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Sammanfattning 

Studien syftar till att undersöka ett flertal psykologiska konstrukt relaterade till Browns 
(2015) teori om ett helhjärtat liv. Specifikt undersöktes samband mellan autenticitet, 

dynamiskt mindset, skam, och self-compassion genom korrelationsanalys och multipel 
regressionsanalys. Datan samlades in med hjälp av en enkätundersökning (N=168). Resultatet 

visade på ett stark positivt samband mellan self-compassion och autenticitet, samt ett starkt 
negativt samband mellan self-compassion och skam. Detta resultat i linje med tidigare 
forskning. Resultatet visade ett svagt samband mellan self-compassion och dynamiskt 

mindset, vilket kan hävdas vara ett förvånande resultat. Resultatet ger empiriskt stöd för 
Browns (2015) teori, vilket indikerar på att framtida forskning inom området är av intresse.  

Nyckelord: positiv psykologi, helhjärtat liv, self-compassion, skam, dynamiskt mindset, 
autenticitet, Brené Brown.  
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Abstract 

The study aimed to empirically investigate psychological constructs related to Browns (2015) 
theory on whole-hearted living. Specifically, the relationship between self-compassion and 

authenticity, growth mindset and shame were analysed with correlation analysis and multiple 
regression analysis. The data was collected through an online survey (N=168). The result 

showed a strong positive relationship between self-compassion and authenticity, and a strong 
negative relationship with self-compassion and shame. These results were in line with 

previous research. The results showed a weak relationship between self-compassion and 
growth mindset, which can be argued, is not in line with previous research. The result does 
suggest empirical support for Brown’s (2014) theory, which indicates the need for future 

research on the subject.   

Keywords: Positive psychology, Wholehearted living, Self-compassion, Authenticity, Growth 
mindset, shame, Brené Brown.  
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Inledning  

Bakgrund  

Positiv psykologi är ett område inom psykologi som beskrivs som vetenskapen om 

välbefinnande (Seligman, 2002). Med grundandet av positiv psykologi ville tidiga 

förespråkare som Martin Seligman (2002) belysa den patologiska inriktning som funnits i 

psykologin som ämnesområde och skapa en psykologisk inriktning som kunde verka som 

balanserande för den patologiska inriktningen. Således är den grundläggande hållning inom 

positiv psykologi att behandling och förebyggande av mental ohälsa kräver inte bara ett fokus 

på att förstå mental ohälsa och arbete för att minska den, utan det krävs också förståelse för 

vad som utmärker mental hälsa och arbete för att stärka den. (Seligman, 2002).  

Att leva helhjärtat är en teori i linje med positiv psykologins syfte. Den är utvecklad 

av Brown (2014) och teoretiserar över vad ett lyckligt, meningsfullt liv innebär. Teorin 

baseras på den kvalitativa forskningen Brown (2014) har drivit sedan 2001, som utgår från 

Grounded Theory metoden. Resultatet har sammanställts utifrån 1290 intervjuer och ungefär 

11000 kodade enheter, till exempel litteratur, samtal med ämnesexperter, brev och 

dagbokssidor(Brown, 2014). Brown har genom sin forskning kommit fram till en definition 

av ett helhjärtat liv och hittat hur människor som lever helhjärtat faktiskt lever. Att leva 

helhjärtat innebär att hänge sig fullt ut till livet, att leva i mod, samhörighet och vetskapen att 

en själv har ett värde (Brown, 2015). Det helhjärtade livet är inte ett stabilt, unikt tillstånd, 

utan ett ständigt föränderligt förhållningssätt och tillvägagångssätt. Teorin inbegriper också 

de aspekter av livet som forskningen funnit lägger grunden för ett helhjärtat liv. Centrala 

teman är till exempel att leva som sitt sanna jag, medkänsla med sig själv och motståndskraft. 

Vidare diskuterar även Brown (2015) de faktorer som hennes forskning fann som främst 

hindrar ett helhjärtat liv, däribland skam och perfektionism.  

Browns teori om ett helhjärtat liv har haft stort genomslag i media och i allmän 

opinion (Brown, 2014), men det finns få till inga studier som undersöker de aspekter som 

Brown (2015) föreslagit främjar eller hindrar ett helhjärtat liv, genom att använda kvantitativa 

konstrukt från positiv psykologi. Syftet med aktuell studie är att empirisk testa samband 

mellan ett antal av de aspekter som Brown (2015) har föreslagit. Mer specifikt, i den aktuella 

studien ämnar vi således studera hur autenticitet, skam, och dynamiskt mindset, är relaterade 
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till self-compassion, som utgör studiens utfallsvariabel då Brown (2015) i sin definition av att 

leva helhjärtat beskriver insikten om ens egna inneboende värde som den mest 

grundläggande förutsättningen för helhjärtat levande.  

Self-compassion  

Self-compassion (kan översättas till självmedkänsla) är ett konstrukt som operationaliserat av 

Kristin Neff (2003). Self-compassion innebär att ha en omtänksam och kärleksfull relation till 

sig själv som grundar sig i en känsla av samhörighet med andra och medveten närvaro. Self-

compassion är den grundläggande aspekten av att leva helhjärtat liv (Brown, 2015). Brown 

(2015) poängterar att ett helhjärtat liv innebär att leva med utgångspunkten att en har ett 

värde, en känsla av “jag är bra nog” som ständigt infinner sig inom en. I sin beskrivning av 

self-compassion lyfter Neff (2003) just att self-compassion ger individer en känsla av att ha 

ett inneboende värde. Vidare menar Browns (2015) teori att self-compassion motverkar 

perfektionism, en av aspekterna som hindrar helhjärtat levande, då ett empatiskt och 

kärleksfullt förhållningssätt till oss själva gör att vi kan bejaka våra “operfekta” sidor - 

nyckeln till ett helhjärtat liv, enligt Brown (2014).  

En central aspekt av begreppet self-compassion är att det centrerar kring hur en möter 

sig själv i svåra ögonblick. Ens nivå av self-compassion påverkar på vilket sätt en hanterar 

negativa, smärtsamma eller obekväma känslor, tankar och upplevelser (Germer & Neff, 

2018). Neff (2003) har operationaliserat self-compassion till att bestå av tre 

huvudkomponenter; vänlighet mot sig själv, medmänsklighet och medveten närvaro. 

Vänlighet mot sig själv innebär att en har en varm och förstående inställning mot sig själv 

istället för att vara hård och kritisk. När en upplever svårigheter eller smärta, visar en mjukhet 

och mildhet mot sig själv, som en skulle en god vän eller ett barn. Medmänsklighet är en 

känsla av samhörighet med andra människor, en förståelse att det jag erfar, positivt eller 

negativt, inte är unikt för mig utan något andra eller till och med alla människor upplever 

(Neff, 2003). Det innefattar en känsla av att ens emotionella reaktioner och upplevelser av 

svårigheter, är en del av något större - den mänskliga erfarenheten (Neff, 2003). 

Medmänsklighet upplevs istället för en känsla av ensamhet och distanstagande till andra 

människor när man har self-compassion i svåra stunder. Den tredje komponenten är medveten 

närvaro, även kallat mindfulness. Mindfulness innebär mentalt utrymme, att man har en 
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distans till sig själv, sina tankar och sina känslor. Detta ger upphov till inre flexibilitet och 

öppenhet där man har förmågan att observera sina tankar och känslor inte utifrån hur de 

påverkar självet, utan bara som de är. I smärta eller svårigheter leder mindfulness till en 

acceptans över vad man känner och tänker, istället för att en undantrycker eller skapar en 

känslomässig resistans till dem. Mindfulness, och därmed self-compassion, innebär inte 

heller självömkan, eftersom mindfulness är motsatsen till överidentifikation. 

Överidentifikation definieras av Neff (2003) som det som sker när en person blir så 

uppslukad av sina känslor att andra känslomässiga responser eller förhållningssätt i en 

situation blir otillgängliga. Istället är mindfulness den balanserade medvetna närvaron där 

man kan observera vad som försiggår i sin inre värld utan att undvika eller uppslukas (Neff, 

2003).   

Self-compassion är ett begrepp som, likt mindfulness, utvecklades utifrån den 

interaktionen mellan buddhistisk filosofi och västerländsk psykologi som initierades i början 

av 1990-talet bland annat med framtagningen av Mindfulness Based Stress Reduction-

programmet av Jon Kabat Zinn (Kabat-Zinn et al., 1992). Self-compassion är ett etablerat 

begrepp inom buddhistisk filosofi, och Neff “översatte” konceptet till västerländsk psykologi 

och operationalisera begreppet (Neff, 2003). Senare utvecklade hon även Self Compassion 

Scale, det mätinstrument som är det vedertagna, valida, reliabla måttet på self-compassion 

som aktuell studie använder (Neff, 2003; Raes et al., 2011).  

Sedan 2003 när Neff operationaliserade self-compassion har en omfattande empirisk 

litteratur vuxit fram som påvisar de positiva effekter av self-compassion. Bland annat har 

forskningen, som inkluderar metanalyser, visat ett anmärkningsvärt stöd för den positiva 

relationen mellan self-compassion och psykiskt välbefinnande. (Zessin, 2014, Hollis-Walker 

& Colosimo,  2011). En annan metaanalys visade ett starkt negativt samband mellan self-

compassion och psykisk ohälsa som depression, ångest och stress (MacBeth & Gumley, 

2012). Många studier visar också kopplingen mellan self-compassion och välmående och 

lycka (Crosskey & Curry, 2011; Gunnell et al., 2017; Neff et al., 2006). Studier visar 

också att self-compassion hjälper till att hantera svåra känslomässiga upplevelser (Allen 

& Leary, 2010) och främjar positiv kroppsbild (Braun et al., 2016). Tidigare forskning har 

också undersökt skillnaden i self-compassion mellan olika grupper. Fynden från till exempel 

en metaanalys visar att äldre människor hade högre self-compassion än yngre och kvinnor 
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hade lägre self-compassion än män (Yarnell et al., 2015), men effektstorlekar var ganska små 

i båda fall.  

Som med många psykologiska konstrukt har self-compassion i en del studier 

benämnts som antingen state self-compassion och trait self-compassion. Det vill säga, self-

compassion kan vara ett tillstånd i stunden, som exempelvis går att uppmuntra genom 

psykologiska experiment eller så kan det vara en egenskap, en benägenhet. (Chow & Hui, 

2020; Svendsen et al., 2016 ) Majoriteten av den tidigare forskningen, och även aktuell 

studie, gör däremot ingen skiljelinje mellan state och trait self-compassion utan self-

compassion benämns endast med ordet self-compassion.  

Autenticitet  

Autenticitet är också starkt kopplat till ett helhjärtat liv, då autenticitet inbegriper mod. Mod 

leder till att en kan vara sårbar, sätta gränser och inte vara perfektionist, vilket är 

grundförutsättning för ett helhjärtat liv (Brown, 2015). Autenticitet är högt värderat i dagens 

samhälle (Zhang et al., 2019) och har varit av stort intresse inom psykologi sedan 

ämnesområdets begynnelse, och långt dessförinnan inom filosofi (Mengers, 2014; Sedikides 

et al., 2017). I dagens konventionella psykoterapi ses autenticitet som essentiellt för 

välmående överlag. Samtidigt finns det inte en vedertagen definition för autenticitet (Wood et 

al, 2008), men det finns teorier som har haft större inflytande på synen av autenticitet än 

andra. Först och främst gav den psykologiska inriktningen humanism upphov till ett ökat 

intresse för autenticitet på 1960-talet (Mengers, 2014). Rogers (1961) la stor vikt på 

autenticitet och menade att en autentisk individ är någon som har kapaciteten att möta, förstå 

och handla utefter sina känslomässiga reaktioner och inre tillstånd. Maslow (1968) såg 

autenticitet som ett psykologisk behov, väsentligt för att självförverkligande ska kunna ske. 

Varken Rogers eller Maslows teorier vilar på något empiriskt belägg (Wood et al., 2012). Mer 

moderna teorier är till exempel Deci och Ryans (1995) self-determination theory, som 

centrerar kring vad självbestämmande innebär, men inbegriper autenticitet som grundar sig 

på en känsla av autonomi och kompetens.  

 Definitionen som uppkom ur Browns (2015) studier hävdar att autenticitet är att värna 

om sitt sanna jag. Det är något som vi gör, inte bara är, en rad medvetna beslut som individer 

behöver göra kontinuerligt. Besluten innebär att vara öppen gentemot sitt inre, att vara sann 
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mot sig själv, att vara ärlig och visa detta sanna jag inför omvärlden och därmed att frigöra 

sig från samhället och andra människors åsikter( Brown, 2015). Det kräver också acceptans 

för styrkor och svagheter hos andra och hos en själv. Brown (2015) menar att autenticitet 

leder till glädje och tacksamhet, samt att det är något som vi medvetet kan öva och bli bättre 

på.   

Browns (2010) definition kan tolkas som relativt diffus. Den så kallade Person-

Centred Model of Authenticity är en definition som stämmer väl överens med Browns (2015) 

syn på autenticitet samtidigt som modellen tydliggör begreppet autenticitet genom att skapa 

en operationell definition som gör det möjligt att empiriskt kunna mäta autenticitet (Wood et 

al, 2008). Person-Centred Model of Authenticity är influerad av Rogers syn på autenticitet, 

och grundar sig i teorin att det finns tre olika aspekter av autenticitet samt att man kan dela in 

den mänskliga upplevelsen på tre olika nivåer. De tre olika nivåerna av hur människan 

upplever livet är a) den primära, underliggande upplevelsen, våra mest grundläggande och 

sanningsenliga tankar, känslor och tillstånd; b) de tankar, känslor och tillstånd som vi är 

medvetna om och c) den faktiska upplevelsen av livet, inklusive de beteende och 

känslouttryck vi har och de handlingar vi gör. De tre aspekterna av autenticitet är baserade på 

relationen mellan de tre nivåerna. Aspekt 1 bestäms genom relationen mellan den 

underliggande upplevelsen (a) och vår medvetna upplevelse (b), som Wood med kollegor 

(2008) beskriver som graden av self-alienation. Den första aspekten inbegriper således hur 

pass lite eller mycket vårt medvetna jag är frånskild våra sanna tankar, känslor och tillstånd, 

vilket är i linje med Browns (2015) teori; att autenticitet innebär att vara öppen och sann 

gentemot sig själv. Aspekt 2 inbegriper relationen mellan den medvetna upplevelsen och den 

faktiska upplevelsen, graden av överensstämmelse mellan hur vi faktiskt lever våra liv och 

våra medvetna tankar, känslor och tillstånd. Denna aspekt kallar Wood med kollegor (2008) 

graden av authentic living, som Brown (2015) nämner som att vara ärlig och leva ett liv där 

en visar vem en egentligen är. Aspekt 3, Accepting of external influence, inbegriper båda 

relationerna och innebär till vilken nivå ens sociala miljö bidrar till graden av self-alienation 

och authentic living, vad Brown (2015) kallar frigörelse från andras åsikter. Wood med 

kollegor (2008) utvecklade en skala, Authenticity Scale, för att mäta autenticitet baserat på 

Person-Centred Model of Authenticity. Eftersom modellen är i linje med Browns (2015) teori 
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om autenticitet ansågs därmed mätinstrumentet Authenticity scale som ett acceptabelt 

instrument för att mäta autenticitet kopplat till ett helhjärtat liv.  

Vidare kan det tilläggas att i likhet med self-compassion, finns det en skillnad på 

autenticitet som tillstånd och som egenskap, state autenticitet och trait autenticitet. Sedikides 

et al. (2012) beskriver state autenticitet som den subjektiva bedömningen över graden av 

kontakt med sitt sanna jag i det nuvarande ögonblicket. Trait autenticitet är synonym till 

dispositional autenticitet, och är vad Authenticity Scale och aktuell studie syftar att mäta - 

individers benägenhet till att vara autentiska, autenticitet som en egenskap eller läggning 

(Wood et al., 2008).  

Dynamiskt mindset 

Enligt Brown (2015) innebär ett helhjärtat liv ett liv i vetskapen att du och ditt liv går att 

förändras. En människa som lever helhjärtat har motståndskraft och förmågan att kunna 

stanna i det som känns obekvämt. De identifierar inte heller med det de gör, utan vet att de 

har ett inre värde som inte är kopplat till förmågor, egenskaper eller prestationer (Brown, 

2015). Dessa aspekter kan kopplas till en teori inom positiv psykologi som heter dynamiskt 

mindset. Teorin om dynamiskt mindset (engelska: growth mindset) utvecklades av Carol 

Dweck (2017). I en forskningsundersökning om hur barn hanterar misslyckande upptäckte 

hon att vissa barn inte bara hanterade misslyckande, utan såg de som positiva eftersom de var 

lärorika. (Dweck, 2017). Det var startpunkten för de empiriska undersökningar och teorier 

(Dweck, 1986; Dweck & Mueller 1998) som gav upphov till Dwecks teori om mindset. 

Mindset definierar Dweck (2017) som den grundinställningen individer har om sig själva 

som genomsyrar alla aspekter av deras liv, och är ett spektrum som går från statiskt till 

dynamiskt. I sin forskning har Dweck (2017) funnit att detta mindset påverkar hur du ser på 

dina förmågor såsom konstnärlig talang, intelligens och atletisk förmåga och även din syn på 

personlig utveckling och relationer.   

Det som karaktäriserar en person med statiskt mindset är att hen utgår från att 

personen hen är och förmågorna hen har är medfödda och går inte att påverka. En person med 

dynamiskt mindset ser däremot att deras förmågor och egenskaper kan utvecklas och 

förändras (Dweck, 2017). En person besitter ofta inte endast ett mindset, utan har aspekter av 

båda, exempelvis att har en ett statiskt mindset när det gäller konstnärlig förmåga men ett 
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dynamiskt mindset när det gäller relationer. Dweck (2017) menar också att människor inte 

nödvändigtvis är medvetna om vilket mindset de främst besitter, men att det gå att upptäcka 

genom deras beteenden och handlingsmönster (Dweck, 2017).  

Det som främst skiljer människor med statiskt eller dynamiskt mindset åt är synen på 

utmaningar, ansträngning och misslyckande (Dweck, 2017). En person med statiskt mindset 

söker bekräftelse istället för utmaningar, och trivs bäst i säkerhet och bekvämlighet. De har 

en negativ syn på ansträngning eftersom de utgår från synen att förmågor infinner sig av sig 

själv utan att man behöver lära sig (Dweck, 2017). Om en inte har förmågan från början, har 

en ej den, och de ser genier som de som hade förmågan från födsel, som inte behöver 

anstränga sig. Statiskt mindset innebär också en större rädsla för att misslyckas, då de 

identifierar med deras prestationer. “Jag misslyckades” blir “jag är misslyckad”, hos en 

person med statiskt mindset. (Dweck, 2017) 

En person med dynamiskt mindset karaktäriseras av envishet och uthållighet. De 

älskar och söker utmaningar eftersom de är främst intresserade av att lära sig och utvecklas 

(Dweck, 2017). Eftersom deras grundläggande inställning är att de personer de är och de 

förmågor de har kan förändras skiljer de sig avsevärt i syn på ansträngning från personer med 

statiskt mindset. För dem är ansträngning något positivt, helt avgörande för att förändra sina 

förmågor och sig själv som person. Omedelbar perfektion menar de är sällsynt, istället tar det 

tid för inneboende potential att blomstra. Därmed ser de inte misslyckande som en direkt 

koppling till deras person, vilket gör rädslan för det betydligt mindre. (Dweck, 2017) 

Dynamiskt mindset innebär således den motståndskraft (Dweck, 2017) som Brown 

(2015) poängterar som en viktig faktor som främjar ett helhjärtat liv. Helhjärtat liv handlar 

om att känna hopp istället för maktlöshet, i människor som tänker “det här är krävs 

ansträngning, men jag klarar det” istället för “detta borde vara lättare - det är för att jag inte är 

bra som det är så krävande” (Brown, 2015), vilket direkt kan kopplas till hur människor med 

dynamiskt eller statiskt mindset tar sig an uppgifter (Dweck, 2017). Enligt Brown (2015) ser 

inte helhjärtade människor på misslyckande som något som är kopplat till deras inneboende 

värde, vilket också stämmer överens med en person med dynamiskt mindsets syn på 

misslyckande. I aktuell studie ansågs därmed Dwecks (2006) Growth Mindset Scale som 

adekvat mätinstrument för att mäta de aspekter av ett helhjärtat liv som kretsar kring vad 

Brown (2015) kallar motståndskraft.   
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Skam  

Enligt Brown (2014) är skam den psykologiska mekanism som främst hindrar ett helhjärtat 

liv. Som tidigare nämnt är själva utgångspunkten för ett helhjärtat liv vetskapen att en själv 

har ett inneboende, villkorslöst värde - att en räcker till som en är. Precis som self-

compassion kopplas till känslan av egenvärde i positiv bemärkelse, kopplar Brown (2015) 

skam till egenvärde i negativ bemärkelse. Brown (2015) menar att skam uppstår på grund av 

människans behov av tillhörighet och att vara älskad och accepterad, och uppkommer vid 

rädslan att vara oälskad eller icke-accepterad för den en är (Brown, 2015).  

Skam är ett hett ämne i psykologisk forskning idag men var länge ett ämne i 

skymundan. Det har endast studerats utbrett sedan 1980-talet (Gilbert, 1998). I den 

psykologiska forskningen ses skam som en komplex psykologisk mekanism med många olika 

aspekter, och en viktig poäng är att än finns det inte en vedertagen definition (Gilbert, 1998). 

Den forskning som har uppkommit sedan 1980-talet har funnit en stark koppling mellan skam 

och en rad psykopatologiska tillstånd, som till exempel generell ångest (Fergus, Valentiner, 

McGrath, & Jencius, 2010), depression (Andrews et al., 2002; Kim et al., 2011) och 

ätstörning (Grabhor, Stenner, Stangier, Kaufhold, 2006). Den har också resulterat i en rad 

olika teorier om inte bara vad skam är, utan också hur individer hanterar skam och handskas 

med känslan, såsom Browns (2006) Shame Resiliance Theory. Den nuvarande forskningen 

om skam är centrerad kring definitionen av skam och hur man särskiljer skam från liknande 

psykologiska mekanismer, vilka olika typer av skam det finns och vilka handlingsimpulser 

skam leder till.  

Det finns ingen stark konsensus kring vilka olika typer av skam det finns, men 

åtskillnaden mellan trait skam och state skam är relativt etablerad. Indelningen mellan trait 

och state syftar till att kategorisera skam som antingen en egenskap, en benägenhet till att 

känna skam (trait), eller som ett känslomässigt tillstånd (state) (Tangney, 1996). Vidare finns 

det olika teorier om vilka slags handlingsimpulser som skam väcker. Tangney (1996) menar 

att skam för med sig en önskan att dölja sig eller fly. Nathanson (1992) beskriver fyra olika 

strategier som människor använder för att minska skam; förnekande, då man med olika medel 

(till exempel genom droger och alkohol) försöker undvika skam; undandragande, som 

Cullberg Weston (2008) beskriver som beteendemönster där man på olika sätt avlägsnar sig 

själv, som ett sätt att minimera risken för att utsättas för skam. Exempel på beteendemönster 
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som kännetecknar undandragande från skam är blyghet, att gömma sitt autentiska jag bakom 

en social roll man spelar och perfektionism. Nathansons (1992) föreslagna tredje strategi för 

att minska skam är attack mot andra, som Cullberg Weston (2008) exemplifierar som bland 

annat raseriutbrott, misshandel, att anklaga andra och att uttrycka överlägsenhet eller 

arrogans; och den sista strategin är attack mot själv, som syftar på självkritik. (Nathanson, 

1992; Cullberg Weston, 2008). Ett tredje område inom skamforskning är hur man skiljer 

skam från närliggande begrepp såsom skuld och genans (Andrews et al., 2002; Tagney, 

1996).  

Eftersom det inte finns en vedertagen definition av vad skam är det av vikt att 

klargöra vilken definition aktuell studie beaktar. Aktuell studie använder Andrews och 

kollegor (2002) definition av skam, och deras Experience of Shame Scale (ESS). Browns 

(2014) definition av skam utgår från hennes egen forskning (Brown, 2006; Brown, 2014). 

Definitionen som framkom var skam som en intensiv, smärtsam upplevelse som uppstår ur 

övertygelsen att man själv är bristfällig och värdelös. En känsla av att inte tillhöra eller vara 

accepterad utmärker också skam (Brown, 2006). Andrews och kollegor (2002) syftar att 

fånga skam som egenskap, trait skam. Andrews et al (2002) utvecklar teori kring trait skam 

och menar att denna typ av globaliserad skam kan delas in i tre dimensioner: (1) skam över 

den en är som person, (2) skam över ens beteende och (3) skam över sin kropp. En persons 

trait skam är en kombination av dessa tre dimensioner. (Andrews et al., 2002). Vidare 

poängterar Brown (2014) att skam är distinkt från skuld, något som Andrews och kollegor 

(2002) också beaktar. Båda definitioner ser att skam är relaterat till en negativ värdering av 

hela sin person medan skuld relaterar till hur man negativ känsla kopplat till en viss händelse 

eller specifikt beteende. ESS (Andrews et al., 2002), till skillnad från majoriteten av 

skamskalor, inbegriper skiljelinjen mellan skam och skuld, vilket gör den till ett av få 

mätinstrument som är i linje med Browns (2014) syn på skam.  

Tidigare forskning 

Det finns ingen tidigare forskning som undersöker relationen mellan samtliga konstrukt; self-

compassion, autenticitet, dynamiskt mindset, och skam. Vidare finns det få till inga studier 

som har testat Browns (2014) teori om ett helhjärtat liv med kvantitativ metod.  
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Det finns ett flertal studier som undersöker relationen mellan self-compassion och 

skam. Johnson och O’Brien (2013) visar att en intervention med en skrivuppgift som 

använder självmedkännande språk visade en minskning av skam jämfört med 

kontrollgruppen. Gilbert och Proctor (2006) såg att self-compassion var ett effektivt sätt att 

hantera skam. Kelly med kollegor (2009) visade att interventioner som innebär tröstande av 

sig själv ledde till lägre nivåer av skam hos deprimerade individer med akne. Sedighimornani 

(2019), som undersökte relationen mellan self-compassion, mindfulness och skam, fann ett 

negativt samband mellan skam och self-compassion.   

Några studier har undersökt relationen mellan autenticitet och self-compassion. Zhang 

med kollegor (2019) genomförde fem studier i olika länder och fann en positiv relation 

mellan autenticitet och self-compassion. I den studien undersöktes dock state autenticitet och 

inte trait autenticitet, och studien baserades på en kausal hypotes, specifikt om self-

compassion främjar autenticitet. Zhang med kollegor (2019) motiverade studien genom att 

härleda till tidigare studier som funnit att rädslan för att bli negativt bedömd blockerar trait 

autenticitet (Gilliath et al., 2010) och att self-compassion minskar rädslan för att bli negativt 

bedömd (Werner et al., 2012). Relationen mellan self-compassion och autenticitet grundades 

således på teorin om att self-compassion minskar det som blockerar autenticitet. (Zhang et al, 

2019).  

Det finns ingen tidigare forskning som direkt mäter dynamiskt mindset i relation med 

self-compassion. Det finns dock ett antal studier som är relevanta för aktuell studie. Neff med 

kollegor (2004) fann att människor som har mer self-compassion är mindre rädda för att 

misslyckas, vilket stämmer överens med ett dynamiskt mindset. En annan studie visade att 

self-compassion gör individer mer positiva när de stöter på svårigheter när de söker jobb 

(Kreemers et al., 2018). Neff et al. (2005) fann att människor med self-compassion styrdes i 

högre utsträckning av kunskapsmål än prestationsmål, vilket hänvisar till Dwecks (1986) 

tidigare teorier som senare gav upphov till teorin om mindset. Breiners och Chen (2005) fann 

i en studie att self-compassion inger mer motivation till att utvecklas, vilket också kan 

kopplas till dynamiskt mindset. Slutligen fann Miyayawa och kollegor (2019) att människor 

med hög nivå av self-compassion har en så kallad “adaptiv” syn på misslyckande, vilket 

liknar definitionen av misslyckande som Dweck (2017) lyfter att människor med dynamiskt 

mindset har.  
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Syfte 

Self-compassion, autenticitet och dynamiskt mindset är tre huvudsakliga aspekter som kan 

kopplas till att främja ett helhjärtat liv, medan skam är den främsta aspekten som Brown 

(2014) menar hindrar ett helhjärtat liv. I den aktuella studien ämnar vi således studera hur 

autenticitet, skam, och dynamiskt mindset, var för sig och tillsammans, är relaterade till self-

compassion, som av Brown (2015) anses som den mest grundläggande förutsättningen för 

helhjärtat levande. Genom att studera sambanden mellan de ovannämnda och tidigare 

beskrivna aspekterna ämnar aktuellt arbete undersöka om det finns empiriskt stöd för Browns 

(2014, 2015) teori om det helhjärtade livet.  

Hypoteser och frågeställningar  

Övergripande frågeställningen: Hur är autenticitet, dynamiskt mindset och skam, var för sig 

och tillsammans, relaterade till self-compassion?  

Hypotes 1: Det förväntas finnas ett positivt samband mellan autenticitet och self-compassion.  

Hypotes 2: Det förväntas finnas ett positivt samband mellan dynamiskt mindset och self-

compassion.  

Hypotes 3: Det förväntas finnas ett negativt samband mellan skam och self-compassion.  

Hypotes 4: Det förväntas att autenticitet, dynamiskt mindset och skam predicerar self-

compassion.  

Metod  
För att besvara forskningsfrågan har en kvantitativ metod valts ut. Datainsamlingen 

genomfördes med hjälp av en enkätundersökning. Motiveringen till valet av generering av 

data grundade sig på rådande pandemi då svårigheter att rekrytera deltagare och samla in data 

på annat sätt uppkom. Detta då individer råds att stanna hemma samt hålla avstånd. Vidare 

argumenterar Shaughnessy et al (2016) för att en enkätundersökning gör det möjligt att 

generera större mängd data på ett snabbt och effektivt sätt. Korrelationsanalys och multipel 

regressionsanalys genomfördes för att undersöka sambanden mellan de oberoende 

variablerna, autenticitet, dynamiskt mindset och skam, och den beroende variabeln, self-

compassion. 
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Deltagare  

Deltagarna till studien rekryterades genom bekvämlighetsurval. Det enda inklusionskriteriet 

var att deltagarna hade fyllt 18 år. Motiveringen till varför bekvämlighetsurval anses som ett 

lämpligt urval grundar sig bland annat på en tidsbegränsning samt att forskningsfrågan i sig 

inte är formad på så vis att den inte bör begränsas för särskilda grupper, såsom unga kvinnor 

eller personer som arbetar med en specifik inriktning. Sammanlagt genererade enkäten svar 

från 168 deltagare. Av dessa deltagare var 46 (27,4 %) män, 121 (72%) kvinnor och 1 (0,6 %) 

icke-binär person. Deltagarnas åldersspann hade relativt stor spridning. Inom åldern 18-25, 

31 %, inom åldern 25-30, 26,8%, inom åldern 30-40 år, 11,9%, inom åldern 40-50 år, 8,3%, 

inom åldern 50-60 ,16,7 %, inom åldern 60-70 , 3,6 % och personer 70 år och över, 1,8%.  

Instrument 

Enkäten konstruerades med hjälp av fyra skalor. Varje skala utgjorde en egen del i den 

digitala enkäten. Ordningen på skolorna valdes ut med bedömningen att de minst 

reflekterande frågorna var först, detta med argumentet att “värma upp” deltagarnas 

reflekterande. Enkäten inleddes med ett mindre antal bakgrundsfrågor där deltagarna ombads 

ge svar på frågor om , könsidentitet, vilket åldersspann det tillhör  och om begreppet self-

compassion är något som deltagarna tidigare hört talas om. Samtliga konstrukt mättes med 

redan befintliga skalor som översatts till svenska. Beslutet att använda befintliga skalor för att 

mäta konstrukten grundade sig i att säkerställa validiteten. Dock var de svenska skalorna inte 

validitetstestade. Detta innebär att det finns viss risk med validiteten (för vidare diskussion se 

Diskussion) för aktuell studie.   

Self-compassion  

Detta konstrukt mättes med Self-compassion scale – kort version (SCS-SF; Raes et al. (2011) 

vilket är en förkortad version  av Kristin Neffs (2003) ursprungliga skala som innehåller 27 

items. Den förkortade skalan innehar 12 utav dessa items. Skalan översatts till svenska av 

forskare vid Lunds universitet (Maurer et al., 2020). Skalan mäts utifrån 1 “Stämmer inte 

alls” till 5 “stämmer mycket bra”. Items för självkritik är exempelvis  “Jag  hatar de sidor 

hos mig som jag inte tycker om”. Items för vänlighet mot sig själv är exempelvis “Jag 

försöker ha tålamod med mina egna fel och brister”. Items för samhörighet är exempelvis 

“När jag inte räcker till försöker jag tänka att jag inte är ensam om att inte räcka till”. Items 
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för isolering är exempelvis “När jag känner mig nere brukar jag tro att andra människor är 

lyckligare än jag”. Items för medveten närvaro är exempelvis “När något jobbigt händer mig 

försöker jag se på det hela på mer än ett sätt” Items för överidentifikation är exempelvis” 

När jag misslyckas med något som är viktigt för mig känner jag att jag inte duger.” (Reas et 

al., 2011). Skalan visar på en hög Cronbachs alfa på 0.86 och korrelerar högt med den längre 

versionen r=0.98 (Raes et al., 2011). I skalan inkluderas ett antal delskalor med tillhörande 

frågor. I den aktuella studien används enbart totalpoäng och  skalan har god intern konsistens 

med Cronbachs alfa på 0.82. 

Autenticitet  

Autenticitet mäts med hjälp av Authenticity scale, som är baserad på  Person-Centered Model 

of Authenticity (Wood et al., 2008). Skalan är uppbyggd av tolv frågor och mäter tre aspekter 

av autenticitet; self-alienation, authentic living och accepting external influence. Skalan som 

används för denna studie är översatt till svenska av Vainio och Daukantaite (2016). Den 

svenska översättningen skapades i en back-translation process (Sousa & Rojjansrirat, 2011). 

Exempel på sub-skalornas frågor är följande: self alienation  “Det känns inte som jag har 

kontakt med mitt sanna jag”, authentic living “ Jag lever enligt mina värderingar och 

övertygelser”, accepting external influence “ andra människor påverkar mig mycket”. Svaren 

ges på en sjugradig skala från: 1 = “instämmer absolut inte” till 7 =“instämmer helt”. 

Skalan har visat på god intern konsistens med Cronbachs  alfa 0.69 för  authentic living, 0.78 

för accepting external influence och 0.78 för self-alienation.  (Wood, et al 2008). I denna 

uppsats används enbart totalpoäng. Den uppmätta interna konsistensen för hela skalan i denna 

undersökning var 0.82. 

Dynamiskt mindset  

Dynamiskt mindset (Growth mindset) mättes med hjälp av skalan Growth mindset scale 

(Dweck, 2006). Skalan är översatt till svenska av forskare vid Lunds Universitet (Maurer, 

Daukantaité & Hoff, 2020). Skalan översattes i en back-translation process (Sousa & 

Rojjanasrirat 2011). Skalan är skapad för att mäta huruvida individer ser på förmågor och 

personliga egenskaper, om den är formbar och därmed går att utveckla vilket Dweck kallar 

för ett dynamiskt mindset eller om förmågor och personliga egenskaper är något biologiskt 

som människan inte kan påverka vilket benämns som ett statiskt mindset. Skalan består av 

åtta items och svaren anges på en femgradig skala där 1 = “håller inte alls med” och 5 = 
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“håller med helt och hållet”. De frågor som knyter ann till ett statiskt mindset är exempelvis 

följande: Din intelligens är något basalt hos dig som person som du inte kan ändra så mycket 

på. Frågor tillhörande dynamiskt mindset är exempelvis: Det spelar ingen roll vilken person 

du är, du kan alltid ändra det radikalt. Höga poäng antyder ett dynamiskt mindset och låga 

poäng visar på ett mer statiskt mindset (Dweck, 2017). Intern reliabilitet (Cronbachs alfa) var 

0.93 för Growth mindset-skalan i en tidigare studie (Midkliff et al., 2017), vilket anses vara 

bra. I den aktuella uppsatsen, visar skalan god intern konsistens med Cronbachs alfa på 0.85. 

Skam  

Detta konstrukt mäts med skalan Experience of Shame Scale- ESS (Andrews et al., 2002). 

Den svenska översättningen av skalan som använts till denna studie skapades av Eliasson 

(2015). Självskattningsformuläret innefattar 25 items som alla mäter olika dimensioner av 

trait skam. De är beteendemässig skam (skam som relateras till handling och beteende),  

karaktärsskam (skam kopplat till personlighet) och slutligen kroppslig skam (skam kopplad 

till fysiska attribut). Varje item skattas på en skala mellan 1 = “aldrig” till 4 = “ofta”.  Ju 

högre poäng desto starkare och mer frekvent känsla av skam. Skalan har visat på  hög intern 

konsistens, Cronbachs α =0.92, samt en god test-retest reliabilitet (r = 0.83) över en period på 

11 veckor. Delskalornas alphavärden ligger mellan 0.86 och 0.90 (Andrews et al., 2002). För 

det aktuella arbetet, visar skalan god intern konsistens med Cronbachs alfa på 0.95.  

Procedur  

Enkäten skapades genom det digitala verktyget Google Formulär. Insamlingen av data 

genomfördes via både privata Facebook-sidor samt olika Facebook-grupper där författarna 

till aktuell studie var medlemmar, bland annat programgrupper och diverse kursgrupper. Att 

svara på enkäten tog cirka 15 minuter. Som tidigare beskrivits, ansågs enkätundersökning 

vara det mest lämpliga tillvägagångssättet på grund av rådande omständigheter med 

covid-19. 
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Dataanalys  

Datan analyserades med hjälp av Jamovi version 1.2.27.0. En korrelationsanalys 

genomfördes för att testa hypoteser 1-3, dvs hur autenticitet, dynamiskt mindset och skam, 

var för sig, är relaterade till self-compassion. Vidare genomfördes en multipel 

regressionsanalys för att testa hypotes 4, det vill säga,  om de tre oberoende variablerna 

tillsammans predicerade self-compassion. Innan analyserna genomfördes skedde en 

granskning om villkoren för korrelationsanalys och multipel regressionsanalys uppfylldes. 

Granskning av punktdiagram visar linjära samband mellan variablerna. Skewness och 

kurtosis  överstiger inte ± 1 på samtliga skalor och det indikerar approximativ 

normalfördelning av data  (Navarro & Foxcroft, 2018). Vid granskning av boxplots 

(låddiagram) påvisades det ett antal items med extremvärden, men efter övervägande och 

granskning av Cook’s Distance värde, som låg på 0.06 och indikerade att det inte finns  

extremvärden med hög påverkan, ansågs extremvärdena som legitim data och blev därför inte 

transformerade eller borttagna (Navarro & Foxcroft, 2018). Granskning av QQ-plot indikerar 

att residualerna är  normalfördelade. (Navarro & Foxcroft, 2018). Multikolinjäritetstesten 

visar på acceptabla VIF (alla värden är lägre än 5)  och Tolerans-värden (alla värden är högre 

än 0.2), vilket tyder att det inte förekommer  multikolinjäritet. Även villkoret för 

homoscedasticitet uppfylls efter granskningen av  punktdiagrammet (Navarro & Foxcroft, 

2018). Analysen påvisar även inget intern bortfall.  

Forskningsetiska principer 

Studien har genomförts med grund i Etikprövingsmyndighetens riktlinjer  (https://

etikprovningsmyndigheten.se/for-forskare/vad-sager-lagen/ ). I inledningen av 

enkätundersökningen inkluderades information där en beskrivning av bakgrunden till studien 

presenterades, samt tydlig information om åldersgräns på 18 år. Vidare informerades de 

medverkande om att det var frivilligt att delta samt att de när som helst fick avbryta enkäten 

utan vidare anledning. Det beskrevs även att datan som samlades in inte kunde  härledas till 

någon specifik person, detta dels för att det inte är syftet med undersökningen men också för 

att skydda deltagarnas identitet. För att inte riskera att personernas svar enbart går i linje med 

syftet för studien, så kallat demand characteristics (McCambridge et al., 2012), så togs 
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beslutet att utelämna vissa dela, såsom specifika hypoteser och frågeställning i inledningen 

till enkätundersökningen. 

Resultat 

Deskriptiv statistik. 

 I Tabell 1 redovisas medelvärde, standardavvikelse och Cronbachs alfa för samtliga skalor. 

Korrelationsanalys  

Med hjälp av Pearsons  korrelationskoefficient genomfördes en korrelationsanalys på 

samtliga variabler. Korrelationsmatrisen (se tabell 1) visar på starkt negativt samband mellan 
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skam och self-compassion, r = -0.628, p <.001, och en starkt positivt samband  mellan 

autenticitet och self-compassion, r = 0.506, p <.001. Slutligen visar resultatet ett svagt, dock 

signifikant, samband mellan dynamiskt mindset och self-compassion, r = 0.168, p <.029.  

Resultaten stödjer hypoteser 1-3. 

Multipel regressionsanalys 

Multipel regressionsanalys genomfördes för att vidare undersöka huruvida skam, autenticitet 

och dynamiskt mindset tillsammans predicerar self-compassion signifikant. Resultatet (se 

tabell 3) visar att de tre variablerna tillsammans är signifikant relaterade till self-compassion, 

F(3,164)= 41.8, p <.001, och förklarar 43.3% av varians i self-compassion, vilket ger stöd åt 

hypotes 4. När de tre variablerna testades tillsammans, predicerade skam (b=-.261, p= <.001) 

och autenticitet (b=.1719, p = .004) self-compassion signifikant, medan dynamiskt mindset 

var inte en signifikant prediktor av self-compassion (b = 0.08, p = .296). 

Tabell 2. Korrelationsmatris 

Variabler     1.  2. 3. 4.

1.Growth Mindset - -

2.ESS -0.117 - -   

3.SCS-SF 0.168* -0.628*** - -  

4.Authenticity 0.218*** -0.556*** 0.506*** - -

Not. ESS = Experience of shame scale, SCS-SF = Self compassion scale - Short form.   

*p < .05, ***p < .001 
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Diskussion 
Syftet med aktuell studie var att empiriskt testa Browns (2015) teori om ett helhjärtat liv 

genom att undersöka relationen mellan self-compassion och autenticitet, dynamiskt mindset 

och skam. Vi testade fyra hypoteser. De tre första hypoteserna testade hur de tre aspekter av 

ett helhjärtat liv - autenticitet, dynamiskt mindset och skam – var för sig är relaterade till self-

compassion. Studiens fjärde forskningshypotes undersökte om de tre aspekterna tillsammans 

predicerade self-compassion. Det finns få till inga befintliga studier som kombinerar samtliga 

konstrukt i samma kvantitativa studie, och få till inga befintliga studier som empiriskt testar 

teorin om ett helhjärtat liv med kvantitativa mätinstrument.  

Separata korrelationer mellan autenticitet, dynamiskt mindset, skam och self-

compassion 

Studien fann ett positivt och starkt samband mellan autenticitet och self-compassion i linje 

med studiens första forskningshypotes. Detta resultat tyder på att människor med högre grad 

av autenticitet är mer benägna till self-compassion. Resultatet är i linje med den tidigare 

studien som fann att self-compassion främjar autenticitet (Zhang et al., 2019). 

  Studien fann ett positivt och signifikant men svagt samband mellan dynamiskt 

mindset och self-compassion. Detta stödjer den andra forskningshypotesen. Det svaga 

sambandet är dock ett överraskande resultat som kan hävdas går emot tidigare forskning som 

Tabell 3. Multipel Regressionsanalys  

Model Coefficient Self-
compassion

Predictor Estimate SE t p

Intercept 43.02 5.19 8.28 < .001

Skam -0.26 0.04 -7.10 < .001

Authenticity 0.17 0.06 2.96 0.004

Growth Mindset 0.08 0.08 1.05 0.296
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till exempel fann att self-compassion leder till mindre rädsla för misslyckande (Neff et al., 

2004) och mer motivation till utveckling (Breiners & Chen, 2005). Detta resultat kan bero på 

Growth Mindset Scale, mätinstrumentet som har utvecklats för att mäta dynamiskt mindset 

(Dweck, 2006). Skalans items rör endast attityder till förändring av ens egna intelligens och 

personliga egenskaper (Dweck, 2006). Det kan argumenteras för att skalan därmed inte ger 

en fullständig bild av dynamiskt mindset, som enligt Dweck (2017) grundar sig i attityd till 

förändring av förmågor men innefattar betydligt mer; till exempel mindre rädsla för 

misslyckande, motståndskraft, lägre grader av perfektionism och en lägre benägenhet att 

identifiera med prestationer (Dweck, 2017). Om skalan som mätte dynamiskt mindset i 

aktuell studie hade innehållit fler items som berörde mer aspekter av vad dynamiskt mindset 

innefattar, finns det en möjlighet att det funnits ett starkare samband med self-compassion. 

 Med det sagt finns det, med utgångspunkt av resultatet av aktuell studie, en anledning 

att diskutera om det finns en skillnad mellan dynamiskt mindset och de övriga variablerna. 

En kan argumentera att dynamiskt mindset i större utsträckning handlar om förhållningssätt 

till personlighet, förmågor och relationer medan self-compassion, autenticitet och skam 

istället inbegriper vad man kan kalla en emotionell relation till självet. Om man inkluderar 

Browns (2015) teori i resonemanget kan man överväga om ett helhjärtat liv i större 

utsträckning beror på olika aspekter av den emotionella relationen till en själv än 

förhållningssätt till mer externa faktorer av självet, som förmågor och personlighet. Att 

korrelationsanalysen i aktuell studie inte visar ett statistiskt signifikant samband mellan 

dynamiskt mindset och skam stärker detta resonemanget, eftersom skam enligt Browns 

(2015) teori har en stark negativ koppling till ett helhjärtat liv, 

En annan möjlig förklaring är att dynamiskt mindset helt enkelt inte var ett tillräckligt 

väl matchat konstrukt med Browns teorier. Dynamiskt mindset kopplades till ett helhjärtat liv 

genom flera av de teman som Brown (2015) diskuterade och inte endast ett, som med övriga 

variabler. Browns (2015) syn på mindset kanske helt enkel inte stämmer väl överens med 

Dwecks (2017) definition. 

Det är dock viktigt att poängtera att det endast var sambandet mellan dynamiskt 

mindset och skam som inte var signifikant. Relationen mellan dynamiskt mindset som en del 

av ett helhjärtat liv verkar därmed finnas, men vara mer invecklat än andra konstrukt. På 

grund av att tidigare forskning exempelvis har funnit en relation mellan self-compassion och 
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aspekter av dynamiskt mindset (Breiners & Chen, 2005; Miyayawa et al., 2019: Neff et al., 

2004, 2005) finns det belägg att framtida forskning undersöker relationen mellan dynamiskt 

mindset och self-compassion mer djupgående, samt att utveckla Growth Mindset Scale så att 

den inbegriper mer av de aspekter som Dweck (2017) lyfter som dynamiskt mindset.  

 Som förväntat fann aktuell studie ett starkt negativt samband mellan self-compassion 

och skam i linje med studiens tredje forskningshypotes. Resultaten tyder därmed på att 

människor med högre benägenhet till trait skam har lägre nivåer av self-compassion. 

Resultatet stämmer överens med tidigare forskning som funnit en negativ relation mellan 

skam och self-compassion (Johnson &O’Brien, 2013; Gilbert & Proctor, 2006;, Kelly et al., 

2012;, Sedighmimornani, 2019).  

 Resultaten visar, som tidigare nämnt, att samtliga variabler, förutom skam och 

dynamiskt mindset, har ett statistiskt signifikant samband med varandra. Anledningar bakom 

sambanden går att diskuteras. Till exempel när det gäller de starka sambanden mellan self-

compassion, autenticitet och skam, kan en tänka sig beror på att människor med högre grader 

av self-compassion också har större benägenhet till att vara mer genuint dem själva utan 

behovet att dölja vem de är. Därmed kan det innebära att de är mer autentiska och har mindre 

skam. Det kan också vara så att sambandet som återfinns mellan self-compassion, autenticitet 

och dynamiskt mindset sker på grund av att self-compassion leder till en känsla av 

inneboende värde. Detta kanske innebär att man inte identifierar med ens prestationer och 

därmed har ett mer dynamiskt mindset, och inte heller känner ett behov att socialt prestera  

och därmed har högre grad av autenticitet.  

 Det går också att hävda att sambandet mellan self-compassion och övriga variabler 

ger stöd åt Browns (2015) teori, eftersom den menar att en människa som lever helhjärtat är 

en person som har högre nivåer av self-compassion. Om en person med self-compassion 

samtidigt har högre nivåer av autenticitet och dynamiskt mindset, och lägre nivåer av skam, 

stärker detta teorin. Eftersom detta är i stor utsträckning ett outforskat forskningsområde 

krävs mer forskning innan det går att fastställa något, men aktuell studie kan vara ett underlag 

till framtida forskning.  
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Det sammanvägda sambandet mellan autenticitet, dynamiskt mindset, skam och 

autenticitet  

Den multipla regressionsanalysen fann att de tre aspekterna tillsammans predicerade en stor 

del av varians i self-compassion men att enbart två av dem var signifikanta prediktorer. 

Den multipla regressionsanalysen fann att autenticitet var en signifikant, positiv prediktor av 

self-compassion. Den fann också att skam var en signifikant, negativ prediktor av self-

compassion, samt att skam var den starkaste prediktorn till self-compassion. Dynamiskt 

mindset uppnådde inte statistisk signifikans som en prediktor av self-compassion i 

regressionsmodellen. Då sambandet var svagt var dynamiskt mindset inte en signifikant 

prediktor när sambandet mättes tillsammans med autenticitet och skam, som hade högre 

signifikans. 

Begränsningar 

Det finns ett antal begränsningar med studien. Begränsningarna är bland annat på grund av 

beslutet om bekvämlighetsurval, då ett sådant urval minskar möjligheten att generalisera 

resultaten. Detta på grund utav att ett bekvämlighetsurval inte är representativt. Ytterligare  

en begränsning var fördelningen av enkätsvar mellan kvinnor (N = 121) och män (N = 46). 

Även detta minskar undersökningens generaliserbarhet. Däremot var åldersspannet väl 

fördelat vilket stärker studien representativitet något.  

Som tidigare nämnt så togs beslutet att använda svenska skalor till arbetet, detta delvis 

med grund i att författaren till den aktuella uppsatsen är svenskar. Vidare ansågs det att 

skapandet av frågeformuläret med engelska skolor möjligen kunde innebära en risk då 

osäkerheten kring om deltagarna (vi ämnade att samla data bland svenskar) förstått 

innebörden i frågorna kunde uppkomma , och därmed kanske inte sanningsenliga svar, vilket 

hade gett missvisande resultat. Det kan dock diskuteras om det hade varit till större fördel att 

använda skalorna på dess ursprungliga språk då alla skalor är validitetsprövade på engelska 

men inte på svenska.  

Ett annat val som kan ses som en begränsning till aktuellt arbete är att enkäten inte 

innehöll några kontrollfrågor. Detta kan vara negativt då det inte går att kontrollera för och 

utesluta deltagare som inte tog sig tid att läsa frågorna noggrant innan de gav svar. Risken 

finns att personen som kunde ha  svarat fel på kontrollfrågorna möjligen tolkade just dessa 
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frågor fel men svarade sanningsenligt på resterande frågor. Efter övervägande uteslöts 

därmed kontrollfrågor i detta arbete.  

Slutligen kan en generell begränsning av aktuell studie vara att teoribakgrunden för 

studien kommer från kvalitativ forskning. Man kan resonera om det finns belägg att basera en 

kvantitativ studie på en tämligen “mjuk” teori. Anledningen till valet av teoribakgrund är 

baserat på en vilja att skapa psykologisk kunskap med hög grad av tillämpbarhet, grundad i 

positiv psykologi, samt att bygga broar mellan kvantitativ och kvalitativ forskning och 

forskning i olika vetenskapsdiscipliner. Med en sådan bakgrund rör sig aktuell studie i nyare 

forskningsområden och kan vara den första av sitt slag, vilket alltid för med sig 

begränsningar, men som inte författarna till aktuell studie ansåg hindrade ett väl genomfört 

kvantitativt arbete som genererade intressant resultat.  

Framtida forskning & implikationer 

Vi är av den personliga hållningen att ett stort fokus i psykologisk forskning bör vara att den 

kunskap som genereras kan bidra till att stärka gemene mans mentala välbefinnande, i linje 

med det övergripande perspektivet inom positiv psykologi. Syftet med aktuell studie var att i 

så stor utsträckning som möjligt befrämja tillämpbarhet av psykologisk kunskap, vilket också 

motiverade valen av konstrukt som undersöktes. Med detta perspektiv i åtanke finns det 

starka belägg att i framtida forskning fortsätta undersöka self-compassion och dess relation 

till andra konstrukt, samt att få en mer djupgående empirisk förståelse över Browns (2015) 

teori om ett helhjärtat liv. Människan har alltid varit intresserad över hur vi kan leva för att 

frodas och vara nöjda och lyckliga, och detta är ett ämne som är av vikt inte bara i psykologi 

utan i vetenskapsområden som filosofi och sociologi också. Även om Brown (2015) inte är 

verksam inom psykologi, och inte använder sig av kvantitativ metod, så har hennes forskning 

visat att människor som lever helhjärtat är lyckligare. Genom att empiriskt undersöka hennes 

teori har aktuell studie frambringat intressanta resultat som kan belysa vägen för framtida 

forskning. Därmed anser författarna till aktuell studie att det är viktigt att framtida forskning i 

större utsträckning försöker bygga broar till andra discipliner såsom socialarbete, sociologi 

och filosofi.  

Mer konkreta förslag på framtida forskning är att undersöka fler aspekter av det 

helhjärtat livet, att vidareutveckla kvantitativa begrepp som matchar Browns (2015) egna 
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definitioner och skapa alternativt anpassa mätinstrument för dessa. Vidare vore det av intresse 

att undersöka det helhjärtade livet, inte endast med hjälp av kvantitativa studier utan även i 

interventionsstudier och med andra experimentella studier. Det vore intressant att undersöka 

kausala samband mellan variablerna genom experimentella eller longitudinella studier, samt 

att undersöka hur de olika aspekterna av ett helhjärtat liv kan främjas i uppfostran, i 

psykiatrisk vård och i samhället i stort, till exempel på skolor och arbetsplatser.  

Det är av intresse att fortsätta undersöka self-compassion, autenticitet, skam och 

dynamiskt mindset, då samtliga variabler är nya och ännu inte väl undersökta. Exempelvis, 

vore det intressant att vidare undersöka self-compassion och dynamiskt mindset i andra urval 

och hur kunskapen om sambandet mellan self-compassion och skam kan tillämpas, till 

exempel i kliniskt arbete och i barnuppfostran. Då det än inte råder konsensus om vad skam 

och autenticitet är, så borde en unifiering av de olika definitionerna ske så att konstrukten blir 

tydliga och kan därmed tydligare mätas.  

Slutsats 

Aktuell studie fann ett starkt positivt samband mellan self-compassion och autenticitet, samt 

ett starkt negativt samband mellan self-compassion och skam. Dessa resultat tyder på att 

individer som har högre nivåer av self-compassion också är mer autentiska och känner 

mindre skam. Resultatet är betydelsefullt i den mening att den bidrar till att utöka förståelsen 

för self-compassion, ett psykologiskt konstrukt som i stor utsträckning verkar hänga ihop 

med högre grader av psykiskt välbefinnande och lägre nivåer av psykisk ohälsa som stress, 

ångest och depression. Den belyser även konstrukt som möjligtvis har ett mer invecklat 

samband till self-compassion, specifikt dynamiskt mindset, då studien endast fann ett mycket 

svagt samband mellan self-compassion och dynamiskt mindset, vilket var ett överraskande 

resultat. Den ger också kvantitativt stöd för Browns (2015) teori om ett helhjärtat liv, vilket 

ger belägg för fortsatt undersökning av teorin. 
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