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ABSTRACT 
 
How people think about themselves and others is related to their lives. This can be a problem 
when the individual has negative automatic thoughts, e.g. an inner censor. The borders for the 
inner censor with its automatic processes is hard for the individual to detect, since the inner 
censor is perceived as own thoughts. The purpose of this thesis is to study the inner censor and 
its effect on individual behavior and its relations to self-esteem, positive and negative thoughts, 
and attribution. Questionnaires were administered to students at Luleå University of 
Technology and interviews were conducted with people outside the university to get a clear 
picture of the inner censor. The results indicated that the individuals that had a low self-esteem 
also had an inner censor and that the major part of the interviewees, could specify how their 
inner censors expressed itself. 
 
 
Keywords: Positive/negative/automatic thoughts, self-esteem, attribution, inner censor 



   

   

SAMMANFATTNING 
 
 
Hur människor tänker om sig själva och andra påverkar dem och deras liv. Detta kan bli ett 
problem när individen har negativa automatiska tankar, det vill säga en inre censor. Gränserna 
när den inre censorn med sina automatiska tankeprocesser tar över är för individen svåra att 
upptäcka eftersom den inre censorn upplevs som egna tankar. Syftet med detta examensarbete 
är att undersöka den inre censorns påverkan på det egna agerandet och relationen mellan den 
inre censorn och självkänsla, positiva och negativa tankar samt attribution. Undersökningen 
genomfördes med hjälp av enkäter till 33 studenter vid Luleå tekniska universitet samt med 
intervjuer av 15 personer utanför universitetet. Resultaten visade att respondenterna som hade 
en låg självkänsla även hade en inre censor och att de flesta kunde specificera ordagrant hur 
deras inre censor uttryckte sig. 
 
  
Nyckelord: Positiva/negativa/automatiska tankar, självkänsla, attribution, inre censorn. 
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INLEDNING 
 
Inre censor är den röst som finns i våra huvuden, den berättar vem vi är och den definierar och utvärderar 
varje upplevelse. Den har skapats över tiden genom våra tidigare erfarenheter. Den övertygar oss om att det 
är viktigt att ägna tid åt att återuppleva det förgångna, oroa oss för framtiden och analysera relationer av 
alla slag (Gjerde, 2004, s. 67). 
 
Människors upplevelse av sina liv influeras av hur de tänker och en viktig del i detta är 
oreflekterade icke styrda tankar. Gjerde (2004) menar att kärt barn har många namn. Du är inte 
din inre censor utan du är dess observatör, men du har kanske inte gett den ett namn eller ett 
ansikte ännu. Allt eftersom kunskapen växer om den inre censorn kan individen välja ett liv 
utan för mycket inblandning av den. Den inre censorn framstår ofta som något som skyddar 
oss, men egentligen hindrar den oss från att göra det vi verkligen vill i livet. Någon gång tidigare 
i livet har kanske den inre censorn varit till hjälp, en hjälp som har fungerat som en räddare 
från att göra något dumt eller farligt, men som nu oftast står i vägen för handling. Den inre 
censorns största önskan är status quo. När du rör dig mot något nytt, ropar den ut sina goda 
och rationella argument och berättar för dig att det är bäst att låta bli och stanna där du är. Den 
inre censorn saknar inte argument som du är för gammal/ung, saknar erfarenhet/för lite 
tid/för mycket tid/för fattig/rik o dyl. (Gjerde, 2004). 
 
Begreppet självkänsla syftar (Berg, 2007) till en människas förmåga att respektera och acceptera 
sig själv som i grunden bra, trots sina svaga sidor, det vill säga att tycka om sig själv som den 
han/hon är. Franken (2002) anser att låg självkänsla kan definieras som skam över att sakna 
egna färdigheter och förmågor som värderas av andra människor.  
 
Beck (1976) menar att våra tankar och tolkningar avgör hur vi reagerar känslomässigt. Tankar 
som innehåller en värdering, positiv eller negativ, av en situation eller händelse har betydelse 
för hur vi reagerar känslomässigt. Vidare, att denna typ av automatiska värderande 
tankeprocesser fungerar fortlöpande och kontinuerlig kommentarer allt som händer, det vill 
säga utgör en slags underström av tänkandet vid sidan av det medvetna tänkandet och 
agerandet. Eftersom vi sällan reflekterar över dessa automatiska tankar tenderar vi att likställa 
dess upplevelseinnehåll med verkligheten sådan den är. Det är dock fullt möjligt att få en viss 
kontroll över automatiska tankar genom att i ökad utsträckning hantera dem som tankar i 
stället för en uppfattad verklighet.  
 
Heiders (1958) attributionsteorin handlar om att attributioner är föreställningar om orsaker till 
händelser och beteenden. Individen försöker förstå sig själv och andra människors beteende 
och ge förnuftiga förklaringar, eller orsaker, till dessa beteenden. Uppdelningen av interna och 
externa attributioner ses som Heiders (1958) mest värdefulla insats i attributionsforskningen. 
Människor med god psykisk hälsa attribuerar framgång till sig själva (internt) och misslyckanden 
till andra eller till situationen (externt). Människor med sämre psykisk hälsa attribuerar 
framgång till andra eller till situationen (externt) och attribuerar misslyckanden till sig själva 
(internt). En annan viktig insats av Heider (1958) är hans resonemang om preferenser för 
interna attributioner över externa. Medan bägge attributionerna alltid är möjliga, fann Heider 
(1958) att observatören har en benägenhet att tro att orsaker till en persons beteende ligger hos 
personen, det vill säga uppmärksamheten fokuseras på människan och inte på den situation 
han/hon befinner sig i.  
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Problemområde 

Det som är av intresse i detta examensarbete är de automatiska tankar som människor har. Det 
är viktigt att kartlägga detta område eftersom människor kan begränsas i sina liv av dessa 
automatiska tankar. Därför att det är viktigt att studera människors medvetenhet om sin inre 
censor, hur den uttrycker sig samt vilka effekter den upplevs ha. 
  

Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka den inre censorns effekter på agerandet och relationen mellan den inre 
censorn och självkänsla, tänkande och attribution. De specifika frågeställningarna är: 
 
Vilka effekter har den inre censorn på: 
 Självkänsla och tillit 
 Positiva och negativa tankar 
 Intern och extern attribution 
 Vilka situationer aktualiserar den inre censorn? 

 

Avgränsning 

Hur människor tänker som helhet är inte fokus utan endast automatiska tankar, dvs. den inre 
censorn. Inte heller ålder och kön kommer att beröras.  
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TEORETISKT RAMVERK 
 

Självkänsla 

Begreppet självkänsla syftar (Berg, 2007) till en människas förmåga att respektera och acceptera 
sig själv som i grunden bra, trots sina svaga sidor, det vill säga att tycka om sig själv som den han 
eller hon är. Berg (2007) menar att självkänslan är en del av den mänskliga emotionaliteten som 
handlar om individens acceptans av sig själv och att känna sig nöjd samt stolt över sig själv. I en 
undersökning framkom att självkänsla är det som bäst kan förutsäga livstillfredställelse. Att ha 
en bra inkomst, utbildning eller hälsa förutsäger inte grad av livstillfredställelse utan det gör 
individens självkänsla (Hwang, Lundberg, Rönnberg, och Smedler, 2005) 
 
Självkänslan utmärker det som är personens inre trygghet, självsäkerhet, självförtroende och 
upplevelse av att vara fullgod. Säkerheten personen känner till sig själv är beroende av den 
självrespekt och självaktning som grundar sig i att individen känner sig själv. En god självkänsla 
innebär att personen är nöjd med sig själv, medan en person med låg självkänsla har känslor av 
underlägsenhet och upplevelse av att inte räcka till eller att vara tillräckligt duglig. Individer 
med god självkänsla söker inte bekräftelse hos andra, utan bekräftar istället sig själva. Den goda 
självkänslan lutar sig mot insikten om egna svaga och starka sidor (Berg, 2007). Franken (2005) 
menar att perfektionister gör sig tillgängliga för depression genom att inte tillåta sig själva att 
misslyckas. Människor som kan acceptera att de inte är perfekta kan bättre hantera motgångar 
och bakslag. 
 

Hög självkänsla  

Lazarus (1991), refererad av Franken (2002), menar att hög självkänsla är stolthet inför sig själv 
trots ofullkomligheter och förmåga att vårda sina medfödda styrkor och positiva kvalitéer. 
Mascolo och Fischer (1995) menar att ett nyckelord i detta sammanhang är användningen av 
ordet stolthet. Individen känner stolthet när denne genom att ta eget ansvar skapar ett socialt 
positivt resultat eller är en socialt uppskattad person.  
 
Franken (2002) föreslår att stolthet kan grupperas in tillsammans med andra positiva känslor 
som triumferande, segerkänslor, modig och speciell. Precis som Lazarus (1991), refererad av 
Franken (2002), menar att stolthet är viktigt för uppkomst av egenskaper som är länkade till 
hög självkänsla i termer av självförtroende, självständighet, nyfikenhet och initiativförmåga. 
Vidare menar Thio (2009) att hög självkänsla kan ses som en copingstrategi för att klara stressen 
i samhället. Med copingstrategi menas att klara av och överleva vardagen på ett framgångsrikt 
sätt.  
 
Från att vara kapabla att uppleva stunder av stolthet kan människor förvärva en stark känsla av 
egen styrka och stolthet. Detta styrker dem att fortsätta att upprätthålla en orubblig tro på att de 
kan påverka och därigenom förändra samt klara av sina liv. Människor kan klara motgångar 
därför att de är övertygade om att deras handlingar kommer att göra en skillnad. Människor 
som upplever att de medverkar och inverkar på sitt liv får därigenom ett hopp och en stolthet 
som kan hjälpa dem att bibehålla ett målinriktat beteende (Franken, 2002).  
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Barn måste få uppleva stolthet därför att det ger dem en känsla av självstyre, kraft, styrka och 
självförtroende (Deci & Ryan, 1985). Föräldrar och lärare kan hindra dem från att uppleva 
stolthet, genom att ta ifrån dem uppskattning och bekräftelse för saker som de gjort. Vissa barn 
är uppfostrade i en miljö som hindrar dem från att göra något på egen hand. När människor tar 
egna beslut och får fullt erkännande för det som de åstadkommit och inte klandras för sina 
tillkortakommanden växer stoltheten fram.  
 

Låg självkänsla 

Franken (2005) hänvisar till Tangney et al. (1995) som anser att låg självkänsla kan definieras 
som skam över att sakna färdigheter och förmågor som värderas av andra människor. Mascolo 
and Fischer (1995) menar vidare att människan känner skam när han/hon misslyckas att leva 
upp till den standard som värderas av andra och får då upplevelsen av att vara värdelös. Även 
om självkänslan ofta dalar tillfälligt som ett resultat av negativ feedback är individens nivåer av 
självkänsla relativt stabil över tid. Bandura (1991) fastslår att vissa människor som lider av låg 
självkänsla också plågas av skam och skuldkänslor och tillägger att låg självkänsla är en mycket 
överanvänd och missbrukad term. Denna term är flitigt förekommande när det gäller att 
referera till människor som saknar hög självkänsla eller helt enkelt saknar självförtroende. Att 
inte tro på sig själv eller att ha känslor av ängslan, oro och tvivel på sin förmåga kan bero på att 
individen sätter upp ouppnåeliga mål.  
 
Människor med låg självkänsla engagerar sig i beteenden som bekräftar den låga självkänslan 
och accepterar inte positiv feedback, utan bara negativ (Franken, 2002). Med andra ord 
förkastar individen uppmuntran och bedömer denna som icke valid och tvärt om för kritik, 
vilken accepteras som korrekt och valid. Detta betyder att de är dömda till att uppleva låg 
självkänsla för resten av livet. Dweck (1991) anser att individer med låg självkänsla sätter låga 
mål och att en anledning till det är att undvika ogillande av andra vid ett eventuellt 
misslyckande.  
 

Fluktuerande självkänsla 

Diener (1984), refererad av Hwang et al. (2005), anser att självkänsla har en tendens att skifta 
från ett område till ett annat över tid. Nivån av självkänsla och variabiliteten i självkänslan är 
två helt olika saker, eftersom det är en sak att ha låg självkänsla och en annan att ha problem 
med en fluktuerande självkänsla. Individer med låg självkänsla har lättare till depressivitet och 
de med fluktuerande självkänsla har ännu lättare.  
 

Omgivningens betydelse för självkänslan 

En grundtanke som Rogers (1959), refererad av Hwang et al. (2005), har är att självkänslan 
utvecklas genom att vi speglar oss i hur andra i omgivningen identifierar och upplever oss. 
Självkänslan är beroende av hur individen upplever sig värderad av omgivningen vad gäller först 
och främst kärlek, uppskattning och accepterande från föräldrar. Individer som upplever 
villkorslös kärlek och fullständig positiv acceptans under barnaåren utvecklar en stabil 
självkänsla som inte är lika känslig för omgivningens reaktioner. 
 
Ett barn som upplever sig älskat av sina föräldrar kommer att utveckla en stark och sund självkänsla, 
medan ett barn som upplever mindre av kärlek, eller en mer villkorlig kärlek kommer att utveckla en mer 
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sårbar självkänsla som är beroende av påfyllning i form av andras uppskattning och gillande (Hwang et 
al., 2005, s.272). 

 
Vidare menar Berg (2007) att den goda självkänslan kan sägas innebära att personen har en 
sådan trygghet i sig själv att han eller hon inte på något sätt behöver skryta. Självkänsla handlar 
först och främst om den egna självinsikten. Förutom att känna sig själv och de egna svaga 
respektive starka sidorna handlar det också om en förmåga att sätta upp mål som är realistiska. 
 

Utvecklande av tillit 

Enligt Eriksson (1988) lär sig barn att antingen lita på, eller misstro, andras förmåga och vilja 
att tillgodose deras grundläggande behov av föda, värme, skydd, närhet och kontakt. En positiv 
lösning av de problem som uppstår under denna fas skapar tillit hos barn, både till sig själva 
och till omgivningen. Positiva lösningar skapar trygghet och tillförsikt hos barn och en känsla av 
att de också har något att ge till andra människor. En negativ lösning medför resignation, 
misstänksamhet och avvisande.  
 

Positiva och negativa tankar 

Den kognitiva personlighetspsykologen Aaron T. Beck (1976) hävdar att det är våra tankar och 
tolkningar som avgör hur vi reagerar emotionellt och då syftar han på tankar som innehåller en 
värdering, positiv eller negativ, av en situation eller händelse. En annan egenskap hos dessa 
tankeprocesser är att de uppstår oreflekterat, utanför den medvetna viljans kontroll. Beck 
(1976) menar att denna typ av automatiska värderande tankeprocesser fungerar som en 
fortlöpande kommentar som varje individ gör kontinuerligt till allt som händer i dennes liv, ett 
slags underström av tänkande vid sidan av vårt medvetna tänkande och agerande. Eftersom vi 
sällan reflekterar över dessa automatiska tankar, tenderar vi att likställa dessas 
upplevelseinnehåll med verkligheten. Genom träning i att introspektivt ge akt på skiftningar i 
det emotionella tillståndet och de tankar som föregår dessa är det dock fullt möjligt att få en 
viss distans till automatiska tankar, det vill säga att vi i ökad utsträckning ser dem som tankar i 
stället för en omedelbar uppfattad verklighet. En och samma situation kan ge upphov till helt 
olika känsloreaktioner beroende på hur de tolkas. Om en person blir kritiserad eller negativt 
bedömd kan det till exempel leda till ilska eller nedstämdhet. En viktig faktor här är om 
individen tolkar kritiken som befogad eller inte. Om individen accepterar det berättigade i en 
förolämpning i sådan utsträckning att det sänker den egna självvärderingen blir resultatet 
nedstämdhet. Även om individen betraktar kritiken som oberättigad kan den skapa 
nedstämdhet om individen tolkar det faktum att ha blivit kritiserad som en återspegling av 
något hos sig själv. Om kritiken eller förolämpningen däremot ses som oberättigad, oacceptabel 
eller orättvis tenderar individen att uppleva ilska. En och samma person kan naturligtvis också 
växla mellan olika känsloreaktioner om han eller hon skiftar mellan den ena och den andra 
tolkningen i sitt sätt att tänka. I alla dessa skiftningar och växlingar finns dock också ett system 
av regelmässighet i personens sätt att fungera. Enligt Beck (1976) antas människor ha både så 
kallade grundantaganden och villkorsantaganden. Som ett resultat av olika erfarenheter 
utvecklar människor både positiva och negativa grundantaganden om sig själva och om världen 
omkring dem. Samma person kan till exempel ha grundantaganden med innebörden både att 
”jag är värd att älska” och ”jag är inte värd att älskas”. Det som avgör om något av dessa 
grundantaganden aktiveras i form av automatiska tankar är de villkorsantaganden som 
personen har i sin kognitiva organisation. Ett exempel är en person som fungerar enligt 
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villkorsantagandet ”Om jag inte alltid lyckas med det jag företar mig är jag värdelös” så om han 
eller hon misslyckas med något kan det vara tillräckligt för att aktivera det negativa 
grundantagandet.  
 

Pessimism som en förklaring till nedstämdhet 

Seligman (1990) menar att människor som tänker negativt har större benägenhet att bli 
deprimerande eller nedstämda. I en undersökning av studenter som inte uppfyllde sina 
förväntningar i studieresultat fann Seligman (1990) att de som tenderade att tänka negativt 
visade symptom på nedstämdhet. I en annan studie av Seligman (1990) var urvalspersonerna 
fängelsekunder. Studien visar att de som var pessimistiska och blev dömda till fängelse 
tenderade att utveckla en djupare depression än de som var optimister. Ett annat sätt att visa att 
negativa tankar och depression hör ihop, enligt Seligman (1990), är att lära de individer som 
tänker negativt ett mer positivt och optimistiskt sätt att tänka för att se om symptomen på 
depressionen minskar eller elimineras.  
 

Constructs och schema 

Lester (1996) hänvisar till Kellys (1955) teori som fokuserar på constructs. Constructs är 
personliga, det vill säga subjektiva redskap för att tolka och konstruera verkligheten. Det ligger i 
personligheten att individen vill se vad som händer om han eller hon gör på ett visst sätt. Livet 
är det sätt som individen konstruerar sin verklighet på och därför kan olika individer se 
verkligheten på olika sätt. Varje person utvecklar ett unikt system av constructs och relationer 
mellan constructs. Vid bedömning av andras personlighet bör frågan vad vederbörande har för 
constructs ställas när denne tycker på ett visst sätt om olika personer, företeelser eller dylikt. 
Beck (1976) menar att de grundläggande beståndsdelarna i personligheten är så kallade 
scheman som innefattar antaganden eller förställningar om världen och det egna självet. Hur 
individen reagerar emotionellt beror på hur han/hon tolkar det som händer och sker utifrån 
dessa scheman. 
 

Attributioner 

Attributioner är enligt Heider (1958) de föreställningar vi har om orsaker till händelser och 
beteenden. Individen försöker förstå andra människors beteenden och finna förnuftiga 
förklaringar eller orsaker till dessa beteenden. Attributioner kan uppdelas i interna, det vill säga 
det beror på mig, min personlighet, attityd eller karaktär, eller externa, det vill säga att det beror 
på saker utanför mig, faktorer i omgivningen eller situationen. Heider (1958) menar att båda 
alternativen är möjliga men att människor har en benägenhet att tro att orsaker till en persons 
beteende ligger hos personen och inte den situation denne befinner sig i. 
 

Upplevd kontroll 

Kontrolluppfattning är en svensk benämning av Rydén och Stenström (2000) av det engelska 
begreppet LOC (locus of control). Kontrolluppfattning handlar om människors uppfattning om 
vad, eller eventuellt vem, som kontrollerar det som händer i personens liv. Det handlar om att 
lägga ansvaret för det som händer i det egna livet internt hos individen eller externt hos andra, 
andra krafter, tur eller ödet (Rotter, 1990). Individer med hög LOC ser och uppfattar skeenden 
i livet mest som beroende av egna individuella ansträngningar. Människor med låg LOC 
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upplever att yttre krafter utanför den egna kontrollsfären påverkar vad som händer dem (Hjelle 
& Zeigler, 1992).  
 

Den inre censorn 

Inre censor är den röst som finns i våra huvuden. Den berättar vem vi är och den definierar och 
utvärderar varje upplevelse. Den har skapats över tid genom tidigare erfarenheter. Den 
övertygar oss om att det är viktigt att ägna tid åt att återuppleva det förgångna, oroa oss för 
framtiden och analysera relationer av alla slag (Gjerde, 2004). 
 
Gjerde (2004) menar att kärt barn har många namn. Den inre censorn framstår ofta som något 
som skyddar oss fastän den egentligen hindrar oss från att göra det vi verkligen vill i livet. 
Någon gång tidigare i livet har kanske denna röst varit till hjälp, en hjälp som har fungerat som 
en räddare från att göra något dumt eller farligt, men oftast står den i vägen för handling. Den 
inre censorns största önskan är status quo. När du rör dig mot något nytt ropar den ut sina 
goda och rationella argument och berättar för dig att det är bäst att låta bli och stanna där du 
är. Den inre censorn saknar inte argument som till exempel att du är för gammal/ung, saknar 
erfarenhet/för lite tid/för mycket tid/för fattig/rik o dyl. (Gjerde, 2004). Gjerde (2004) menar 
även att den inre censorn finns i våra huvuden, det vill säga att den alltid är med, men att det 
finns sätt att undvika att den tar över våra liv. Den inre censorn mister mycket av sin kraft när 
vi identifierar den. Det handlar om att lägga märke till möjligheter utöver det censorn säger är 
möjligt och sedan göra ett medvetet val.  
 

Självdialog 

Enligt Gjerde (2004) är det en naturlig reflex att tala med sig själv. Barn löser problem genom 
att prata högt för sig själv och när de växer upp upphör de inte, utan de fortsätter att prata med 
sig själva men nu i en tyst dialog. Vygotsky (1986), refererad av Gjerde (2004), menar att 
skillnaden mellan barn och vuxna är att barn genomför denna självdialog högt, medan vuxna 
har lärt sig att göra det under tystnad. Om det dyker upp en fara, eller om vi står inför något 
svårt problem, händer det att vi pratar högt igen. Ett sätt att göra det lättare att lösa problem är 
att prata högt för sig själv (Gjerde, 2004). 
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METOD 

Respondenter 

Respondenterna i enkätundersökningen var studenter vid Luleå tekniska universitet. Enkäten 
besvarades av samtliga 33 studenter som var närvarande vid ett lektionstillfälle i arbetspsykologi. 
Studenterna var i åldrarna 20–62 år varav 22 var kvinnor och 11 var män. Till 
intervjuundersökningen valdes från författarnas bekantskapskrets 15 personer i åldrarna 21-57 
år, varav 8 var kvinnor och 7 var män. 
 

Material 

Utifrån Becks (1976) teori om värderande tankeprocesser och Gjerdes (2004) teori om den inre 
censorn konstruerades frågor om positiva och negativa tankar (Bilaga 1). Efter en pilotstudie 
reviderades enkäten och de frågor som inte ansågs lämpliga för enkätförfarandet fördes över till 
intervjuundersökningen. Till enkätfrågorna utformades skattningsskalor där 1 representerar ”I 
mycket låg grad” och 6 ”I mycket hög grad” utom för självkänsla där 1 representerar ”Inte alls 
god” och 6 ”Mycket god”. Ett intervjuformulär utarbetades (Bilaga 2) med öppna frågor och en 
skattningsfråga om självkänsla som utgjorde ett komplement till enkätundersökningen.  
 

Procedur 

Ett utkast till enkät testades först på åtta studenter i Utbildningsprogrammet för psykologi, 
varefter enkäten reviderades. Sammanlagt 33 enkäter delades ut vid två tillfällen till studenter 
på lektionstid, varav alla deltog. Sammanlagt 17 personer tillfrågades om att delta i 
intervjuundersökningen varav 15 accepterade. Intervjuerna genomfördes på olika platser i en 
lugn intervjumiljö och tidsåtgången varierade mellan 30 och 60 min. Alla deltagare försäkrades 
att resultaten skulle behandlas konfidentiellt, det vill säga att inga utomstående skulle ha 
tillgång till insamlat material och att dessa skulle förvaras på ett säkert sätt. Deltagarna 
försäkrades även i intervjuundersökningen om att data skulle behandlas konfidentiellt.  
 

Databearbetning 

Det insamlade datamaterialet från enkätundersökningen bearbetades i SPSS 15.0. Medelvärde 
och standardavvikelse beräknades. Vissa av enkätens öppna frågor utelämnades då svaren inte 
ansågs relevanta för studien. Varje intervju antecknades och analyserades genom att frågor och 
svar med innehåll av meningar, ordalydelser och uttryck kategoriserades och ordnades utefter 
vilka situationer respondenterna uppgav samt upplevelsen av vad den inre censorn sade.  
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RESULTAT  

Enkäter 

Bakgrundsdata  

Enkäten besvarades av 33 studenter vid Luleå tekniska universitet. Studenterna var mellan 20–
62 år, varav 22 var kvinnor och 11 var män. 

Självkänsla och tillit 

Tabell 1 visar upplevelsen av självkänsla samt tillit till sig själv och andra människor. Skalan är 
mellan 1-6, där 1 representerar i mycket låg grad och 6 i mycket hög grad. Tillit till sig själv 
skattades högst (M= 4,8). Av de 33 respondenterna angav 23 fem eller sex. Självkänsla skattades 
näst högst (M=4, 5) och tillit till andra människor skattades något lägre än de övriga två 
(M=4,1).  
 

Tabell 1. Medelvärde och standardavvikelse för graden av självkänsla samt 
tillit till sig själv och andra människor (skala 1-6). 

Variabel 
M 

(n=33) 
Std 

Tillit till dig själv 4,8 0,7 

Självkänsla 4,5 0,9 

Tillit till andra 4,1 0,9 
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Positiva tankar 

Tabell 2 visar upplevelsen av positiva tankar i olika situationer. Positiva tankar om sig själv när 
respondenterna lyckas med något skattades högst av de fem variablerna (M=5, 1). Av de 33 
respondenterna angav 28 fem eller sex. Att ha hjälp och stöd i sitt liv av sina positiva tankar 
skattades näst högst (M=4, 8) och därefter positiva tankar om sig själv (M=4, 5) och positiva 
tankar om andra människor och positiva tankar vid utförande (M= 4,4).  
 

Tabell 2. Medelvärde och standardavvikelse för graden av positiva tankar 
(skala 1-6). 

Variabel 
M 

(n=33) 
Std 

När de lyckas 5,1 0,7 

Hjälp och stöd i sitt liv 4,8 1,0 

Om sig själv 4,5 0,9 

Vid ett utförande 4,4 0,9 

Om andra människor 4,4 0,6 

Negativa tankar 

Tabell 3 visar upplevelsen av negativa tankar i olika situationer. En respondent besvarade inte 
två av frågorna. Negativa tankar om sig själv vid ett misslyckande skattades högst av de fem 
variablerna (M=3, 8). Av de 33 respondenterna angav 12 fem eller sex. Negativa tankar om sig 
själv skattades näst högst (M= 3,4) och därefter att hindras i sitt liv av sina negativa tankar 
(M=3, 0). Lägst av de fem variablerna skattades negativa tankar om sig själv när han/hon ska 
utföra något och negativa tankar om andra människor (M=2,8).   
 

Tabell 3. Medelvärde och standardavvikelse för graden av negativa tankar 
(skala 1-6). 

Variabel 
M 

(n=33) 
Std 

Om sig själv vid 
misslyckande  

3,8 1,4 

Om sig själv (n=32) 3,4 1,1 

Hindras i sitt liv (n=32) 3,0 1,4 

Om sig själv vid 
utförande 

2,8 1,1 

Om andra människor 2,8 1,0 
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Attribution 

Tabell 4 visar upplevelsen av extern och intern attribution vid framgång och misslyckande. När 
respondenterna lyckas med något attribuerar de oftast detta till sig själva (M=5, 0). Av de 33 
respondenterna angav 30 fem eller sex. När respondenterna misslyckas med något attribuerar 
de även då till sig själva (M=4, 2) och oftare än till saker utanför dem själv (M=3, 4). När 
respondenterna lyckas med något attribuerar de i minst omfattning till saker utanför sig själva 
lägst (M=3, 3).  
 

Tabell 4. Medelvärde och standardavvikelse för attribution (skala 1-6). 

Variabel 
M 

(n=33) 
Std 

Lyckas, beror det på 
dig själv (intern) 

5,0 0,7 

Misslyckas, beror det 
på dig själv (intern) 

4,2 1,0 

Misslyckas, beror det 
på saker utanför dig 
själv (extern) 

3,4 1,1 

Lyckas, beror det på 
saker utanför dig själv 
(extern) 

3,3 1,0 
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Intervjuer 
 

Bakgrundsdata 

Femton personer, varav 8 kvinnor och 7 män i åldrarna 21-57 år, intervjuades. 
 

Självkänsla 

Av de 15 intervjupersonerna svarade två ett eller två på den sexgradiga skalan, nio tre eller fyra 
och fyra fem eller sex (M=4,0). 
 
Situationer när den inre censorn aktiveras och upprepas samt vad den säger  
Tolv av 15 intervjupersoner uppgav att den inre censorn aktualiseras i både praktiska och 
sociala situationer.  
 
Tolv av intervjupersonerna uppgav att den inre censorn aktualiseras i både nya och invanda 
praktiska situationer. Intervjupersonerna uttryckte sin inre censor på följande sätt ”Hur ska du 
kunna det där.”, ”Hur ska det gå.” och ”Det här går inte.” 
 
En av intervjupersonerna beskrev tydligt sin inre censor i praktiska situationer i 
studiesamanhang: ”När det är känslomässigt viktiga saker som närmar sig, som spelar roll exempel en 
redovisning i skolan. Då lägger jag inte ner energi på att förbereda mig, för då bli förlusten större om jag 
har förberett mig och misslyckas. Jag mår till och med så fysiskt dåligt att jag spyr dagen innan.” I detta 
scenario beskrev intervjupersonen att den inre censorn säger ”Du kunde ha gjort bättre.” 
 
En intervjuperson funderade på att byta karriär och omskola sig. Den inre censorn upprepade 
sig med styrka i en följd av påståenden: ”Du kommer inte att komma in och om du skulle komma in 
du kommer inte att klara av utbildningen. Om du skulle klara av utbildningen du kommer inte att ha 
någon användning för utbildningen.”  
 
En intervjuperson märkte av sin inre censor när det handlade om prestationer av olika slag, 
främst att söka nytt jobb. Då upprepar den inre censorn sig genom ”Hur ska du klara av det där?”   
 
I de sociala situationerna uppgav 11 intervjupersoner att den inre censorn aktualiseras och att 
de upplevde den inre censorn i sociala, nya som gamla kontakter, och såväl privat som i arbete. 
Elva av de intervjuade uppgav att den inre censorn är återkommande i dessa ovan angivna 
situationer. En av intervjupersonerna berättade att den inre censorn upprepade sig med dessa 
ord ”För jämnan.” medan en annan berättade att den återkom ”Hela tiden.” På samma fråga 
menade ytterligare en annan att den inre censorn återkom ”Ständigt.” och en berättade målande 
om att censorn upprepade sig med dessa ord ”Den finns där hela tiden, som tatuerad i mig.” 
 
En av intervjupersonerna beskrev sin inre censor med orden ”Alla andra är mycket bättre.” och 
upprepade detta i festliga situationer vid möte med nya och gamla bekantskaper. 
Intervjupersonen upplevde sig dränerad på energi och kände sig spänd i sociala sammanhang. 
En intervjuperson ansåg sig vara duktig på sitt jobb, men i relation till andra på arbetet påpekar 
den inre censorn ständigt att ”De är dukigare och du är mindre duktig.” Vidare uppgav 
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intervjupersonen att denne undviker sociala kontakter för att slippa den inre censorns 
påståenden och då med påföljden att den inre censorn säger ”Du är udda.” 
 
En av intervjupersonerna beskrev att när denne kommer in i en festlokal och förväntas att prata 
och bjuda på sig själv blir den inre censorn tydlig genom att påpeka ”Ingen vill höra vad du säger.” 
och då med påföljden att denne blir avvaktande och tappar motivationen att inleda samtal.  
 
En annan av intervjupersonerna berättade om flera tillfällen då han/hon velat vara delaktig i 
sociala situationer som exempelvis en junta eller kurs, men att hon hade slutat innan hon ens 
hade börjat på grund av censorn som tydligt förmedlar ”Du passar inte in.” och ”Du hör inte 
hemma där.” 
 

De utan inre censor 

Tre intervjupersoner uppgav att de inte hade någon inre censor, men de kunde ändå nämna 
viss problematik och visst tvivel i olika sociala och praktiska situationer. Dock var skillnaden att 
det fanns tydliga gränser för hur tankarna tilläts sväva iväg. De beskrev sig som positiva 
individer med ett personligt resonerande för och emot hur ett eventuellt problem ska lösas och 
att de inte hade några negativa tankar som upprepar sig och upplevde sig inte heller som styrda. 
Kunde de inte lösa problemen av egen kraft stoppar de sina negativa tankar, tar hjälp utifrån, 
frågar andra eller sover på problemet. En av intervjupersonerna resonerade enligt följande 
”Varför gjorde jag så.” och en annan uttryckte ”Nu måste jag sova.” för att få kraft till att lösa 
problemet. 
 
En av intervjupersonerna som inte hade någon inre censor beskrev sina känslor när det handlar 
om att ansöka om ett nytt jobb. Denne oroar sig inte nämnvärt över hur det kommer att gå och 
om han inte får jobbet tänker han ”Det är inte hela världen.” 
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DISKUSSION 
 
Syftet var att undersöka den inre censorns effekt på agerandet och relationen mellan den inre 
censorn och självkänsla, tänkande och attribution. Att undersöka något som inte alla 
människor är fullt medvetna om är komplext. Automatiska tankar kan förväxlas med medvetet 
styrda tankar. Den inre censorn och dess automatiska tankar kan vara som ett eko av det 
förgångna och påverka individens nuvarande situation. 
 

Självkänsla 

Franken (2002) beskriver Lazarus (1991) teori i vilken menas att hög självkänsla utgörs av 
stolthet inför sig själv trots ofullkomligheter. Berg (2007) beskriver självkänsla som en 
människas förmåga att respektera och acceptera sig själv, trots sina svaga sidor, som i grunden 
bra. Enkätundersökningen visade att respondenterna skattade sin självkänsla relativt högt även 
om några få skattade den som låg. 
 
Intervjuundersökningen visade att de intervjuade som upplevde sin självkänsla som låg eller 
medel beskrev en tydlig inre censor och ju högre självkänsla desto svagare inre censor. De som 
upplevde en hög självkänsla hade snarare ett inre resonemang om lösningar i stället för 
automatiska tankar från en inre censor. Detta får stöd av Gjerde (2004) som menar att den inre 
censorn övertygar oss om att det är viktigt att ägna tid åt att återuppleva det förgångna, oroa oss 
för framtiden och analysera relationer av alla slag. Intervjuresultaten visar att de som var 
påverkade av sin censor också var fångade av det den säger. De hindrades av sin inre censor som 
Gjerde (2004) beskriver i sin teori och som Franken (2005) beskriver blir skammen över att 
sakna färdigheter som är högt värderade av andra människor hämmande i både praktiska och 
sociala sammanhang, vilket resultaten också visar. 
 
I enkäterna angav respondenterna en något högre självkänsla i jämförelse med intervjuerna. 
Detta skulle kunna förklaras med att intervjun kan ha upplevts känsligare och att det då kan 
vara lättare att sänka sin skattning än att höja den och då speciellt om det är så att det handlar 
om intervjupersoner med en fluktuerande självkänsla. Den skillnad som fanns i jämförelse 
mellan enkät- och intervjugrupperna var att respondenterna i den första var mer homogena 
eftersom de var studenter i en psykologiutbildning. Det kan antas att psykologistudenter har en 
djupare insikt om sig själva och om psykologiska effekter än vad människor i allmänhet har. 
När det gäller enkätsvaren svarade respondenterna kanske inte på just begreppet självkänsla 
utan kanske på självförtroende eller självbild jämfört med i intervjuundersökningen där det 
kanske handlade om självkänslan och självförtroende. Bandura (1991) menar att låg självkänsla 
är en mycket överanvänd och missbrukad term. Denna term är flitigt förekommande när det 
gäller att referera till människor som saknar hög självkänsla eller helt enkelt saknar 
självförtroende. Människor som inte tror att de kan något har känslor av ängslan, oro och tvivel 
på sin förmåga. Detta bekräftades till viss del i intervjusvaren, där det blev tydligt att 
respondenterna hade svårighet att bestämma och gradera sin självkänsla, trots att de fick en 
tydlig definition. Eftersom det i intervjuerna framkom att det var svårt för respondenterna att 
gradera sin självkänsla kan det antas att enkätsvaren speglade detta. Hwang et al. (2005) 
hänvisar till Diener (1984) som anser att självkänslan har en tendens att variera över tid för 
olika individer, det vill säga att självkänslan kan skifta från ett område till ett annat över tid. 
Detta skulle kunna förklara de svårigheter respondenterna hade att gradera sin självkänsla. 
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Mascolo och Fischer (1995) menar att även om självkänsla ofta dalar tillfälligt som ett resultat 
av negativ feedback är individens nivå av självkänsla ändå relativt stabil över tid. Den låga 
stabila självkänslan har sin stabilitet i själva bevarandet av låg självkänsla. I intervjuresultaten 
framkom att hur än individerna vände och vred på sina tankar för att förändra sin upplevelse av 
tillvaron upprepade sig den inre censorn i en följd av påståenden: ”Du kommer inte att komma 
in!”, om han eller hon skulle komma in på sökt utbildning ”Du kommer inte att klara av 
utbildningen.” och om han eller hon skulle klara av utbildningen ”Du kommer inte att ha någon 
användning för utbildningen.” Resultaten visar tydligt att människor med låg självkänsla tänker i 
banor som bekräftar den låga självkänslan. Franken (2002) menar att människor med låg 
självkänsla inte accepterar positiv feedback, utan endast negativ. Med andra ord förkastar 
individen uppmuntran och bedömer informationen som icke valid och tvärt om för kritik, dvs. 
som korrekt och valid. Detta betyder att de är dömda att uppleva låg självkänsla för resten av 
livet. Dweck (1991) menar att individer med låg självkänsla sätter låga mål. En anledning till det 
är att undvika ogillande från andra p.g.a. av misslyckande. En stabil låg självkänsla förändras 
inte nämnvärt just för att den är grundad i stabila föreställningar. Resonemanget är tänkvärt 
eftersom det borde betyda att individer med hög självkänsla tänker i banor som bekräftar den 
höga självkänslan och att människor med hög självkänsla inte accepterar negativ feedback utan 
endast positiv.   
 

Positiva och negativa tankar 

Enkätresultaten visade att respondenterna i högre grad hade negativa tankar om sig själva än 
om andra människor. Samtidigt hade de högre tillit till sig själv än till andra. Att uppge sina 
negativa tankar om andra människor kan vara svårt eftersom det kanske inte är socialt önskvärt 
att uppge sig tänka negativt om andra människor och att ha en hög tillit till sig själv kan ge 
starkare negativa tankar om sig själv vid ett misslyckande.  
 
De flesta av respondenterna hade hjälp och stöd av sina positiva tankar i relativt hög grad. De 
sunda positiva tankarnas resonerande om lösningen av ett problem får näring genom att olika 
perspektiv i problemlösningen används och den negativa spiral som den inre censorn orsakar 
får ingen grogrund (Seligman, 1990). Vidare, att det är av värde att känna stöd av sina positiva 
tankar eftersom de håller nedstämdhet på avstånd. Nedstämdhet kan tänkas ha en kopplig till 
den inre censorn, eftersom den inre censorn är ett eko av negativa tankar som hindrar 
individen från att vara delaktig i livet. Den inre censorn övertygar oss om att det är viktigt att 
ägna tid åt att återuppleva det förgångna, oroa oss för framtiden och analysera relationer av alla 
slag (Gjerde, 2004).  
 
Graden av negativa tankar speglar den inre censorn. Enkätsvaren gav inte en helt tydlig bild av 
den inre censorn. Enligt teorier av Gjerde (2004) och Beck (1976) är den inre censorn negativ. 
Negativa tankar om sig själv när respondenterna misslyckas med något upplevdes starkast och av 
33 respondenter svarade 12 med fem och sex. En reflektion är att den inre censorn aktualiseras 
i situationer där det finns en känsla av misslyckande, vilket kan förklara enkätsvaren. I 
intervjusvaren framkom en tydlig inre censor och det överensstämmer med Becks (1976) teori 
att människor har svårt att reflektera över censorn och likställer den med sina egna medvetna 
tankar. Beck (1976) menar att automatiska värderande tankeprocesser kontinuerligt följer på 
allt som händer i livet, dvs. ett slags underström av tänkande vid sidan av det medvetna 
tänkandet och agerandet. Eftersom vi sällan reflekterar över våra automatiska tankar, tenderar 
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vi att likställa dessas upplevelseinnehåll med verkligheten sådan den är och dilemmat med att 
individen inte kan särskilja den inre censorn från sina medvetet styrda tankar blev tydligt 
synliggjort. 
 
Resultaten visade att de 12 intervjupersonerna som var medvetna om sin inre censor även 
styrdes och hindrades av censorn i det vardagliga livet och att åtta av de 32 som hade besvarat 
enkäterna upplevde att de hindrades i sitt liv av sina negativa tankar. Detta resultat skulle 
återigen kunna antyda att flera av respondenterna faktiskt hade en inre censor som hindrade 
dem i deras liv. Beck (1976) hävdar att det är våra tankar och tolkningar som avgör hur vi 
reagerar emotionellt och syftar på tankar som innehåller en värdering, positiv eller negativ, av 
en situation eller händelse. De negativa tankarna har en något inskränkande funktion eftersom 
de har en tendens att isolera individen och styra henne/honom till ett tunnelseende.  
 

Attribution 

Framgång attribuerades i högre grad internt än externt och misslyckande i något högre grad 
internt än externt. Respondenterna gjorde således attributioner i högre grad till sig själva både 
vid framgång och vid misslyckande än till saker utanför sig själva. Resultaten visar även att bägge 
attributionerna är möjliga precis som Heider (1958) föreslår, men att intern attribution har visst 
företräde i bedömningen av det som händer. Heider (1958), refererad av Aronson, Wilson, och 
Akert (1999), menar att människor har en benägenhet att tro att orsaker till en persons 
beteende ligger hos personen själv och inte den situation denne befinner sig i. Det går inte att 
bortse från begreppet självkänsla i detta resonemang eftersom att det skulle kunna ses som en 
måttstock för hur individen ser på sig själv och andra. I enkätundersökningen var graden av 
självkänsla hög och den interna attributionen likaså. Det kan vara så att de med hög självkänsla 
inte har några svårigheter att bära ett misslyckande medan de som har en låg självkänsla kanske 
bekräftar sin låga självkänsla utifrån att attribuera misslyckanden internt. 
 
En individ med tydlig inre censor som misslyckas med något och attribuerar internt kan tänkas 
ge den inre censorn möjlighet att bli ännu starkare. I så fall hindras individen att fortsätta med 
nya ansträngningar efter ett misslyckande. Heider (1958) menar att det finns en preferens för 
intern attribution framför extern. Resultaten angående den inre censorn visar att den 
genomgående upplevdes som negativ och nedlåtande och intern attribution kan då hindra 
individen att fortsätta på grund av misslyckande. Enligt Gjerde (2004) framstår den inre 
censorn ofta som något som skyddar oss, men egentligen hindrar den oss från att göra det vi 
verkligen vill i livet. Den inre censorns största önskan är status quo och detta speglas av 
resultaten i intervjuundersökningen.  
 
Lester (1996) hänvisar till Kellys (1955) teori i vilken begreppet construct beskrivs. Det betyder 
att vi genom våra upplevelser och bedömningar av det som händer oss gör konstruktioner om 
vår omgivande värld i form av subjektiva redskap för att tolka och konstruera verkligheten. 
Dessa constructs stelnar snabbt och gör att människor upprepar sina beteenden och reaktioner. 
Föreställningen gällande omvärlden är central eftersom det är individens ram för hur saker och 
ting förhåller sig. Den inre censorn kan beskrivas som ett eko av det förgångna och den vill 
behålla status quo (Gjerde, 2004). Om då individen har sina constructs av hur omvärlden och 
det egna självet ska vara är det antagligen ytterligare ett hinder till att bli medveten om den inre 
censorn och dess effekter på sig själv. 
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Beck (1976) menar att antaganden och tolkningen av det egna självet och omvärlden blir ett 
schema som individen följer. Har individen negativa värderande tankar om sig själv i samma 
situationer i vardagen, exempelvis i sociala och praktiska situationer som intervjuresultaten 
visar, borde den inre censorn blir djupare rotad för varje gång den får möjlighet till fritt 
spelrum. Detta kan ha samband med både låg självkänsla och med den inre censorn. Enligt 
Beck (1976) har människan en benägenhet att följa spåren i sina egna scheman. Spåren kanske 
blir djupare för varje gång processen upprepas. I intervjuerna framkom hos 12 av 
intervjupersonerna en frustration och en diffus känsla av att sitta fast i sitt schemalagda 
mönster. 
 
Det framkom även att det fanns olika nivåer av medvetenhet om den inre censorn hos 
intervjupersonerna. Vissa upplevde att de hade en inre censor, men att de behövde tid för att 
medvetandegöra den. Andra var omedvetna om den inre censorns närvaro i sina 
tankeprocesser, men blev mer medvetna när frågorna ställdes. De intervjupersoner som var 
relativt medvetna om den inre censorn och förstod vad intervjufrågorna syftade till kunde också 
ge svar på frågorna. De var också dessa som bäst kunde ge svar på vad censorn säger. Ett fåtal 
intervjupersoner var helt oförstående och hävdade att de inte alls kände igen vad som frågades 
efter och upplevde således ingen som helst närvaro av en inre censor.  
 
Ett syfte med undersökningen var att undersöka vad den inre censorn upplevdes säga. 
Resultaten visade att det ofta rörde sig om en typ av korta kärnfulla uppmaningar med 
undertoner av hopplöshet och att det inte längre tjänar något till att försöka. Dessa korta 
meningar speglar oro, ångest och ensamhet. Vad den inre censorn vill uppnå är tydligt, 
nämligen att hålla tillbaks individen i de situationer där han/hon är som skörast. 
 

Reliabilitet och validitet 

Med reliabilitet menas precision och säkerhet i det mätinstrument som används i en 
undersökning (Goodwin, 2002). Om reliabiliteten är låg kan det exempelvis röra sig om 
svårigheter för respondenterna att besvara frågorna. Frågorna i denna undersökning 
formulerades på ett allmängiltigt och lättförståeligt sätt för att om möjligt undvika 
misstolkningar. Undersökningens syfte var att tydliggöra den inre censorn, men innefattade 
även en önskan om att de olika faktorerna skulle kunna mätas på ett tydligt sätt. Vissa av 
enkätfrågorna av beskrivande karaktär gav inga användbara svar när data hade insamlats. 
Eftersom enkäterna var anonyma hade antagligen respondenterna inga svårigheter att svara på 
grund av känslighet att utelämna sig själv. Enkätens omfång kan ha gjort att någon respondent 
inte har tänkt efter ordentligt eller inte orkat svara grundligt på frågorna. I intervjuerna rådde 
samma förutsättningar när det gäller anonymitet som i enkäterna med den skillnaden att 
författarna hade personlig kontakt med respondenterna.  
 
Validitet innebär ett mätinstruments giltighet att användas i en viss situation, dvs. det som 
forskarna vill mäta skall vara det som mäts (Goodwin, 2002). Författarna gjorde ett antagande 
utefter teorier av Beck (1976) och Gjerde (2005) att den inre censorn kan finnas i negativa 
tankar. Eftersom testenkätens respondenter kunde gradera frågorna gällande negativa tankar 
utan problem ändrades enkätens frågor om den inre censorn till negativa tankar.  
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Forskningsetiska överväganden 

De fyra forskningsetiska kraven information, samtycke konfidentialitet och nyttjande har 
används i denna undersökning (Vetenskapsrådet, 2008). Informationskravet har uppnåtts 
genom att beskriva för deltagarna vad informationen ska användas till och syftet med 
undersökningen. Samtyckeskravet informerades om vid enkätinsamlingen och vid 
intervjutillfällena, dvs. att det var frivilligt att delta och att de kunde avbryta när helst de ville. 
Konfidentialitetskravet innebär att de personer som ingår i undersökningen ska ges fullt skydd 
och att allt data från undersökningen förvaras på ett tillfredställande och säkert sätt så att inga 
utomstående har tillgång till detta. Materialet har bearbetats av författarna och ingen obehörig 
har haft insyn i materialet. Deltagarna informerades om anonymitet, dvs. att inga registreringar 
av namn eller igenkännande uppgifter kommer att användas. Nyttjandekravet har uppfyllts 
genom att uppgifterna endast kommer att användas i forskningsändamål och information gavs 
om arbetets publicering. 
 

Förslag på framtida forskning 

När det handlar om ytterligare forskning skulle denna studie kunna upprepas genom 
strukturerade intervjustudier för att utreda hur människor med en tydlig inre censor gör för att 
komma vidare ur den låsta situationen som strävar efter status quo. Även hur individer klarar 
av att tillbakavisa sin inre censor då detta enligt Beck (1983) och Seligman (1990), refererad av 
Franken (2002), utgör en del av ett framgångsrikt sätt att komma vidare ur den inre censorns 
grepp. 
 



   

   

19

REFERENSER 
Aronson, E., Wilson, T. D., & Akert, R. M. (2005). Social Psychology. New Jersey: 

Pearson. 
 
Bandura, A. (1991). Perspectives on motivation. Lincoln: University of Nebraska press. 
 
Beck, A. T. (1976). Cognitive therapy and the emotional disorders. New York: International 

University press. 
 
Berg, M. E. (2007). Coaching. Poland: Studentlitteratur. 
 
Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human behaviour. 

New York: Plenum. 
 
Dweck, C. S. (1991). Perspectives on motivation. Lincoln: University of Nebraska press.  
 
Eriksson, H. E. (1988). Ungdomens identitetskriser. Lund: Sandby Grafiska. 
 
Franken, R. E. (2002). Human motivation. USA: Wadsworth group/Thomson lerning. 
 
Gjerde, S. (2004). Coaching. Studentlitteratur: Lund. 
 
Goodwin, J. (2002). Research in psychology-methods and design. USA: John Wiley & sons, Inc. 
 
Heider, F. (1958). The psychology of interpersonal relations. New Jeresey, USA: Lawrence Erlbaum 

Associates Inc. 
 
Hjelle, L. A., & Zeigler, D. J. (1992). Personality Theories, Third edition. Singapore: McGraw 

Hill. 
 
Hwang, P., Lundberg, I., Rönnberg, J., & Smedler, A-C. (2005). Vår tids psykologi. Sverige: Natur 

och Kultur. 
 
Lester, D. (1996). Personlighetsteorier. Lund: Studentlitteratur AB.  
 
Mascolo, M. F., & Fischer, K. W. (1995). Self-conscious emotions: The psychology of shame, guilt, 

embarrassment, and pride. New York: Guilford Press.  
 
Seligman M. E. P. (1990). Learned optimism. New York: Alfred A. Knopf. 
 
Thio. A. (2009). Deviant behavior. USA: Pearson Education, inc.  
 
Rotter, J. B. (1990). Internal versus external control of reinforcement: A case history of a 

varible. Amerikan psychologist, 45, 489-493. 
 



   

   

20

Rydén, O., & Stenström, U. (2000). Hälsopsykologi. Psykologiska aspekter på hälsa och sjukdom. 
Stockholm: Bonnier.  

 
Vetenskapsrådet. (2008). Hämtad 24 mars, 2009, från http://www.vr.se  

 

http://www.vr.se


  

BILAGA 1 Enkät 
 
1. Vilket år är du född?  19_____ 
 
2. Kön?    Kvinna       Man 
 
Självkänsla. 
En definition av självkänsla är att ha förmågan att acceptera sig själv och respektera sig själv som 
grundläggande bra – trots sina svaga sidor. Med andra ord tycka om sig själv för den man är. 
 
Ringa in följande siffra som motsvarar ditt svar nedan. 
 
3. Hur upplever du din självkänsla – hur känner du inför dig själv? 
Inte alls god     Mycket god 
1 2 3 4 5 6  
 
4. I vilken grad har du tillit till dig själv? 
I mycket låg grad    I mycket hög grad 
1 2 3 4 5 6  
 
5. I vilken grad har du tillit till andra människor? 
I mycket låg grad    I mycket hög grad 
1 2 3 4 5 6  
 
6. I vilka olika situationer aktiveras dina negativa tankar? Ange flera olika situationer. 
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

 
7. I vilka olika situationer aktiveras dina positiva tankar? Ange flera olika situationer. 
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 



   

   

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

Ringa in följande siffra som motsvarar ditt svar nedan. 
 
8. I vilken grad får du negativa tankar om dig själv? 
I mycket låg grad    I mycket hög grad 
1 2 3 4 5 6  
 
9. I viken grad upplever du att du hindras i ditt liv av dina negativa tankar? 
I mycket låg grad    I mycket hög grad 
1 2 3 4 5 6  
 
10. När du lyckas med något, i vilken grad tror du att det beror på dig själv, din personlighet, 
karaktär och attityd? 
I mycket låg grad    I mycket hög grad 
1 2 3 4 5 6 
 
11. I vilken grad får du negativ tankar om dig själv när du ska utföra något? 
I mycket låg grad    I mycket hög grad 
1 2 3 4 5 6 
 
12. I vilken grad får du negativa tankar om andra människor? 
I mycket låg grad    I mycket hög grad 
1 2 3 4 5 6  
 
13. När du misslyckas med något, i vilken grad tror du att det beror dig själv, din 
personlighet, karaktär och attityd? 
I mycket låg grad    I mycket hög grad 
1 2 3 4 5 6  
 
14. I vilken grad får du negativ tankar om dig själv vid ett misslyckade? 
I mycket låg grad    I mycket hög grad 
1 2 3 4 5 6 
 
15. I vilken grad får du positiva tankar om dig själv? 
I mycket låg grad    I mycket hög grad 
1 2 3 4 5 6  
 
16. När du misslyckas med något, i vilken grad tror du att det beror på saker utanför dig 
själv, situationen och omgivningen? 
I mycket låg grad    I mycket hög grad 
1 2 3 4 5 6  
 
 
 
 



   

   

 
 
17. I vilken grad upplever du att du har hjälp och stöd i ditt liv av dina positiva tankar? 
I mycket låg grad    I mycket hög grad 
1 2 3 4 5 6  
 
 
18. I vilken grad får du positiva tankar om dig själv när du ska utföra något? 
I mycket låg grad    I mycket hög grad 
1 2 3 4 5 6  
 
19. När du lyckas med något, i vilken grad tror du att det beror på saker utanför dig själv, 
situationen och omgivningen? 
I mycket låg grad    I mycket hög grad 
1 2 3 4 5 6  
 
20. I vilken grad får du positiva tankar om andra människor? 
I mycket låg grad    I mycket hög grad 
1 2 3 4 5 6  
 
21. I vilken grad får du positiva tankar om dig själv när du lyckas med något? 
I mycket låg grad    I mycket hög grad 
1 2 3 4 5 6  
 
22. Beskriv hur du tänker när du lyckats med något. 
……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

 
23. Beskriv hur du tänker när du har misslyckats med något. 
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 



   

   

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

 
 
24. I vilka situationer upplever du negativa tankar?  
 
Ringa in alla alternativ som passar in på dig. 
 

 När du ska utföra en ny uppgift. 
 När du ska utföra en välbekant uppgift.  
 I nya sociala sammanhang 
 I välbekanta sammanhang  
 Med familjen    
 På ditt arbete/ i skolan 
  På din Fritid 

 
25. I vilka situationer upplever du positiva tankar?  
 
Ringa in alla alternativ som passar in på dig. 
 

 När du ska utföra en ny uppgift. 
 När du ska utföra en välbekant uppgift.  
 I nya sociala sammanhang 
 I välbekanta sammanhang  
 Med familjen    
 På ditt arbete/ i skolan 
  På din Fritid 

 
 
 
 
 
 
 
Tack för din medverkan.



  

BILAGA 2 Intervju 
 
_______________________________________________________________________ 
SJÄLVKÄNSLA 
En definition av självkänsla är att ha förmågan att acceptera sig själv och respektera sig själv som 
grundläggande bra – trots sina svaga sidor. Med andra ord tycka om sig själv för den man är. 
 
Hur upplever du din självkänsla – hur känner du inför dig själv? 
Inte alls god     Mycket god 

1 2 3 4 5 6 

____________________________________________________________________________________ 

SAMTAL OM DEN INRE CENSORN 
 
Den inre censorn är den röst som finns i våra huvuden. Den har skapats genom våra 
tidigare upplevelser. Den vill övertyga oss om att det är viktigt att ägna tid åt att 
återuppleva det förgångna, oroa oss för framtiden och analysera relationer av alla slag.  
 
Inre Censorn 
 
Kan du precisera när din inre censor blir tydlig för dig? 
Situation? 
 
Vad säger den? 
 
Upprepar den sig? 
 
 




