 
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3.3. Diskussion av teoretiskt ramverk 
Ovan har ett urval av begrepp och utgångspunkter Giddens och Baumans teorier om 

modernitet och identitet presenterats. Med avseende på Giddens teori tar uppsatsen i första 

hand avstamp i beskrivningen av jagets reflexivitet, självförverkligande, självmedvetenhet 

samt självets dilemma. Vad gäller Baumans teori så var det koncepten individualisering, 

självkritik samt flytande identitet som ansågs användbara för uppsatsen. Utöver att redogöra 

för innebörden av de teoretiska utgångspunkterna är det dock även av vikt att tydliggöra för 

hur dessa kommer användas i arbetet. Teorin kommer i första hand användas som ett 

analysverktyg. Med andra ord kommer de centrala teman som återfunnits i empirin analyseras 

med utgångspunkt i de utvalda teoretiska begreppen. Förhoppningen är att det teoretiska 

ramverket kan tillföra en djupare förståelse för hur böckerna porträttera blyghet, samt knyta 

an framställningen till den syn på individen som tycks vara utmärkande för det moderna 

samhället i stort. Relevansen av detta perspektiv kan inte minst motiveras med utgångspunkt i 

tidigare forskning, då de studier som studerat framställningen av blyghet inte tycks ha 

fokuserat på att koppla det till just identitet och självet i det moderna samhället. Därmed är 

förhoppningen att uppsatsen, genom att tillämpa ovanstående begrepp från Giddens och 

Baumans teorier, ska tillföra ett nytt perspektiv på framställningen av blyghet i 

självhjälpslittertur. 
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4. METOD 
Följande kapitel redogör för arbetets metodologiska utgångspunkter samt hur empirin har 

samlats in och bearbetats. Till att börja med kommer den övergripande metodansatsen 

beskrivas. Detta följs av en redogörelse för omständigheterna kring datainsamlingen samt de 

urvalskriterier som legat till grund för denna. Vidare kommer arbetsprocessen med det 

insamlade materialet att beskrivas genom att redogöra för hur kodningen har gått till. 

Genomgången av analysförfarandet följs av en diskussion av uppsatsen med utgångspunkt i 

Vetenskapsrådets begrepp kvalitet och tillförlitlighet. Avslutningsvis presenteras de etiska 

överväganden som gjorts i arbetet. 

 

4.1. Kvalitativ innehållsanalys 
Som tidigare nämnt ämnar uppsatsen studera material i textform, och därmed baseras 

undersökningen på en textanalys. Den övergripande metodansats som har valts för arbetet är 

kvalitativ innehållsanalys. Innehållsanalysen är fördelaktig då den gör det möjligt att 

synliggöra de strukturer, teman och mening som präglar textmaterial. I en innehållsanalys kan 

både det uppenbara och mer underliggande textinnehållet uppmärksammas. Metodansatsen är 

således inte bara begränsad till att identifiera sådant som konkret uttrycks i texter, utan kan 

även inbegripa en analys av mer underliggande betydelser (Bryman, 2018, s. 677). Kvalitativ 

innehållsanalys är en bred metodansats som innefattar ett flertal olika inriktningar, där 

samtliga representerar olika angreppssätt för att bearbeta och analysera textmaterial. 

Uppsatsen kommer i första hand ta utgångspunkt i en konventionell innehållsanalys. 

Utmärkande för den konventionella innehållsanalysen är att kodningen görs utifrån textens 

innehåll snarare än att den utgår förutbestämda kategorier (Hsieh & Shannon, 2005). Med 

andra ord förespråkas ett induktivt och öppet förhållningssätt till det insamlade materialet som 

i första hand utgår från det som faktiskt återfinns i empirin. Valet av såväl den kvalitativa 

innehållsanalysen som den konventionella inriktningen har gjorts med uppsatsens syfte i 

åtanke. Nedan följer en mer utförlig motivering av varför dessa två ansågs som lämpliga för 

uppsatsen. 

 

4.1.1. Motivering av val av metodansats 

Den kvalitativa innehållsanalysen valdes i huvudsak för att metoden låter textens 

dominerande beskrivningar och teman stå i centrum. Detta betraktades som viktigt med 

uppsatsens syfte och frågeställningar i åtanke, vilket är att se närmare på hur blyghet 

framställs i självhjälpsböcker. Genom att analysera de utvalda böckerna med hjälp av en 
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innehållsanalys blir det nämligen möjligt att synliggöra vad som utmärker böckernas 

beskrivning av blyghet. En fördel med innehållsanalysen är att det både är möjligt att koda det 

uppenbara innehållet och det mer underliggande. I kodningen kan konkreta beskrivningar 

identifieras, vilka sedan kan slås samman till teman och kategorier som ger uttryck för mer 

underliggande innebörder av innehållet. Valet av den konventionella innehållsanalysen 

grundas främst på dess öppna förhållningssätt inför empirin. Då uppsatsen, som tidigare 

nämnts, i första hand ämnar synliggöra böckernas konkreta framställning av blyghet ansågs 

det nämligen viktigt att textinnehållet får tala för sig själv. Den konventionella 

innehållsanalysen valdes även mot bakgrund av dess lämplighet för ämnen med bristande 

tillgång på tidigare forskning (Hsieh & Shannon, 2005). Just framställningen av blyghet tycks 

nämligen vara ett relativt outforskat område, och det kan således vara en utmaning att utforma 

teoretiska kategorier innan kodningen påbörjas. Därav ansågs en mer öppen forskningsansats 

som mer passande för det valda forskningsområdet. 

 

Vad som avslutningsvis bör nämnas är att även diskursanalysen hade kunnat vara en lämplig 

metodansats för arbetet. Vid metodvalet gjordes därför ett övervägande om huruvida en 

diskursanalys eller en kvalitativ innehållsanalys var mest passande för att undersöka 

uppsatsens syfte. En skillnad mellan de två metodansatserna är synen på texten. Vid en 

diskursanalys ligger tonvikten vid att placera texten i ett större sammanhang (Winther 

Jörgensen & Philips, 2002, s. 30). Detta görs exempelvis genom att se närmare på textens 

konsumtions- och produktionsförhållanden samt att uppmärksamma hur texten reproducerar 

maktförhållanden. Ovan nämnda aspekter är förvisso såväl betydelsefulla som relevanta att ta 

hänsyn till, men de ansågs inte återspegla det centrala innehållet i uppsatsens syfte och 

frågeställningar. För att få en bild av vad som kännetecknar beskrivningen av blyghet i 

modern självhjälpslitteratur är det snarare relevant att textens innehåll får så mycket utrymme 

som möjligt. Efter överväganden gjordes därmed bedömningen att innehållsanalysen var den 

mest lämpliga metoden för arbetet. Det är dock av vikt att reflektera kring vilka begränsningar 

som följer av att använda sig av innehållsanalysen som forskningsmetod. Nedan följer därför 

en diskussion kring metodansatsens svagheter och vad de innebär för uppsatsen i stort. 
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4.1.2. Metodologiska begränsningar 

Av ovanstående stycke framgår att den kvalitativa innehållsanalysen på ett flertal plan är en 

lämplig metod för uppsatsen. Trots detta är det dock av vikt att reflektera över 

metodansatsens begräsningar, då dessa sannolikt får konsekvenser uppsatsens slutsatser och 

resultat. En uppenbar svaghet vid just kvalitativ innehållsanalys av textdata är att det enbart är 

möjligt att svara på hur forskningsobjektet framställs och porträtteras (Bryman, 2018, s. 701). 

Det går alltså inte att konkret besvara hur framställningen upplevs eller varför framställningen 

ser ut på ett visst sätt. Att enbart undersöka självhjälpsböckerna beskrivning av blyghet gör 

därmed att man riskerar att gå miste om andra aspekter som hade kunnat tillföra mer djup och 

mångsidighet till undersökningen. En vidare problematik är att innehållsanalysen, till skillnad 

från exempelvis diskursanalysen, inte tar hänsyn till textens kontextuella förhållanden. Det är 

nämligen texten i sig som huvudsakligen ligger till grund för analysen, snarare än dess 

omkringgivande produktions- och konsumtions förhållanden. För att ta hänsyn till ovan 

nämnda problematik har jag i arbetet med uppsatsen eftersträvat att se den valda 

självhjälpslitteraturen som en del av ett större sammanhang. Empirin har inte bara analyserats 

som text, utan har även med hjälp av de teoretiska utgångspunkterna betraktats som en del av 

det moderna samhället. Förhoppningen är att genom teorin sammankoppla de valda 

självhjälpsböckerna med tendenser som präglar samhället i stort. På så sätt blir det till viss del 

möjligt att ta hänsyn till både textens innehåll och kontextuella dimensioner. Den kvalitativa 

innehållsanalysen inbegriper avslutningsvis svårigheter när det kommer till kodningen av det 

mer underliggande innehållet. Risken är nämligen att denna präglas av forskarens egen 

förförståelse för fenomenet som studeras (Bryman, 2018, s. 702). Vid kodning av det latenta 

innehållet är det därför viktigt att vara medveten om sin egen förståelse för studieobjektet, för 

att på så sätt få kännedom om hur denna kan inverka på vad som uppmärksammas under 

kodningsprocessen. Därav kommer min egen Förståelse av blyghet att beröras och diskuteras 

vidare under metodavsnittets avslutande del, som behandlar undersökningens kvalitet och 

tillförlitlighet. Först följer dock en presentation av omständigheterna kring urval samt 

datainsamling.  
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4.2. Urval och datainsamling 
I det inledande steget i arbetet med datainsamlingen, som genomfördes under november 2022, 

fattades ett antal beslut kring vilken typ av självhjälpslitteratur som var passande att inkludera 

i undersökningen. Till att börja med togs beslutet att enbart inkludera självhjälpslitteratur som 

är skriven på engelska, men som säljs på den svenska marknaden. Denna avgränsning gjordes 

främst mot bakgrund av att tillgången på svenskspråkig självhjälpslitteratur tycks vara 

förhållandevis begränsad. Fördelen med att rikta in sig på internationellt publicerad 

självhjälpslitteratur är dessutom att den är tillgänglig för en större andel människor än den 

som enbart är författad på svenska. Mot den bakgrunden är det sannolikt att den har en större 

genomslagskraft samt konsumeras av människor världen över. Sökningen efter material har i 

gjort på hemsidorna för tre av Sveriges största bokåterförsäljare, närmare bestämt Bokus, 

Akademibokhandeln samt Adlibris. Innan sökningen påbörjades identifierades ett antal 

urvalskriterier, och böcker som inte uppfyllde dessa exkluderades från urvalet. 

Urvalskriterierna var följande: 

1) Böckerna skulle vara publicerade inom de senaste fem åren, det vill säga 2017 

eller senare. 

2) Böckerna skulle vara av genren självhjälpslitteratur. 

3) Böckerna vara av mer vardaglig karaktär, och inte vara för medicinskt 

inriktade. 

4) Böckerna skulle genomgående behandla blyghet. 

Inledningsvis gjorde en sökning på ordet “shyness” vid samtliga av ovan nämnda 

återförsäljares hemsidor. Därefter gjordes en översiktlig bedömning av sökresultaten utifrån 

urvalskriterierna som presenterats ovan. Böckerna bedömdes till att börja med utifrån 

tidskriteriet, och böcker som givits ut tidigare än 2017 sorterades bort. Vidare gjordes även en 

bedömning av böckerna utifrån vilken genre de tillhörde, där de böcker som kategoriserades 

som annat än självhjälp exkluderades. Kvarvarande böcker, som matchade arbetets 

urvalskriterier med avseende på tid och genre, granskades sedan närmare. Mer specifikt 

gjordes en bedömning av böckernas upplägg och karaktär utifrån den korta introduktion som 

fanns på återförsäljarnas hemsidor. I detta steg blev det tydligt att böckerna var av varierande 

karaktär. Vissa var mer medicinskt och psykologiskt inriktade och tog utgångspunkt i 

konkreta terapimetoder, medan andra var av mer beskrivande och resonerande karaktär. Med 

uppsatsens syfte och frågeställningar i åtanke ansågs böcker av den sistnämnda karaktären 

som mest lämpliga. Risken med att välja självhjälpsböcker som är mer medicinskt inriktade 

och enbart fokuserar på hur blyghet ska överkommas är nämligen att de inte lägger speciellt 
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mycket vikt vid att faktiskt beskriva blyghet. Mot den bakgrunden gjordes bedömningen att 

böcker av sådan karaktär inte var kompatibla med uppsatsens syfte samt frågeställningar. Vad 

som dock bör nämnas är att denna del av urvalsprocessen grundas på mina egna bedömningar 

av böckernas innehåll och karaktär, vilket kan uppfattas som problematiskt då det är 

subjektivt snarare än objektivt. Trots problematiken ansågs dock denna bedömning som 

nödvändig för att säkerställa empirins relevans för arbetet.  

 

För att göra det slutgiltiga urvalet jämfördes försäljningen av de kvarvarande böckerna på alla 

tre hemsidor. I detta steg gjordes en översikt av det var några böcker som hade sålt mest hos 

fler av återförsäljarna, då detta kunde ses som en indikation på popularitet. Bedömningen 

gjordes med hjälp av hemsidornas sökfilter, där böckerna sorterades efter antalet sålda 

exemplar. Med sökfiltret rangordnas böckerna utifrån försäljningen i fallande ordning. 

Slutligen identifierades två böcker som låg högt upp i försäljning på två av de tre 

återförsäljarnas hemsidor. Dessa var Quiet Confidence, skriven av Joel Annesley och The 

Solution to Shyness, skriven av Michelle Butler. Motiveringen till valet av just dessa två 

böcker var som tidigare nämnt att de uppfyllde samtliga av uppsatsens urvalskriterier. Vidare 

tycks de, utifrån bedömningen av bokåterförsäljarnas sökfilter, ha haft ett förhållandevis stort 

genomslag gällande försäljning. Även om det inte finns några konkreta uppgifter om 

försäljningssiffror så indikerar det att böckerna har konsumerats av samt nått ut till en större 

massa av individer. Nedan presenteras de utvalda böckerna närmare, för att på så sätt ge en 

vidare inblick i deras innehåll samt relevans för uppsatsen.  

 

4.3. Sammanfattning av empirin 

  

4.3.1. Quiet Confidence 

Boken Quiet confidence är skriven av livscoachen Joel Annesley och gavs ut år 2018. Boken 

utgörs sammantaget av 12 kapitel som alla behandlar olika områden av blyghet. I boken 

resonerar Joel om vad blyghet är, hur det uppkommer samt hur individen kan se på sin 

blyghet. Dessa beskrivningar varvas med Joels egna erfarenheter av att växa upp som blyg, 

samt ett antal olika tips och övningar för att själv överkomma sin blyghet. De tips och råd som 

ges i boken är huvudsakligen inriktade på att bygga självförtroende, bearbeta tidigare 

erfarenheter samt utveckla ett positivt tankesätt. I sin helhet utmärks boken av dess vardagliga 

och lättsamma karaktär, då den både är lättläst och genomgående personligt skriven.  
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4.3.2. The solution to shyness 

I The solution to shyness ger författaren Michelle Butler inblick i hur läsaren kan bli av med 

sin blyghet och sociala ångest. I boken presenteras förklaringar till vad blyghet innebär samt 

hur det kan påverka individens liv. Därtill beskriver Butler individers verkliga upplevelser av 

blyghet, då inkluderar uttalanden från sina tidigare patienter. Boken är uppdelad i 7 olika 

kapitel, där de första är inriktade på att definiera blyghet och de mot slutet är mer inriktade på 

hur blyghet kan övervinnas. I likhet med Annesley betonar Butler huvudsakligen vikten av att 

bygga självförtroende, ändra sitt tankesätt samt våga komma till handling i processen att bli 

av med blyghet.  

 

4.4. Analysförfarande 
Som framgår av ovan baseras uppsatsen på två böcker, vilket är ett förhållandevis omfattande 

textmaterial. För att kunna dra slutsatser om empirins centrala innehåll har det därför varit 

nödvändigt att bearbeta textmaterialet. Bearbetningen av det insamlade materialet har gjorts 

med utgångspunkt i de två steg som presenteras av Lindgren (2014, s. 34), närmare bestämt 

kodning och tematisering. Nedan presenteras tillvägagångssättet vid respektive steg närmare. 

 

4.4.1. Kodning och tematisering 

Kodningsprocessens inledande del syftar till att reducera datamaterialet, för att på så sätt göra 

det mer hanterbart. Viktigt även att forskaren själv bildar sig en översiktlig förståelse för det 

insamlande materialet (Lindgren, 2014, s. 37-38). Arbetet med empirin inleddes därför med 

en noggrann genomläsning av de valda självhjälpsböckerna i syfte att få en helhetsbild av 

innehållet. Därefter påbörjades kodningen av respektive bok. För att strukturera upp arbetet 

kodades böckerna systematiskt efter ordningen på kapitel. Jag började alltså med att koda det 

första kapitlet och gick sedan vidare till de nästkommande. I detta steg kodades 

huvudsakligen sammanhängande delar av texten, bestående av en eller ett par meningar. 

Nämnvärt är därtill att textutdragen inledningsvis kodades utifrån dess uttryckliga 

innehåll. Kodningen utfördes i ett Excel-dokument, där meningar och textutdrag omvandlades 

till en eller ett par sammanfattande ord. Efter kodningen av ett kapitel gjordes en översikt av 

de koder som identifierats. I denna process förfinades koderna, och de koder som inte var 

återkommande rensades bort och de som liknade varandra slogs ihop.  

 

När samtliga kapitel var kodade studerades alla koder i relation till varandra. Därigenom blev 

det möjligt att identifiera återkommande drag av böckernas beskrivning av blyghet. För att 
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påbörja arbetet med tematisering jämfördes inledningsvis de koder som uppkommit i arbetet 

med respektive bok med varandra. I detta steg låg tonvikten vid att relatera koderna för 

respektive bok till varandra, för att på så sätt kunna identifiera likheter mellan böckernas 

beskrivningar av blyghet. De koder som var liknande eller på något sätt överlappande ansågs 

som representativa för båda böckernas beskrivning av blyghet, och dessa låg sedan till grund 

för arbetet med tematisering. Med utgångspunkt i de mest representativa koderna som 

uppkommit skapades till att börja med ett antal generella kategorier. För att tydliggöra för 

tillvägagångssättet med etablerandet av kategorier kan arbetsprocessen med kategorin 

självförtroende, tankar och självbild användas som ett konkret exempel. Koder som “low 

confidence”, “self-criticism”, “negative beliefs”, “negative self view”, “low self-worth”, 

“self-doubt” och “lack of self-confidence” bedömdes som representativa för materialets 

beskrivning av blyghet. De låg därmed till grund för formuleringen av kategorin 

självförtroende, tankar och självbild.  Efter att ett antal övergripande kategorier hade 

identifierats inleddes arbetet med att urskilja mer generella teman, vilka kort sagt är en 

sammanslagning av de kategorier som framkommit i materialet. Ett tema som identifierades i 

materialet är blyghetens inre upplevelser och yttre presentation. Detta tema formulerades med 

utgångspunkt i två kategorier, nämligen självförtroende, tankar och självbild samt blygheten, 

kroppsspråk och fysiska reaktioner. Genom ovan nämnda exempel synliggörs 

tillvägagångssättet med att vidareutveckla representativa kategorier till mer generella och 

övergripande teman. En vidare redogörelse för arbetsprocessen med kodning och tematisering 

återfinns i kodningsschemat som finns bifogat längst ned i uppsatsen.  

 

4.5. Kvalitet och tillförlitlighet 
För att upprätthålla en god forskningsed har arbetet gjorts med utgångspunkt i 

Vetenskapsrådet begrepp kvalitet och tillförlitlighet. Med avseende på kvalitet är det 

inledningsvis av vikt att visa på en tydlig koppling mellan forskningsmetoden och 

undersökningens syfte och frågeställningar (Vetenskapsrådet, 2011, s. 40). Det innebär att 

forskaren bör kunna visa på metodens relevans och användbarhet för den aktuella studien. I 

det egna arbetet har jag därför i största möjliga mån eftersträvat att motivera de 

metodologiska val som gjort under arbetsprocessen. Valen har därtill gjorts med utgångspunkt 

i uppsatsens syfte och frågeställningar. En undersöknings kvalitet relateras även till 

redovisningen av datainsamling samt behandlingen av insamlade data. Hanteringen och 

redovisningen av empirin bör genomgående präglas av noggrannhet, ordning och struktur 

(Vetenskapsrådet, 2011, s. 40). För att säkerställa att noggrannheten och systematiken i 
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behandlingen av empirin har jag till att börja med läst igenom båda böckerna grundligt. Detta 

har gjorts för att få en så verklighetstrogen och autentisk bild av innehållet som möjligt. För 

att ge insyn i hur det insamlade materialet har behandlats har jag eftersträvat att noggrant 

beskriva tillvägagångssättet vid kodningen. I denna redovisning har konkreta exempel från 

böckerna inkluderats, för på så sätt bidra till ytterligare tydlighet kring arbetsprocessen samt 

de slutsatser som framkommit. 

 

Utöver att diskutera en undersöknings kvalitet är det även av vikt att göra en bedömning av 

tillförlitligheten. I termer av tillförlitlighet bör forskaren överväga risken för att eventuella 

felkällor kan ha en inverkan på resultaten och de slutsatser som dras (Vetenskapsrådet, 2011, 

s. 44-45). En möjlig felkälla som kan uppkomma vid kvalitativ innehållsanalys rör kodningen 

och forskarens egen förförståelse av fenomenet som studeras. Risken är nämligen att 

kodningen präglas av forskarens tidigare upplevelser och erfarenheter av studieobjektet 

(Drisko & Mashi, 2016, s. 107-108). En möjlighet är därmed att de koder, teman och 

kategorier som uppkommit i kodningen självhjälpslitteraturen delvis reflekterar min egen 

förförståelse av blyghet. Under arbetet med empirin har jag därför eftersträvat att reflektera 

över mitt eget förhållningssätt till blyghet. I denna reflektion har jag i första hand 

uppmärksammat vad blyghet innebär för mig, samt vilka tidigare erfarenheter jag har av 

fenomenet. Genom att utveckla en medvetenhet om min förförståelse av blyghet har gjort det 

möjligt att inta ett öppet förhållningssätt till materialet, där jag har till största möjliga mån har 

eftersträvat att bortse från min egen relation till fenomenet. 

 

4.6. Etiska aspekter 
Empirin för uppsatsen utgörs av självhjälpsböcker, vilka säljs till allmänheten och därmed 

klassas som offentligt tillgängligt material. Trots att böckernas innehåll inte behandlar 

känsliga uppgifter eller omfattas av sekretess finns det ett antal etiska aspekter som bör tas i 

beaktandet vid analys och bearbetning av materialet. Utifrån ett etiskt perspektiv är det 

inledningsvis av största vikt att göra en rättvis samt verklighetstrogen tolkning och 

sammanfattning av det insamlade textmaterialet. Det gäller således att vara sann mot texten 

och inte på något sätt förvränga budskapet. Ovan nämnda aspekter gäller både vid 

redogörelsen för empirin, under kodningsprocessen samt vid redovisning och analys av 

resultatet (McKinnon, 2012, s. 125-126). I syfte att säkerställa ovan nämnda aspekter har 

empirin som tidigare nämnt lästs igenom noggrant och flera gånger. Vidare har jag 

genomgående eftersträvat att tydligt redogöra för vad som är egna tolkningar av materialet 
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och vad som är sådant som uttryckligen skrivs av författarna. På så sätt blir det tydligt för 

läsaren vad som är direkt hämtat från texten och vad som baseras på tolkningar av empirin. 

 

Vad som därtill är betydelsefullt utifrån etiskt perspektiv är att tydligt redovisa 

tillvägagångssättet för datainsamling och databearbetning. En tydlig redogörelse för hur 

insamling och bearbetning av data har gått till bidrar nämligen till transparens och insyn i hur 

arbetet har utförts. För att bidra med in syn i datainsamlingen har en tydlig redogörelse för 

urvalsprocessen inkluderats i metodavsnittet ovan. Vidare finns en beskrivning av det 

tillvägagångssätt som används vid kodning av empirin, vilket även kompletteras med ett 

kodningsschema som finns bifogat längst ned i uppsatsen. Detta är tänkt att bidra med 

ytterligare insyn i hur kodningsprocessen och bearbetningen av empirin har gått till.   
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5. RESULTAT OCH ANALYS 
Följande kapitel presenterar de huvudsakliga resultat som framkommit i kodningen och 

analysen av det insamlade materialen. Fynden kommer i första hand relateras till uppsatsens 

frågeställningar, vilka som tidigare nämnt är: Hur framställs blyghet i modern 

självhjälpslitteratur? samt Hur beskrivs individens möjlighet till att påverka sin blyghet i de 

utvalda böckerna?. Vidare kommer de teman och kategorier som framkommit i kodningen 

analyseras med utgångspunkt i uppsatsens teoretiska ramverk. Även de centrala teman som 

framkommit i översikten av tidigare forskning kommer ligga till grund för analysen av det 

bearbetade materialet. För att återknyta till avsnittet om tidigare forskning tycks forskning 

kring blyghet till att börja med ha fokuserat på att precisera blyghetens innebörd. Detta har 

exempelvis gjorts genom att belysa hur blyghet tar sig i uttryck och hur det förhåller sig till 

närliggande fenomen. Vidare har forskning diskuterat huruvida blyghet är stabilt eller kan 

vara betingat till vilken situation individen befinner sig i. Utifrån ett samhällsperspektiv 

framgår att blyghet inte tycks värderas i den västerländska kulturen, utan snarare ses som 

något avvikande och inte eftersträvansvärt. Detta perspektiv tycks även genomsyra 

framställningen av blyghet i såväl media som i litteratur. Tidigare forskning inom ramen för 

självhjälpslitteratur tycks i huvudsak kännetecknas av att behandla dess koppling till hur 

individen betraktas i det moderna samhället. Å ena sidan betonas hur självhjälpsböcker 

reflekterar en optimistisk syn på individens kapabilitet och utvecklingsmöjligheter, men å 

andra sidan berörs även riskerna och problematiken i detta. Nedanstående avsnitt är 

strukturerat med utgångspunkt i de fyra centrala teman som identifierades i kodningen av 

empirin, vilka är följande: 

• Blyghet som förändringsbart 

• Blyghetens inre upplevelser och yttre presentation 

• Blyghet som ett begränsande tillstånd 

• Att förändra blyghet: en inre resa 

Nämnvärt är att samtliga av de teman som presenteras ovan i första hand tar fasta på 

böckernas likheter. Detta innebär inte att böckerna enbart liknar varandra, utan det finns även 

skillnader mellan dem. Skillnader mellan böckerna ansågs dock inte som det mest väsentliga 

för uppsatsens syfte, och därav berörs inte dessa närmare.  
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5.1. Blyghet som förändringsbart 
Ett inledande tema i böckernas porträttering av blyghet är att de beskriver blyghet som 

förändringsbart snarare än bestående. Detta synliggörs huvudsakligen av två olika aspekter; 

dels i beskrivningar som påvisar att blygheten är bunden till specifika situationer, dels i 

beskrivningar som antyder att blyghet formas och konstrueras genom erfarenheter. Nedan 

följer en redogörelse av dessa två aspekter av böckernas framställning, där respektive 

presenteras mer utförligt samt förankras i såväl teori som tidigare forskning. 

 

Vad som inledningsvis symboliserar att böckerna porträtterar blyghet som förändringsbart är 

författarna framhåller situationen som en betydelsefull faktor för huruvida individen upplever 

eller ger uttryck för blyghet. Såväl Annesley (2018) som Butler (2018) belyser genomgående 

att blygheten kan förstärkas och bli extra framträdande i situationer som är främmande eller 

upplevs som osäkra. Annesleys beskrivning av situationens betydelse för blyghet kan dock 

tolkas vara något mer radikal är Butlers. Följande citat representerar hans syn på hur 

betydelsefull situationens karaktär är för blygheten: 

Shyness can’t exist in your safe environment. (Annesley, 2018, s. 75) 

 

Shyness is highly connected to unfamiliar situations. (Annesley, 2018, s. 37) 

Av citaten ovan framgår att Annesley tycks se situationen som avgörande för blyghetens 

existens. Att han skriver att blyghet inte kan existera i en säker miljö ger uttryck för att 

situationens karaktär är den mest avgörande faktorn blyghetens genomslagskraft. Denna 

uppfattning stärks ytterligare av att han skriver att blygheten är starkt sammankopplad med 

främmande situationer. Annesleys beskrivning av blygheten som bunden till situationer av en 

viss karaktär kan därtill analyseras på ett djupare plan, då det ger uttryck för en uppfattning 

om att blyghet är flexibelt snarare än konstant. I stället för att betona blyghet som ett 

bestående personlighetsdrag tycks han alltså se blyghet som något mer flytande, som kan 

komma och gå beroende på situationens karaktär. Även Butler (2018) betonar att konkreta 

situationer kan framkalla blyghet. Däremot uttrycker hon sig inte fullt lika definitivt som 

Annesley, utan hon tycks snarare beskriva att det är en möjlighet att specifika situationer kan 

vara extra triggande för blyghet. Butlers syn på förhållandet mellan situationen och blyghet 

representeras av följande citat:  

Social settings like parties, meetings and family gatherings all present the dreading 

interaction of meeting strangers and making small talk. These situations are typically 

very triggering for your shyness. (Butler, 2018, s. 19) 
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Generally, people can get over their initial shyness when they become more familiar 

with the situation. (Butler, 2018, s. 9) 

Ovanstående textutdrag är intressanta utifrån ett flertal perspektiv. Till att börja med uttrycker 

Butler att situationen är en tänkbar påverkansfaktor som kan framkalla blyghet, men hon 

tycks däremot inte se situationen som direkt avgörande för blyghetens existens. Hon skriver 

nämligen att situationer som fester, möten och familjesammanträdanden kan vara triggande 

för blyghet men inte att de måste vara det. Vidare tycks Butler, till skillnad från Annesley, 

betona att det är just sociala situationer som framkallar samt triggar blyghet. Det synliggörs 

bland annat av att hon uttryckligen skriver “social settings…all present the dreading 

interaction of meeting strangers and making small talk”. Därmed betonar Butler inte bara hur 

det är graden av bekanthet med situationen som inverkar på blyghet, utan även att de krav 

som situationen ställer på socialt deltagande kan vara avgörande.  Avslutningsvis beskriver 

Butler att blyghet kan överkommas i takt med att individen blir med bekant med den aktuella 

situationen. I likhet med Annesley tycks hon alltså se att blygheten sannolikt blir mindre 

framträdande i situationer som individen är bekant med.  

 

Böckernas framställning av blyghet som situationsbundet kan inledningsvis tolkas som en 

uppmuntran för individen att inta ett reflexivt förhållningssätt till sin blyghet. Genom att bli 

medveten om att blygheten är sammankopplad med vissa situationer kan individen nämligen 

få en mer flexibel förståelse för sin blyghet, då blygheten framstår som något som formas av 

den omkringgivande miljön snarare än som något som konstant är med individen. Böckernas 

betoning vid den situationella aspekten av blyghet kan därtill tänkas uppmuntra individen till 

att reflektera över sin blyghet. Detta kan i sin tur ses som en symbol för att böckerna 

uppmuntrar till utvecklandet av självmedvetenhet, då det indirekt kan ge upphov till att 

individen börjar fundera över vilka situationer som triggar blygheten. Just självmedvetenhet 

är enligt Giddens en såväl viktig som central förmåga för individen i det moderna samhället, 

vilket kan tolkas bekräftas i böckernas betoning vid blyghetens situationsbundenhet. Att 

individen görs medveten om att blygheten framkallas av specifika situationer kan dessutom 

sammankopplas med Giddens resonemang om att individen måste lösgöra sitt sanna själv från 

det falska självet. Genom att uppmärksamma individen på att blygheten i första hand blir 

framträdande i nya och okända situationer kan böckerna nämligen tolkas uppmuntra individen 

att göra skillnad på sitt ”verkliga jag” och det jaget i obekanta situationer. Med andra ord blir 

det blyga jaget något som inte är universellt, och det måste därmed inte vara en del av det jag 

som individen uppfattar som mest autentiskt.  Att böckerna uppmärksammar den situationella 
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aspekten av blyghet kan avslutningsvis tolkas uppmuntra individen till självkritik. Ansvaret 

om att bli medveten om vilka situationer som triggar blygheten ligger nämligen enbart hos 

individen själv, och det är således upp till upp till varje enskild person att kritiskt reflektera 

över hur man upplever samt agerar i olika situationer.  Samtidigt finns även en möjlighet att 

böckerna, genom att betona hur blygheten triggas av obekanta situationer, kan bidra till att 

mildra självkritiken och ta bort ansvar från individen själv. Det tillför nämligen en förståelse 

för att blygheten till viss del beror på situationens karaktär, vilket kan ge upphov till att 

individen i större utsträckning betraktar sin blyghet som en följd av den omkringgivande 

miljön. De två resonemangen ovan synliggör hur böckernas betoning vid blyghetens 

situationella aspekt kan tolkas på olika sätt utifrån konceptet självkritik.  

 

Författarnas resonemang kring att blyghet är bundet till konkreta situationer kan vidare knytas 

till tidigare forskning som belyser blyghet som situationsbunden. Denna framställning av 

blyghet kan nämligen tolkas ligga i linje med Asendorpfs, Scotts och Zimbardos, Pilkonis och 

Norwoods slutsatser om att blygheten kan vara bunden till specifika situationer, och därmed 

inte nödvändigtvis är ett stabilt karaktärsdrag. Det synliggör att individen inte är blyg, utan 

snarare blir blyg i situationer som är av en viss karaktär. Beskrivningen av en 

situationsbunden blyghet gör vidare att blyghet betraktas som ett ständigt föränderligt 

fenomen, vilket ger uttryck att blyghet är något flytande snarare än fast. Blyghet blir således, i 

likhet med identitet i det moderna samhället, ett flytande fenomen av varierande karaktär, som 

kan komma och gå beroende på vilken situation individen befinner sig i. Därigenom kan 

böckernas framställning av blygheten som situationsbunden ses en symbol för att den ständiga 

förändring som tycks vara utmärkande när det kommer till självet och identitet i det moderna 

samhället. Att blygheten porträtteras som förändringsbar synliggörs ytterligare av författarnas 

resonemang kring att blyghet inte är något medfött eller något som avgörs av genetiska 

faktorer. Detta perspektiv representeras i följande citat: 

Shyness is not entirely determined by your genetics or things you had no control over 

as an infant. (Butler, 2018, s. 33) 

 

From this point forward, we are going to make a very clear distinction. Shyness is not 

something you were born with. (Annesley, 2018, s. 21) 

Genom att beskriva blyghet som “...not entirely determined by your genetics” och “...not 

something you were born with” ger författarna till att börja med uttryck för att blyghet inte 

nödvändigtvis är något medfött eller konstant. En möjlig tolkning är att ovan nämnda 
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formuleringar, i likhet med resonemanget kring blygheten som situationsbunden, 

symboliserar en flexibel förståelse för blyghet där det framstår som förändringsbart snarare än 

konstant. Detta bekräftar både blyghetens flytande karaktär och dess reflexivitet, då blygheten 

framstår som något som formas genom hela livet snarare än något konstant är med individen 

från födseln. Vidare kan författarnas resonemang om att blygheten inte är medfött tolkas som 

en uppmaning till såväl självkritik som självmedvetenhet. Genom att individen får bekräftelse 

på att blygheten inte finns där från början blir det nämligen naturligt att reflektera över hur 

den faktiskt konstrueras, vilket kan ge upphov till att individen blir medveten om erfarenheter 

och upplevelser som kan ha format blygheten. I termer av såväl självkritik som 

självmedvetenhet kan citaten ovan även ses som en symbol för individens makt och kontroll. 

Formuleringar som att blygheten inte avgörs av genetiska faktorer eller faktorer som är 

bortom individens kontroll antyder nämligen att individen har någon form av makt att påverka 

blygheten. Det bekräftar delvis att individen är ytterst ansvarig för sig själv och sitt eget liv, 

samt har makten att styra över vem hen vill bli, vilket inte minst synliggörs i Giddens 

dilemma ”maktlöshet konstra tillägnelse”. Böckerna tycks sammantaget, genom att belysa att 

blygheten inte är utom individens kontroll, belysa vikten av tillägnelse snarare än maktlöshet. 

Därigenom ger böckerna uttryck för en optimistisk syn på individens möjlighet till att både 

påverka och förändra sin blyghet, vilket gör det tydligt att tillägnelse står i centrum. Om 

blygheten i stället hade beskrivits som ett resultat av genetiska dispositioner hade individen i 

stället uppmuntrats till att inta en maktlös position och därmed varit mindre benägen till att 

förändra blygheten.  

 

5.2. Blyghetens inre upplevelser och yttre presentation 
Utöver att betona blyghet som förändringsbart beskriver böckerna genomgående hur blyghet 

kan relateras till individens inre upplevelser, samt hur blygheten representeras utåt. Med 

avseende på blyghetens inre upplevelser framhåller författarna sammantaget förhållandet 

mellan blyghet, tankar och självförtroende. I det stora hela präglas denna framställning av att 

blyghet porträtteras som ett resultat av individens bristande självförtroende och negativa 

självbild. Butler och Annesley skriver bland annat följande: 

Shyness is something that latches onto you when your confidence is low. (Annesley, 

2018, s. 41) 

 

Finding your quiet confidence is an inner game, when you discover it, you discover the 

secret to breaking up with shyness. (Annesley, 2018, s. 20) 
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Being extremely shy is a result of self-doubt, self-criticism, and a lack of self-

confidence. (Butler, 2018, s. 8) 

 

Right now, your self-worth and self-belief are probably far too low to create any type of 

great confidence. (Butler, 2018, s. 42) 

  

Ovanstående citat är till att börja med intressanta då de påvisar att blyghet porträtteras som ett 

individuellt problem, som i första hand är kopplat till individens inre upplevelser. Det 

synliggörs inte minst av att blyghet beskrivs som “a result of self-doubt, self-criticism and a 

lack of self-confidence” samt “something that latches onto you when your confidence is low”. 

Av formuleringarna blir det tydligt att det är självet och individen som står i centrum, snarare 

än omgivningen och yttre faktorer. Självförtroende, självbild och tankar är nämligen alla 

exempel på fenomen som i första hand är avgränsade till individens inre upplevelser och 

medvetande. Mot den bakgrunden bidrar böckernas porträttering till att lägga fokus på den 

enskilde individen, vilket kan ses som en symbol för den individualisering som präglar det 

moderna samhället (Bauman, 2002, s. 174). Böckernas framställning av blygheten tycks med 

andra ord vara präglad av det moderna samhällets individfokus, vilket även får konsekvenser 

med avseende på ansvar. Som tidigare nämnt illustrerar ovan nämnda textutdrag att blygheten 

har sitt ursprung i individens inre, vilket även gör att individen framstår som ytterst ansvarig 

för blygheten. Det blir nämligen tydligt att allt börjar inom individen, vilket bidrar till 

uppfattningen om att det enbart är individen själv som kan åstadkomma förändring genom att 

bygga självförtroende och utveckla ett positivt tankesätt. Detta kan även tolkas som en 

symbol för att identitet i det moderna samhället har förvandlats till en slags uppgift. Dels då 

det symboliserar att individen aktivt måste jobba för att uppnå målet av att bygga 

självförtroende och bli av med sin blyghet, dels då det påvisar att såväl självförtroende, tankar 

och självbild faktiskt är förändringsbart. Vidare uppmuntrar böckerna, genom att rikta fokus 

mot ett flertal aspekter som rör individen själv, till självreflektion. Detta kan ses som en 

symbol för både Baumans koncept av självkritik och Giddens koncept av självmedvetenhet. 

En gemensam utgångspunkt för båda begreppen är att individen själv måste rannsaka och 

utvärdera sig själv, och bli medveten om sig själv. Genom att böckerna riktar fokus mot 

individens själv är en möjlig tolkning att de uppmuntrar till att både reflektera och fundera 

över sitt själv. Detta kan i sin tur ses som en symbol för att de betonar vikten av såväl 

självkritik som självreflektion.  
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Vidare kan böckernas beskrivning av blyghet som ett resultat av självförtroende och negativa 

tankar ses som ett uttryck för att blygheten är föränderlig snarare än bestående. Såväl 

självförtroende som tankar är nämligen, enligt böckernas framställning, något som individen 

är kapabel till att på egen hand förbättra. Därigenom blir även blyghet något som är 

förändringsbart, vilket kan liknas vid såväl Giddens som Baumans syn på självet i det 

moderna samhället. Det kan till att börja med ses som ett uttryck för att blygheten är reflexiv 

då den, med ansträngning från individen, kan formas om och överkommas. Böckernas 

beskrivning av blyghet som något reflexivt kan i sin tur tänkas symbolisera att blygheten är 

något flytande snarare än fast, då den förväntas förändras i takt med att individen aktivt jobbar 

på sitt självförtroende. Av textutdragen ovan framgår avslutningsvis att blyghet till viss del 

ställs i kontrast till självförtroende. Det framstår således som att blyghet inte är förenligt med 

att vara självsäker, utan snarare förväntas inbegripa ett lågt självförtroende. Böckernas 

framställning av förhållandet mellan blyghet och självförtroende kan tolkas som en symbol 

för en av de konflikter som ingår i Giddens (1999, s. 223) koncept självets dilemma, nämligen 

enhetlighet kontra fragmentisering. Böckernas framställning antyder, som tidigare nämnt, att 

individen måste bli av med sin blyghet för att bli självsäker. En möjlig tolkning är att blyghet 

och självsäkerhet inte går ihop, utan riskerar att resultera i splittring. För att uppnå enhetlighet 

framställer böckerna därför att det ena utesluter det andra, det vill säga att självsäkerhet gör 

att individen övervinner sin blyghet. 

 

Böckerna beskriver dock inte enbart blyghet i förhållande till inre upplevelser, utan lyfter 

även fram hur blygheten presenteras utåt. Porträtteringen genomsyras sammantaget av 

beskrivningar av hur blygheten tar sig i uttryck genom ett antal synliga representationer. 

Dessa synliga representationer är, enligt böckernas framställning, i första hand svårigheter 

med ögonkontakt, tysthet, dålig hållning samt ett nervöst och undvikande kroppsspråk. 

Följande citat illustrerar framställningen av blyghetens synliga uttryck: 

The natural tendency for shyness is to avoid eye-contact. (Annesley, 2018, s. 135) 

 

Shyness in your posture can manifest itself as hunched shoulders, your head angled 

downwards and hands by your side-often with stiffness in motion. (Annesley, 2018, s. 

65) 
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Shyness often includes physical symptoms that represents nervousness, such as 

blushing, expressions of stress and trembling. (Butler, 2018, s. 20) 

 

Att böckerna betonar blyghetens synliga uttryck ger uttryck för en bredare förståelse för 

fenomenet, då det innebär att blygheten även blir synlig för omgivningen. Det är således inte 

bara något som är kännbart för den enskilde individen, utan blygheten kan även 

uppmärksammas av människor runtomkring. Däremot beskriver böckerna i första hand 

blyghetens fysiska representationer i förhållande till vad de innebär för individen snarare än 

hur de upplevs av omgivningen. Blyghetens synliga uttryck beskrivs mer specifikt som 

fysiska påminnelser som gör att individen ständigt upprätthåller en medvetenhet om sin 

blyghet. En möjlig tolkning är således att blyghetens fysiska representationer porträtteras som 

ett slags verktyg för individen att upprätthålla en självmedvetenhet. Individen blir, till följd av 

blyghetens kroppsliga uttryck, ständigt medveten om hur hen framstår inför andra människor. 

Detta kan knytas samman med Giddens (1999, s. 44-45) resonemang om att kroppen spelar en 

central roll i jagets reflexivitet. Till följd av att böckerna betonar att blyghetens synliga 

uttryck är en betydelsefull faktor för att påminna individen om blygheten bekräftas nämligen 

att kroppen är en betydande faktor i konstruktionen av jaget. Kroppsliga uttryck blir med 

andra ord avgörande för hur individen uppfattar sig själv, och de är således ytterst viktiga för 

att individen ska kunna bibehålla en medvetenhet om hur hen framstår för andra människor. 

Böckernas betoning vid blyghetens synliga representationer blir även både relevant med 

avseende på det kroppsliga framträdandet och det kroppsliga uppträdandet. Enligt böckernas 

framställning symboliseras blygheten å ena sidan i kroppens framträdande, då den som bekant 

kan ta sig i uttryck genom synliga och fysiska reaktioner. Å andra sidan är blyghetens synliga 

uttryck intressanta med avseende på hur kroppen mobiliserar i förhållande till vardagslivets 

normer. Det mot bakgrund av att blygheten kan ge upphov till att individen får svårt att 

anpassa sina kroppsliga uttryck till det som förväntas i den aktuella situationen. En möjlighet 

är att blyghetens uttryck i vissa situationer kan tolkas som normbrytande, då de går emot de 

förväntningar som finns på hur individen ska agera och uppträda. Därigenom riskerar 

blyghetens uttryck att uppfattas som avvikande och opassande.  

 

En ytterligare aspekt som relaterar till såväl blyghetens inre uttryck som yttre presentation är 

Giddens koncept av självets dilemma. Det syftar delvis till att individen har en tendens till att 

frångå sitt inre och verkliga jag, och anpassa sitt agerande till rådande förväntningar i 

omgivningen. Om individen lyckas med att agera utifrån omgivningens förväntningar infinner 
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sig, enligt Giddens, en känsla av trygghet. Böckernas framställning tycks dock inte bekräfta 

Giddens resonemang, då de menar på att blygheten i många sammanhang representeras 

genom fysiska och synliga reaktioner. Det framstår således som svårt för individen att frångå 

sin blyghet, även om blygheten inte nödvändigtvis passar i den rådande kontexten. Detta 

resonemang kan relateras till ett antal av de definitioner av blyghet som uppkommit i 

psykologisk forskning, vilka framhåller att blygheten är förhållandevis stabil över tid och 

olika kontexter (Degnan et al., 2008; Baardstu et al., 2020) Därtill kan böckernas betoning vid 

att blygheten både representeras i yttre beteenden och inre upplevelser bekräfta att blygheten 

både har en kognitiv, beteendemässig och somatisk komponent (Cheek & Watson, 1989). 

Detta bidrar sammantaget till att breddas perspektivet på blyghet, då läsaren får en förståelse 

för att blygheten inbegriper både inre tankar och yttre reaktioner. En vidare aspekt som är 

relaterad till blyghetens inre och yttre representationer är hur blyghet formas i interaktion 

mellan människor. Även om böckerna betonar såväl blyghetens inre ursprung som dess yttre 

uttryck tycks de inte uppmärksamma den mellanmänskliga aspekten av blyghet, och hur 

omgivningens reaktioner bidrar till hur individen upplever sin blyghet. Därmed kan böckernas 

avsaknad av betoning vid blyghet och social interaktion kontrasteras till de slutsatser som 

presenteras av Scott (2004, 2005), som menar på att blyghet är ett socialt konstruerat 

fenomen. Detta är något som problematiseras och diskuteras vidare i uppsatsens avslutande 

del. 

 

Något som även står i relation till blyghetens inre upplevelser och yttre prestation är 

blyghetens närhet till social ångest. Utmaningen i att göra en tydlig distinktion mellan blyghet 

och social ångest är något som har lyfts fram frekvent av tidigare forskning. Faktum är att 

denna svårighet även är synlig i de valda självhjälpsböckerna och deras framställning av 

blyghet. De beskriver inte utmaningen explicit, utan det blir snarare synlig i att böckernas 

beskrivning av blyghet och social ångest präglas av en slags outtalad ambivalens. Å ena sidan 

porträtteras nämligen fenomenen frekvent i samband med varandra, bland annat likt följande: 

Contained with these pages lives some powerful tools to help you combat shyness, 

social phobia, social anxiety, and anxiety in general. (Annesley, 2018, s. 143) 

 

So how do I break this cycle? How do I take control of my shyness and social anxiety? 

(Annesley, 2018, s. 150) 
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When you experience social anxiety about social interactions and your shyness levels, it 

is usually the fault of overwhelming, negative thoughts. (Butler, 2018, s. 58) 

 

Å andra sidan görs upprepade försök att göra skillnad mellan blyghet och social ångest, vilket 

representeras av följande textutdrag: 

Shyness tends to result in the experience of social anxiety. (Annesley, 2018, s. 43) 

 

It is unfortunately true that shyness can commonly be the precursors to social anxiety or 

social phobia. (Butler, 2018, s. 11) 

 

Citaten ovan kan sammantaget tolkas visa på en ambivalens i blyghetens beskrivning av hur 

blyghet och social ångest faktiskt förhåller sig till varandra. I de fyra första textutdragen blir 

det tydligt att social ångest och blyghet skrivs i samband med varandra, och de tycks nästan 

porträtteras som överlappande tillstånd. Dessutom ger de intrycket av att det ena in princip 

måste innefatta det andra och att blyghet på något sätt alltid inbegriper social ångest. 

Uttrycken i de tre översta citaten kan i sin tur kontrasteras till det faktum att böckerna 

genomgående gör försök att skilja på blyghet och social ångest. Butler skriver exempelvis 

“...shyness can commonly be the precursors to social anxiety”. Att beskriva blyghet som en 

företrädare till social ångest antyder att tillstånden i själva verket är åtskilda. Det kan 

dessutom ge intrycket av att blyghet är det mildare och inledande steget i att utveckla social 

ångest. Utifrån ett teoretiskt perspektiv kan detta ses som en symbol för att böckerna i första 

hand tar fasta på riskerna som kan följa av blyghet. Detta kan relateras till Giddens (1999, s. 

99-100) resonemang om att individen måste uppnå en balans mellan möjligheter och risker. 

Att blyghet beskrivs som en företrädare till social ångest blir återigen nämligen en symbol för 

att böckerna belyser risken som följer av att stanna kvar i blygheten. Därmed blir det 

uppenbart att böckerna tar utgångspunkt i att det är nödvändigt för individen att sträva efter 

att bli av med blygheten, för att upprätthålla balansen mellan möjligheter och risker. 

 

Ovanstående exempel synliggör hur böckernas porträttering av blyghet i förhållande till social 

ångest kan tolkas som en symbol för svårigheten i att skilja tillstånden åt. Detta blir inte minst 

tydlig när böckerna å ena sidan genomgående använder fenomenen i samband med varandra, 

och å andra sidan uttryckligen gör skillnad mellan dem. Just svårigheten i att göra en tydlig 

distinktion mellan blyghet och social ångest är synlig även i tidigare forskning, då det finns 

skilda uppfattningar om hur tillstånden förhåller sig till varandra. Böckernas ambivalenta 
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framställning av blyghet och social ångest kan förankras i McNeil (2010) samt Hoffman et al., 

(2004) forskningsresultat, som indikerar att blyghet och social ångest är överlappande 

tillstånd. Såväl böckerna som forskarna kan nämligen tolkas ta utgångspunkt i att blyghet och 

social ångest har ett flertal likheter, vilket resulterar i att de tenderar att överlappa med 

varandra. Vad som dock återigen bör poängteras är att svårigheten i att skilja mellan blyghet, 

social ångest och social fobi inte uttrycks explicit i böckerna. Ovanstående resonemang 

baseras således på mina egna tolkningar av empirin. Att böckerna sammanlänkar blyghet och 

social ångest kan vidare grundas i den medikalisering av blyghet som beskrivits av Scott 

(2006), McDaniel (2003) samt Lane (2008). Dessa studier beskriver nämligen att en 

grundläggande aspekt i att blyghet började betraktas som ett medicinskt problem var just dess 

närhet till social fobi och social ångest. Svårigheten i att göra en tydlig distinktion mellan 

dessa tre fenomen gjorde därmed att även blyghet, som till en början inte ansågs vara något 

onormalt, började behandlas och medicineras. En möjlig tolkning är därav att böckerna, 

genom att påvisa svårigheten i att särskilja blyghet från social ångest, ger uttryck för den 

medikalisering av blyghet som beskrivits av tidigare forskning. 

 

5.3. Blyghet som ett begränsande tillstånd 
Ett vidare tema i böckerna är att de porträtterar blyghet som begränsande för individen. De 

beskriver genomgående hur blygheten såväl hämmar som håller tillbaka individen från att 

uppleva saker samt utveckla sig själv. Nedan presenteras tre citat som representerar böckernas 

syn på blyghetens begränsande effekter: 

When shyness evolves, it's extremely limiting. (Annesley, 2018, s. 21) 

 

Shyness, shadows, restricts, and chokes us. (Annesley, 2018, s. 18) 

 

Shyness and negative thoughts are holding you back. (Butler, 2018, s. 58) 

I de ovanstående textutdragen beskrivs blyghet till att börja med som “...extremely limiting” 

samt något som “...are holding you back”. Därmed blir det tydligt att böckerna tar 

utgångspunkt i att blygheten är kännbart begränsande och håller tillbaka individen. Denna 

utgångspunkt är inte bara intressant i sig, utan kan även betraktas utifrån ett bredare 

samhällsperspektiv. Tidigare forskning har bland annat lyft fram kontrasten i hur blyghet 

betraktas i individ- respektive grupporienterade samhällen. I den västerländska kulturen, som 

i regel är individualistisk, betraktas blyghet generellt som något avvikande i negativ 

bemärkelse. Synen på blyghet i kollektivistiska, grupporienterade samhällen kan däremot se 

annorlunda ut, där tycks det nämligen inte vara fullt lika självklart att blyghet betraktas ett 
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hinder eller problem (Chen, 2019; Chen & French, 2008; Oyserman, Coon & Kemmelmeier, 

2002).  De valda självhjälpsböckerna är båda producerade och utgivna i USA, vilket på 

många sätt kan ses som ett land vars samhälle är starkt präglad av en individualistisk kultur. 

Mot den bakgrunden kan framställningen av blyghet som något begränsande ses som en 

återspegling av de normativa förväntningar som är utmärkande för det västerländska och 

individualistiska samhället i stort. Böckernas porträttering av blyghet tycks med andra ord 

bekräfta de slutsatser som lyfts fram av tidigare forskning, närmare bestämt att blyghet 

tenderar att värderas negativt i den västerländska kulturen. Ovanstående exempel synliggör 

sammantaget hur samhällets värderingar kan tänkas ha en betydelsefull roll i hur blyghet 

betraktas och värderas.  

 

Att blyghet porträtteras som ett begränsande tillstånd för individen kan därtill analyseras med 

utgångspunkt i att det moderna samhället lägger stor vikt vid självförverkligande (Giddens, 

1999, s. 99-100). En möjlig tolkning är att böckerna ger uttryck för att blygheten står i vägen 

för individens möjligheter till att förverkliga sig själv. Att blyghet porträtteras som ett hinder 

för individens självförverkligande rättfärdigar att det faktiskt är ett problem, då just 

självförverkligande är något som värderas högt för individen i det moderna samhället. Det blir 

således naturligt för individen att vilja bli av med sin blyghet, för att på så sätt uppfylla 

strävan efter att förverkliga sig själv. Böckernas framställning av blyghet som begränsande 

för individen symboliserar dessutom att den enskilde individen står i centrum. Genom att 

betona hur blyghet hämmar individen kan böckerna därmed tolkas ge uttryck för den 

individualisering som präglar det moderna samhället. Det gör nämligen att individen 

framställs som den mest centrala och betydelsefulla aktören när det kommer till blyghetens 

begränsande påverkan.  

 

Resonemanget om blyghet som begränsande kan avslutningsvis sammankopplas med att 

individen måste finna en balans mellan möjligheter och risker i sin identitetskonstruktion 

(Giddens, 1999, s. 98) En möjlig tolkning är att böckernas framställning av blyghet i första 

hand ta fasta på att blygheten är en slags risk, mot bakgrund av att beskrivs hämma och 

begränsa individen. Därmed framställs det som både eftersträvansvärt och självklart för 

individen att sträva efter att bli av med sin blyghet, för att på så sätt öppna upp för nya 

möjligheter. Däremot tycks böckerna inte betona blyghetens möjligheter vidare, vilket påvisar 

att de inte nödvändigtvis ger uttryck för en balans mellan möjligheter och risker utan snarare 

enbart belyser riskerna med att stanna kvar i blygheten. Detta kan i sin tur betraktas ur ett 
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bredare samhällsperspektiv, då det kan tolkas återspegla den inställning till blyghet som tycks 

prägla det västerländska samhället generellt. Att blyghet generellt inte premieras i 

västerländska och individualistiska kulturer kan nämligen vara en bakomliggande anledning 

till att böckerna i första hand belyser riskerna med blyghet. Därigenom tycks böckernas 

framställning representera det synsätt på blyghet som, enligt tidigare forskning, präglar det 

västerländska samhället specifikt. 

 

5.4. Att förändra blyghet: en inre resa 
Vad som avslutningsvis är gemensamt för båda böckerna är att de tar utgångspunkt i en slags 

process, där individen förväntas gå från att vara blyg till att bli mindre blyg. Att förändra sin 

blyghet beskrivs i själva verket som en slags resa av individuell förändring: 

As we embark on this inner journey, we acknowledge the power and the gift of story. 

The power to choose a different story. From this point forward, you can choose a 

different outcome– like choosing your own adventure book! (Annesley, 2018, s. 64) 

 

Now that you know how to take control of your negative thoughts by changing your 

mindset to reframe them in a positive, action based way, we can move on to the next 

step in our journey to becoming less shy and socially anxious. (Butler, 2018, s. 59). 

 

I citaten beskrivs till att börja med vägen till att förändra sin blyghet som en “....inner 

journey” samt en “...journey to becoming less shy and socially anxious”. Detta ger uttryck för 

att individen förväntas genomgå en slags process, för att gå från att vara på ett sätt till en 

början till att förändras under resans gång. En möjlig tolkning är att böckerna porträtterar en 

slags identitetsprocess, genom vilken individen ska bli av med eller minska inflytandet av sin 

blyghet. I denna process framställs därtill individen som den ytterst ansvarige. Annesley 

skriver exempelvis “...you can choose a different outcome, like choosing your own adventure 

book”. Framställningen antyder att individen är fri och kapabel till att själv välja sin 

livshistoria kan till att börja med ses som ett uttryck för en reflexiv syn på individen och 

dennes utvecklingsmöjligheter, vilket kan förstås som ett indirekt uttryck för att såväl livet 

som identiteten ständigt kan omformas och förändras. Betoningen vid valmöjligheter kan 

därtill tolkas som en uppmuntran till självförverkligande, vilket enligt Giddens (1999, s. 99-

100) är en central aspekt av det moderna samhället. Självförverkligande handlar nämligen om 

att välja, och göra en bedömning i förhållande till de olika valmöjligheter som finns i det 

aktuella sammanhanget. Genom att välja sin historia blir individen således benägen till att 

förverkliga sig själv och själv styra över sitt liv. Vidare kan böckernas betoning vid ”den inre 
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resan” samt individens makt och kontroll ses som en symbol för de flertal dilemman som det 

moderna självet konfronteras med (Giddens, 1999, s. 223). Textutdragen ovan grundas 

nämligen på att individen ska välja mellan olika alternativ, vilket kan ses som ett uttryck för 

att individen förväntas komma till en lösning av självets dilemma. Citaten är speciellt 

relevanta med avseende på ”maktlöshet kontra tillägnelse”, då de återigen symboliserar vikten 

av att individen styr över sig själv snarare än låter sig styras omgivningen. Med andra ord 

tydliggörs att böckerna ser tillägnelse som den fördelaktiga lösningen, och att inta en maktlös 

position lyfts inte ens upp som ett tänkbart alternativ.  

 

Ovan nämnda textutdrag kan vidare ses som en symbol för Baumans (2002, s. 174) 

utgångspunkt om att identiteten i det moderna samhället har förvandlats till en uppgift. 

Individen förväntas exempelvis förväntas välja “a different outcome” för att på så sätt uppnå 

förändring. Beskrivningen av identitet som en uppgift illustrerar, i likhet med Giddens 

resonemang om det reflexiva jaget, att identiteten är ett pågående projekt som kräver 

ansträngning från individen. Att Butler exempelvis skriver att individen ska “take control” 

och att Annesley betonar “the power to choose a different story” illustrerar att det är individen 

själv som bär huvudansvaret över sitt liv och vem hen vill vara. Det är således upp till 

individen själv att både ta kontroll över sitt liv och navigera i de flertal valmöjligheter som 

erbjuds. Uttrycken ovan kan vidare ses som en symbol för att böckerna ställer krav på 

individens förmåga till självkritik, vilket enligt Bauman (2002, s. 131) är utmärkande för det 

moderna samhället. Självkritik är nämligen relaterat till att individen betraktas ytterst ansvarig 

för såväl sitt identitetsskapande som sina handlingar, vilket tydligt illustreras i de utvalda 

textutdragen. Detta kan i sin tur tolkas som ett uttryck för en flytande syn på såväl individen 

som identitet, då individen beskrivs som ständigt kapabel till förändring.  

 

Beskrivningen av individen som kapabel till att välja och ta kontroll över sina tankar kan 

avslutningsvis förankras i slutsatser från tidigare forskning inom ramen för 

självhjälpslitteratur. Även de utvalda böckerna tycks nämligen genomgående präglas av en tro 

på individens förmåga att utveckla sig själv, vilket exempelvis synliggörs av att de betonar 

individens makt att välja samt ta kontroll. Självhjälpsböckers optimistiska framtoning kan 

dock problematiseras, då det kan ge upphov till oönskade konsekvenser. Detta är något som 

har lyfts fram av tidigare forskning, som bland annat menar på att en överdriven optimism kan 

leda till att individen klandrar och skuldbelägger sig själv vid misslyckanden (Rosen, 1987; 

Bergsma, 2008). Mot den bakgrunden kan böckernas framställning av att individens förmåga 
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bli av med och förändra sin blyghet problematiseras. Att genomgående porträttera blyghet 

som förändringsbart ger nämligen inte bara uttryck för en positiv syn på individens förmåga 

till att förändra sig själv, utan symboliserar även en underliggande förväntning om att läsaren 

faktiskt ska lyckas åstadkomma förändring. Enligt böckernas framställning verkar det 

nästintill självklart att individen ska lyckas med att uppnå någon typ av förändring, men att 

inte lyckas berörs inte ens som ett tänkbart alternativ. Därigenom framställs att lyckas med att 

överkomma och förändra sin blyghet som det normativa, medan att inte lyckas blir 

underförstått avvikande. En möjlighet är därmed att individer som inte uppnår en förändring 

av sin blyghet upplever detta som ett misslyckande, då de inte har uppfyllt böckernas 

förväntningar. Ovanstående exempel illustrerar, i likhet med tidigare forskning, att 

självhjälpsböckers optimistiska utgångspunkt kan medföra viss problematik. Det blir tydligt 

att böcker som ämnar hjälpa individen även kan få motsatt effekt, vilket illustrerar vikten av 

att inta ett mer kritiskt perspektiv på böckerna och deras generella framtoning. 
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6. DISKUSSION 
Följande kapitel summerar undersökningens huvudsakliga resultat och slutsatser. 

Inledningsvis presenteras en översiktlig sammanfattning av de slutsatserna som framkommit i 

resultat- och analysdelen. Därefter diskuteras resultaten med utgångspunkt i tidigare 

forskning, det teoretiska ramverket samt den valda forskningsmetoden. I diskussionen 

uppmärksammas bland annat studiens brister, både utifrån metodologisk och en teoretisk 

synpunkt. Avslutningsvis presenteras ett antal förslag på vidare forskning inom ramen för 

framställningen av blyghet i självhjälpslitteratur.  

 

6.1. Sammanfattning av resultat 
Det övergripande syfte som har legat till grund för uppsatsen är att se närmare på hur blyghet 

framställs i modern självhjälpslitteratur, samt i vilken utsträckning individen beskrivs vara 

benägen till att påverka sin blyghet. Vad som återigen bör understrykas med avseende på 

resultaten är att de tar fasta på likheter snarare än skillnader mellan böckernas framställning 

av blyghet. Det innebär inte att böckerna är helt lika, utan det finns även delar som skiljer 

dem åt. Skillnaderna mellan böckerna har dock inte bedömts som det mest väsentliga för 

uppsatsen, då den i huvudsak ämnar identifiera likheter och gemensamma drag i böckernas 

beskrivning av blyghet. I relation till syftet kan inledningsvis konstateras att blyghet 

porträtteras som förändringsbart, vilket synliggörs av att böckerna både belyser den 

situationella aspekten av blyghet och inte tycks se blyghet som vare sig medfött eller som ett 

resultat av genetiska faktorer. Betoningen vid blyghet som förändringsbart är även relevant 

med avseende på individens möjlighet till att påverka sin blyghet, då det kan tolkas som en 

symbol för att individen, genom ansträngningar, är kapabel till att förändra blygheten. 

Däremot går böckerna inte in djupare på hur blygheten faktiskt formas och konstrueras, vilket 

gör att beskrivningen av blyghetens ursprung upplevs som något ofullständig. I detta 

avseende blir det dessutom tydligt att böckerna inte tycks ta hänsyn till den relationella 

aspekten av blyghet och hur det formas i interaktion mellan människor. Avsaknaden av 

interaktion kan inte minst problematiseras utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv, då social 

interaktion i regel ses som en grundläggande aspekt av identitetsskapande. Vidare 

kännetecknas böckernas framställning av att blyghet beskrivs i förhållande till såväl inre 

upplevelser som yttre presentationer. Detta synliggörs genom att blygheten både tar fasta på 

kopplingen mellan blyghet, självbild och självförtroende och hur blygheten representeras 

genom synliga reaktioner. Därigenom presenteras ett förhållandevis brett perspektiv på 

blyghet, där det inte enbart ses som avgränsat till individens inre upplevelser. Vidare tar 
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böckerna genomgående fasta på att blygheten på olika plan begränsar individen, vilket delvis 

kan förstås som en återspegling av de synsätt på blyghet som i regel är utmärkande för 

västerländska samhällen. Avslutningsvis ger böckerna uttryck för att vägen till att förändra 

blyghet kan liknas vid en process, som i första hand är relaterad till den enskilde individen. 

Därmed porträtteras individen som den med det yttersta ansvaret för att åstadkomma en 

förändring av sin blyghet.  

 

För att uttryckligen besvara uppsatsens frågeställningar är det inledningsvis möjligt att 

fastställa att blyghet framställs som förändringsbart samt att det porträtteras som begränsande 

för den enskilde individen. Dessutom beskrivs blygheten både i förhållande till inre faktorer 

och yttre presentationer. Med avseende på individens möjlighet att påverka sin blyghet tycks 

böckerna sammantaget utgå från ett optimistiskt perspektiv, där individen ses som kapabel till 

att undkomma sin blyghet. Med hjälp av såväl teorin som tidigare forskning har analysen av 

ovan nämnda teman fördjupats ytterligare. Nedan presenteras därför en mer utförlig 

sammanfattning av slutsatserna utifrån tidigare forskning och det teoretiska ramverket. 

 

6.2. Diskussion av resultat i förhållande till teori och tidigare forskning 
Analysen av empirin har som tidigare nämnt tagit utgångspunkt i ett antal begrepp och 

koncept från Giddens och Baumans teorier om identitet, individen och självet i det moderna 

samhället. Det teoretiska ramverket har i första hand använts för att se närmare på hur 

böckerna, i sin framställning av blyghet, ger uttryck för tendenser som tycks vara utmärkande 

för såväl individen som identitet i det moderna samhället.  

 

Med hjälp av Giddens utgångspunkter om jagets reflexivitet, självmedvetenhet, möjligheter 

och risker samt självets dilemma har det varit möjligt att få en fördjupad bild av böckernas 

framställning av blyghet i förhållande till individen. Sammantaget har det blivit tydligt att 

böckerna generellt ger uttryck för ett reflexiv syn på blyghet, där blygheten beskrivs som 

omformbar och föränderlig. Detta sammanhänger i sin tur med att böckerna, både implicit och 

explicit, beskriver hur blyghetens inre och yttre representationer bidrar till individens 

upprätthållande av en medvetenhet om sin blyghet. Betoningen vid blyghetens yttre 

presentationer blir vidare en tydlig bekräftelse på Giddens resonemang om att självets 

reflexivitet även omfattar kroppsliga processer. Det blir nämligen tydligt att såväl blygheten 

som individens självmedvetenhet upprätthålls av yttre uttryck och gester. Vidare framgår att 

böckerna i första hand tycks belysa de möjligheter som individen kan få av att bli av med 
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blygheten, vilket främst synliggörs av böckernas framställning av blygheten som hämmande 

och begränsande. Däremot tycks böckerna inte ta hänsyn till riskerna som kan komma med att 

förändras och överkomma blygheten. Med avseende på självets dilemma blir det tydligt att 

böckerna tycks ta utgångspunkt i att individen har ett val när det kommer till blyghet, det är 

således upp till individen själv att besluta sig huruvida man vill vara kvar i det befintliga eller 

förändras. 

 

 I komplement till Giddens teori användes Baumans koncept av identitet, individualisering 

och självkritik. Dessa beskriver, i likhet med begreppen från Giddens, vad som är utmärkande 

för det moderna samhällets syn på individen. Baumans teori har bidragit med ett djupare 

perspektiv på hur böckerna tycks utgå från ett individfokus, där individen beskrivs som både 

mest ansvarig och mest väsentlig även i termer av blyghet. Det symboliseras inte minst av att 

blygheten i första hand beskrivs i förhållande till den enskilde individen snarare än 

omgivningen. Dessutom lägger böckerna genomgående mycket ansvar på individen när det 

kommer till att reflektera och förändra sin blyghet, vilket kan ses som ett uttryck för det 

moderna samhällets individualisering samt betoningen vid självkritik som denna medför.  

 

Vad som avslutningsvis bör belysas i teoretisk synpunkt är att de valda teorierna har spelat en 

avgörande roll för vad som kommit att uppmärksammats i analysen av böckernas centrala 

teman. Det är därför av vikt att tydliggöra för att de valda teorierna har gett upphov till en 

specifik tolkning av resultaten, och denna hade kunnat se annorlunda ut om ett annat 

perspektiv hade valts. Såväl Giddens som Baumans teoretiska koncept har varit användbara 

för att knyta samman samhällets tendenser med böckernas framställning av blyghet, men 

nämnvärt är att detta bygger på antagandet om att samhällets karaktär och struktur faktiskt har 

en inverkan på det som skrivs i självhjälpsböckerna. Detta antagande kan problematiseras, då 

det är möjligt att hävda att självhjälpsböcker snarare aktivt bidrar till att forma och konstruera 

betydelsen av blyghet. En vidare svaghet hos det valda teoretiska perspektivet är att det inte 

nödvändigtvis tar utgångspunkt i ett kritiskt förhållningssätt till böckernas framställning. För 

att problematisera och få ett mer nyanserat perspektiv på böckernas porträttering av blyghet 

hade det därför varit fördelaktigt att inkludera ett teoretiskt perspektiv som erbjuder ett mer 

kritiskt förhållningssätt till förgivettagen kunskap. 

 

För att förankra uppsatsens slutsatser i tidigare forskning kan inledningsvis konstateras att 

böckernas framställning tycks bekräfta det faktum att blygheten både har inre, kognitiva och 
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yttre, beteendemässiga komponenter. Detta kan tolkas ligga i linje med de definitioner av 

blyghet som presenterats av Crozier (1979), Jones, Briggs och Smith (1986) samt Cheek och 

Watson (1989). Med avseende på förhållandet mellan blyghet och social ångest kan 

självhjälpsböckernas framställning av blyghet delvis bekräfta McNeil (2001) samt Hoffman et 

al., (2004) slutsatser om att social ångest kan förstås som en mer extrem form av blyghet. Det 

mot bakgrund av att böckerna uttryckligen beskriver blyghet som en företrädare till social 

ångest, samt poängterar att blyghet tenderar att resultera i social ångest. Det faktum att 

böckerna uttrycker ett ambivalent förhållningssätt till hur blyghet och social ångest förhåller 

sig till varandra kan i sin tur relateras till den medikalisering av blyghet som beskrivits av 

Lane (2008), Scott (2006) samt McDaniel (2003). Det symboliserar inte minst svårigheten i 

att skilja fenomenen åt, vilket kan ge upphov till att blyghetens uttryck förväxlas med 

uttrycken för såväl social ångest som social fobi. Ambivalensen grundas dessutom på att 

böckerna i vissa fall tycks betona att blyghet och social ångest inte nödvändigtvis måste 

innefatta varandra. Detta kan ses som en bekräftelse på slutsatserna av Poole, Van Lieshout 

och Schmidt (2019), vilka menar på att blyghet och social ångest inte alltid är överlappande. 

Böckernas implicita uttryck av svårigheten i att skilja på blyghet och social ångest kan därtill 

tolkas som en bekräftelse på att blyghet är ett brett fenomen, vilket har påtalats av (Heiser et 

al., 2009). Vidare tycks böckerna, genom att understryka blyghetens situationella aspekter 

samt förändringsbarhet, ta utgångspunkt i en flexibel förståelse för blyghet. Denna kan liknas 

med slutsatserna som lyfts fram av Zimbardo, Pilkonis och Norwood (1974), Asendorpf 

(1990) och Scott (2004, 2005). Böckernas porträttering tar nämligen fasta på att blygheten 

framkallas av obekanta situationer, och att den därmed inte konstant är densamma. Däremot 

skiljer sig böckernas framställning till viss del från Scotts (2004, 2005) slutsatser om blyghet, 

då de inte berör hur blyghet formas i social interaktion. Därmed nedtonas den 

mellanmänskliga aspekten i upprätthållandet och konstruktionen av blyghet. Vidare kan 

böckernas framställning av blyghet som föränderligt kontrasteras mot de slutsatser som först 

fram av Degnan et al. (2008) samt Baardstu et al. (2020). Det mot bakgrund av att böckerna 

genomgående beskriver att blygheten kan förändras, och inte är något som nödvändigtvis 

måste vara med individen genom hela livet.  

 

Att böckerna porträtterar blyghet som något som begränsar individen kan knytas an till de 

slutsatser som presenteras av Oyserman, Coon, & Kemmelmeier (2002), Chen och French 

(2008) samt Chen (2008). Det kan nämligen ses som ett uttryck för hur blyghet generellt 

betraktas i västerländska, individualistiska samhällen. Framställningen av blyghet som 
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begränsade kan även förankras i McDaniel (2003) slutsatser om att blyghet, under 

tidsperioden 1990–1995, i huvudsak porträtterades som något som hindrar individen. Detta 

kan i sin tur knytas an till Coplan, Huges och Rosewell (2010) resonemang om att blyghet 

generellt framställs som något negativt som individen bör eftersträva att bli av med. Att 

beskriva blyghet som begränsande antyder nämligen att det inte är eftersträvansvärt, vilket i 

sin tur rättfärdigar att individen bör sträva efter att bli av blygheten. Liknande synliggörs även 

av att böckerna ger uttryck för en slags “resa”, vilken ger ett implicit uttryck för 

förväntningen om att individen bör lyckas förändra eller bli av med sin blyghet. Även i 

Coplan, Huges och Rosewell (2010) analys av barnböcker återfanns en liknande historia, där 

de blyga individerna gick från att vara blyga till att bli av med sin blyghet. Avslutningsvis 

genomsyras böckerna över lag av en optimistisk syn på individen, vilket kan tolkas bekräftas 

de slutsatser som lyfts fram i tidigare forskning om självhjälpslitteratur (Starker, 1989; Rosen, 

1987; Rimke, 2000; Bergsma, 2008). Böckerna tycks, i likhet med självhjälpslitteratur 

generellt, ta fasta på att individen är såväl kapabel som benägen till att förändra sin blyghet. 

Däremot kan denna optimism problematiseras, då den riskerar att resultera i oönskade 

konsekvenser för individen (Rosen, 1987; Bergsma, 2008). Detta gäller även för de utvalda 

böckerna och deras framställning av, då den kan tolkas baseras på en underliggande normativ 

förväntning om att individen på egen hand ska övervinna sin blyghet. 

 

6.3. Diskussion av resultat i relation till metod 
I den inledande arbetsprocessen med uppsatsen gjordes bedömningen att den kvalitativa 

innehållsanalysen var en lämplig metodansats för att undersöka hur blyghet framställs i 

modern självhjälpslitteratur. Innehållsanalysen ansågs i första hand som fördelaktig då den 

gör det möjligt att fokusera på textens centrala innehåll. Att analysera och koda böckerna med 

utgångpunkt i en konventionell innehållsanalys har således bidragit till att det faktiska 

textinnehållet stått i centrum, vilket har varit en viktig förutsättning för att uppfylla arbetets 

syfte samt besvara frågeställningarna. Den valda metodens induktiva inriktning har dessutom 

varit fördelaktig när det kommer till textinnehållets centrala roll, då det har bidragit till en 

öppenhet inför böckernas innehåll. Nämnvärt är dock att såväl metodvalet som valet av empiri 

har en inverkan på resultaten och vilka slutsatser som är möjliga att dra. Till att börja med kan 

en innehållsanalys av textmaterial enbart säga något om hur blyghet framställs. Det är således 

inte möjligt att dra några slutsatser om hur denna framställning upplevs av de människor som 

konsumerar böckerna, vilket kan göra att resultaten kan upplevas sakna djup och 

mångsidighet. Detta sammanhänger i sin tur med vad som ovan nämndes som en fördel med 
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innehållsanalysen, nämligen att den ger stort utrymme till texten. Risken med att lägga det 

huvudsakliga fokuset vid textdimensionen är nämligen att kontextuella dimensioner går 

förlorade. Hade undersökningen i stället utförts med en diskursanalytisk metodansats, där 

kontexten får betydligt större utrymme är det därmed sannolikt att såväl slutsatserna som 

resultaten hade uppfattas som mer mångdimensionella och nyanserade. Det hade även varit 

möjligt att gå in på djupet på de underliggande betydelser som kan ha legat till grund för 

böckernas framställning. Vad som avslutningsvis bör nämnas ur metodsynpunkt är att 

undersökningen är baserad på en begränsad empiri. Det går därmed inte att anta att de två 

utvalda böckerna är representativa för självhjälpslitteratur i stort, vilket gör att 

undersökningens generaliserbarhet kan ifrågasättas. Hade ett större och mer mångfaldigt urval 

av böcker inkluderats är det därför möjligt att resultaten hade sett annorlunda ut.  

 

6.4. Implikationer för vidare forskning 
Undersökningen av framställning av blyghet i moderna självhjälpsböcker har inte bara 

resulterat i ett antal slutsatser, utan har även gett upphov till ett antal nya frågor. 

Förhoppningen är att dessa frågor kan ligga till grund för framtida forskning inom ämnet. 

Uppsatsen har till att börja med enbart studerat självhjälpsböcker utgivna under de senaste 

åren, närmare bestämt 2018. En fundering som uppkom i arbetet med empirin var hur den 

nutida framställningen förhåller sig till porträtteringen av blyghet i äldre självhjälpslitteratur. I 

framtida forskning kan det därför vara såväl relevant som intressant att jämföra 

självhjälpsböckers framställning av blyghet över tid, för att på så sätt få kännedom om 

huruvida samhällets förändringar är synliga även i litteraturen. Vidare hade det varit intressant 

att se närmare på om den kulturella skillnaden i synen på blyghet även är synlig i 

självhjälpsböckers framställning av blyghet. Ett förslag på framtida forskning är därför att 

jämföra självhjälpsböcker som är producerade i västerländska samhällen med böcker som är 

producerade i mer grupporienterade samhällen. 

 

En vidare implikation för framtida forskning är relaterad till en av textanalysens 

begränsningar som togs upp i ovanstående stycke. Det hade nämligen varit intressant att 

bredda perspektivet på den textmässiga framställningen av blyghet genom att få kännedom 

om hur framställningen faktiskt upplevs. Ett förslag på framtida forskning är därför att 

genomföra intervjustudier om hur individer ser på självhjälpsböckers framställning av 

blyghet. Detta kan nämligen ge nya infallsvinklar och perspektiv på hur blyghet framställs i 

textform, vilket i sin tur kan bidra till mer mångdimensionella och nyanserade slutsatser. 
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Avslutningsvis bör understrykas att tillgången på forskning inom ramen för framställningen 

av blyghet i självhjälpslitteratur är begränsad. Den övergripande förhoppningen att därför att 

uppsatsen ska bidra med kunskap inom ämnet, för att på så sätt uppmuntra till fortsatt 

forskning inom området. 
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8. BILAGOR 
 
Bilaga 1, kodningsschema 

Tema Urval av koder 

Blyghet som 

förändringsbart  

framkallas av specifika situationer, sammankopplad med okända 

sammanhang, kan inte existera i säkra miljöer, starkt 

sammankopplad med den omgivande miljön, “vanemässig” 

reaktion i nya situationer, extra framträdande i osäkra sammanhang, 

blyghet triggas av sociala situationer, inte medfött, finns inte från 

födseln, skapas av upplevelser, inget man föds med, avgörs inte 

enbart av genetik, erfarenheter betydelsefulla, uppkommer under 

livets gång 

Blyghetens inre 

upplevelser och yttre 

presentation 

resultat av lågt självförtroende, negativa tankar, en reflektion av 

negativ självbild, sammankopplat med negativa övertygelser, 

självtvivel, självkritik, nervöst kroppsspråk, svårt med ögonkontakt, 

tysthet, undvikande kroppsspråk, rodnad, utstrålar obekvämhet, 

överkomma blyghet och social ångest, liknande tillstånd, blyghet 

som en risk till att utveckla social ångest, liknande uttryck, många 

likheter mellan blyghet och social ångest, vanligt att blyghet 

resulterar i social ångest  

Blyghet som ett 

begränsande 

tillstånd 

blygheten hämmar, “fångar” individen, går miste om upplevelser, 

undviker vissa situationer, en “tjuv av upplevelser”, ger upphov till 

begränsande tankar, hinder i det vardagliga livet, hindrar från 

utveckling 

Att förändra blyghet: 

en inre resa 

process att bli av med blyghet, handlar om en inre resa, 

självutveckling, individen kapabel till förändring, krävs egen 

ansträngning, en resa att förändra sin blyghet, handlar om att hitta 

egen styrka och kraft, från blyghet till självsäkerhet, förändring 

kommer från individen själv 
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