
 
 

 

 

 

 

 

Att använda styrkan i sin sunda vuxna sida vid utmaningar i livet:  

En kort instruktion till frågeformuläret om sunda vuxna styrkor 

Dr. David P. Bernstein 

 

Vad är en sund vuxen sida? 

Vi har alla en sund vuxen sida, en sida av oss själva som hjälper oss att fungera och ser till att vi får våra 

behov tillfredsställda på ett adaptivt och sunt sätt. Ingen har en perfekt fungerande sund vuxen sida. I 

tider av svårigheter och ovanliga omständigheter kan det vara extra besvärligt att ha tillgång till denna 

sida. Tanken här, är att vi ska kunna känna igen och vara medvetna om våra styrkor och sunda kvalitéer, 

dom styrkor som vår sunda sida besitter, och ta små steg för att använda dessa styrkor för att 

tillfredsställa våra känslomässiga behov. På så sätt kommer vi att fungerar bättre och må bättre.  

Hur kan jag använda de två frågeformulären för att hitta mina egna styrkor? 

Jag har utvecklat två frågeformulär som kan hjälpa dig att hitta dina styrkor: “The Bernstein Strengths 

Scale (BSS)” och “The Bernstein List of 48 Strengths (BLS)”. I BSS skattas påståenden som beskriver 

personliga kvalitéer. BLS innehåller ett antal adjektiv som ger en bild av dina styrkor. Markera de 

påståenden och adjektiv som bäst beskriver dig och hur du är. Genom att svara på båda formulären och 

att jämföra resultaten kan du erhålla en mer komplett och nyanserad bild av dina sunda förmågor och 

styrkor.  

Vilka är de 16 styrkorna hos den sunda vuxna sidan? 

De 16  sunda styrkorna är positiva egenskaper och förmågor som gör det möjligt för oss att möta 

utmaningar i vår mänskliga tillvaro.  Många teoretiker har beskrivit självet och personlighet som ett 

dynamiskt system som utför ett antal livsuppgifter; uppnå en känsla av egen identitet, upprätthålla 

känslomässig självreglering (inklusive självkänsla), underlätta skapandet av känslomässiga band till andra 

människor samt hantera den komplexitet som det innebär att ingå i grupper med andra människor. 

Enligt detta synsätt, har självet utvecklats som en följd av vår grundläggande natur som sociala varelser, 

där vi behöver anpassa oss till komplexa sociala miljöer för att kunna tillgodose våra känslomässiga och 

fysiska behov. 

Efter en grundlig genomgång av litteratur om sunt vuxet fungerande och psykologist välbefinnande, har 

jag utvecklat en fyrfaktor modell (d v s dimensionell modell) av sund vuxen sida. I modellen ingår 

följande specifika styrkor: 

 



 
 

FAKTOR 1. 

Styr mitt eget liv (Self-directedness) (5 styrkor) – bestämmer och följer sin egen väg i livet   

1. Identitet – har en tydlig självkänsla, en tydlig känsla för de kvalitéer som gör hen till den hen är, 
som människa 

2. Självreflektion – kan iaktta sig själv, undersöka egna känslor, åsikter och beteenden 
3. Självförtroende – tror på sig själv, litar på sin egen förmåga och sitt eget omdöme 
4. Självhävdelse – står upp för sig själv, sina rättigheter, behov och åsikter 
5. Fantasi – är kreativ och resursstark, kan utforska problem och lösningar, kan föreställa sig framtida 

scenarier  
 

FAKTOR 2. 

Självreglering (5 styrkor) – reglerar känslor, impulser, tankar och beteenden 

6. Känslomässig balans – förblir centrerad (samlad), håller känslorna i balans, återhämtar sig snabbt 
efter att ha varit känslomässigt triggad (aktiverad) 

7. Flexibilitet – hanterar stress och svårigheter, är följsam utan att bli överkörd, kan komma igen  
8. Självkontroll – stannar upp och tänker efter innan hen agerar, kan skjuta upp omedelbara 

önskemål (begär) och hantera frustration 
9. Egenvård – tar hand om sitt känslomässiga och fysiska välbefinnande och hälsa 
10. Realitetstesting – kollar upp om idéer, känslor och varseblivningar är verkliga, objektiva och logiska 

 

FAKTOR 3. 

Kontakt och anknytning (4 styrkor) – skapar meningsfulla och ömsesidiga relationer 

11. Empati - känner och förstår vad andra människor känner och kan uppleva saker utifrån en annan 
persons perspektiv 

12. Medkänsla – önskar lindra andra människors lidande, visar vänlighet, omsorg, har en önskan att 
hjälpa andra, visar självmedkänsla 

13. Humor – är lekfull, rolig, tycker om att ha roligt, delar skämt och skratt med andra, uppskattar det 
absurda hos sig själv, andra människor och i livet 

14. Ansvarstagande – är pålitlig, tillförlitlig, tar sin roll och sina åtaganden på allvar 
 

FAKTOR 4. 

Transcendens (2 styrkor) – fullföljer ett högre syfte och mening, i livet och i mänskliga relationer 

15. Tacksamhet – är tacksam, glad över vad hen får, uppskattar saker i motsats till att ta dem för givna 
16. Vishet – söker sanning, kunskap, livsvisdom, uppvisar gott omdöme, lär av erfarenheter 

 

Hur är dessa 16 styrkor kopplade till de 4 faktorerna hos den sunda vuxna sidan? 

De specifika styrkorna inom varje faktor bidrar till den totala styrkan inom den faktorn. Till exempel, det 

finns fem styrkor inom faktor ett. Var och en av dessa styrkor hjälper dig att följa din väg, din värderade 

riktning i livet. Ju mer styrka du har, och ju mer du använder dig av den, desto bättre hittar du din 

riktning och väg i livet. Det innebär inte att du behöver alla, eller ens de flesta, av dessa styrkor för att 

hitta din inriktning. Bara du har en av styrkorna kan det hjälpa dig. 



 
 

Hos de flesta människor är styrkorna mer utvecklade inom vissa områden än andra. Det är normalt. Vi 

utvecklar våra styrkor baserat på många faktorer: bl a våra gener, vår uppfostran, de utmaningar vi 

möter och det sociala stöd och de rollmodeller som vi har i våra liv. Det är ganska vanligt att vi är mer 

utvecklade inom vissa områden och mindre inom andra. Här är avsikten att inta synsättet att “glaset är 

halvfullt”, och vi identifierar och sätter värde på de styrkor vi redan har, så att vi kan mobilisera dem för 

att möta våra omedelbara behov.  

Hur kan jag mobilisera de styrkor jag har så att jag får mina behov tillgodosedda? 

För att bygga upp våra styrkor underlättar det att börja med de styrkor vi redan besitter. De flesta av oss 

har styrkor som vi inte använder så ofta. Om vi kan uppbåda dem, så kan det hjälpa oss vid motgångar i 

livet. Vid motgångar kan t ex kontakt med andra hjälpa oss. Vi kan också bygga upp nya styrkor inom 

områden som är underutvecklade, men det är en mer långsiktig process. 

Kanske har du någon av styrkorna humor, empati och medkänsla. Ibland kanske du, trots det, glömmer 

bort eller inte tar dig tid att ge stöd åt andra människor. Kanske är du bra på att hjälpa andra (d v s du 

kanske är bra på att lyssna) men har inte så lätt för att själv be om hjälp.  

Ta små steg för att uppbåda dina styrkor 

Börja i liten skala. Det första steget är att bli medveten om vad du behöver, som till exempel, kontakt 

med andra. Därefter, föreställ dig enkla sätt att få det behovet tillfredsställt. Kanske finns det gamla 

vänner som du inte har haft kontakt med på ett tag. Eller så har du träffat någon nyligen som verkar 

intressant. Ta då ett litet steg i riktning mot att få ditt behov tillgodosett. Om steget du forestaller dig 

känns för skrämmande, förenkla ditt första steg eller dela upp det i flera mindre. Och håll fokus på dina 

styrkor. Om du är en person som har humor, empati eller medkänsla så kommer andra människor att 

reagera på de kvalitéerna. Ett bra självförtroende kan vara till hjälp när du tar steg för att tillfredsställa 

kontaktbehovet.  

Tänk på dina positiva kvalitéer som “öar av styrka”. När du har ett behov, som att vilja ha kontakt med 

andra, så kan du besöka “Styrkornas ö”, en ö där dina personliga styrkor bor. Det är en metaphor för 

den plats där du kan fylla på och ge dig själv näring. En plats som påminner oss om att vi ofta har styrkor 

som vi inte använder. Om du besöker “Styrkornas ö” varje dag, så betyder det att du gör något litet för 

att ge dig själv näring varje dag. Du tar små steg för att använda de styrkor du har för att få dina behov 

tillfredsställda. 

 

Lycka till på din resa! 

  


