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Populära psykomyter
(se bl. a. Lilienfeld och kollegor, 2010)







De flesta människor använder bara ca 10% av
sin hjärnkapacitet
Betydelsen av höger och vänster hjärnhalva
Män är från Mars, kvinnor från Venus
Spela Mozart för barn höjer intelligensen
Låg självkänsla roten till de flesta problem, höjd
självkänsla är lätt och löser allt

Vikten av självkänsla i samhället


California Task Force to Promote SelfEsteem and Personal and Social
Responsibility, (1990).
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Självkänsla:
Mellan poppsykologi och
vetenskap…

The social importance of
self-esteem
”many, if not most, of the major
problems plaguing society have
roots in the low self-esteem of
many of the people who make up
the society”
(The Social Importance of Self-Esteem, 1989)

Problem med populärpsykologiska
lösningar på låg självkänsla







Bygger på egen erfarenhet, ej på forskning, går
därmed inte att generalisera till allmänna
metoder
Inte kritiskt utvärderad, seriöst dokumenterad,
inget kritiskt perspektiv
Stämmer inte med resultat /studier från
forskningen, i bästa fall kraftiga förenklingar
Inte teoretisk motiverade, bygger inte på de
teorier i forskningen som har (starkast) stöd
Tillfälliga/kortsiktiga lösningar. Distraherar från
det som kan hjälpa. Som att blåsa i luft i en
söndrig cykelslang utan att laga hålet först.

Självkänsla (SK)
i populärpsykologi vs. forskning
Populärpsykologi
SK lättillgängligt, enkelt
att förstå och definiera
 Många människor har låg
SK, vi lever i en epidemi
av låg SK
 SK separat från
självförtroende &
kompetens, kan höja SK
utan att ta hänsyn till
kompetens


Forskning
SK komplext, svårt att
definiera
 De flesta människor har
ganska hög SK, positiv
syn på sig själva
 SK nära sammankopplat
med självförtroende &
kompetens, ffa inom
områden som är viktiga
för oss
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Självkänsla (SK)
i populärpsykologi vs. forskning
Populärpsykologi









Hög SK alltid positivt
Hög självkänsla leder till
bättre prestation,
framgång & hälsa
SK kan höjas via enkla
självhjälpsmetoder,
samma lösning för alla
Egen erfarenhet viktigast
för att förstå SK,
”coachen” i centrum
Jakten på högre SK bra,
något att sträva efter

Forskning









Hög SK kan vara negativt
Hög SK en konsekvens av
prestation, framgång &
hälsa
Det finns inga enkla
lösningar, genvägar, ffa
inga som passar alla
Systematisk forskning
viktigast, kunskapen i
centrum
Jakten på högre SK
långsiktigt skadlig

Affirmationer:
Peppande eller pressande?
Positiva affirmationer vanligt
rekommenderade i självhjälpsböcker
 Ex, ”Jag är älskad”, ”Jag är modig, klok
och hur härlig som helst”, ”Jag är en bra
vän”
 Genom att upprepa fraserna tillräckligt
många gånger ska man kunna övertyga
hjärnan om dess sanning
 Men funkar sådan love-bombing för alla?


Kostnader när självkänsla blir målet
(Crocker, 2002; Crocker & Park, 2004)








undviker eller struntar i information om sina
svagheter eller tillkortakommande, försämrade
möjligheter till inlärning & kompetensökning
mindre uppmärksamhet över till andras behov,
problem i sociala relationer
svarar på hot mot självkänslan med negativt
socialt beteende, aggressivitet, undvikande
är mindre självbestämmande, upplever mindre
kontroll, styrs av uppmärksamhetsbehov
ökad risk för försämrad fysisk och psykisk
hälsa, p.g.a. ökad sårbarhet för stress, ångest
& depression

Wood, Perunovic
& Lee, 2009,
Psychological
Science

• Självkänsla och humör mättes hos 68 studenter
• De fick sedan skriva ned sina tankar och känslor
under 4 min
• En grupp skulle var 15e sekund upprepa för sig
själva: ”Jag är en älskvärd person”, dvs en positiv
affirmation
• Humör och självkänsla mättes efter hos båda
grupperna
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Populärpsykologins sätt att höja
självkänslan

Personer med hög självkänsla mådde
bättre av affirmationer, MEN…
personer med låg självkänsla mådde
sämre av affirmationerna.

X

Slutsats: Affirmationerna slog bakut för
de som behövde dem bäst.
Varför?

Y
-Affirmationerna klingar falskt, triggar
motsatta tankar
-Sätter fokus på/ blir mer påmind om
sina egna svagheter

+
Självkänsla
+ +

Z
Försöker höja självkänsla direkt utan att ta hänsyn till
de faktorer som bygger upp den (x,y,z). Strategin: att
höja självkänslan genom att höja självkänslan…

Forskningens sätt att höja
självkänslan
+
X
+
Y

+ +
Självkänsla

Erikson, 2004, Psykologtidningen

+

+
Z
Försöker stärka självkänslan indirekt genom att
först stärka/påverka de faktorer som bygger upp
självkänslan (x,y,z)…

”…träsket är djupt, stort och söligt”
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Behövs kartor och kompass för
att hitta i träsket

Vad är självet?
Själv-begrepp, själv-bild, självuppfattning, självkänsla, självvärde, självpresentation; dvs eller myller av begrepp
 Skillnad på beskrivning av själv (”vem är
jag” och värdering av själv (”hur bra är
jag”
 Globala vs. domän-specifika utvärderingar
av självet
 Självet multidimensionellt & hierarkiskt


Självets struktur
(Shavelson et al., 1976)
GLOBALT
SJÄLV

Akademiskt
själv

Socialt
själv

Emotionellt
själv

Tidig
barndom
(ca 4-7)

Sen
barndom
(ca 8-12)

Tonår

Studenttiden

Ung vuxenmedelålder

Äldre

Kognitiv
kompetens

Kompetens
skolan

Kompetens
skolan

Kompetens skolan,
intellektuell förmåga,
kreativitet

Intelligens

Kognitiv
förmåga

Fysisk
kompetens

Idrottslig/fysisk
Kompetens

Idrottslig/fysisk
kompetens

Idrottslig/fysisk
kompetens

Idrottslig/ fysisk
kompetens

?!

Utseende

Utseende

Utseende

Utseende

Utseende

Utseende

Acceptans
Kompisar

Acceptans
kompisar

Acceptans kompisar,
vänskap, romantiska
relationer

Acceptans kompisar,
vänskap relationer
(romantiska/ med
föräldrar)

Social förmåga,
nära vänskapsband,
intima relationer

Relationer
vänner & familj

Uppförande

Uppförande

Uppförande/moral

Moral
Humor

Moral, humor,
omhändertagande, ta
hand om hushållet,
försörjning

Moral,
omhändertagan
de, ta hand om
hushållet,
försörjning

Kompetens
i jobbet

Kompetens
i jobbet

Kompetens
i jobbet

Kompetens i
jobbet

Fysiskt
själv

Hälsostatus,
fritid
Fritid
Livstillfredställelse
Generell
självkänsla

Generell
självkänsla

Generell
självkänsla

Generell
självkänsla

Generell
självkänsla

Fritt översatt efter Harter, 1999
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Är hög självkänsla alltid positivt
och något att sträva efter?

Ett alternativ till att undvika och
ersätta negativa tankar med
positiva…acceptera dem men
distansera sig…låt radion skvala
på…tankar inte sanningar

Alternativ till självkänsla?

Självmedkänsla
(Neff, 2003, 2011)

Self-kindness- lindra, stödja och hjälpa sig själv
 Common humanity- upplevelse av att vara


delaktig i mänsklig gemenskap där vi alla upplever
smärta, motgång och lidande



Mindfulness-

förmåga att uppleva och vara
närvarande i den egna upplevelsen av smärta och
lidande
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Självmedkänslans
grundinställning
Svårigheter ingår i livet, motgångar är
något som drabbar alla och hårdhet mot
sig själv är meningslöst
 ”Stå på sin egen sida” då man har jobbigt.
Vara sin egen allierade


Självkänsla vs. självmedkänsla
(Bergsten, 2013)


Självkänsla

Uppleva och framhäva
styrkor
 Jämförande, hur vi skiljer
oss från andra


Innehåller inslag av
värdering, bättre-sämre
 Aktiverar
utforskarsystemet


Självkänsla vs. självmedkänsla
(Neff & Vonk, 2009)



Självmedkänsla

Aktiveras vid motgång
och misslyckande
 Upplevelsen av det
gemensamma i
svårigheterna att leva och
vara människa
 Icke-värderande, ickejämförande
 Aktiverar
trygghetssystemet


”For the majority of outcomes, however, selfesteem offered no benefits whatsoever over and
above those attributable to self-compassion”
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Forskning om självmedkänsla
(SMK)

Självmedkänsla i klinisk praktik

Högre SMK samband med mindre mental
ohälsa/psykopatologi (Barnard & Curry, 2011)
 Stark länk mellan SMK och lägre grad av
depression, ångest och stress över 20 studier


(MacBeth & Gumley, 2012)



SMK verkar kunna stärka moståndskraft genom
att påverka personers reaktioner på negativa
händelser (Leary et al., 2007)
Germer & Neff, 2013, Journal of Clinical Psychology

Övning i självmedkänsla
(www.self-compassion.org/)



Hur skulle du behandla en vän?



Ta fram papper och penna och svara på följande frågor:
Fundera på tillfällen när en nära vän tycker riktigt illa om sig själv
eller verkligen kämpar med något. Hur skulle du reagera/hjälpa din
vän om du gjorde det på bästa möjliga sätt? Skriv ned vad du gör
och säger, och notera tonen du använder när du pratar med
honom/henne
Fundera nu på tillfällen när du tycker illa om dig själv eller kämpar
med något. Hur reagerar du mot dig själv i dessa situationer? Skriv
ned vad du oftast gör och säger och vilken ton du har mot dig själv
Märkte du skillnaden i de två exemplen ovan? Varför behandlar du
dig själv annorlunda jämfört med andra?
Skriv ned vad du tror skulle förändras om du skulle börja behandla
dig själv som du behandlar nära vänner när du kämpar med något

-

-

-

Olika krafter drar självkänslan åt
olika håll. Å ena sidan…

Varför? För att det är adaptivt, negativ info mer informativt?
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Å andra sidan…Positiva illusioner:
(Taylor & Brown, 1988)

De flesta människor:
a) har en något positivt förvrängd bild av sig
själva
b) tror att de har större kontroll över
situationer i deras liv än vad de har
c) har en orealistisk optimism gällande sin
framtid


Centrala teorier & modeller om
självkänsla
James & Cooley/Mead viktiga för moderna
teorier om självkänsla
 James: framgång i förhållande till vad som är
viktigt påverkar självkänslan
 Cooley & Mead: ursprunget till självkänslan är
social till sin karaktär, självet en social
konstruktion, vi speglar oss i andra
(spegeljaget), generaliserande andre (summan
av andras åsikter om oss) viktig

Egenskaper hos människor med låg
självkänsla
(Brown, 1993; Fox, 1997; Harter, 1993, 1996)

Neutrala, snarare än negativa, i
självkänsla. Mindre sannolika att tillskriva
starka positiva eller förkasta negativa
egenskaper om sig själva
 Mindre tydlig självkunskap,
osäkra/förvirrade kring sitt självbegrepp.
Mer påverkbara av yttre stimuli, sårbara
under hot.
 Enklare självstruktur, färre möjligheter att
hänga upp självet på andra domäner


Vad bygger upp självkänslan?
Kompetens och betydelse (James, 1890)
Övergripande
självkänsla



Upplevd
kompetens

Upplevd
betydelse

Självkänsla= framgång / ambition
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Självkänsla, kompetens och
betydelse (Harter, 1999)

James´ väg till positivare
självkänsla
Minska diskrepansen mellan upplevd
kompetens och upplevd betydelse genom:
a) öka upplevd kompetens ( t ex genom
motion & idrott), b) minska
betydelsen/ambitionen inom domänen
 Problem med b) då vissa domäner är
svåra att ”discounta”, anses vara viktiga
av själv och signifikanta andra, t ex
utseende, idrottskompetens


Profil A: Hög överensstämmelse mellan
kompetens och betydelse och hög
självkänsla. Kompetensen matchar
betydelsen

Profil B: Stor skillnad (diskrepans)
mellan kompetens (låg) och betydelse
(hög) och lägre självkänsla.
Kompetensen matchar inte betydelsen

Prestationsbaserad självkänsla
eller inte?

Den social jämförelsens
förbannelse: Stor fisk i liten pöl?
Kalle

Pelle

Johan
Psykologtidningen
12/2008 och 1/2009
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Dwecks self-theories

Tankesätt fixerat

(se Dweck, 2000, 2006)



Helpless vs mastery perspektiv på misslyckande
Vissa barn försöker igen fast de misslyckas
medan andra ger upp. Varför?
 Beror på vilken uppfattning/synsätt man har av
begrepp som förmåga/intelligens, vilket ”mindset” man har
 Vissa ser förmåga/intelligens som något medfött
och stabilt (”entity/fixed)”), dvs antingen har
man det eller inte
 Andra har uppfattningen att intelligens och
förmåga kan påverkas genom ansträngning
(”incremental/growth”)



Tankesätt tillväxt/utveckling


a)
b)
c)
d)
e)



Utgångspunkt: Intelligens/förmåga kan
utvecklas/förändras
Leder till ett behov att vilja lära sig och
växa/utvecklas och en tendens att:


a)
b)
c)
d)
e)



Utgångspunkt: Intelligens/förmåga är statiskt!
Leder till ett behov att verka smart/duktig och
en tendens att:
undvika utmaningar, välja lätta vägen
bli defensiv eller lätt ge upp vid motstånd
Se ansträngning som meningslöst eller tecken på att man inte är
smart/duktig
ignorera relevant negativ kritik
Känna sig hotad av andras framgång

Resultat: Risk att man tidigt når sin topp och
därefter stagnerar/”platåar”, når inte sin fulla
potential!

Effekten av self-theories i
praktiken

söka utmaningar, se dem som en möjlighet att lära sig
Inte ge upp vid motgång, försöka igen
se ansträngning som vägen till utveckling och bemästring
ta till sig och lära sig från kritik
hitta saker att lära sig från och inspireras ifrån andras framgång

Resultat: Högre sannolikhet att man når sin
fulla potential och inte stannar i sin utveckling
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Vägar till en sundare självkänsla:

Grova kompasser i en snårig terräng…









Sluta jaga, eller inte börja jaga, SK
Inse att det inte finns några enkla lösningar eller
genvägar. Förändring tar tid
Släpp ego-fokus på det egna självet, ägna sig åt andras
behov, stärk sociala relationer, identifiera mål som
handlar om något större än en själv
Var realistisk, inse begränsningar, blås inte upp några
luftslott, hitta balans mellan kompetens och betydelse
Regelbunden träning, ACT-mindfulness
Självmedkänsla, stå på sin egen sida i motgång
Hos barn/unga, hjälp till att hitta balans mellan
kompetens/betydelse, betona ansträngning & inlärning
framför konstant bekräftelse via enkla, snabba, lättköpta
framgångar, misslyckande är inget farligt utan värdefullt
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