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Att leva med HSP 
Högkänsligas berättelser 

 
Annika Larsson Hilmersson  

 
Högkänslighet är än så länge ett relativt okänt karaktärsdrag i 
personligheten. Trots att 15-20 procent av befolkningen tros ha en 
högkänslighet, enligt tidigare studier, så är forskningen begränsad om 
fenomenet och dess konsekvenser på individnivå. Syftet med denna 
undersökning var att ta reda på upplevelsen av att leva med 
högkänslighet med hjälp av en kvalitativ metod. Intervjuer med nio 
stycken intervjupersoner med en högkänslig personlighet utfördes, 
spelades in, transkriberades och analyserades. Resultatet visade att 
överväldigande, strategier, uppvaknande och visioner var 
gemensamma teman för samtliga respondenter. Konsekvenserna var 
både negativa och positiva, såsom uttröttning, depression, lyckorus 
och en god empatisk förmåga. Det som kunde hjälpa en högkänslig 
individ var strategier för återhämtning och en förståelse från 
omgivningen. Undersökningen visade både gemensamma faktorer och 
skillnader i upplevelsen av högkänslighet. Om högkänslighet kan ses 
som en resurs istället för en nackdel, skulle kombinationen av 
högkänsliga och icke högkänsliga vara bra och till nytta för samhället. 
 
Keywords: highly sensitive personality, empathy, strategies, sensitive, 
recovery, childhood 
 
 

Inledning 
 

Bakgrund 
 
Fenomenet ”HSP - The Highly Sensitive Person” eller högkänslighet som det kallas på 
svenska, har undersökts sedan mitten på 1990 talet och det var Aron (2017) som var först med 
att upptäcka detta karaktärsdrag som hon menar att 15-20 procent av befolkningen troligtvis 
har. Den vetenskapliga termen är ”SPS - Sensory, Processing Sensitivity” och den beskriver 
centrala delar av teorin i forskning om högkänslighet. Högkänslighet är ett ärftligt 
karaktärsdrag som lika många män som kvinnor föds med som gör att dessa individer reagerar 
starkare på intryck både utifrån och inifrån. Högkänslighet är ingen störning eller diagnos som 
kan botas eller behandlas (Aron, 2017). Det som kännetecknar högkänsligheten är enligt 
Aron, (2017), djup bearbetning, en tendens att lätt bli överstimulerad, emotionellt mottaglig 
och lätt att känna empati. Högkänslighet ger en ökad känslighet för stimuli i miljön 
runtomkring. Den högkänsliga individen är på så sätt mer känslig och mottaglig för 
sinnesintryck ljud, synintryck, dofter, känsel och så vidare. Det gör att de reagerar starkare på 
plötsliga, höga och obehagliga ljud, skarpa ljus, obehagliga men även behagliga lukter, smärta 
och så vidare (Aron, Aron & Jagiellowicz, 2012). De högkänsliga har inte skarpare sinnen än 
andra människor enligt Aron, (2017), utan de behandlar sinnesintryck mer noggrant än andra 
individer. 
     De högkänsliga har inte bara en ökad känslighet för sina egna känslor, utan det har visat 
sig att de även är extra mottagliga för andra människors sinnesstämningar och känslor. Detta 
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medför att de högkänsliga ”tar in” andra sinnesstämningar. Om exempelvis en person är 
ledsen så kan den högkänslige också bli ledsen fast hen inte var det från början (Acevedo, 
Aron, Aron, Sangster, Collins & Brown, 2014). Högkänsliga har lätt att känna sig stressade på 
grund av överstimuleringen vilket beror på att det går åt så mycket energi när de lägger märke 
till så många detaljer som de bearbetar djupt. De lägger ofta märke till detaljer i sin 
omgivning som de flesta andra runtomkring inte lägger märke till enligt Aron (2017). De 
reagerar starkare på både positiva och negativa upplevelser och vet ofta hur en annan person 
känner sig innan den själv berättar det enligt Aron (2017). Aron beskriver att högkänslighet är 
som att vara utan ett ”filter” och att det är en sorts hudlöshet som gör att allt går ”rätt in” utan 
att ha någon barriär. Ett exempel kan vara när en person med högkänslighet ser något otäckt 
på nyheterna, så stannar det kvar hos individen och gör att hen mår dåligt (Aron, 2017).      
     Aron, (2017), utvecklade ett personlighets test, som skulle ge indikationer och hjälpa 
människor att se om de var högkänsliga eller ej. Testet innehåller 23 stycken frågor som 
individen får svara ja eller nej på. Om hen svara ja på mer än 12 frågor ger detta en indikation 
på att individen bär högkänslig begåvning. Aron poängterar dock att man aldrig helt till 100% 
skall ha tillit till ett test, men att det oftast stämmer ganska väl med verkligheten (Pluess, 
Assary, Lionetti, Lester, Krapohl, Aron & Aron, 2018). 
 
 
Högkänsliga barn 
 
Många högkänsliga har blivit missförstådda hela sitt liv och har ofta förknippats med att vara 
överkänsliga, hispiga och neurotiska. Att som barn inte bli förstådd av sina föräldrar och att 
känna sig annorlunda mot sina kompisar kan vara påfrestande och ha konsekvenser i den 
högkänsliges vardag. Många högkänsliga har sedan barndomen känt att de varit annorlunda 
och känt sig ”fel” i olika situationer och har ofta fått höra nedvärderande ord om att de är ”för 
känsliga och svaga”. Högkänsliga barn kan reagera starkt på miljöer med mycket människor, 
såsom förskolor och klassrum exempelvis. De är ofta rädda för saker som deras skolkamrater 
inte reagerar på. De lägger ofta märke till saker som andra barn inte känner eller ser, såsom 
exempelvis ett klädesplagg med ett stickigt material eller en lapp som skaver i linningen 
(Aron, 2017).  En studie visar att högkänsligheten hos barnet inte bara är medfött, utan att det 
dessutom påverkas av det utvecklingssammanhang de växer upp i. I en studie visar det sig att 
de högkänsliga barnen är mer känsliga för en negativ påverkan i uppväxtmiljön, än andra 
barn. Studien visar att de har en större risk att må dåligt i vuxen ålder (Pluess, Assary, 
Lionetti, Lester, Krapohl, Aron & Aron, 2018). I en annan studie så visade det sig att en 
tredjedel av de med högkänslighet som deltog i studien, hade haft en olycklig barndom. Dessa 
individer visade också sig vara introverta enligt denna undersökning. (Smolewska, McCabe, 
& Woody, 2006).  
     Om föräldrarna till ett högkänsligt barn är medvetna om detta och behandlar barnet efter 
dess behov utifrån högkänsligheten, har barnet bättre förutsättningar till att kunna växa upp 
till en trygg och stark individ. Ett högkänsligt barn är enligt Aron (2017) extra kärleksfullt och 
omtänksamt mot sina föräldrar och omgivning men som även ofta reagerar starkt och kan bli 
överväldigade i vissa situationer som är jobbiga för barnet. Det kan vara svårt som förälder att 
först upptäcka att ens barn är högkänsligt och ibland har sjukvården blandat ihop detta 
karaktärsdrag med ADD (attention deficit disorder). Det viktigt som förälder att i ett tidigt 
skede ta reda på om deras barn är högkänsligt enligt Aron (2014), eftersom högkänsliga barn 
som växt upp i en negativ barndomsmiljö, löper större risk för negativ affektivitet och blyghet 
jämfört med andra barn (Benham, 2006).  
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Högkänslighet och biologi      
 
Den nya kunskapen visar att personer med en högkänslighet har mindre av signalsubstansen 
serotonin i hjärnan. Serotonin är ett hormon som verkar lugnande och får en individ att må 
bättre. Anledningen till detta tros ha att göra med att de högkänsliga blir mer stressade på 
grund av att de är mer sårbara än de icke högkänsliga och stressen i sig påverkar 
serotoninhalten i hjärnan (Aron, 2017).  
     Aron (2017) menar att det har visat sig att högkänsligheten är medfödd och att man även 
har sett en variation på en viss gen som påverkar dopaminmängden i hjärnan. Enligt Aron 
behövs det dock vidare studier för att vara säker på att detta stämmer (Aron, 2017). 
     De högkänsligas hjärnor ser annorlunda ut jämfört med de icke högkänsligas. Med hjälp av 
magnetkameror har skillnader setts på en högkänsligs hjärna jämfört med en icke högkänsligs 
hjärna, bland annat vad det gäller empati för andra människor och förmågan att ta in andra 
människor sinnesstämningar och känslor. Studien stöder teorin som visar att den högkänsliges 
hjärna reagerar och uppmärksammar andra människors behov i högre grad än icke 
högkänsligas hjärnor (Acevedo et. al., 2014).        
     Studier har visat att individerna som har en högkänslighet som karaktärsdrag har en ökad 
aktivitet i en del av hjärnan som kallas insula. Det är denna del av hjärnan som styr vår 
empati, men även förmågor såsom uppmärksamhet, sinnesintryck som syn, hörsel och lukt, 
vårt språk, tidsuppfattning, känslor, samt vårt minne. Det gör att människor med en 
högkänslighet har en mer utvecklad empatisk förmåga (Acevedo et al., 2014). Detta förklarar 
varför de högkänsliga individerna ofta strider för andra människor som har det svårt och på så 
sätt även kan upplevas som starka individer. De brukar också i dagligt tal kallas för just 
”stark-sköra” individer (Hägglund & Dahlin, 2015).      
     Högkänsliga individer reagerar mer på både positiva och negativa upplevelser (Aron, 
2017). Eftersom den högkänslige lägger märke till mycket mer detaljer i sin omgivning än 
andra, blir hen också lätt överstimulerade som följd (Aron et al., 2012) De reagerar på stimuli 
som andra inte märker, såsom ljud, synintryck eller fysiska förnimmelser som smärta, vilket 
gör att deras nervsystem påverkas mycket mer än andras trots att de är utsatta för samma 
stimulering som andra människor (Aron, 2017).  
     Individer med en högkänslig karaktär har en intuitiv sida som gör att de ser och hör och 
känner saker mycket snabbare än övriga individer. Grunden till högkänslighet är tendensen 
till att de bearbetar information på ett djupare sätt. De högkänsliga individerna använder de 
delar av hjärnan som bearbetar informationen på ett djupare sätt (Aron, 2017).  
     Tidigare studier visar att det inte är bara hjärnan som bearbetar informationen 
noggrannare, utan även reflexerna hos en högkänslig som är mer utvecklade. Hela kroppen 
hos en högkänslig är gjord för att upptäcka och att förstå mer exakt av allt som tas in i dess 
system (Aron, 2014).      
     Det finns skillnader i hjärnans funktioner vad det gäller de högkänsliga individerna och de 
icke högkänsligas. Det gör att de har en ökad förmåga att kunna se förändringar i subtila 
detaljer. Detta medför att de ser konsekvenser innan andra gör det och kan på så sätt varna 
andra gör vilket i sin tur medför att många med högkänslighet blir försiktiga och ser faror i 
saker och ting (Jagiellowicz, Aron & Aron, 2016). Ytterligare studier som gjorts på empati, 
visar att delar av hjärnan, bland annat insula, funktionen i hjärnan styr empatin, ser 
annorlunda ut hos dem som är mer empatiska, högkänsliga personligheter (Williams, 
Cameron, Ross, Braadbaart & Waiter, 2015).  
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Högkänslighetens egenskaper 
      
De högkänsliga har genom tiderna kallats för neurotiska och nerviga personligheter. 
Begreppet högkänslighet, skall inte blandas samman med att vara neurotisk (en tendens att bli 
deprimerad eller överdrivet ängslig). Även om högkänslighet och neuroticism liknar varandra, 
så är det två skilda saker. En orsak till att dessa två blandas ihop, kan vara att både de 
högkänsliga individerna och de individer med neuroticism reagerar på liknande sätt vad det 
gäller rädsla och att de båda undviker stimuli som är obehagliga för dem. Det som skiljer dem 
åt är att den med neuroticism har en benägenhet till att uppträda på ett oroande och 
uppseendeväckande sätt, medans de högkänsliga i stället är djup i sina tankar och språk som 
vittnar om en kunskap och estetisk erfarenhet som de med neuroticism i regel inte har. I denna 
studie framkommer att högkänsligheten på många punkter liknar social introversion, men är 
inte identisk med detta drag. Också framkommer det i denna studie att den likande vanlig 
känslighet men heller inte var identisk med denna (Smolewska et al., 2006). 
     I ytterligare en studie visar att högkänslighet är något helt annat men att det var starkt 
förknippat med att vara neurotisk. I studien så mättes de fyra olika aspekterna 
arbetsbelastning, missnöje, emotionell belastning samt återhämtning, i relation till SPS. 
Denna studie om arbetsrelaterad stress kopplat till en högkänslighet visade att de individer 
med högkänslighet blev lättare överväldigade av stimuli som gjorde att de oftare kände sig 
otillräckliga och deras tilltro till den egna förmågan minskade. Detta medförde att de kände 
att arbetet upplevdes mindre meningsfullt för dem och deras känsla av att befinna sig i ett 
arbetsmässigt sammanhang minskade (Evers, Rasche & Schabracq, 2008) Denna studie visar 
att kunskapen om högkänslighet i samhället, omgivningen och arbetsplatser, i stort sett är 
obefintlig. 
     Högkänslighet sett ur en annan synvinkel visar att faktiskt högkänslighet kan vara ett 
uppskattat drag av de arbetsplatser som förstår sig på att se det positiva i deras karaktärer. 
Studier visar som sagt att högkänsliga är mer stressade i sin arbetsmiljö än, men att de även 
var mer omtyckta av sina chefer eftersom de var mer produktiva än de andra (Aron, 2017).  
     Högkänsligheten kan ha konsekvenser för hälsotillståndet då det visat sig att individer med 
högkänslighet har en benägenhet att bli deprimerade (Liss, Timmel, Baxley, Killingsworth, 
2005). Denna teori stärks av Aron, Aron och Dawies (2005), vars studie också visar att 
högkänsliga personer som haft en svår barndom löper större risk att utveckla depression och 
ängslighet. Samma studie visar att de individer som var högkänsliga och hade haft en bra 
barndom, visade indikationer på att vara lyckligare och friskare än de icke högkänsliga 
personerna i genomsnitt (Aron, Aron & Davies, 2005).  
     Eftersom de högkänsliga individerna lätt blir överstimulerade och överväldigade av 
sinnesintryck, så medför detta att de behöver strategier för återhämtning och vila. De känner 
ofta ett behov av att dra sig tillbaka i sin ensamhet och att på så sätt hämta kraft och energi 
och är i stort behov av vila. De behöver i regel mer ensamtid i vardagen på ett annat sätt än 
andra människor. Dock så har det visat sig att om högkänsliga människor är med de 
människor som de tycker mycket om och känner sig trygga med, så kan de tolerera högre 
nivåer av stimulans (Aron, 2017). Eftersom de högkänsliga lätt blir överväldigade utav sina 
sinnen, vilket medför att de lätt blir överstimulerade, så medför detta att stress blir en 
konsekvens. Det som kan motverka stressen för den högkänslige är tid för återhämtning 
(Benham, 2006).  
     De högkänsliga kan uppfattas som introverta eftersom de ofta är tysta och blyga, eftersom 
de ofta är avvaktande när de träffar nya människor. De vill ofta lära känna andra människor 
innan de öppnar sig för dem och finner ofta ingen mening i att ha ytliga samtal (Grimen & 
Diseth, 2016). De flesta högkänsliga är introverta i sin personlighet och enligt Aron (2017) så 
är två tredjedelar introverta, medans en tredjedel tenderar att vara extroverta. Man skall alltså 
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inte låta sig luras av att en människa pratar mycket och är utåtriktad, den kan ändå var 
högkänslig (Aron, 2017). Man har sett i studier att högkänslighet och personlighetsdrag som 
är introverta har ett positivt samband. Man har också kunnat se att de extroverta 
personlighetsdragen har ett negativt samband med högkänslighet (Grimen et al., 2016). Vad 
man också har sett en koppling till vad det gäller detta karaktärsdrag är ett ”grubblande ” och 
ett dåligt samvete för vad hen sagt eller gjort. De kan tillbringa timmar på att anklaga och älta 
med sig själv varför de inte ”sa si eller så” i stället för ”så”. Detta skall enligt Aron, (2017) 
inte blandas ihop med att den högkänsliga har en låg självkänsla. Individer med en högkänslig 
personlighet tar ofta in andra människors känslor vilket gör att de ”smittas” av negativa 
känslor. De kan till exempel gå in i ett rum glada och gå ut därifrån ledsna eftersom någon i 
rummet haft negativa energier. I en studie har man sett att empatin är högre hos de 
högkänsliga. När de fick titta på fotografier med glada och ledsna människor så reagerade 
deras hjärnor med mer aktivitet (Aron, 2017).  
      Eftersom den högkänslige individen har en mer utvecklad förmåga till att känna empati 
för andra människor enligt studier, kan empatin vara negativt för den högkänsliga. Det finns 
risk att empatin ibland går över styr och de kan tolerera saker som inte skall tolereras eftersom 
de känner en för stor empati för människor. I dessa fall är empatin negativ och kan vara 
skadlig för individen, då de exempelvis behandlas illa i en kärleksrelation (Sand, 2015). 
     Eftersom de högkänsliga tenderar att bearbeta saker och upplevelser på ett djupare plan 
(Ahadi & Basharpoor, 2010), medför detta att de har en mer välutvecklad intuition än andra 
på grund av att de snappar upp och bearbetar information på ett djupare plan. Detta sker oftast 
på ett omedvetet plan. Det medför att de ofta har ett ”sjätte sinne” och vet ofta bara saker och 
kan ibland inte förklara varför (Aron, 2017). 
     De högkänsliga individerna tenderar till att vara intresserade andlighet enligt Aron (2016). 
Detta tenderar till att påverka deras relationer, även kärleksrelationer som ofta har potentialen 
att utvecklas på ett andligt plan. De högkänsliga tenderar att ha djupare relationer i alla 
relationer, såsom människor, djur, natur och Gud. De är specialister på att kunna se saker som 
ingen annan ser, det som döljer sig bakom kulisserna, vilket kan kallas att ha en andlig talang. 
Vissa menar att det är intuition, att ha magkänsla. Detta är ett karaktärsdrag som man på ett 
sätt dra nytta av sin högkänslighet för sin egen och för andras skull (Aron, 2016). 
 
 
Syfte 
 
Syftet med denna undersökning är att undersöka individens upplevelser av hur det är att leva 
med högkänslighet. Denna kvalitativa undersökning med intervjuer syftar till att bidra med att 
belysa detta karaktärsdrag och sprida kunskap om upplevelsen av högkänslighet på 
individnivå. Frågeställningen är att undersöka de högkänsligas egna berättelser om hur det är 
att leva med högkänslighet. Bristen på empirisk forskning gör att bidraget med denna 
undersökning är att belysa dessa olikheter och likheter av upplevelsen av att leva med 
högkänslighet.   
 
 

Metod 
 

Deltagare 
 
En kombination av tillgänglighetsurval och handplockat urval användes, där nio respondenter 
valdes ut som var högkänsliga. Intervjuaren kände respondenterna sedan tidigare och hade 
därför kännedom om deras högkänslighet eftersom de flera gånger hade nämnt att de var 
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högkänsliga för intervjuaren. Detta underlättade valet av respondenter till denna 
undersökning, då vetskapen om högkänsligheten redan fanns. Dock ville intervjuaren innan 
intervjuerna säkerställa att respondenterna var högkänsliga genom att utföra ett vetenskapligt 
HSP test, gjort av Elaine Aron, med en test poäng som visade en indikation på en 
högkänslighet. Om respondenterna svarade ja på 12 frågor eller mer, gav detta en indikation 
på högkänslighet. Samtliga av respondenterna visade sig vara högkänsliga enligt testerna. Om 
så ej hade varit fallet, hade den eller de respondenterna sållats bort från undersökningen, då 
endast högkänsliga skulle ingå i denna studie. Respondent nummer ett hade 16 poäng, 
respondent två hade 19, respondent tre hade 21 poäng och respondent fyra visade en 
poängsumma på 17. Respondenterna fem, sex, sju och åtta hade alla en poängsumma på 21 
poäng, vilket innebar att endast två påståenden inte svarades ja på. Den nionde respondentens 
poäng var hela 22, med endast en frågeställning med ett negativt svar. Medelåldern på 
respondenterna var 35 år. Tre kvinnor var mellan 20 och 35 år gamla och studerade eller 
arbetade, samtliga utan barn. Fyra av kvinnorna var i medelåldern och alla arbetade heltid och 
hade barn. En man var i medelåldern, var gift och hade barn. En man var i 70 årsåldern och 
var gift och pensionär. Intervjuaren var väl medveten om sin förförståelse eftersom hon kände 
respondenterna sedan tidigare och strävade därför efter att inte låta förförståelsen påverka 
intervjuerna. Ingen ersättning utgick. 
 
 
Material 
 
Denna kvalitativa undersökning utfördes med individuella semistrukturerade intervjuer. För 
att kunna fånga respondenternas upplevelse av sin högkänslighet användes en intervjuguide 
innehållande 15 intervjufrågor. Under intervjuerna ställdes sedan fritt påföljande passande 
följdfrågor av intervjuaren. Frågorna var ämnade att få respondenten att berätta så utförligt 
som möjligt om sin egen upplevelse av att vara högkänslig och vad det gav för konsekvenser i 
den högkänsliges liv. Intervjufrågorna var ämnade att få respondenten att prata så öppet och 
fritt som möjligt om sin högkänslighet. De var på så vis inte ställda i ett specifikt syfte, med 
en förhoppning att få fram ett specifikt svar, utan öppnade upp för att få respondenten att 
verkligen säga det den tyckte var viktigt och att inte bli styrd. Eftersom detta ämne kunde 
upplevas känsligt och kunde vara svårt för respondenten att prata om inleddes intervjuerna 
med allmänna frågor, såsom exempelvis, “Kan du beskriva dig själv utifrån din 
högkänslighet?” och “Kan du berätta hur din högkänslighet påverkar ditt vardagliga liv?” 
Intervjuaren hade som mål att upprätta en lugn och harmonisk atmosfär, så att respondenterna 
kände sig trygga och på så sätt var chansen större att de skulle våga svara ärligt på frågorna. 
När en bra kontakt hade utarbetats med respondenten fortsatte frågor om ämnet, såsom 
exempelvis, “Finns det något stöd och förståelse i din familj, sociala umgänge eller 
arbetsplats?” och “Hur skulle du vilja att din omgivning behandlade dig?” Valet att inte låta 
respondenterna svara efter skalor, gjordes eftersom undersökningen syftade till att få fram 
själva upplevelsen av sin högkänslighet på ett individuellt och beskrivande kvalitativt sätt. 
 
 
Procedur 
 
För att kunna göra denna undersökning skapades ett missivbrev för att kunna kontakta 
respondenterna. De utvalda respondenterna fick varsitt missivbrev tillskickat sig via e-mail. 
Detta missivbrev innehöll information om undersökningen, samt en beskrivning av de etiska 
forskningsprinciperna som gällde enligt Vetenskapsrådet (2011). Tid och plats för 
intervjuerna bestämdes via telefon och därefter gjordes intervjuerna på de överenskomna 
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platserna. När intervjuerna genomfördes, gavs informationen återigen om de etiska reglerna 
som gällde. Detta var att allt material, såsom vad respondenterna hette och var de bodde, 
behandlades konfidentiellt och användes endast i denna forskning. Respondenterna fick åter 
igen information om undersökningen, samt att deltagandet i intervjun var frivilligt och att det 
när som helst gick att avbryta intervjun (Vetenskapsrådet, 2011). Respondenterna fick 
information om vad ambitionen med intervjuerna var och vad samtycke innebar. Med 
”konfidentiellt” menas att all privat data som kan avslöja deltagarna, inte kommer att avslöjas. 
Dessa principer skall se till att respondenterna inte skadas (Kvale & Brinkmann, 2014). För 
att läsarna skulle få ett litet hum om respondenternas situation, valdes att avslöja 
åldersspannet på ett sådant sätt att ingen kan spåra respondenterna. Varje intervju tog ungefär 
45 minuter och spelades in, transkriberades och därefter tolkades och analyserades. 
     Ambitionen i denna intervju var att på ett professionellt sätt få fram och analysera kunskap 
som kom fram i intervjun. Denna kunskap skapades i intervjusituationen, socialt i den 
interaktion som uppstod mellan intervjuaren och respondenterna. Denna kunskap som kom 
fram i intervjuerna produktionsproducerades genom utskrift, analys och rapportering. Syftet 
var att genom denna kvalitativa forskningsintervju gräva fram existerande klumpar av mening 
djupt inne hos respondenten (Kvale et al., 2014). 
     Denna undersökning är gjord efter Kvale et al., (2014), sju stadier i en 
intervjuundersökning. Dessa består till att börja med att forskaren formulerade sitt syfte med 
undersökningen och hur och varför undersökningen skulle genomföras. Efter det gjordes en 
planering med påföljande intervjuer med respondenterna. Analys och intervjumetod valdes, 
samt en verifiering som fastställer resultatet från intervjuerna i fråga om validiteten, 
reliabilitet och generaliserbarheten. Avslutningsvis så skedde rapporteringen av 
undersökningen som beaktat de etiska regler som skall råda och ledde sedan fram till en 
läsbar produkt (Kvale et al., 2014). 
 
 
Databearbetning 
 
Den tematiska analysen genomfördes genom att det insamlade materialets ljudinspelning 
lyssnades av och transkriberades. En tematisk analys är en metod för att identifiera, analysera 
och rapportera de mönster som kommer fram i undersökningen. Efter att transkriberingarna 
hade gjorts, gjordes en meningskoncentrering och sedan listor över intervjuresultaten. Sedan 
utfördes en kodningsprocess som innebär att identifierar egenskaper som är intressanta och 
grundläggande för undersökningen. Datan organiserades sedan i meningsfulla grupper. 
Utifrån dessa mönster skapades sedan teman och subteman, där resultatet av intervjuerna 
grupperades under dessa. Efter det lästes materialet igenom flera gånger för att säkerställa och 
sammanställa resultatet. (Braun & Clarke, 2008). 
     För att säkra deltagarnas anonymitet döptes intervjupersonerna till ”Respondent 1”, 
”Respondent 2” och så vidare, förkortat ”R1”, ”R2” och så vidare. Svaren som framkommit i 
de olika intervjuerna hade gemensamma teman, vilket underlättade valen av teman.  

 
 

Resultat 
 

Samtliga av respondenterna hade liknande upplevelser av sin högkänslighet. Detta resulterade 
i att fyra teman utformades med subteman (se Tabell 1) för att konkretisera respondenternas 
berättelser. Det första gemensamma temat som hittades var (1) överväldigande och under 
detta subtemana positiva upplevelser, negativa upplevelser, sinnesintryck, ånger och 
depression, samt empati. Det andra gemensamma temat som hittades var (2) strategier med 
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subtemana verktyg i stunden och återhämtning. Inom (3) uppvaknande hittades insikt och 
högkänslighet i närheten. Det fjärde och sista gemensamma temat som hittades i 
undersökningen var (4) vision. Subteman till detta var andra människors bemötande och 
samhällets insatser och förståelse.  
 
 
Tabell 1 
Sammanfattning av studiens resultat 
 
Meningskoncentrering (exempel)                   Subtema                             Teman 
___________________________________________________________________________
Fågelkvitter ger rysningar.                              Positiva upplevelser           Överväldigande 
Gråter av lycka av musik.                                                                 
            
Svårt ta kritik och se barn lida.                       Negativa upplevelser 
Hör andras negativa tankar om mig själv. 
 
Orkar inte träffa människor.                            Sinnesintryck 
Sliten när det händer för mycket. 
 
Ältar om att jag sårat folk. Grubblar.              Ånger och depression 
Har perioder av ledsenhet och depression. 
 
Om min dotter är ledsen brister jag.                Empati 
När någon annan är ledsen blir jag det med. 
 
Jag går undan. Skyddar mig.                            Verktyg i stunden                Strategier 
Jag stänger av. Tar bort blicken.                                                        
 
Stänger in mig. Lägger mig under täcket.        Återhämtning 
Hämtar kraft i naturen. 
 
Annorlunda sedan barndomen. Ville inte         Insikt                                   Uppvaknande 
vara på familjemiddagar 
 
Mamma var högkänslig. Bara jag.                    Högkänslighet i  
Min bästa vän är likadan.                                  närheten 
 
Ser människors blickar. Reaktioner.                 Andra människors               Vision 
Folk förstår inte. Utanförskap.                          bemötande 
 
Chefen har ingen kunskap.                               Samhällets förståelse 
Detta är ett samhällsproblem!                           och insatser 
Få sjukskriva sig!                                                                 
___________________________________________________________________________                                                                                                   
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Överväldigande 
 
Den gemensamma nämnaren som samtliga respondenter berättade om var överväldigande. 
Analysen visade att det fanns två olika varianter av överväldigande. Det ena hade att göra 
med att respondenterna hade ett överväldigande i form av sinnesintryck och det andra 
handlade om ett överväldigande i form av känslor som gav sig uttryck i tankar och ett slags 
”grubblande” i form av ånger vad hen sagt eller gjort.  
     Undersökningen visade att samtliga av respondenterna ansåg att det både fanns positiva 
och negativa saker med att ha en högkänslighet. R9 berättade att allt kändes så otroligt mycket 
mer och att hon var övertygad om att när hon inte bara var olyckligare vissa stunder på grund 
av sin högkänslighet, utan också att hon ansåg att när hon var lycklig, så var hon mycket mer 
lycklig än de icke högkänsliga. ”Det som är vidrigt blir dubbelt så vidrigt och det som är 
positivt blir dubbelt så positivt” (R5).  
      
     Positiva upplevelser. ”Det är en form av intelligens att vara högkänslig, för vi registrerar 
och ser det de flesta andra människor missar” (R6). Undersökningen visade att 
respondenterna upplevde att de hade mycket fördelar med sin högkänslighet och upplevde att 
de kunde dra nytta av dessa fördelar i många situationer. De upplevde exempelvis en djupare 
kontakt med människor som berikade deras liv i form av riktiga vänner. R2 stärkte också den 
teorin om att högkänslighet är en intelligens. Hon ansåg att de ser sådana saker och detaljer 
som människor i omgivningen missar. ”Det är lite av en superkraft” (R2).  
     Undersökningen visade att respondenterna uppvisade positiva erfarenheter i sina liv på 
grund av att de bar på en högkänslig personlighets karaktär. Alla respondenterna hade inte 
velat ta bort sin högkänslighet, även om det gick. De upplevde ett ”rikare liv” i och med att de 
i lyckliga stunder upplevde att de kände sig mycket lyckligare än de anser att icke 
högkänsliga. Att de kunde se detaljer i sin omgivning som ingen annan lade märke till och 
uppskattade. Respondenterna berättade att det positiva med deras högkänslighet var att bara 
sitta ute på verandan med en kopp kaffe och njuta av solnedgången skapade en otrolig 
lustfylld känsla och lycka:  
       Det positiva med min högkänslighet är att jag känner så mycket mer än alla andra, jag   
       skulle nog våga säga att jag är lyckligare än andra faktiskt! Jag tar in exempelvis vackra    
       saker som fågelkvitter och solnedgångar och det kan ge mig lyckorysningar (R7).   
 
Enligt denna undersökning så visade det sig att de högkänsliga även uppskattade vardagliga 
saker som att läsa böcker, lyssna på musik och lyssna på poddcasts.  
R6 gör en liknelse utifrån sin högkänslighet: 
       Jag liknar högkänslighet med bollar med kardborreband på som illustrerar den   
       högkänsliges känslor. Man får slita hårt för att bli av med dessa känslor, speciellt de   
       negativa. Dessa får jag prata och älta för att få bort (R6). 
 
     Negativa upplevelser. Det negativa med högkänslighet är att respondenterna ofta kände sig 
överstimulerade och trötta efter alla sinnesintryck. De upplevde att de inte orkade lika mycket 
som de icke överkänsliga. Radio och för högt ljud på tv:n upplevdes extremt uttröttande. De 
upplevde att om de hade haft många människor runtikring sig så tog det deras energi, 
exempelvis att åka tunnelbana eller att flyga. ”Att flyga är jobbigt, för det är så mycket som 
händer hela tiden och så mycket konstiga ljud som är uttröttande” (R2). Därför hade de svårt 
att orka vara i stora folksamlingar en längre tid. Arbetslivet ansågs också uttröttande, då det är 
svårt att kunna välja sina arbetskamrater. R3 berättade om att hon även kände sig överkänslig 
rent kroppsligt, såsom att hon inte kunde ha stickiga kläder på sig och att hon lätt blir sjösjuk. 
       Jag tröttas ut så extremt mycket stundtals att jag blev ledsen och går igenom perioder av  
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       depressioner och glömskhet. Jag får helt enkelt svårt att minnas och hålla saker i huvudet.   
       Det i sin tur är plågsamt för mig då jag upplever att andra människor tittar snett på mig   
       när jag inte kommer ihåg exempelvis tider i sitt barns fritidsintresse (R5).  
      
     Sinnesintryck. Hos flera av respondenterna framkom att de var känsliga för sinnesintryck, 
såsom ljud och synintryck. Det kunde medföra de kände det uttröttande att befinna sig i stora 
folksamlingar, på middagar, tunnelbanan eller arbetsplatser.  Hos R7 framkom i intervjun att 
hon är extremt känslig för höga ljud och dofter, både bra och dåliga. R8 hade jätte svårt att 
exempelvis gå in på en toalett som luktade illa. Hälften av respondenterna ansåg att 
sinnesintrycken, överstimuleringen som följer med detta, är det svåraste och jobbigaste med 
att vara högkänslig: 
       När vi sitter i soffan om kvällarna så vill ofta min kille vill visa olika videos på sin mobil.   
       Då får jag i stort sätt alltid be honom att dra ner ljudet på mobilen, jag tycker i regel att    
       alla ljud är för höga (R2). 
      
     Ånger och depression. I undersökningen framkom att en del av respondenterna fick ånger 
och dåligt samvete över vad de hade sagt eller gjort eller vad andra personer sagt till henne 
eller honom. Flera av respondenterna berättade om att negativa kommentarer och kritik var 
svårt att skaka av sig och gjorde dem ledsna, sorgsna och ibland deprimerade. R1 ansåg sig 
själv ofta säga saker till människor i hans omgivning som var sårande och gjort personen i 
fråga ledsen. “Jag får dåligt samvete av att jag ibland säger fel saker och då tänker jag efteråt 
att jag kanske har skadat den människan” (R1).  R6 berättade om en ångest för vad hon sagt 
och om någon blivit sårad eller ledsen. Analysen visade att ånger och ångest kunde se ut på 
olika sätt. R9 kände ofta ånger för att hon har pratat för öppet och för mycket om sig själv: 
       När jag har pratat för mycket om mig själv så får jag vargtimman och ligger i sängen och 
       ältar det mellan tre och fyra på natten. Jag tänker att nu tycker de personerna negativt om 
       mig och det gör att jag nästan inte får någon luft, så jobbigt är det (R9).  
 
     Empati. Undersökningen visade att intervjupersonerna hade olika grad av empati. En del 
av respondenterna berättade att de inte kände så stor empati för andra människor, medans 
vissa av respondenterna berättade att de hade en näst intill överdriven empati och inkänning 
med andra människor och deras situation. Den sistnämnda gruppen vittnade om att denna 
stora empatin stundtals var dem övermäktig och svår för dem att hantera. De hade även ångest 
för att ha sårat andra människor. Empati och ånger visade sig ha ett starkt samband. R5 
berättade om att hon känner sig in i andras situation så otroligt mycket att det stundtals 
fullkomligt lamslår henne och att hon går in i en depression. När hennes dotter mådde dåligt i 
en viss situation brast hennes hjärta fullkomligt, som hon beskrev det. Att känna med andra 
människor upplevde hon mycket svårare och starkare i sin högkänslighet än sinnesintryck 
som ljud och synintryck. Flera av respondenterna berättade att deras empati för andra 
människor ibland överväldigade dem totalt och kunde kännas negativt för dem. De upplevde 
att det var svårt att göra sig av med denna känsla av empati för människor de tyckte synd om 
och det gick ”direkt in i hjärtat” på dem: 
       Det fullkomligt slet ut hjärtat ur kroppen på mig när jag såg den unga killen komma 
       cyklandes på en vuxen trehjuling. Bakom sig hade han kopplat en vagn och på denna 
       vagn hade han bundit fast sin egen rullstol som han hade på släp efter sig (R6).   
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Strategier 
 
I undersökningen kom fram att respondenterna använde olika former av verktyg för att kunna 
hantera sin högkänslighet, både i stunden och som återhämtning. Undersökningen visade att 
dessa verktyg var livsviktig för att de högkänsliga respondenterna skulle klara av sin 
högkänslighet. De hade olika former av verktyg både i stunden och efteråt, för att kunna 
hantera sin högkänslighet.  
     Verktyg i stunden. När R1 sagt något som han trodde sårade den andra individen så 
hanterade han detta i stunden med att direkt be om förlåtelse för om han hade sagt något 
opassande till personen ifråga. Detta gjorde att det kändes bättre för honom att han kunde 
släppa den ångest han kände för vad han hade sagt. ”Att be om förlåtelse för vad jag har sagt 
och att lyssna mycket mer än jag pratar, det är viktigt för mig” (R1). 
     R9 berättar om vikten av att hitta verktyg på sin arbetsplats för att kunna hantera 
arbetsbördan, trots sin högkänslighet. Ibland går hon till och med in på toaletten för att kunna 
få en stund för sig själv. ”Om nåt skaver så avskärmar jag mig” (R9). R3 berättar om att hon 
under intervjun kommer på att hon använder sig av flera verktyg för att avskärma sig från ljud 
och andra människor:    
       Jag bara satte mig ner i folksamlingen och försökte att avskärma mig. Jag har också     
       kommit på nu när vi pratar att jag nog använder mig av mina hörlurar för att avskärma   
       mig. Jag sätter ofta på dem när jag går ut bland folk på stan eller så (R3).      
      
     Återhämtning. Flera av respondenternas viktigaste verktyg är att vara själva för att få tiden 
för återhämtningen, exempelvis hemma. ”Frivillig ensamhet är underbart” (R1). Ibland kan 
behovet av återhämtningen vara så påtaglig att vissa till och med måste sjukskriva sig för att 
få vila. Att sova mycket, vara ute i naturen och lyssna på musik är ett annat sätt att få 
avskärma sig för att orka med sitt liv som högkänslighet. 
     Flera av respondenterna berättade om att de ibland får sortera och välja ut de bjudningar 
och tillställningar de skall gå på. Att lära sig att ta en dag i taget kan vara en bra strategi för att 
kunna orka med. 
     R6 berättade om vikten av att prioritera det som är viktigast i livet, att lyssna till sin 
magkänsla i stort och smått och att göra det man älskar i livet: 
       Jag kan inte planera upp hela mina helger. Om jag exempelvis planerat något på fredag 
       kväll så kan jag inte planera något på lördagen, för då vet jag att jag kommer att vara trött     
       och behöver då vila hela dagen efter i min ensamhet (R2). 

 
Vissa av respondenterna arbetar aktivt med sig själva för att inte bry sig om vad andra 
människor tycker om dem med hjälp av olika verktyg. De upplevde att det underlättande för 
dem att prata med andra människor om det som gjorde ont och var besvärligt. Ju mer de 
pratade. 
     Att läsa Elaine Arons böcker om högkänslighet och att lyssna på poddcasts såsom HSP- 
podden, var andra strategier och hjälpmedel som respondenterna använde sig av som styrkte 
dem i sin högkänslighet. Flera av respondenterna ansåg sig ”andligare” än andra individer och 
upplevde att de hade ett djup inom sig som inte andra har. ”Jag tycker om att meditera för att 
gå in i mig själv. Ibland använder jag mig av mindfulness och self-compassion för att lugna 
ner mitt överstimulerade sinne, vilket effektivt gör att jag går ner i varv, det hjälper mig 
verkligen” (R8). 
 
 
 
 



	  

	  

12	  

Uppvaknande 
 
     Insikt. Respondenterna hade sedan de var små fått höra att de överdrev och var alldeles för 
känsliga. ”När jag var liten så kallade min familj mig för känslan” (R4). Samtliga av 
respondenterna hade känt på sig att de inte var som andra barn under uppväxten och att det 
kunde ge konsekvenser för dem av olika slag: 
       Men jag minns från tonåren att jag reagerade på saker som jag inte vågade säga till om   
       eftersom jag kände mig dum då. Jag ville inte vara med på sociala saker såsom middagar   
       med familjen. Då blev mina föräldrar sura på mig för de förstod ju inte att jag blev   
       utmattad av det (R2). 
 
Flera av respondenterna hade nyligen fått insikt om detta och några andra har vetat det mellan 
fem och tio år, ofta hade de läst något på nätet om det eller hört någon i omgivningen pratat 
om det. De flesta hade genomfört Arons HSP test och såg på testsvaret att de var högkänsliga. 
Redan som barn så kände samtliga av respondenterna sig annorlunda mot sina kompisar och 
reagerade på saker som andra barn inte gjorde. Föräldrarna hade ingen vetskap om att de hade 
ett högkänsligt barn, vilket medförde att de inte fick det stöd de behövde. Nu fick de äntligen 
ett svar på varför det var så jobbigt i vissa situationer, att de blev så utmattade och varför det 
var svårt att bara glömma och skaka av sig negativa upplevelser: 
       När min bror bad mig att läsa om högkänslighet på nätet så tänkte jag bara: Men Gud det 
       är jag! Jag visste ju inte att det fanns ett ord för det. Alla har ju i hela mitt liv sagt åt mig     
       att jag överdriver och är för känslomässig (R3). 
 
      Högkänslighet i närheten. Flera av respondenterna kände till en eller flera i sin omgivning 
som också hade en högkänslighet. Vissa av dem hade en förälder eller mor eller farförälder 
som de misstänkte att de hade ärvt sin högkänslighet ifrån. ”Jag har nog ärvt det av min 
mamma. Hon var likadan. Hon grubblade också på saker och tänkte varför hon sa si eller så” 
(R1). En del hade vänner som de pratade om sin högkänslighet med och som också var 
högkänslighet. Undersökningen visade att det var en skillnad för de som hade någon i sin 
omgivning med högkänslighet, än de som var utan någon att dela detta med. De sistnämnda 
kände sig mer ensamma om sitt karaktärsdrag än de som kände någon med det. Det verkade 
också som om det kändes lättare att hantera sin högkänslighet om man hade någon att dela 
detta med:  
       Jag och min bästa vän har alltid kunnat prata med varandra om djupa saker och vi har    
       också känt att vi är annorlunda mot våra andra vänner. Jag och min kompis gjorde HSP    
       testet tillsammans och båda visade sig vara högkänsliga! Nu stöttar vi varandra och jag är   
       så glad att jag har henne (R7).  

 
Flera av respondenterna berättade att när de hade pratat med sin omgivning om sin 
högkänslighet så var det fler som också berättade att de hade samma sak. Ibland kunde det 
också vara så att det var ett uppvaknande för andra när de hörde talas om de så att de också 
började att läsa om det och på så sätt också förstod att de var högkänsliga. De märkte att ju 
mer de pratade om det, ju fler verkade ha en högkänslighet. 
 
 
Visioner 
 
När det sociala stödet fungerade optimalt för respondenterna, i form av att familjen och 
vänner lyssnade och försökte att förstå, fungerade det som en buffert och en skyddsfaktor mot 
den psykiska ohälsan som respondenterna upplevde på grund av sin högkänslighet. 
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     Andra människors bemötande. Övervägande delen av respondenterna hade känt sig 
missförstådda och misstrodda så långt de kan minnas tillbaka i barndomen. En känsla av 
utanförskap och att inte vara som alla andra är en annan vanlig aspekt utifrån den 
högkänsliges historia bakåt i tiden. Dock berättade flera respondenter om att de närmaste i 
familjen hade börjat att förstå, efter att de hade läst på om högkänslighet på nätet. Flera av 
respondenterna förklarade att det skulle underlätta om andra människor förstod. Att behandlas 
med respekt och förståelse skulle underlätta enormt. Flera av respondenterna berättade om 
behovet av återhämtning och av att de ibland ville ha egen tid eller bara blev tysta för en 
stund. Ibland kunde det då vara svårt för omgivningen att förstå att de inte ville prata och vara 
sociala och då kände de sig missförstådda på grund av omgivningens bemötande: 
       Jag brukar läsa på nätet om högkänslighet och tipsa mina nära och kära om var de kan   
       läsa om vad högkänslighet är för något och hur det fungerar. Det gör att de förstår mig   
       lite mer. Det är ingen ide´ att försöka förklara för dem i ord, för det förstår dem inte att få   
       andra att förstå sig på min högkänslighet. Det kostar bara en massa energi (R6). 
      
     Samhällets insatser och förståelse. R3 berättade om att hon ibland ringer och sjukskriver 
sig och skyller på andra anledningar än just att hon behöver tid för återhämtning, eftersom 
hon just nu var överstimulerad. Flera av respondenterna berättade om arbetssituationer som är 
uttröttande för dem och att det egentligen är en samhällsfråga att få även de högkänsliga att 
klara av sitt arbete på ett tillfredsställande sätt. ”Om min chef och arbetsplats skulle förstå min 
högkänslighet så skulle jag inte få lika mycket skit som jag får nu och inte vara lika uttröttad 
heller efter ett arbetspass” (R9). Flera av respondenterna menade på att chefen och samhället 
överhuvudtaget skulle ta detta på allvar och i stället se det som en tillgång i samhället med 
individer som är högkänsliga: 
       Jag hoppas att i framtiden det skall vara acceptabelt för cheferna att låta sina anställda     
       med högkänslighet få vara hemma sjukskrivna från sitt arbete då och då för återhämtning.    
       Det skall accepteras som vilken annan sjukdom som helst, för även om det inte är en     
       sjukdom, så känns det så ibland faktiskt. Man ska inte behöva dra en vit lögn om migrän 
       (R9). 
 
R6 trodde att det skulle underlätta för de högkänsliga om högkänslighet var en diagnos. På så 
sätt skulle individerna få en mer förståelse i samhället. ”Jag tror att förståelsen och 
acceptansen för högkänslighet skulle bli bättre om det blev en diagnos” (R9). R4 tror att det 
skulle bli mer förståelse i samhället om det forskades mer på ämnet högkänslighet och att det 
är en samhällsfråga som har en påverkan på arbetslivet: 
       Högkänslighet är mitt stora intresse och jag läser otroligt mycket om det. Man ser också   
       att fler och fler vet vad högkänslighet är, även om det i nuläget är alldeles för få. Så jag   
       tror att det vore jätte bra om det forskades mer på högkänslighet (R4). 
 
 

Diskussion 
 

Undersökningen visar att många högkänsliga har liknande upplevelser av sin högkänslighet, 
samtidigt som det finns en skillnad i upplevelsen av överväldigande i form av sinnesintryck 
och grubblande. Högkänslighet innebär en känsla av tacksamhet till den, som samtidigt 
blandas med trötthet på grund av överstimuleringen. Det råder en enighet i längtan efter mer 
förståelse och acceptans från omgivningen. 
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Resultatdiskussion 
 
Undersökningens syfte var att belysa upplevelsen av hur det är att leva med högkänslighet. 
Denna fråga är viktigt att belysa då det har visat sig att kunskapen kring detta ämne är liten i 
samhället. Eftersom inte tidigare studier fanns i så stor omfattning var denna undersökning 
desto viktigare och vidare forskning behövs.  
     Den gemensamma nämnaren vad det gällde högkänslighet, var just överväldigande som 
både innefattade en överstimulering av sinnesintryck och överväldigande känslor av ånger 
och ångest över vad som sagts av individen själv eller av andra. Detta överväldigande gjorde i 
sin tur att individerna blev uttröttade eftersom de bearbetade alla intryck på ett mycket 
djupare plan än de tyckte sig göra jämfört med de icke högkänsliga, vilket också visade sig i 
Aron et al., (2012) studie. 
     Det intressanta som kom fram i denna undersökning var att den gav indikationer på att det 
fanns olika sorter och varianter av högkänslighet. Det första temat som hittades i 
undersökningen var två olika typer av överväldigande. Hälften av respondenterna upplevde att 
överstimulering av sinnestryck, såsom exempelvis ljud och lukt, var det som var allra 
jobbigast med sin högkänslighet. Detta kunde göra att de reagerade starkt på höga ljud och 
dofter på ett negativt vis. Två av respondenterna hade till och med svårt att hantera dagsljus, 
vilket innebar att de drog ner rullgardiner och persienner för att undvika dagsljus. Det var 
också uttröttande med många människor runtikring dem vilket medförde att stora 
folksamlingar med mycket ljud och synintryck upplevdes besvärande. Den stora känsligheten 
för sinnesintryck upplevdes och jobbigt och besvärande för högkänsliga individer, vilket 
också visade sig i Aron et al., (2012) studie. Andra blev överväldigade i form av ånger och 
ångest för vad de själva eller andra sagt och gjort. Att ta in andra människors 
sinnesstämningar påverkade dem starkt och de grubblade mycket och upplevde att de mådde 
dåligt. De tog över andra människor sinnesstämningar av ledsamhet och kunde skuldbelägga 
sig själva, vilket var besvärligt och uttröttande för dem, vilket också visade sig i Acevedo et 
al., (2014) studie. 
     Undersökningen visade att de flesta av respondenter ansåg att de bearbetade saker och 
upplevelser på ett djupare plan än vad de icke högkänsliga gör, vilket också visade sig i Ahadi 
et al., (2010) studie. Denna bearbetning blev som ett överväldigande för dem i form av 
överstimulering av sinnesintryck eller ånger och depression i form av känslor över vad de 
själva eller någon annan sagt eller gjort.  
     Liknelsen R6 använde sig av för att beskriva sin högkänslighet utifrån ett överväldigande i 
form av ånger och ältande över hur känslorna stannade kvar i hennes kropp, beskriver i detalj 
hur hon kände kring sin högkänslighet. Denna liknelse skulle andra högkänsliga kunna 
använda sig av för att förklara för sin omgivning om sin högkänslighet. Hon beskrev det som 
att ”hennes känslor var bollar med kardborreband på. Om en icke högkänslig får en boll 
kastad på sig så har dessa bollar inga kardborreband, utan studsar bort från dem fysiskt och 
psykiskt. När en högkänslig får en boll kastad på sig, i form av överväldigande känslor, så 
fastnar dessa eftersom de har kardborreband på sig. Det finns sedan olika slags strategier för 
den högkänslige att sliter bort dessa bollar, oftast genom ett ältande och grubblande både med 
sig själv och andra så lossnar dessa bollar allt eftersom, men det tar tid”. När det gäller de 
positiva känslorna såsom lycka och glädje, så är det positivt att dessa bollar sitter så hårt med 
kardborreband, det gör att de högkänsliga kan känna sig lyckligare eftersom bollarna etsar sig 
fast. 
     Samtliga respondenter hade burit med sig en känsla av att något var annorlunda med dem 
jämfört med andra ända sedan barndomen där de ofta kände sig missförstådda. Detta kan ha 
påverkat dem negativt eftersom uppväxtmiljön kan ha en negativ inverkan på den 
högkänsligas mående i vuxen ålder, vilket också visade sig i Pluess et al., (2018) studie. 
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Respondenterna hade önskat att det fanns kunskap om högkänslighet när de växte upp, 
eftersom de tror att de hade mått bättre både i uppväxten och som vuxen. De hade blivit 
behandlade på ett fördelaktigare sätt utifrån deras högkänslighet, vilket säkerligen hade 
påverkat dem i en positiv riktning.  
     Eftersom kunskapen kring högkänslighet är begränsad i dagens samhälle är även 
förståelsen och acceptansen obefintlig i dagens samhälle. Många med högkänslighet vågar 
inte berätta för sina chefer och arbetsplatser om sin högkänslighet, med en rädsla för att bli 
ifrågasatta eller missförstådda. Detta gör att många lider i det tysta hela livet från skolåldern 
upp i vuxenlivet och på dess arbetsplatser. 
     Undersökningen visade att de högkänsliga respondenterna tyckte att de ansåg att de 
reagerade innan andra människor på saker och ting eftersom de ansåg sig ha en väl utvecklad 
intuition vilket gjorde att de upplevde sig ha ett ”sjätte sinne” (Aron, 2017).  Detta var positivt 
för dem och stärkte deras självförtroende som i sin tur gjorde att de inte bara såg sin 
högkänslighet som en börda, utan att de även kunde se något positivt. Detta gjorde att de 
stärktes som personer och samtliga av respondenterna i denna undersökning, svarade att de 
inte skulle välja bort sin högkänslighet om det var möjligt. De upplevde att de fick så mycket 
ut av att vara högkänslig på ett positivt sätt med starkare lyckokänslor och även djupare 
relationer med andra människor, på grund av den starka empatin som den högkänsliga ofta 
har. De högkänsliga har ofta en utvecklad empatisk förmåga som också visade sig i Acevedo 
et al., (2014) studie. De uppskattade småsaker i vardagen på ett helt annat sätt och tog inte för 
givet saker och ting som andra människor verkade göra. Flera av dem kände sig också som 
bättre människor i och med att de hade lättare att känna empati med andra människor, vilket 
stärkte dem i deras självförtroende och självkänsla, vilket också Aron (2017) skriver om. För 
det är just det som är så intressant, att de högkänsliga, trots de negativa effekterna av sin 
högkänslighet inte skulle vilja välja bort detta karaktärsdrag. Den här undersökningen visade 
att det trots att det många gånger upplevdes negativt och uttröttande med högkänsligheten, så 
innebar det ändå så mycket positivt för respondenterna att de ansåg att de hade en högre 
livskvalitet än icke högkänsliga individer. Respondenterna ville inte leva utan sin 
högkänslighet.  
     Acevedo et al., (2014) studie visar att de högkänsliga individerna är känsliga för andra 
sinnesstämningar och de tenderar till att känna mer empati än andra människor. Det visar 
också denna undersökning och respondenterna berättade att de oftast såg sin empati som en 
tillgång att ha lättare att känna med andra människor och att det gjorde att de fick en djupare 
kontakt med andra människor i sin omgivning. Empatin kunde dock också vara negativ för 
respondenterna när det blev för mycket och när de kände för mycket med andra människor. 
En av respondenterna berättade om att det stundtals kunde krossa henne, exempelvis när 
hennes dotter mådde dåligt och en annan respondent blev överväldigad av känslor för en ung 
kille på cykel med sin rullstol som släp bakom. Detta visade tydligt på hudlösheten hos dessa 
individer och att allt bara ”går rätt in”.  
     Denna undersökning stödjer den tidigare forskningen om att de högkänsliga uppfattar sig 
mer deprimerade än andra, vilket visade sig i Liss et al., (2005) studie. Bland annat så 
berättade R5 öppet om att hon stundtals går in i depressioner på grund av att hon har en sådan 
extrem empati för andra människor och de i synnerhet med hennes dotter som hon känner 
med i alla situationer. Det blev henne så övermäktigt stundtals att hon blev ledsen och 
deprimerad. 
     Undersökningen visade att respondenterna upplevde att cheferna var oförstående om 
högkänslighet och att de inte vågade berätta om detta, med risken för att inte bli trodda eller 
tagna på allvar. Detta resultat av undersökningen kan jämföras med Evers et al., (2008) studie, 
som visade att de högkänsliga anställda kände sig otillräckliga eftersom de blev överväldigade 
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på grund av en överstimulering av sinnesintryck och känslor. De upplevde att de kände att de 
inte orkade med sitt jobb på ett tillfredsställande sätt (Evers et al., 2008).  
     Ett av de utmärkande karaktärsdragen för högkänslighet är kreativitet och 
uppfinningsrikedom, vilket visade sig i alla de verktyg som respondenterna beskrev att de 
använde sig av för att kunna underlätta sin högkänslighet. Det var allt ifrån vila, avskärmning, 
stänga in sig för att få egen tid, sjukskrivning, prata, gå med i HSP föreningen, läsa HSP 
böcker, lyssna på HSP poddar och så vidare. Undersökningen visade att olika sorters verktyg 
fungerade för olika sorters respondenter. Vissa hade mer behov av att återhämta sig i sitt eget 
hem, medans andra ansåg att naturen var det som skänkte den bästa återhämtningen. 
     Respondenternas berättelser om när de fick insikt om sin högkänslighet verkade ha stor 
betydelse för att kunna acceptera sig själva och även få andra att förstå vad högkänslighet är 
för något. Innan detta uppvaknade var det många som led i det tysta och de kunde inte förstå 
vad det var som var fel med dem jämfört med de andra i sin omgivning. Denna insikt var för 
många ett avstamp till ett bättre liv med mer livskvalitet, vilket många högkänsliga individer 
kan tacka Elaine Aron för. De olika temana som framkom i denna undersökning, framkom 
hos samtliga respondenter. Detta ger slutsatsen i denna undersökning att många högkänsliga 
individer har liknande upplevelser av sin högkänslighet. Här kunde vikten ses av det sociala 
stödet och acceptansen och förståelsen från omgivningen, för att de högkänsliga skulle må så 
bra som möjligt och komma till sin fulla rätt. Undersökningen visade att respondenterna hade 
ett behov av en djupare kontakt med andra människor. De fick inte så mycket ut av ytliga 
samtal, utan vill ha ett djup i sina relationen med sina vänner, vilket också visade sig i Grimen 
et al., (2016) studie.  
     De flesta av respondenterna berättade att det var av stor vikt att ha andra högkänsliga 
människor ikring sig att kunna prata med om sin högkänslighet. Detta gjorde att de lättare 
kunde hantera de negativa effekterna av högkänslighet och de kändes på så sätt inte lika 
jobbigt att bära. Undersökningen gav indikationer på att de respondenter som hade någon i 
familjen eller i sin omgivning, verkade må något bättre än de som inte hade någon i sin 
omgivning med högkänslighet. De verkade också ha en annan sort acceptans när det gällde 
sin högkänslighet än de utan någon i omgivningen med högkänslighet. Det visade vikten av 
att känna samhörighet och att inte känna sig ensam om detta karaktärsdrag hade en stor 
betydelse för deras välbefinnande. Här kunde ses att HSP föreningen, där de kunde läsa om 
andra människor med högkänslighet, gjorde att de inte kände sig lika ensamma med sitt 
karaktärsdrag högkänslighet. Via denna förening kunde de högkänsliga ha kontakt med andra 
högkänsliga, vilket gjorde livet som högkänslig lättare i och med att de kunde dela sina 
erfarenheter med andra individer.      
     Det kan tyckas märkligt att de flesta av respondenterna inte haft vetskap om sin 
högkänslighet under så lång tid. Det var allt ifrån att nyligen fått reda på det till att ha haft 
vetskap om det i fem till tio år och det är ingen lång tid. Elaine Aron gjorde sin första 
forskning i början på 1990 talet och man kan undra varför så många inte fått vetskapen om det 
tidigare. Med den insikten blir det ännu viktigare med fortsatta forskningar om ämnet, vilket i 
sin tur medför en ökad kunskap om högkänslighet. Förhoppningarna är att både den 
högkänslige själv och även samhället i stort skall kunna se styrkan i detta personlighetsdrag 
som faktiskt en del chefer redan förstått är en stor tillgång. Om bara en högkänslig kan bli 
visad respekt för sitt behov av återhämtning, så kan det i stället vara till en fördel på olika sätt 
i samhället och arbetsplatser.  
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Metoddiskussion 
 
Valet av att använda semistrukturerade intervjuer visade sig vara ett utmärkt val för att få svar 
på de aktuella frågeställningarna som sedan visade sig i undersökningen. Missivbrevet som 
skickades till respondenterna var framställt på ett sådant sätt att de skulle vilja delta i 
intervjuerna men inte känna sig tvingade. Valet som gjordes av den miljö som intervjuerna 
utfördes i kan ha påverkat resultatet. En av intervjuerna gjordes på ett hemtrevligt café med 
fika och en grön miljö, en del utfördes i hemmiljö och vissa gjordes i ett grupprum på 
högskolan. Detta kan ha medfört att respondenterna som intervjuades i den mer livliga miljön, 
var rädda eller blev distraherade att öppna upp sig tillräckligt med en rädsla för att deras svar 
på frågorna skulle höras av personerna runt omkring. Dessa olikformade intervjusituationer 
kan ha påverkat undersökningens resultat även om det inte var för forskarens avsikt att ha 
olika intervjumiljöer, vilket också Kvale et al., (2014), skriver om i sin bok. 
     Intervjufrågorna var öppna frågor där syftet var att få respondenten att berätta just sin 
upplevelse av sitt karaktärsdrag, högkänslighet. Respondenterna visades stor respekt och fick 
tala till punkt, vilket gjorde att mer information tömdes. En styrka i undersökningen var att 
samtliga respondenter genomgick ett test, Arons (2017) HSP test, för att se om det visade om 
de var högkänsliga. Alla respondenter visade på ett värde som pekade på att de hade en 
högkänslig personlighetskaraktär. Undersökningens styrka var att samtliga respondenter var 
högkänsliga och i hög grad levde med detta karaktärsdrag i sin vardag. Dagligen och i nuet 
möttes de av både positiva som negativa aspekter utifrån sin högkänslighet. Detta gjorde att 
deras upplevelse var i nuet och inte retroaktiv. Respondenterna bidrog till mycket information 
till undersökningen. Den tematiska analysen vilken Braun et al., (2006) studie tar upp, som 
genomfördes var till fördel och en styrka i denna kvalitativa undersökning. Analysen 
medförde att de fyra temana och elva subtemana skapades utifrån respondenternas berättelser, 
vilket bidrog till en tydlighet i undersökningen. Forskaren i denna undersökning har egen 
erfarenhet av högkänslighet och är själv högkänslig, vilket var det som väckte intresset för 
undersökningen. Därför fanns en viss förförståelse innan intervjuerna utfördes och det kan ha 
påverkat resultatet då vissa reaktioner var förutsägbara på grund av tidigare erfarenheter, som 
exempelvis att bli missförstådd av sin omgivning och inte betrodd i alla lägen. Forskaren 
ställde således inga ledande frågor, hade som mål att inte färga respondenterna och de fick 
själva sätta ord på deras upplevelser, vilket också Kvale et al., (2014), skriver om i sin bok. 
     Undersökningens brister är att endast nio respondenter har deltagit, och det skulle vara 
väldigt intressant att se om resultatet skulle bli det samma med betydligt fler respondenter. 
Det skulle höja studiens validitet då den hade fått mer mättnad på de olika teman, och 
möjligtvis utformat ännu fler teman.  
     En svaghet i undersökningen kan ha varit att med fördel haft kontakt med föreningen för 
högkänslighet för att eventuellt kunna få ytterligare information om högkänslighet. Om 
forskaren hade fått kontakt med respondenterna via föreningen och inte känt dem sedan 
tidigare, hade det kunnat ge ett annorlunda forskningsresultat. Då skulle inte 
undersökningsresultaten kunnat påverkats av den förförståelse som forskaren hade för 
respondenterna. Och andra sidan kan det ha varit så att det var en fördel för undersökningens 
resultat att forskaren kände respondenterna, eftersom de på grund av det fick en förtrolig och 
avslappnad intervjumiljö, vilket gjorde att de kände sig trygga och vågade berätta mer öppet 
kring sin högkänslighet, vilket också visade sig vara en fördel enligt Kvale et al., (2014). 
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Framtida forskning 
 
Ett förslag till vidare forskning i detta ämne skulle kunna vara att empiriskt undersöka 
fenomenet i en mycket större utsträckning än denna undersökning, med hjälp av en kvalitativ 
forskningsmetod.  
     Det vore önskvärt att högkänslighet skulle kunna upptäckas i ett tidigt skede i livet, redan i 
barndomen, vilket kan vara av stor vikt, vilket också Pluess et al., (2018) studie visar. För att 
öka förståelsen om detta ämne, krävs vidare forskning för att öka kunskapen.  
     Ett annat förslag är att fortsätta att forska i graden av olika högkänsliga drag och 
personligheter och att man kan vara högkänslig på många olika sätt. Resultatet av denna 
undersökning visade att det fanns två typer av grupper av personligheter med högkänslig 
karaktär. Det visade sig att den ena gruppen hade en övervägande känslighet för stimuli via 
sina sinnen, såsom ljud, lukt, synintryck och så vidare. Den andra gruppen av respondenter 
visade sig ha en övervägande empatisk förmåga och en fallenhet för att kunna känna in andra 
människors sinnesstämningar och ta på sig skulden för dessa, exempelvis en rädsla för att såra 
och säga fel saker. Detta kan vara ett förslag till vidare forskning av högkänslighet, att 
utforska graden av empati hos de högkänsliga individerna och varför dessa grupper skiljer sig 
åt trots att samtliga är högkänslig. 
 
 
Slutsatser 
 
Denna undersökning har belyst ett viktigt ämne som det ej forskats på i så hög grad. 
Undersökningen skulle kunna vara till nytta för att tydliggöra skillnaderna i högkänslighet, 
dels skillnader högkänsliga individerna emellan och skillnaderna med icke högkänsliga. Om 
dessa behov kan tas tillvara på rätt sätt och att de högkänsligas resurser kan ses som en 
tillgång i stället för en nackdel, kan kombinationen av högkänsliga och icke högkänsliga vara 
givande för samhället och dess välmående. Undersökningen kan vara till förmån för de 
individer som bär på personlighetskaraktären högkänslighet, så att detta ämne om problemet 
lyfts fram i ljuset och problematiseras. På så sätt skulle fler åtgärder till förståelse och 
förbättringar kunna utarbetas i ljuset av forskning av ämnet och dess problematik.  
     Undersökningen visade att respondenterna ofta jämförde sig med icke högkänsliga 
individer. Detta jämförande förde med sig en känsla av att vara annorlunda, vilket gick som 
en röd tråd i undersökningen och bör därför belysas. Skulle det kunna vara så att högkänsliga 
jämför sig mer med andra än vad icke högkänsliga individer gör? En annan tänkbar orsak kan 
vara att frågorna i denna undersökning ställdes på ett sådant sätt så att undersökningens 
resultat visade att de högkänsliga ofta jämförde sig med andra individer. 
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