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Självkänslan och skuldkänslor påverkar människan dagligen och kan 
ha betydelse för individens välbefinnande. Syftet var att undersöka om 
självkänsla som är avhängig på kompetens och status samt olika 
aspekter av skuldbenägenhet har samband med livstillfredsställelse. 
Etthundraåtta undersökningsdeltagare deltog i enkätstudien och 
resultaten visade att alla skuldaspekter; trait och state guilt samt moral 
standards var signifikanta prediktorer för livstillfredsställelse. Dessa 
resultat gav stöd åt hypotesen och indikerade att skuldbenägenhet 
spelar roll för livstillfredsställelse. Dock var resultaten angående 
kompetensbaserad självkänsla mer motstridiga. I framtida studier bör 
större stickprov och prospektiva data användas för kausala slutsatser. 

 
 
De flesta människor har en uppfattning om innebörden i begreppet skuld och de flesta 
har själva känt skuld, eller använt skuld som ett redskap i vardagen. Förutom forskning 
om traumatisk känsla av skuld har det inte forskats mycket i ämnet, speciellt inte om 
vardaglig skuld (Baumeister, Stillwell & Heatherton, 1994) och dess konsekvenser i 
människans liv socialt, akademiskt och på arbetet (Baumeister et al., 1994). Något som 
också påverkar människan på en vardaglig basis är självkänsla, som berör hela 
människans tillvaro (Blom, 2011). Självkänsla har visats påverka hälsan, både mentalt 
och fysiskt och kan dessutom inverka på prestation och individens sårbarhet för stress 
(Blom, 2011). Både skuldkänsla och självkänsla är således faktorer som påverkar 
människan på många nivåer och på en daglig basis. Denna studie fokuserar på 
betydelsen av självkänsla och skuldbenägenhet för individen och dennes välbefinnande. 
För att kunna undersöka självkänslans och skuldkänslans påverkan på individens 
välbefinnande måste dessa stora begrepp först avgränsas.  
 
Skuld 
Skuld och skuldbenägenhet är trots deras vardaglighet komplexa begrepp som består av 
olika dimensioner, vilka skiljer sig åt beroende på forskarens perspektiv. Det finns även 
en tvetydighet bland forskare vad konsekvenserna av skuld innebär för personen, vissa 
fokuserar på de positiva aspekterna (Baumeister et al., 1994) medan andra fokuserar på 
de negativa (Kugler & Jones, 1992). Skuld och skam har traditionellt förväxlats eller 
likställts och skillnaden kan verka svår att fastställa (Tangney & Dearing, 2002). Därför 
är det viktigt att först klargöra distinktionen mellan skuld och skam för att få förståelse 
för vad skuld egentligen är och vilka konsekvenser skuld kan få för individen. Enligt 
Tangney (1995) består den främsta skillnaden mellan skam och skuld i vad det är en 
person utvärderar negativt när hon skäms eller känner skuld. När en person känner skam 
utvärderar hon självet negativt, vilket innebär att personen ofta känner sig värdelös. När 
en person känner skuld däremot känner hon skuld över handlingen som utlöst skulden, 
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exempelvis ”det där som jag gjorde var väldigt hemskt” (Tangney, 1995). Skam och 
skuld skiljer sig även på en annan punkt, skuld behöver inte vara en väldigt smärtsam 
känsla, medan skam kan vara mycket destruktivt för självet (Tangney, 1995). Skam kan 
därmed påverka personens identitet medan skuld, trots associationer med negativa 
emotioner, inte behöver vara uteslutande negativt. Skuld och skam skiljer sig även 
gällande empati, detta eftersom skuld fokuseras utanför personen, på handlingen, medan 
skam är fokuserat på självet (Tangney, 1995). Skuldbenägna personer är därmed mer 
benägna att känna empati för andra involverade i den skuldassocierade situationen 
medan skambenägna personer är för fokuserade på sig själva för att känna dessa känslor 
(Tangney, 1995).  
 
Skuld är en känsla som består av både emotionella och utvärderande komponenter 
(Kubany & Watson, 2003). Detta innebär att när en person känner skuld upplever han 
negativa emotioner och utvärderar sin roll i händelsen som utlöste skulden negativt 
(Kubany & Watson, 2003). Kubany och Watson, (2003) definierar skuld som en 
obehaglig känsla med åtföljande föreställningar om att man skulle ha tänkt, känt eller 
handlat annorlunda. Denna definition betonar de negativa dimensionerna av skuld, som 
visserligen i den upplevda stunden består av negativa emotioner, men i längden kan 
resultera i goda konsekvenser (Baumeister et al., 1994). Dessa positiva konsekvenser 
uppkommer som en följd av att skuld, till skillnad från skam, har visats leda till 
repareringsbeteenden som att erkänna, be om ursäkt och andra socialt proaktiva 
beteenden (Tangney, 1995).  
 
Förutom de potentiella positiva sociala följderna kan skuld innebära andra positiva 
konsekvenser, Flynn och Schaumbergs (2011) studie visade att skuldbenägna personer 
var mer benägna att anstränga sig på arbetsplatsen och var lojalare mot sina arbetsgivare 
än icke-skuldbenägna personer. Även Baumeister et al. (1994) har funnit att skuld kan 
ha positiva konsekvenser. De ser på skuld ur ett interpersonellt perspektiv och fann att 
skuld kan stärka sociala relationer genom att personen som känner skuld gentemot en 
annan bekräftar den personen genom att visa att han bryr sig. Interpersonella relationer 
har i sin tur visats ha en positiv inverkan på en persons välbefinnande (Graham & Shier, 
2010) vilket understryker att det existerar en positiv dimension av skuldkänslor och 
skuldbenägenhet. Dock råder det oklarhet i om dessa positiva följder är tillräckliga för 
att faktiskt höja en individs välbefinnande.  
 
Eftersom forskningen kring skuld tenderar att vara splittrad gällande vilka komponenter 
skuld består av och vilka konsekvenser skuldkänslor får är det viktigt att klargöra för 
den teoretiska ramen för föreliggande studie. Kugler och Jones (1992) har utvecklat 
skalan The Guilt Inventory som mäter skuldkänsla och benägenhet utifrån 
komponenterna state guilt, trait guilt och moral standards. State guilt är komponenten 
som mäter tillfällig skuldkänsla och betraktas vanligen som ett övergående fenomen 
eftersom den endast speglar de direkta psykologiska konsekvenserna av att ha brutit mot 
sina moraliska normer (Kugler & Jones, 1992). State guilt kan sägas vara den 
vardagliga skuld som de flesta upplever, även om de inte är skuldbenägna. Trait guilt är 
följaktligen komponenten som mäter skuldbenägenhet och yttrar sig som en stabil 
egenskap hos individen över tid och komponenten moral standards beskriver individens 
beredskap att uppleva skuld baserat på styrkan av individens moraliska värderingar 
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(Kugler & Jones, 1992). Dessa tre komponenter är alla högt korrelerade (Kugler & 
Jones, 1992) men det är deras skillnader som skapar en fullständig bild av skuldkänslan. 
 
Eftersom skuldbenägenhet visats ha vissa positiva konsekvenser, som exempelvis bättre 
prestation på arbetet (Flynn & Schaumberg, 2011) och sociala fördelar (Baumeister et 
al., 1994), är det svårt att avgöra hur skuldbenägenhet påverkar en individs 
välbefinnande. Skuldbenägenhet kanske inte alltid måste vara något negativt men 
skuldkänslor verkar onekligen ha vissa personliga konsekvenser för individen. Som 
tidigare konstaterats har även självkänsla ett stort inflytande på personen och dennes 
välbefinnande (Blom, 2011). Tennen och Herzberger (1987) fann ett negativt samband 
mellan skuldbenägenhet och självkänsla som indikerade att låg självkänsla var 
associerat med hög skuldbenägenhet, vilket tyder på att de två faktorerna på något sätt 
är sammanlänkade. Även Tangney och Dearing (2002) skriver att skuldkänsla är intimt 
bunden till självet och således påverkar självkänslan. För att ta reda på om dessa 
faktorer interagerar gällande deras påverkan på individens välbefinnande bör först 
begreppet självkänsla definieras.  
 
Självkänsla 
Johnson (2003) definierar självkänsla som ”hur vi värderar oss själva” vilket innebär 
hur vi värderar vår självbild, inre tillfredställelse och tillit till oss själva. Självkänsla är 
något som varierar från högt till lågt hos individen och är kopplat till hela individens 
tillvaro och väsen och påverkar därmed både individens välmående och hälsa (Blom, 
2011). Johnson och Blom (2007) beskriver självkänsla i termer av ovillkorlig 
grundläggande självkänsla och villkorlig självkänsla. Den ovillkorliga självkänslan 
grundas i spädbarnsålder genom att barnet får ovillkorlig kärlek och en trygg 
anknytning till föräldrarna skapas. Självkänslan blir däremot villkorlig om barnet 
uppskattas bara när det lever upp till förväntningarna. Som vuxen bör därför självvärdet 
kontinuerligt förtjänas genom duktighet och baseras på andras godkännande (Johnson & 
Blom, 2007).  
 
Kompetensbaserad självkänsla 
En slags villkorlig självkänsla som är involverad i skuldbenägenhet är 
kompetensbaserad självkänsla. Kompetensbaserad självkänsla är en kognitiv-
motiverande struktur vilket betyder att en individ som har en predisposition för denna 
självkänsla ständigt strävar efter att tillfredställa kompetensrelaterade behov för att 
känna sig värdig (Johnson & Blom, 2007). Kompetensbaserad självkänsla leder till att 
individen vill bli uppskattad för sina prestationer medan han ändå känner sig oduglig 
(Johnson & Blom, 2007). I längden betyder detta att individen försöker kompensera för 
en låg grundläggande självkärlek (Blom, 2011).  
 
Skuld och kompetensbaserad självkänsla  
Kompetensbaserad självkänsla och skuldbenägenhet kan sägas relatera till varandra på 
flera sätt. I likhet med individer predisponerade för kompetensbaserad självkänsla är 
skuldbenägna individer exempelvis benägna att uppleva negativa emotioner i relation 
till misslyckanden (Tangney & Dearing, 2002). En skuldbenägen person behöver dock 
inte värdera sitt själv negativt på grund av misslyckandet (Tangney & Dearing, 2002), 
vilket sker om en person med predisposition för kompetensbaserad självkänsla 
misslyckas (Blom, 2011).  
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Även tendenser att ta överdrivet mycket på sina axlar existerar hos både individer 
predisponerade för kompetensbaserad självkänsla och skuldbenägna personer. Personer 
med predispositionen kompetensbaserad självkänsla är benägna att ställa oresonligt 
höga krav på sig själva samtidigt som de är mycket självkritiska och oförlåtande mot sig 
själva (Johnson & Blom, 2007; Blom, 2011) medan skuldbenägna personer tenderar att 
lägga allt ansvar och skuld på sig själva för en mångfald av situationer (Tangney & 
Dearing, 2002).  
 
Något som sammanlänkar dem ytterligare är att både en predisposition för 
kompetensbaserad självkänsla och skuldbenägenhet kan vara motiverande för individen. 
En individ med predisposition för kompetensbaserad självkänsla motiveras av målet att 
upprätthålla en god självkänsla och presterar därför hårt (Blom, 2011). På liknande sätt 
motiveras en skuldbenägen person av skuldkänslor att rätta misslyckanden och reparera 
interpersonella relationer för att befrias från skuldkänslorna (Baumeister et al., 1994).  
 
Även Blom (2011) beskriver att skuld och villkorlig självkänsla är ihopkopplade. Detta 
för att individen försöker skydda sitt självvärde genom att agera utifrån målet att 
antingen höja självkänslan eller undvika skam och skuld (Blom, 2011). Utöver det har 
skuldkänslor kopplats till kompetensbaserad självkänsla genom att skuldkänslan i sig 
kan fungera som drivkraft för att förbättra självkänslan (Baumeister et al., 1994). Detta 
eftersom forskning visat att de positiva konsekvenserna av skuld, så som 
repareringsbeteenden och altruism som används för att lätta skuldkänslan, uteblir om 
individen istället upplever en tillfällig höjning i självkänslan (McMillen, 1976 refererad 
i Baumeister et al., 1994). Detta illustrerar att både en höjning i självkänslan och en 
lättnad från skuldkänslor leder till samma resultat, men i båda situationerna beror 
slutresultatet på något villkorligt; gottgörelse eller kompetens.  
 
Baumeister et al. (1994) diskuterar också om den sociala eftergivenheten hos individer 
med låg självkänsla gör dem mer benägna till skuldkänslor. Detta eftersom låg 
självkänsla gör dem mer mottagliga att bli influerade av andras förväntningar så de 
känner skuld när de inte lever upp till dem (Baumeister et al., 1994). Utifrån dessa 
exempel kan kompetensbaserad självkänsla hypotetiskt leda till skuldkänslor samtidigt 
som skuldbenägenhet kan sägas bidra till instabil, villkorlig, kompetensbaserad 
självkänsla. Detta leder till frågeställningen i föreliggande studie; eftersom det har 
visats att både skuldkänslor och villkorlig kompetensbaserad självkänsla kan leda till 
nedsatt psykisk hälsa men också ha vissa positiva följder är det av intresse att undersöka 
hur individens välbefinnande påverkas. För att ta reda på det, måste först välmående 
definieras.  
 
Livstillfredsställelse 
Välmående, lycka och positiva emotioner har alltmer forskats kring de senaste 
årtiondena. Innebörden av lycka och välmående kan dock ha olika innebörd beroende på 
vilken person som frågas. Detta har lett till att lycka och välmående har krävt mer 
specifika operationaliseringar. Diener (1984) beskriver lycka utifrån begreppet 
subjektivt välbefinnande som inbegriper lycklighet och livstillfredsställelse. Som 
begreppet antyder beskrivs lycka och välmående subjektivt, så att de komponenter som 
utgör lycka för en person inte behöver göra det för en annan. Subjektivt välbefinnande 
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definieras som en persons globala bedömning av alla aspekter av personens liv (Diener, 
1984).  
 
Komponenten livstillfredsställelse är nära besläktad med lycka och innebär individens 
subjektiva bedömning av hur nöjd individen är med livet (Diener, 1984). Skillnaden 
mellan livstillfredsställelse och lycka är subtil och de är högt korrelerade med varandra 
(Vittersø, Biswas-Diener & Diener, 2005), dock finns en kvalitativ skillnad mellan 
livstillfredsställelse och lycka genom att lycka refererar till tillfälliga positiva och 
negativa känslor medan tillfredsställelse med livet inte är så föränderligt utan relativt 
stabilt och brett (Diener, 1984). Livstillfredsställelse handlar således inte om positiva 
eller negativa känslor direkt fastän tillfredställelsen med livet kan påverkas indirekt av 
känslor (Diener, 1984).  
 
Livstillfredsställelse har definierats som en persons kognitiva bedömning av sitt liv 
(Diener, 1984) och även summan av en persons utvärderingar av sitt liv i helhet 
(Vittersø et al., 2005). Men livstillfredsställelse kan också beskrivas som skillnaden 
mellan en individs livssituation och hennes idealtillstånd (Diener, 1984) vilket belyser 
att en individs tillfredsställelse med livet är högst subjektiv. Dock har vissa personliga 
faktorer som andlighet, dagliga rutiner, deltagande i fysiska och psykologiska 
aktiviteter, hjälp-sökande, interpersonella relationer och en trygg identitet visats påverka 
livstillfredsställelsen positivt (Graham & Shier, 2010).  
 
Även Peterson, Park och Seligman (2005) har försökt definiera vad som gör människor 
lyckliga. De undersökte vad som påverkade livstillfredsställelsen utifrån tre 
huvudvariabler; njutning, engagemang och mening. Peterson et al. (2005) fann att 
samtliga beteenden var prediktorer för livstillfredsställelse och att individer som fick 
låga poäng på alla parametrar uttryckte speciellt låg tillfredsställelse med livet. Däremot 
valde Peterson et al. (2005) att inte fokusera på variablerna som påverkade 
livstillfredsställelsen negativt. 
 
Trots att vissa specifika parametrar visats påverka livstillfredsställelsen har forskningen 
kommit med väldigt motstridiga resultat (Diener, 1984). Diener (1984) beskriver flera 
olika teorier om lycka och diskuterar variabler som påverkar det subjektiva 
välbefinnandet som inkomst, tillfredsställelse med arbetet, utbildning, religion, 
tillfredsställelse med familj och äktenskap, social kontakt, kärlek, livshändelser, 
personlighet och hälsa men betonar att forskarna är oense om vad som påverkar 
livstillfredsställelsen och att välbefinnande är subjektivt. Diener (1984) fokuserar på vad 
som höjer livstillfredsställelsen och få faktorer som påverkar livstillfredsställelsen 
negativt har identifierats. En av de få faktorer som forskningen entydigt visat ha ett 
negativt inflytande på tillfredsställelsen med livet är personlighetsdraget neuroticism 
(Diener, 1984), som även har visats ha ett samband med skuldkänslor indikerande att 
personer med hög grad av neuroticism även har en tendens att vara skuldbenägna (Tong, 
2010). 
 
Skuld, självkänsla och livstillfredsställelse 
Som tidigare konstaterat kan känslor påverka livstillfredsställelsen indirekt vilket tyder 
på att skuldkänslor bör påverka tillfredställelsen med livet, dock har inga tidigare 
direkta undersökningar gjorts på området. Däremot visar Tongs (2010) forskning att 
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skuldkänslor har ett positivt samband med neuroticism som i sin tur associeras med 
sänkt livstillfredsställelse (Diener, 1984) vilket skulle kunna indikera att skuld 
associeras med sänkt livstillfredsställelse. Förhållandet mellan dessa variabler kan 
emellertid inte fastställas. Dock indikerar forskningen om subjektivt välbefinnande att 
negativ känslosamhet (eng. negativ affect) associeras med låg tillfredsställelse med livet 
(Diener, 1984) vilket leder till slutsatsen att uppleva skuldkänsla, som är ett negativt 
känsloläge, bör predicera låg tillfredställelse med livet.  
 
Forskning om självkänsla och välbefinnande är dock mer definitiv. Diener (1984) fann 
att god självkänsla är den största prediktorn för god tillfredsställelse med livet, vilket 
indikerar att människan måste ha åtminstone måttligt bra självkänsla för att kunna vara 
tillfredställda med livet. Detta tyder på att en predisposition för kompetensbaserad 
självkänsla, som innefattar en låg basal självacceptans och villkorligt presterande, kan 
antas vara en prediktor av låg livstillfredsställelse.  
 
Syfte   
Eftersom forskningen om skuld inte erhållit konsekventa resultat gällande skuldkänslors 
och skuldbenägenhetens konsekvenser för individens och dennes välbefinnande 
undersöks i den föreliggande studien huruvida dessa har betydelse för individens 
tillfredställelse med livet. Vidare undersöks om en predisposition för kompetensbaserad 
självkänsla har samband med individens livstillfredsställelse eftersom den tidigare 
forskningen indikerar att denna predisposition leder till maladaptiva beteendemönster 
och ett instabilt självvärde (Blom, 2011). Mer detaljerat syfte med studien var att 
undersöka betydelsen av state guilt, trait guilt, moral standards och kompetensbaserad 
självkänsla för individens livstillfredsställelse. Hypoteser som ställdes var: 
 
Hypotes 1. Det finns ett positivt samband mellan kompetensbaserad självkänsla och 
state guilt, trait guilt och moral standards. 
 
Hypotes 2. Det finns ett negativt samband mellan kompetensbaserad självkänsla och 
livstillfredsställelse. 
 
Hypotes 3. Det finns ett negativt samband mellan trait guilt och livstillfredsställelse och 
mellan state guilt och livstillfredsställelse samt mellan moral standards och 
livstillfredsställelse. 
 
 I en regressionsmodell undersöks vilka av variablerna som är de viktigaste 
prediktorerna av tillfredsställelse med livet. 
 
 

Metod 
 
Undersökningsdeltagare 
Stickprovet utgjordes av 108 försökspersoner inkluderande 72 kvinnor, 32 män samt 4 
personer som valde att inte uppge sitt kön. Åldrarna varierade mellan 20 och 57 år (m 
=28,2, s =8,19) och två deltagare uppgav inte sin ålder. Undersökningsdeltagarna 
rekryterades genom förfrågning i pauser mellan föreläsningar på Stockholms 
Universitet, annonsering på anslagstavlor på psykologiska institutionen, annonsering på 
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Facebook och via mejl till alla psykologistudenter samt genom förfrågning under 
förbipassering. Psykologistudenter erbjöds undersökningstid som ersättning medan 
andra studenter och övriga undersökningsdeltagare inte erbjöds någon ersättning för 
besväret. Alla deltagare var anonyma och deltog frivilligt. 
 
Material  
Enkäten bestod av fyra olika skalor, inklusive en skala som lagts till för att kontrollera 
för social önskvärdhet hos försöksdeltagarna. Därtill inkluderades frågor om kön och 
ålder.   
 
Skuldbenägenhet mättes med The Guilt Inventory (Jones, Schratter & Kugler, 2000) 
som består av 45 påståenden som mäter tre dimensioner; state guilt, trait guilt och moral 
standards. Eftersom skalan ursprungligen är på engelska översattes den av författaren 
till svenska genom hjälp av en engelsk-svensk ordbok och genom språkkorrigering av 
en engelskstuderande. Påståendena som mäter state guilt är tio stycken och refererar till 
skuldkänslor i nuläget eller närtid, exempelvis ”Jag har nyligen gjort något jag ångrar” 
eller det omvända ”Just nu känner jag mig inte särskilt skyldig för någonting jag gjort”. 
Tjugo påståenden mäter trait guilt som handlar om skuldbenägenhet, vilket innebär 
tendenser att känna skuld under många omständigheter och i många situationer, 
exempelvis ”Jag har gjort många misstag i mitt liv” eller ”Jag har aldrig känt stor ånger 
eller skuld”, omvänd kodning. De resterande femton påståendena handlar om moral 
standards och mäter en individs potential att uppleva skuldkänslor baserat på individens 
moraliska värderingar, exempelvis ”Jag tror på en strikt tolkning av rätt och fel” eller 
”Min syn på rätt och fel är ganska flexibel”, omvänd kodning. Påståenden besvarades 
efter en skala från 1 (Stämmer inte alls) till 5 (Stämmer precis) och där en låg poäng 
indikerar låg skuldbenägenhet och höga poäng indikerar hög skuldbenägenhet. 
 
Reliabiliteten för alla mätningar beräknades med Cronbachs alfa som var 0,80 för state 
guilt, 0,73 för moral standards, 0,91 för trait guilt, 0,92 för hela The Guilt Inventory. 
Skalan har även tidigare uppvisat hög reliabilitet och även god validitet genom 
korrelationer med andra oberoende mätningar (Kugler & Jones, 1992).  
 
Kompetensbaserad självkänsla mättes med Competence Based Self Esteem (CBSE) 
Scale (Johnson & Blom, 2007) som består av 12 påståenden. Dessa refererar till 
beteenden och attityder som uppstår när ens självkänsla är beroende på prestationer till 
exempel ”Jag anser att mitt värde som människa beror på hur väl jag lyckas med saker 
och ting” och ”Andras framgångar gör att jag piskar mig själv att prestera lite extra”. 
Påståenden besvarades efter en skala från 1 (Stämmer inte alls) till 5 (Stämmer precis) 
och där en låg poäng indikerar låg kompetensbaserad självkänsla och hög poäng 
indikerar hög kompetensbaserad självkänsla. Cronbachs alfa för CBSE i denna studie 
var 0,90. Skalan har tidigare visats ha god validitet och hög reliabilitet (Blom, 2011).   
 
För att kontrollera socialt önskvärda responser användes fem item från Social 
Desirability Scale (Crowne & Marlow, 1960). Även dessa påståenden besvarades på en 
femgradig Likert skala.    
 
Den andra delen av enkäten utgjordes av The Satisfaction With Life Scale (Diener et al., 
1985). Även denna skala som består av fem påståenden är ursprungligen på engelska 
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och översattes till svenska av författaren genom hjälp av en engelsk-svensk ordbok och 
språkkorrigering av en engelskstuderande. Påståendena handlar om tillfredsställelse 
med livet och inkluderar exempelvis påståenden som ”Jag är nöjd med mitt liv” och ”På 
de flesta sätt är mitt liv nära mitt ideal”. Deltagarna skattade påståenden på en 5-gradig 
skala i likhet med itemen i den första delen där höga poäng indikerade hög 
tillfredställelse. I föreliggande studie visade skalan en Cronbachs alfa på 0,84. Skalan 
har tidigare uppvisat hög test-retest reliabilitet och intern konsistens samt god validitet 
genom korrelationer med andra test som mäter subjektivt välbefinnande (Diener et al., 
1985).  
 
Procedur   
Med personer som anmält sig villiga att delta i studien bestämdes antingen genom mejl 
eller telefon en privat tid, på frivillig ostörd plats när de skulle fylla i enkäten eller så 
fick de genomföra den i ett klassrum på psykologiska institutionen vid Stockholms 
universitet vid något av tillfällena som annonserats ut. Undersökningsdeltagarna blev 
tilldelade varsin enkät som inleddes med ett försättsblad som informerade deltagarna 
om syftet med undersökningen och att informationen som enkäten medför endast 
används till C-uppsatsarbetet. De informerades vidare att deltagandet var frivilligt, 
anonymt och att de kan avbryta sitt deltagande när helst de så önskar. De ifyllda 
enkäterna lämnades till försöksledaren varpå enkäterna direkt blandades med andra 
enkäter i en pärm för att garantera anonymitet. Som ersättning erhöll 
psykologistudenterna undersökningsdeltagartid, som är ett krav för fullgjord kurs vid 
den aktuella institutionen. De övriga mottog ingen ersättning för sin medverkan.  
 
 

Resul ta t  
 

Tabell 1. Medelvärden och standardavvikelser för variablerna  
                                                           Poäng                                          
 Variabler                                                  Medelvärden                                            Standardavvikelser 
 
Kompetensbaserad självkänsla                  2,86                                                                       0,83 
State guilt                                                   2,41                                                                       0,68 
Trait guilt                                                   2,55                                                                       0,73 
Moral standards                                         2,81                                                                       0,48 
Livstillfredsställelse                                   3,59                                                                       0,77                                     
Social önskvärdhet                                     3,32                                                                       0,62 
 
Pearson korrelationer mellan alla variabler beräknades genom Pearsons 
produktmomentkorrelationskoefficient och resultaten illustreras i Tabell 2. Femton 
signifikanta korrelationer mellan variablerna erhölls. Kompetensbaserad självkänsla var 
positivt korrelerad med state guilt, trait guilt och moral standards och negativt 
korrelerad med livstillfredsställelse. State guilt var positivt korrelerat med trait guilt och 
moral standards och negativt korrelerad med livstillfredsställelse. Trait guilt var positivt 
korrelerad med moral standards och negativt korrelerad med livstillfredsställelse. Moral 
standards var negativt korrelerad med livstillfredsställelse. Tabell 2 visar vidare att 
social önskvärdhet korrelerade signifikant med state guilt, trait guilt och 
livstillfredsställelse. Kön var negativt korrelerad med kompetensbaserad självkänsla och 
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moral standards så att kvinnor uppvisade lägre kompetensbaserad självkänsla och moral 
standards än män. 
 
Tabell 2. Korrelationer mellan kön, ålder, kompetensbaserad självkänsla (KBSK), state guilt (SG), trait 
guilt (TG), moral standards (MS), livstillfredsställelse (LT), social önskvärdhet (SÖ).  
              Kön             Ålder            KBSK             SG               TG               MS             LT            SÖ 
Kön 
Ålder         0,08  
KBSK       -0,26**       0,023 
SG            -0,15           0,003            0,58** 
TG            -0,12           0,023            0,62**           0,77** 
MS            -0,30**        0,11             0,39**           0,28**         0,28** 
LT              0,08           -0,04            -0,36**          -0,65**       -0,69**        -0,30** 
SÖ             -0,11           0,098           -0,16              -0,19*         -0,32**         0,09          0,24* 
Kvinna= 1 Man= 2 
*p < 0,05 **p < 0,01 
n= 108 
 
En multipel regressionsanalys (metod Enter) gjordes för att avgöra rangordningen av 
variablerna som prediktorer av livstillfredsställelse. Resultatet visade att den multipla 
korrelationen för alla variabler var R = 0,74 och andelen förklarad varians av modellen i 
livstillfredsställelse 53 % (adjusted R2 = 0,53). Hela regressionsmodellen var signifikant 
F (5, 107) = 24,84; p < 0,001. Fyra av prediktorerna var signifikanta (se Tabell 3). 
Starkast prediktor av livstillfredsställelse var trait guilt vilket indikerar att ökad trait 
guilt predicerade minskad livstillfredsställelse. Den näst största prediktorn var state guilt 
vilket pekar på att höjd state guilt predicerade minskad livstillfredsställelse. Den tredje 
största prediktorn var kompetensbaserad självkänsla och indikerade att 
livstillfredsställelse ökade med ökad kompetensbaserad självkänsla. Den minsta 
prediktorn som fortfarande var signifikant var moral standards vilket indikerade att 
livstillfredsställelse minskade med ökade moral standards. Social önskvärdhet var inte 
en signifikant prediktor för livstillfredsställelse.  
 
Tabell 3. Resultat av multipel regressionsanalys (enter), prediktorerna för livstillfredsställelse.                                                  
 
Prediktor                                       Beta                          t                    sig. 
 
Kompetensbaserad självkänsla            0,22                         2,40                .02   
State guilt                                            -0,33                       -3,15             < .01 
Trait guilt                                            -0,51                       -4,46             < .001 
Moral standards                                  -0,15                      -2,08                 .04  
Social önskvärdhet                               0,06                        0,83                 .41  
 

 
Diskussion 

 
Syftet med den föreliggande studien var att undersöka om kompetensbaserad 
självkänsla och skuldmedvetenhet i form av trait guilt, state guilt och moral standards 
predicerar livstillfredsställelse. Resultatet visade att alla dessa variabler var signifikanta 
prediktorer.  Trait guilt var den starkaste signifikanta prediktorn för tillfredsställelse 
med livet vilket indikerar att ökad trait guilt predicerar minskad tillfredsställelse med 
livet. Den näst starkaste prediktorn var state guilt som också var signifikant och 
indikerar att ökad state guilt predicerar minskad livstillfredsställelse. Moral standards 
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var även en signifikant prediktor vilket indikerar att höga moraliska värderingar 
predicerar minskad livstillfredsställelse. I regressionsanalysen visade kompetensbaserad 
självkänsla oväntat ett signifikant positivt samband med livstillfredsställelse medan 
korrelationer visade en motsatt riktning. Detta är motstridigt och går mot tidigare 
resultat som indikerar att kompetensbaserad självkänsla är icke adaptivt för individen 
(Blom, 2011). Regressionsanalysen visade att 53 % av variationen i livstillfredsställelse 
kan tillskrivas state guilt, trait guilt, moral standards och kompetensbaserad självkänsla.  
 
Resultatet visade även på signifikanta korrelationer mellan flera av variablerna. 
Korrelationerna mellan skuldvariablerna var förväntade och i enlighet med Kugler och 
Jones (1992) tidigare forskning. Kompetensbaserad självkänsla uppvisade signifikanta 
positiva samband med alla skuldkomponenter vilket tyder på att hög grad av 
skuldbenägenhet hänger ihop med hög kompetensbaserad självkänsla. 
Kompetensbaserad självkänsla hade även ett negativt samband med livstillfredsställelse 
vilket tyder på att hög kompetensbaserad självkänsla associeras med minskad 
tillfredsställelse med livet. Endast kompetensbaserad självkänsla och moral standards 
hade signifikanta samband med kön. Båda sambanden var negativa och indikerar att 
båda är lägre hos kvinnor än hos män. Detta skiljer sig från Kugler och Jones (1992) 
tidigare resultat som visat att kvinnor vanligen får högre poäng i moral standards. 
Resultatet avviker även från Johnson och Bloms (2007) studie som visade att 
kompetensbaserad självkänsla var signifikant högre hos kvinnor är hos män. 
Skillnaderna kan bero på att könsfördelningen var ojämn i föreliggande studie, med 72 
kvinnor mot 32 män (4 uppgav inte sitt kön). Social önskvärdhet som betecknar en 
undersökningsdeltagares tendens att svara på enkäten efter vad som är socialt önskvärt 
var signifikant korrelerat med trait guilt och state guilt men sambandet var negativt 
vilket innebär att ju mer trait guilt och state guilt en individ känner desto mindre socialt 
önskvärt tenderar denne att svara. Det fanns även ett samband mellan social 
önskvärdhet och den beroende variabeln, livstillfredsställelse, detta samband var 
positivt vilket tyder på att ju högre tendens att svara socialt önskvärt desto mer positiva 
svar gavs angående livstillfredsställelse. Dock var inte social önskvärdhet en signifikant 
prediktor för livstillfredsställelse i regressionsanalysen. Hypoteserna som ställts för 
studien fick stöd, dock var det oväntat att kompetensbaserad självkänsla var en positiv 
prediktor för tillfredsställelse med livet.  
 
Något som kan ha påverkat resultatet är att alla de oberoende variablerna korrelerade 
relativt högt med varandra vilket leder till problem med multikollinearitet i 
regressionsanalysen. Multikollinearitet innebär att det är svårt att hålla isär effekterna av 
de oberoende variablerna på den beroende variabeln. I den föreliggande studien innebär 
detta att det är svårt att separera effekterna av kompetensbaserad självkänsla, state guilt, 
trait guilt och moral standards på livstillfredsställelse för att de alla var så högt 
korrelerade med varandra. För att kontrollera för multikollinearitet beräknades tolerance 
där alla värden låg över 0,30 och VIF där alla värden låg under tre. Detta indikerar att 
de oberoende variablerna inte var tillräckligt högt korrelerade med varandra för att 
multikollinearitet skall betraktas ett stort problem i denna studie. De höga 
korrelationerna mellan variablerna state guilt och trait guilt bör dock noteras eftersom 
de var de främsta prediktorerna av livstillfredsställelse.  
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Reliabilitet, validitet och begränsningar 
Innan resultatet diskuteras vidare bör begränsningar med den valda metoden klargöras. 
Det finns nämligen problem med metoden som gör att slutsatser bör dras med en viss 
försiktighet. Eftersom undersökningen var i självrapporteringsformat och i en 
tvärsnittsdesign kan kausala samband inte hävdas. Det kan inte heller uteslutas att 
resultatet kan ha påverkats av bakomliggande variabler såsom dagsform, humör, årstid, 
negativa eller positiva emotioner osv. Även riktningsproblemet återstår vilket innebär 
att även om sambanden antas korrekta så kan inte riktningen av kausaliteten fastställas. 
Det kan exempelvis vara så att tillfredsställelse med livet hos en person kan påverka 
dennes kompetensbaserade självkänsla eller så kan det vara så att dennes 
kompetensbaserade självkänsla kan påverka livstillfredsställelsen.  
 
Andra begränsningar med metoden handlar om problem med 
självrapporteringsformatet. Denna metod kan ha påverkat hur korrekt resultatet blev 
genom att informationen som undersöktes kan vara känslig och individer kan känna sig 
obekväma med att svara sanningsenligt. Dock användes en skala för att kontrollera för 
socialt önskvärda responser hos undersökningsdeltagarna. Dessutom torde risken för 
denna bias ha minskat något genom att deltagandet var anonymt. Trots vissa brister i 
metoden är det värt att påpeka att alla skalor visade höga Cronbachs alfa som indikerar 
hög reliabilitet i mätningarna.  
 
En ytterligare begränsning rör urvalet, vilket i största del bestod av psykologi 
studerande men även av andra studerande och ett fåtal arbetande, alla boende i 
Stockholm. Detta gör att resultatet inte kan generaliseras till någon annan population än 
studerande i Stockholm, primärt psykologi studerande. 
 
Jämförelser med tidigare forskning och teori 
Antaget att det erhållna resultatet emellertid är korrekt stödde det en del av den tidigare 
forskningen men står delvis i konflikt med den del av forskningen som funnit att 
skuldkänslor har positiva konsekvenser. Baumeister et al. (1994) exempelvis, ser på 
skuld ur ett interpersonellt perspektiv och tar i sin översikt över den empiriska 
forskningen av skuld fram den positiva sidan av skuldkänslor. De betonar de positiva 
sociala konsekvenserna av skuld som exempelvis har en bekräftande funktion för 
personen som någon känner skuld inför. Det föreliggande resultatet visade dock inte 
några positiva effekter av skuldkänslor på livstillfredsställelse, som i sin tur bör 
påverkas av kvaliteten på personens interpersonella relationer (Graham & Shier, 2010). 
State guilt, trait guilt och moral standards var alla negativa prediktorer för 
livstillfredsställelse vilket möjligtvis kan bero på att de sociala positiva konsekvenserna 
uppkommer först efter att skuldkänslorna har lättat, genom att individen behöver be om 
förlåtelse eller gottgöra för sina misstag för att skuldkänslorna skall försvinna. Således 
upplever inte individen dessa positiva följder förrän efter skuldkänslorna avtagit. 
Därmed är skuldkänslorna främst en negativ upplevelse, åtminstone i stunden de 
upplevs, som drar ner den allmänna livstillfredsställelsen.      
 
Ungefär samma slutsats kan dras till Flynn och Schaumbergs (2011) studier om 
relationen mellan affektivt organisatoriskt åtagande och skuldbenägenhet. Deras resultat 
visade att skuldbenägna personer var mer benägna att vara lojala mot sina arbetsgivare 
och anstränga sig mer på jobbet än icke-skuldbenägna personer, något som kan tolkas 
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vara positiva konsekvenser av skuldbenägenhet. Utgående från det aktuella resultatet 
verkar dessa positiva konsekvenser inte påverka livstillfredsställelsen. Detta kan i likhet 
med Baumeisters et al. (1994) studie bero på att dessa positiva följder inte överskuggar 
skuldkänslorna, alltså negativa emotioner, vilket leder till sänkt livstillfredsställelse. 
 
Även Tangney (1995) och senare Tangney och Dearing (2002) ser mer positiva sidor av 
att känna skuld, speciellt jämfört med skam. Tangney och Dearing (2002) skriver om 
skam och skuld och dess skillnader och likheter vilka leder till slutsatser som tyder på 
att skam har väldigt negativa följder för individen medan skuld åtminstone har vissa 
positiva följder. De beskriver att skambenägna personer har mer destruktiva ilskna 
tendenser och dessutom är mer benägna att anklaga andra och sig själva för 
misslyckanden medan en skuldbenägen person är mer benägen till empati, 
ansvarstagande, konstruktivt hanterande av ilskna känslor samt har en mindre 
benägenhet för ilska. Deras studier betonar således de positiva aspekterna av att vara 
skuldbenägen, vilket som sagt inte visades i det aktuella resultatet. Dock kan andra 
möjliga anledningar för skillnaden i dessa resultat tas upp. Tangney och Dearing (2002) 
jämförde som sagt skuld och skam, och fann således de positiva sidorna som en del av 
effekterna av att vara skuldbenägen. Om skam hade ingått i den aktuella studien kunde 
kanske resultatet ha setts i ett annat ljus. Om skam använts som en prediktor för 
livstillfredsställelse kunde de negativa effekterna på en individs tillfredsställelse med 
livet jämförts mellan skam och skuld och då kanske skuld hade sett mindre negativ ut i 
jämförelse. Oavsett visades skuld vara en negativ prediktor, vilket indikerar att trots 
möjliga positiva effekter så dominerar de negativa aspekterna gällande skuldkänslor.  
 
Kugler och Jones (1992) skriver att skuld både har adaptiva och maladaptiva sidor 
vilket speglar en mer flexibel syn på känslan. Vilken sida som upplevs av personen 
beror på om han känner måttliga eller överdrivna skuldkänslor. En person som endast 
upplever måttliga skuldkänslor kan få skörda de goda konsekvenserna av skuld medan 
en person som upplever överdrivna skuldkänslor troligen får ta del av den 
dysfunktionella sidan av skuld och således den negativa sidan. Kugler och Jones (1992) 
skriver exempelvis att personer med höga poäng i state guilt mer sannolikt beskrev sig 
själva som tillbakadragna, ångestfyllda, bittra, ensamma, hjälplösa och deprimerade 
jämfört med personer med låga poäng i state guilt. Mer sannolikt beskrev personer med 
höga poäng i trait guilt sig själva som skyldiga, ångerfulla, deprimerade, ensamma, 
bekymrade, osäkra och bittra jämfört med personer med låga poäng. Personer med höga 
poäng i moral standards däremot beskrev sig mer sannolikt som religiösa, förutsägbara, 
försiktiga, moraliska och lydiga. Dessutom korrelerade trait och state guilt med 
förbittring, misstänksamhet, ångest och ilska medan moral standards endast var negativt 
korrelerad med ilska (Kugler & Jones, 1992). Detta, trots motstridigt tidigare resultat, är 
mer i linje med det aktuella resultatet. Eftersom dessa väldigt negativa emotioner 
sannolikt leder till låg tillfredsställelse sätts det aktuella resultatet i sitt logiska 
sammanhang. Dessutom belyser det att moral standards är den minst negativt betingade 
komponenten genom att personer med höga poäng i moral standards beskrev sig i 
mindre negativa ord än de med höga poäng i de andra komponenterna, vilket passar 
ihop med att moral standards var den minsta prediktorn för livstillfredsställelse. Dock 
var moral standards fortfarande en signifikant prediktor, vilket indikerar att tendensen 
att ha hårda moraliska värderingar hänger ihop med lägre livstillfredsställelse. Detta kan 
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diskuteras bero på att moral standards endast är beredskapen att känna skuld (Kugler & 
Jones, 1992) och är således inte negativt betingad om inte skuldkänslor upplevs. 
 
Kubany och Watson (2003) har ett multidimensionellt perspektiv på skuldkänslor. De 
betonar de negativa känslorna som är involverade i skuld och att skuldkänslor 
uppkommer ur negativt betingade situationer. Trots författarnas genomgående negativa 
syn på skuldkänslor och dess följder nämner de ånger, gottgörelse och förlåtelse som 
verktyg för att minska skuld. Kubany och Watsons (2003) perspektiv på skuldkänslor är 
i linje med den föreliggande studiens resultat och ungefär samma slutsatser kan dras 
som från Baumeisters et al. (1994) resultat. Fastän skuldkänslor kan leda till gottgörelse 
måste denna ha skett för att skuldkänslorna skall försvinna. Detta kan innebära att om 
en undersökningsdeltagare rapporterade skuldkänslor i den föreliggande studien hade 
den personen kanske inte hunnit gottgöra för händelsen än, vilket gör den aktuella 
situationen negativt betingad. Detta indikerar att trots skuldkänslor har möjliga positiva 
interpersonella, motiverande och prestationsrelaterade följder mår individen ändå dåligt 
av skuldkänslorna och således associeras skuldkänslor med sänkt livstillfredsställelse. 
På dessa grunder borde framtida studier undersöka eventuella positiva aspekter av 
skuldbenägenhet i longitudinella upplägg. 
 
Tennen och Herzberger (1987) har undersökt om självkänsla är en bestämmande faktor 
gällande olika attributionsstilar. De fann bland annat att låg självkänsla predicerade 
skuldkänslor. Detta kan jämföras med det föreliggande resultatet som visade 
signifikanta samband mellan kompetensbaserad självkänsla och skuldkänslor vilket 
förslagsvis kan härledas till att låg självkänsla innebär att individen är mer benägen att 
bli influerad av omgivningens förväntningar vilket i sin tur kan leda till skuldkänslor 
(Baumeister et al., 1994).  
   
Resultaten är även i linje med Dieners (1984) fynd gällande att självkänsla är den 
största kända prediktorn för tillfredsställelse med livet. Dock finns avvikelser i det 
föreliggande resultatet genom att kompetensbaserad självkänsla inte var den största 
prediktorn utan enbart den tredje största. I den rådande studien verkade trait guilt och 
state guilt vara en viktigare prediktor för livstillfredsställelse än kompetensbaserad 
självkänsla vilket förutsatt att det är korrekt skulle vara ett relativt nytt tillskott till 
forskningen kring subjektivt välbefinnande. Dessutom indikerade det aktuella resultatet 
att kompetensbaserad självkänsla är en positiv prediktor för livstillfredsställelse vilket 
inte stämmer med Dieners (1984) tidigare fynd. Dock undersökte Diener (1984) inte 
kompetensbaserad självkänsla utan generell självkänsla. Denna skillnad kan ha bidragit 
till motsägelsen i det föreliggande resultatet.  
 
Johnson och Blom (2007) skriver att personer med en predisposition för 
kompetensbaserad självkänsla har en tendens att vara överambitiösa, självkritiska och 
något kontrollerande och aggressiva samt att kompetensbaserad självkänsla är 
associerad med stressrelaterade sjukdomar. Detta indikerar att kompetensbaserad 
självkänsla borde ha en negativ inverkan på tillfredställelsen med livet. Detta visades 
också av korrelationsanalysen i den föreliggande studien. Att denna typ av betingad 
självkänsla var en prediktor för hög tillfredställelse med livet var något oväntat men kan 
eventuellt bero på multikollinearitet eller proportionen mellan antalet variabler och 
stickprovsstorlek. 
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Framtida studier 
Med mer tid och resurser skulle longitudinella studier kunna genomföras på studiens 
område. Dessa skulle ge möjlighet att få mer kunskap om kausala relationer mellan 
skuldbenägenhet, kompetensbaserad självkänsla och subjektivt välbefinnande. 
Dessutom bör förhållandet mellan skuldbenägenhet och dess positiva och negativa 
konsekvenser vidare undersökas, detta skulle kunna göras kvalitativt så att en enhetlig 
teori skulle kunna utformas. Även skam bör tas med i framtida forskning för ytterligare 
jämförelser så att skuldkänslors konsekvenser kan fastställas. Därutöver bör även 
förhållandet mellan kompetensbaserad självkänsla och skuldbenägenhet vidareutforskas 
för att se om interaktion mellan dessa variabler har något väsentligt inflytande på 
individen.  
 
Slutsats 
Resultaten av den föreliggande studien belyser de tidigare outforskade sambanden 
mellan skuldbenägenhet, kompetensbaserad självkänsla och livstillfredsställelse. 
Benägenhet för att vara skuldtyngd tycks vara den variabeln som har störst betydelse för 
tillfredsställelse med livet. Resultaten var också i stor del i linje med tidigare forskning, 
dock inte i avseende resultaten som antytt positiva konsekvenser av skuldbenägenhet 
och skuldkänslor. Frågan huruvida detta kan förklaras av att det krävs tid för att hinna 
gottgöra för händelser som utlöser skuldkänslor eller situationsspecifika faktorer för att 
framkalla positiva konsekvenser kan dock inte besvaras med den föreliggande designen. 
En longitudinell studie kan ge mer förståelse av de komplexa sambanden mellan skuld 
och livstillfredsställelse.  
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