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Att följa sitt hjärta 
Modet att göra det som känns rätt 

 
Anna Lacourt 

 
Då det verkar finnas begränsat med forskning kring människors 
upplevelse av ”att följa sitt hjärta”, samt hinder och förutsättningar för 
det, syftade denna studie till att hitta de gemensamma dragen för detta 
fenomen. En kvalitativ metod med induktiv ansats användes för att 
studera respondenternas livsvärld. Åtta djupintervjuer och två skriftliga 
intervjuer genomfördes med fem män och fem kvinnor. Analysen 
resulterade i sex centrala komponenter, fenomenets essens. En individ 
som följer sitt hjärta är (1) närvarande i nuet och (2) har modet att våga 
och då (3) känns det rätt. Om den låter sig hindras av (4) stress och sina 
(5) rädslor (6) mår den dåligt. En förhoppning är att resultatet skulle 
kunna leda till ett mentalt uppvaknande samt bidra till ett ökat psykiskt 
välbefinnande i samhället.  
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Inledning 

 
 
Hjärta, hjärna och ett metaforiskt perspektiv 
 
Hjärtat sitter mitt i bröstkorgen och är en muskel som har till uppgift att pumpa blodet genom 
kroppens cirkulationssystem, en muskel som vi inte kan styra med vilja (NE, 1989-1996). 
Samtidigt har hjärtat som symbol haft en stor betydelse för människor i alla tider, ofta handlar 
det då om kärlek och har en positiv innebörd. Kända män och kvinnor har i århundranden uttalat 
sig om hjärtat och dess mening ur ett metaforiskt perspektiv. Citat som på ett metaforiskt vis 
skulle kunna illustrera att följa sitt hjärta är Blaise Pascals ”hjärtat har sina skäl, som förnuftet 
ej känner till” (Andreæ, D., Edfelt, J., & Fröberg, 1995, s. 276) och Konfucius ”Wherever you 
go, go with all your heart” (Ratcliffe, 2016, s. 5). En anledning till att människor använder sig 
av metaforer är för att de hjälper oss att förstå och beskriva upplevelser, känslor och 
svårförklarade begrepp. En metafor är ett värdefullt verktyg för att fånga en känsla på ett sätt 
som det bokstavliga språket inte kan (Fainsilber & Ontony, 1987). Forskning visar att det finns 
individuella skillnader i hur och om människor använder sig av och förstår metaforer. Vissa 
människor föredrar att använda sig av mer konkreta, bokstavliga fakta framför metaforiska 
fraser (Fetterman, Bair, Werth, Landkammer & Robinson, 2016).  
      I vårt dagliga liv refererar vi ofta till huvudet eller hjärtat. Plato (trans. 1987) var bland de 
första som antydde att huvudet är källan till rationell visdom medan hjärtat är känt för emotioner 
och passion. Huvudet och hjärtat har tillskrivits särskild psykologisk betydelse under hela den 
västerländska civilisationens historia. Att "använda sitt huvud" betyder att man är rationell och 
logisk när man ska lösa ett problem eller ta ett beslut. Som metaforer står ofta huvudet och 
hjärtat i kontrast till varandra (Swan, 2009). Metaforer om hjärtat handlar ofta om dess 
emotionella roll men även om omtanke. Att "följa sitt hjärta" tolkas ofta metaforiskt som att 
låta känslor styra ens livsval. Omtänksamma personer benämns ofta som att de "har ett stort 
hjärta" (Kövecses, 2000). I en studie som Fetterman och Robinson (2013) gjorde om att lyssna 
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till sitt huvud eller följa sitt hjärta, fick deltagarna börja med att lokalisera sig själva i hjärtat 
eller hjärnan. De som ansåg sig utgå från hjärnan tyckte sig vara rationella, logiska och kalla 
medan de som ansåg sig utgå från hjärtat tyckte sig vara emotionella, feminina, varma och 
baserade sina moraliska beslut på emotioner snarare än rationella överväganden. När det gäller 
att fatta beslut är det många gånger en tävling mellan det emotionella känslosystemet som är 
automatiskt och det förnuftsmässiga systemet som är långsamt och rationellt. Det 
förnuftsmässiga systemet som vi i dagligt tal säger finns i huvudet strider mot våra snabba, 
känslomässiga bedömningar som vi uttrycker finns i hjärtat (Fetterman & Robinson, 2013). 
Enligt Darwins evolutionsteori är våra känslor anpassningsbara och guidar oss till att fatta bra 
beslut när vi är osäkra (Luo & Yu, 2015). Vårt emotionella system samarbetar med det 
förnuftsmässiga systemet och får oss att agera i livet (Fetterman & Robinson, 2013). Att följa 
sitt hjärta är att agera, att gå dit hjärtat leder en.   

 
 

Möjliga hinder och förutsättningar 
 
Hur ser det ut i dagens samhälle? Har vi större möjlighet att följa vårt hjärta idag än på 1800-
och 1900-talet? Finns det en skillnad i industriländer kontra utvecklingsländer? Idag har vi helt 
andra förutsättningar, samtidigt lever många människor i en stressad tillvaro. I många 
utvecklingsländer ligger fokus på att tillgodose de mest basala behoven, det gällde även för 
västvärlden tillbaks i tiden. Skulle det kunna vara så att människor som inte har tillgodosett de 
basala behoven inte heller har möjlighet att följa sitt hjärta? 1943 presenterade Maslow sin 
behovstrappa i fem steg där alla stegen är hierarkiskt relaterade till varandra. Maslow menade 
att människan drivs av motivation och när en individ har tillgodosett behoven i ett steg uppstår 
nästa högre behov. Det femte och sista steget i Maslows behovstrappa handlar om 
självförverkligande som är en vital, evolutionär process. Maslow trodde att de flesta individer, 
när de blir äldre och mer mogna, följer en väg som gör det möjligt för dem att förverkliga sig 
själva och inse sin verkliga potential. Maslows teori om övergången från självförtroende (det 
fjärde steget) till självförverkligandesteget, vilket även handlar om osjälviskhet och altruism, 
stödjs av andra psykologiska, filosofiska och religiösa teorier (D´Souza, Gurin & Jeevan, 2016). 
Dock visar en pilotstudie som genomfördes av D´Souza, Adams och Fuss (2015) att individer 
som har självförverkligande övertygelser och känslor inte nödvändigtvis behöver utföra 
självförverkligade handlingar så som altruism som Maslow tidigare trott. Går det att placera 
”att följa sitt hjärta” på Maslows behovstrappa? Skulle det kunna höra till det femte steget eller 
möjligtvis ett fiktivt sjätte steg? Eller är ”att följa sitt hjärta” i själva verket en företeelse som 
inte går att placera på behovstrappan?  

Då det finns begränsat med tidigare forskning kring fenomenet ”att följa sitt hjärta” är det 
svårt att veta vilka förutsättningar som krävs. Det skulle kunna vara så att det krävs att en individ 
är närvarande för att kunna lyssna till och följa sitt hjärta, att det är en förutsättning. Att 
praktisera yoga och mindfulness gör individen närvarande. I en studie av Malathi, Damodaran, 
Shah, Patil och Marathe (1999) visade det sig att regelbundna yogaövningar och en yogisk 
livsstilsfilosofi är till god hjälp när det gäller en individs självförverkligande. 2013 publicerades 
Ivtzan, Chan, Gardner och  Prashars studie som visar att personer som är mer andliga och 
spirituella har ett ökat psykiskt välbefinnande i jämförelse med dem som inte upplever sig som 
spirituella eller andliga. Vidare visar forskning att de människor som är mer närvarande i nuet 
och utför mindfulness-övningar blir mindre stressade och har lättare att hantera stress som de 
utsätts för än individer som inte är medvetet närvarande (Nezlek, Holas, Rusanowska, & Krejtz, 
2016). Medveten närvaro bidrar även till att en situation upplevs som mer positiv (Nezlek, 
Holas, Rusanowska, & Krejtz, 2016) och minskar negativa känslor (Xu, Wang & Liu, 2015). 
Naturlig stressavlastningsmeditation (NSR) är en mental teknik som genom att utövas 15 
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minuter, två gånger om dagen, framkallar ett fysiologisk tillstånd av djup vila. Forskning visar 
att användandet av denna teknik reducerar ångest och minskar stress. Vidare utvecklas 
kvaliteter som gynnar självförverkligande, såsom inre frid, välbehag och kreativitet (Coppola 
& Spector, 2009). En liknande studie gjordes av Gothink, Meiiboom, Vernooli, Smits och 
Hunink (2016), dock låg fokus i denna studie på att undersöka vilka stressreducerande effekter 
sekundära mindfulness-tekniker hade på hjärnans funktion och dess struktur. Det visade sig att 
praktisera MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) regelbundet i åtta veckor resulterade i 
förändringar i amygdala, som påverkar den emotionella regleringen. Även funktionella och 
strukturella förändringar sågs i prefrontala cortex, cingulate cortex, insula och hippocampus. 
Forskning visar tydligt att ett liv med medveten närvaro och mindfulness-övningar ökar det 
psykiska välbefinnande, vad är det då som gör att inte alla människor praktiserar det? 

Stress upplever alla människor mer eller mindre. Skulle det kunna vara så att stress är ett 
hinder för att lyssna till sitt hjärta? Evolutionistiskt sett har stressreaktioner varit kroppens sätt 
att reagera och agera på ett upplevt yttre hot för att överleva. I dagens samhälle, med nya 
levnadsvillkor, upplever många människor stress på grund av psykosociala faktorer, en ständigt 
pågående stress, vilket vi inte är helt rustade för (Währborg, 2002). Mobiltelefonanvändande 
och sociala medier bidrar idag till mycket stress. Forskning visar att vi väljer att använda 
telefonen mycket på grund av att den ger oss snabba belöningar. Det som händer när vi får 
”likes” eller sms är att det sätter igång hjärnans belöningssystem vilket ger oss en 
tillfredsställelse. Detta leder till att vi har svårt att låta bli telefonen och vill ha mer av 
belöningen. För vissa individer går det så långt att de blir beroende av mobiltelefonen och den 
tillfredställelse den ger när belöningssystemet går igång (Gospic, 2013). Forskning visar att de 
individer som är sensationssökande har störst risk att bli beroende, även de som upplever 
vardagstristess har en ökad risk att bli beroende medan grad av självkänsla inte verkar ha någon 
betydelse (Divband, 2013). Konsekvensen av att hjärnan ständigt är ”uppkopplad” när vi 
använder mobiltelefonen leder till stress. Mobiltelefoner bidrar även till att vi har svårare att 
koncentrera oss när vi blir konstant störda, att återfå fokus efter att vi blivit störda tar cirka 25 
minuter (Gospic, 2013). Detta är stressande och vår hjärna behöver återhämta sig. Forskning 
visar att långvarig stress gör att hjärnbarken krymper vilket påverkar vår omdömesförmåga och 
vi går över till impulsstyrda handlingar istället (Jovanovic, Berglund & Savic 2011). 
 
 

Transpersonell psykologi 
 
Under slutet av 1960-talet växte en gren från den traditionella psykologin fram som kallades 
transpersonell psykologi, där Maslow var en av upphovsmännen, en riktning som än idag 
praktiseras. Denna riktning studerar människans högsta potential samt det andliga och 
transcendenta perspektivet av det mänskliga sinnet (Lajoie & Shapiro, 1992). Transpersonell 
psykologi intresserar sig av det som tycks nå bortom det mänskliga vetandets gränser, bortom 
egot och personligheten, bortom konventionella begränsningar av tid och rum. Transpersonell 
psykologi har en ovillkorlig tro på en persons potential att självläka och uppnå en hälsonivå 
som är utöver det vanliga. Konflikter betraktas som en möjlighet att växa och psykisk ohälsa 
anses härleda från att inte lyssna på ens högre, inre jag, själen (Sthrol, 1998). Transpersonell 
terapi syftar till att individen ska kunna släppa kontrollen och lita till sitt inre jag, sin inre 
visdom för att styra sitt liv. En öppenhet för möjligheterna till en utvidgad syn på sig själv och 
världen. Att vara fullt närvarande och njuta av världen och inte låta den materiella världens 
gränser hindra en, detta leder i sin tur till att individen upplever öppenhet, frigörelse och 
kreativitet (Sthrol, 1998). Att lyssna till sitt hjärta skulle förslagsvis kunna handla om något 
som går bortom det rationella och förklarbara. Att lyssna till sitt hjärta, sitt inre jag, själen, sin 
intuition. Essensen i människan. Är ”att följa sitt hjärta” en metafor människan format för att 
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försöka förstå mänskligt liv och agerande? En fråga som i allra högsta grad är svår att besvara 
ur ett vetenskapligt perspektiv (Fagerberg, 1997). Då författaren inte funnit någon adekvat 
tidigare forskning kring fenomenet ”att följa sitt hjärta” känns det relevant att studera ämnet 
närmre. 
 
 
Syfte och frågeställningar 
 
Depression, stress, ångest och utmattningssyndrom blir allt vanligare i vårt samhälle. 
Framförallt är det stressrelaterad ohälsa som har ökat markant sedan slutet av 1900-talet. Det 
är inte stress i sig som är farligt för hälsan utan frånvaro av återhämtning, detta påverkar 
individen både mentalt och fysiskt vilket i en förlängning leder till utmattningssyndrom. Även 
andra psykiska sjukdomar påverkas av stress (Åsberg et al., 2010). De senaste 10 åren har enligt 
Folkhälsomyndigheten (2016) den psykiska ohälsan ökat bland både män och kvinnor inom 
alla åldersgrupper. Skulle en bidragande orsak till den psykisk ohälsa kunna vara att individer 
inte lyssnar till sig själva och sina behov? I dagens samhälle är det många som väljer att lyssna 
till och förlita sig till andra människor, exempelvis experter eller sociala medier, istället för sig 
själva. Vad händer när människan inte lyssnar till sig själv och vilka konsekvenser kan det få? 

Syftet med denna studie var att undersöka och beskriva hur fenomenet ”att följa sitt hjärta” 
påverkar människor och i förlängningen se hur det kan påverka vårt dagliga liv. De konkreta 
frågeställningarna som studerades var; ”Vilka är de gemensamma dragen i människors 
upplevelse av att följa sitt hjärta?” samt ”Vilka hinder och förutsättningar finns?” 
 
 

Metod 
 
 
Deltagare 
 
För att få till en så bra variation av urvalet som möjligt valdes fem män och fem kvinnor, varav 
två studenter och åtta tillhörande olika yrkeskategorier, ut för att delta i studien. Respondenterna 
var mellan 16 och 67 år gamla med en medelålder på 36 år. Samtliga var bosatta i 
Mellansverige. Deras livssituationer såg olika ut avseende relationer och familj där både 
singelhushåll och sammanboende hushåll med och utan barn förekom. De tio respondenterna 
var en kombination av ett ändamålsenligt urval, ett handplockat urval samt ett 
tillgänglighetsurval. Det ändamålsenliga urvalet valdes för att få en stor spridning i urvalet. 
Författaren valde även att handplocka två respondenter som denne kände till sedan tidigare som 
skulle kunna bidra med erfarenhet och vara till värde för studien. Ingen ersättning för 
medverkan förekom.  
 
 
Material 
 
Intervjun föregicks av en guidad meditation där en mobiltelefon användes för att spela upp 
avslappnande musik samt ett A-4 med den guidade meditationen i text. 
Under intervjuerna användes en diktafon för ljudupptagning samt ett formulär med 
intervjufrågorna. Frågeformuläret bestod av fem bakgrundsfrågor och följdes av tio 
huvudfrågor, intervjufrågorna var utformade efter studiens syfte.  Exempel på intervjufrågor 
var ; ”Kan du berätta om ett tillfälle då du valde att följa ditt hjärta?” samt; ”Vilka hinder kan 
finnas för att följa sitt hjärta?”  
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Till de två deltagarna som deltog skriftligt i studien skickades mail med intervjufrågorna. 
 
 
Procedur 
 
Inledningsvis kontaktades samtliga respondenter via telefon och tillfrågades om de ville delta i 
den fenomenologiska studien samt informerades om dess syfte. De fick även information om 
att studien var frivillig och att de närsomhelst under intervjun kunde välja att avbryta. Vidare 
upplystes respondenterna om att alla uppgifter skulle behandlas konfidentiellt och enbart 
användas i studiesyfte, allt enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer (2011). Samtliga 
deltagare valde att medverka i studien. Intervjuerna skedde sedan med en respondent i taget. 
För att respondenterna skulle känna sig så bekväma som möjligt valdes plats för intervjun 
utifrån respondenten i frågas önskemål. Exempel på platser för intervjuerna var i respondentens 
hem, i intervjuarens hem samt i grupprum på Mälardalens högskola. Intervjuerna tog i 
genomsnitt 50 minuter, den längsta intervjun varade i 65 minuter och den kortaste i 39 minuter. 
Den metodologiska ansats som användes var av kvalitativ karaktär då syftet var att gå på djupet 
för att ta reda på respondenternas subjektiva upplevelse och inte en objektiv sanning med 
generaliserbara resultat. Förhoppningen var att få en flerdimensionell bild av företeelsen och 
nå en större förståelse genom att låta respondenterna tala så fritt som möjligt med egna ord och 
på det sättet ge uttryck för sina tankar och känslor runt fenomenet i fråga (Kvale & Brinkmann, 
2014).  
     Innan samtliga intervjuer guidade intervjuaren respondenterna genom en mindfulnessövning 
på cirka tre och en halv minut. Förhoppningen var att respondenterna skulle känna sig mer 
avslappnade och vara mentalt närvarande i nuet. Intervjuerna inleddes sedan med 
bakgrundsfrågor gällande ålder, sysselsättning och familjesituation. Under intervjuerna fick 
respondenterna bland annat berätta om vad det innebar för dem att följa sitt hjärta och vilka 
hinder samt förutsättningar det fanns. Under intervjuerna användes ett frågeformulär som 
intervjuaren formulerat själv med semistrukturerade frågor. För att gå på djupet och få mer 
omfattande svar ställde intervjuaren följdfrågor (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Innan intervjuerna avslutades frågade intervjuaren om respondenterna hade något mer att 
tillägga som de kommit på under intervjuns gång. Intervjuerna avslutades sedan med att 
intervjuaren tackade respondenterna för deras medverkan och förvissade sig om att de inte hade 
påverkats negativt eller upplevt obehag av att ha deltagit i studien. 
   Två av deltagarna fick förhinder och kunde inte närvara personligen vid intervjuerna. Då det 
inte fanns möjlighet att senarelägga intervjuerna togs ett gemensamt beslut per telefon att 
besvara intervjufrågorna via mail. Intervjuaren bad även dessa respondenter att utföra valfri 
meditationsövning under cirka tre till fyra minuter innan de svarade på frågorna så att de skulle 
ha liknande förutsättningar som övriga respondenter. 
 
 
Databearbetning 
 
Då det var en fenomenologisk studie var syftet att få fram essensen, den gemensamma 
upplevelsen, i alla respondenternas intervjuer. De åtta djupintervjuerna transkriberades 
ordagrant till totalt 91 sidor med ett genomsnitt på cirka 11 sidor per intervju i 12 punkter Times 
New Roman med enkelt radavstånd. Transkriberingarna meningskoncentrerades sedan till cirka 
250 ord vardera (Kvale & Brinkmann, 2014). Även de två skriftliga intervjuerna 
meningskoncentrerades. Personnamn konverterades till inledande versaler med hänsyn till 
konfidentialitetskravet. Av meningskoncentreringarna gjordes listor om cirka 20 punkter 
vardera för att sedan slås ihop till en enda lista. När listan rensats på upprepningar och 
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abstraherats återstod 11 punkter som infogades i en tabell. Intervjuaren undersökte vilka av 
dessa punkter som var återkommande i samtliga intervjuer och abstraherade sedan slutligen 
dessa till sex centrala komponenter, studiens essens.  

För att underlätta för läsaren i slutrapporten har i vissa fall diskurspartiklar samt 
upprepningar tagits bort från respondenternas citat. För att mäta tillförlitligheten genomfördes 
ett interbedömarreliabilitetstest där en annan student fick identifiera förekomsten av de 11 
punkterna i en av de tio intervjuerna. För att författaren inte skulle kunna påverka vilken av 
intervjuerna som skulle jämföras med listan lottades en av intervjuerna ut. Testet visade 
Cohen´s kappa = 1.00, vilket är det högst värdet och innebär fullkomlig överensstämmelse 
mellan författaren och den andre bedömaren. Metoden som användes heter Cohens kappa och 
är en icke-parametrisk analysmetod som används för att undersöka överensstämmelse mellan 
två bedömare, i det här fallet författare och en student från Mälardalens högskola. Även en 
deltagarvalidering genomfördes där åtta av respondenterna fick granska de sex centrala 
komponenterna. Samtliga tyckte att resultatet stämde överens med deras upplevelse av att följa 
sitt hjärta. 
 
 

Resultat 
 
Resultatet i studien bygger på intervjuarens tolkning av de åtta djupintervjuerna samt de två 
skriftliga intervjuer som genomfördes, där respondenterna fick berätta om vad det innebar för 
dem att följa sitt hjärta. I samtliga berättelser var det sex teman som var återkommande, dessa 
sex teman delades in i två parallella företeelser, riktningar, som i stort var varandras motsatser 
(se Figur 1). Det handlade om hinder och förutsättningar och vad dessa ledde till. Den första 
riktningen handlade om att vara närvarande i nuet som en förutsättning för att höra sitt hjärta, 
att det behövs mod att våga följa hjärtat vilket i sin tur leder till att det känns rätt. Den andra 
riktningen handlade om att stress eliminerar möjligheten att höra sitt hjärta och att rädslor 
hindrar individen från att följa sitt hjärta vilket leder till dåligt mående. En av respondenterna 
uttryckte det som ”att våga välja bort det hjärnan säger och det rädslorna säger till förmån för 
att följa det som själen vill och då tänker jag att det krävs mycket mod” (Kvinna, 39 år). 
Det var få saker som skiljde respondenterna åt i deras upplevelse av att följa sitt hjärta. 
Essensen, komponenterna, var genomgående i allas berättelser och utöver det var det endast ett 
fåtal saker som någon av respondenterna tog upp. I studien framkom det att när man ska följa 
sitt hjärta handlar det ofta om stora livsavgörande beslut. För vissa handlade det om att bryta 
upp en relation eller gå in i en relation, medan det för vissa var arbetsrelaterat som att säga upp 
sig från ett fast arbete eller starta eget. För några handlade det om att flytta, byta boende eller 
flytta till en ny stad. Respondenterna var överens om att deras val av att följa sitt hjärta eller 
inte även påverkade deras omgivning. Om de valde att följa sitt hjärta fick det en positiv 
inverkan på omgivningen medan om de valde att inte följa sitt hjärta fick det en negativ inverkan 
på sin omgivning. Det blev ringar på vattnet av deras val. De sex komponenterna som 
analyserades fram av författaren beskrivs nedan. 
 
 
Närvarande i nuet 
 
Komponenten närvarande i nuet, att vara i nuet, var en grundläggande förutsättning för att 
respondenterna skulle kunna lyssna till och följa sitt hjärta. ”Det krävs att vi är närvarande, inte 
uppe i huvudet, att man inte bara tänker på framtiden eller dåtiden, att man är i nån ständig slags 
tankebubbla, utan att man upplever, man är här och nu, det är en förutsättning” (Kvinna, 39 år). 
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    Att ge sig själv tid, att kunna stanna upp och landa i sig själv och inte automatiskt reagera på 
det som händer oss är viktigt. Att man är medvetet närvarande i nuet utan att döma eller värdera. 
Att bara vara och inte fastna i sina tankar. Det handlar om att känna i nuet istället för att tänka. 
”Jag har lättare att känna saker när jag är medvetet närvarande”, säger en 34-årig man. ”När jag 
spelar piano, då tänker jag inte, då är jag bara här och nu och då känns allt bra” säger en 16-
årig pojke som deltog i studien. Respondenterna menar att när de är i nuet utan att låta yttre 
stimuli påverka dem kan de lyssna inåt, höra och känna vad som är rätt för dem och vilken väg 
hjärtat vill gå. 
”Jag har jättelätt att lyssna på mitt hjärta när jag fyller på mitt andliga jag på olika sätt. När jag 
är närvarande helt enkelt och när jag påminner mig själv om vem jag egentligen är, då är det 
jättelätt att lyssna på hjärtat och det har jättemycket bra att säga, då är det lätt att följa hjärtat 
och då är jag inte rädd heller och då är jag inte så styrd av huvudet”, säger en 39-årig kvinna 
som deltog i studien. 
 
 
Mod att våga 
 
För att följa sitt hjärta behöver man ha modet att våga. Det är inte självklart att en individ som 
är medvetet närvarande och har lyssnat till sitt hjärta väljer att följa det. För att följa det behövs 
komponenten mod att våga. Det handlar om att ha tillit till sig själv, känna sig stark och trygg i 
sig själv och känna tillit till att det blir som det ska. En 39-årig kvinna om att följa sitt hjärta: 
”jag var helt full med tillit, det här går bra, det här kommer bli bra, jag har ingen aning om nåt 
men det känns enkelt, generellt tycker jag att det känns enkelt att följa hjärtat”. En av de manliga 
(34 år) respondenterna menar att det handlar om ”en trygghet, jag känner mig så trygg i mig 
själv så att även om jag gör det här så kommer det gå bra”. Samme respondent uttryckte det 
som att det ”är lite som att hoppa från ett stup, att kasta sig ut i någonting”. Man vet vad man 
har men inte vad man får.  
    Respondenterna var överens om att man behöver mod att våga göra annorlunda, ”det handlar 
om mod också, att våga bryta normer”, säger en 67-årig man.  Enligt en  26-årig kvinna handlar 
det om att ”göra det som känns rätt för mig, inte det andra tycker att jag borde göra, inte bry sig 
om vad de kommer tycka”. Erfarenhet av att det tidigare gått bra när man följt sitt hjärta bidrar 
även det till ökat mod. Ju fler gånger det gått bra, desto lättare blir det. ”Om du följt ditt hjärta 
en gång och det blev bra, ju mer du gör det, övning ger färdighet, man får mera tillit till det” 
(Kvinna, 42 år). 
 
 
Känns rätt 
 
Känns rätt är den av de sex komponenter som sammanfattar respondenterna beskrivning av hur 
det känns när de följer sitt hjärta, både när de gör det och när de har gjort det. 

Jag mår bättre, man känner att det är helt det bästa valet man gör, när allting lättar, när 
man känner att man gör helt rätt, man vet att oavsett om det är svåra val, att hade man 
inte gjort det så hade det känts falskt, det kan kännas som att det är en oro, en tyngd 
som släpper och då vet man att man gör rätt val, då tror jag definitivt att det kommer 
inifrån (Man, 30 år). 

Samtliga respondenter uttryckte att när man följer sitt hjärta gör man det som känns rätt, lätt 
och enkelt, det som får en att må bra och det känns skönt. Det finns inga tvivel, man bara vet. 
En 67-årig man beskrev det som ” jag har en inre övertygelse om att det är rätt ”. Det är något 
som kommer inifrån och det känns i hela kroppen när det är rätt, det blir en harmoni, en slags 
inre frid. Det är genuint och äkta, en sanning. Att följa sitt hjärta handlar enligt respondenterna 
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om intuition och att lita till sin magkänsla inte det logiska eller det mest rationella beslutet. En 
39-årig kvinna uttryckte det på följande vis; ”jag tänker mig att följa hjärtat är att lyssna på sin 
själ och följa den och där har vi intuitionen som en hjälp att följa den och magkänslan är en mer 
fysisk hint”.   
      ”Hjärtat bara visar med känslan”, säger samma kvinna. Känna handlar om emotioner, 
emotion handlar också om att sätta i rörelse, en rörelse framåt när man följer sin känsla. Flera 
respondenter uttryckte att det kändes som en kroppslig rörelse framåt när de följder sitt hjärta. 
Det som enligt respondenterna händer när man följer sitt hjärta är att man känner glädje, 
inspiration och får energi. De känner sig starka, levnadsglada och kreativa, befriade från ilska, 
vrede och irritation. Respondenterna känner sig öppna och har en känsla av frihet. ”Jag tror att 
man måste var ”öppen” för att lyssna på hjärtat och att lära känna sig själv är en viktig del. Ju 
bättre man känner sig själv, ju mer tror jag att man kan höra sitt hjärta tala”, säger en 37-årig 
man. När respondenterna väljer att följa sitt hjärta så är det en skön känsla som varar länge till 
skillnad från när det följer en impuls och får en omedelbar tillfredsställelse som sedan snabbt 
klingar av. 
     Samtliga respondenter menar att följa sitt hjärta handlar om att känna istället för att tänka. 
En 42-årig kvinna förklarar det som; ”ord i huvudet, de är bra för att analysera saker men de är 
inte bra för att ta beslut” och en 26-årig kvinna beskriver det som; ”när hjärnan tänker så är det 
inte så mycket känslor det är mer konkret, det är logiskt och kanske mycket mer vad borde jag 
göra än vad vill jag göra”. En av de manliga (34 år) respondenterna uttrycker det som ”när man 
är mellan ett beslut mellan förnuft och känsla, hjärna och hjärta och man väl har fattat ett beslut 
att följa sitt hjärta och det känns rätt, då har man lyssnat på hjärtat”.  
 
 
Stress 
 
Enligt respondenterna går det inte att lyssna till sitt hjärta och följa det om man är stressad. 
Komponenten stress handlar enligt respondenterna om när livet snurrar på för fort, när de 
upplever att de har för mycket att göra och för lite tid. När man går på autopilot och inte är 
närvarande i nuet utan kämpar på med vardagen. En av de kvinnliga (34 år) deltagarna uttryckte 
vad hon tänker hindrar oss från att följa vårt hjärta; ”Vardagen och hjärnan, stress, rutiner, tror 
jag, autopilot, att man kör samma grej varje dag, man gör på samma sätt man alltid har gjort 
och hjärnan följer samma mönster istället för att stanna upp och gå sin unika väg”. Höga krav 
och förväntningar från oss själva och andra skapar även det stress i livet, tanken på att man 
behöver prestera. En 16-årig pojke som deltog i studien uttryckte det som; ”när man måste göra 
saker som man inte vill, när man måste plugga hårt för att få betyg”.  En 26-årig kvinna säger 
att när hon ”är stressad, då har jag svårt att lyssna till det (hjärtat) och borde nog lyssna mer 
men tänker; äh, jag gör det som hjärnan säger i stället”. 
 
 
Rädslor 
 
Det som hindrade respondenterna från att följa sitt hjärta var komponenten rädslor. ”Motsatsen 
till att följa sitt hjärta handlar om rädsla, är man en väldigt rädd person som är oroad över vad 
andra ska tycka, man kanske har mycket ångest själv, tycker att saker är obehagligt när det är 
nytt”, (Kvinna, 39 år). Även om vi har förmågan att stanna upp och lyssna till vårt hjärta kan 
rädslorna hindra oss från att följa det. Det finns många olika sorts rädslor. Rädslor för det 
okända. Rädslor för att bryta samhällsnormer. Rädslor för att såra andra människor. Rädslor för 
att lämna det trygga. En kvinna (31 år) som stod inför ett livsval konstaterade att ”jag har inte 
gett uttryck för tvivel en enda gång, jag har däremot sagt att jag är rädd hela tiden, det är ju så. 
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Ja, det är läskigt och man blir rädd”. En 30-årig man som var med i studien uttryckte sig om 
vilka hinder det kan finnas för att följa sitt hjärta; ”rädsla för att såra andra, det kan vara rädsla 
för mycket, rädsla för att det ska se dåligt ut inför andra, det kan vara rädsla för att såra andra 
människor, kan vara en rädsla för själva grejen”. Samtliga av respondenterna var överens om 
att de upplevde att rädslorna kom från huvudet. I hjärtat finns inga rädslor utan de konstrueras 
i huvudet. Här skulle det kunna finnas en koppling till den tidigare komponenten stress. 
Respondenterna uttryckte att när de är stressade är de bara uppe i huvudet. Ju mer stressade de 
är desto mer är de uppe i huvudet där de skapar rädslor. 
 
 
Dåligt mående 
 
Den sista komponenten, dåligt mående, är enligt respondenterna en konsekvens av att inte följa 
sitt hjärta. Är man så stressad att man inte kan höra sitt hjärta eller låter rädslorna hindra en från 
att följa sitt hjärta mår man dåligt, blir irriterad och bitter. Det skapar ångest och nedstämdhet. 
Hela livet påverkas och det mesta känns jobbigt och tungt. Individen dräneras på energi. ”Det 
känns ju som att hela ens själ bara går och dör, det är ju fruktansvärt”, säger en 42-årig kvinna 
om att gå emot sitt hjärta. 
En 67-årig man uttrycker det som att han hade ”mått skitdåligt därför att jag går mot min egen 
övertygelse”. En 37-årig man gällande att inte följa sitt hjärta; ”Det blir inte bra, känslan efteråt, 
när man inser att man inte har följt sitt hjärta är jobbig, jag får ångest”.  
En 31-årig kvinna om hur stressen och att inte följa sitt hjärta har påverkat henne; ”Jag har haft 
ont i magen, haft ont i kroppen, haft mycket oro, prestationsångest, känt att jag inte duger till 
nånting, att jag är en bluff, att någon kommer att syna mig snart”. 
 
 
Komponenterna som en meningsfull helhet 
 
Närvarande i nuet är en förutsättning för att individen ska kunna lyssna till sitt hjärta. När den 
förutsättningen är uppfylld behöver individen mod för att våga följa sitt hjärta. När individen 
följer sitt hjärta känns det rätt och den mår bra. Är en individ stressad har den inte möjlighet att 
höra sitt hjärta. Låter sig individen sen styras av sina rädslor hindras den att följa sitt hjärta och 
då mår individen dåligt (se Figur 1). 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figur 1. Komponenterna i ”att följa sitt hjärta” 
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Diskussion 
 

Syftet med studien var att belysa upplevelsen av att följa sitt hjärta samt undersöka hinder och 
förutsättningar för det. Respondenterna som deltog i studien förmedlade sina subjektiva 
erfarenheter av fenomenet i fråga. Vi behöver vara här och nu för att kunna lyssna till hjärtat 
och sedan behöver vi modet att våga följa det. När vi gör det känns det rätt och bidrar till ett 
psykiskt välbefinnande. Om vi är stressade har vi inte möjlighet att höra hjärtat. Låter vi våra 
rädslor hindra oss från att följa vårt hjärta mår vi dåligt och upplever psykisk ohälsa. 
 
 
Närvarande i nuet/stress 
 
Enligt respondenterna är stress ett stort hot mot möjligheten att följa sitt hjärta. Är vi stressade 
är vi inte i nuet (Nezlek et al., 2016) och har inte förmågan att höra vår inre röst och kan då inte 
heller följa den. En 30-årig man som deltog i studien uttryckte det som; ”när man väl är inne i 
stress så tror jag inte att man tänker med hjärtat då följer man bara ett mål”. När vi är stressade 
handlar det mer om att överleva än att leva (Perski, 2006). Ju mer stressade vi är desto mer går 
vi på impulser, för att köpa oss en kort stunds lycka (Sapolsky, 2003) och desto mindre hör vi 
hjärtat och vad vi verkligen behöver för att må bra på lång sikt. Vi vet vad vi vill ha men inte 
vad vi behöver. Dagens samhälle fokuserar mycket på omedelbar behovstillfredsställelse, att vi 
alltid ska ha kul, nya kickar hela tiden och materiell lycka (Strömbäck, 2013). När vi är 
stressade tar amygdala över. Amygdala, som styr våra primitiva drifter, har en viktig roll när vi 
upplever ett hot och behöver ta snabba beslut för överlevnad (van Marle, Hermans, Qin & 
Fernandez. 2009). För att ta genomtänkta, analyserade beslut behöver prefrontala cortex vara 
aktiverad, det blir den genom att vi är medvetet närvarande och lugna, då har vi möjlighet att 
fatta mer långsiktigt fördelaktiga beslut (Gothink et al., 2016). Prefrontala cortex styr vår 
impulskontroll, vårt omdöme finns där och där sker även planering och genomförande av 
planer. Prefrontala cortex är inte färdigutvecklad förrän vid cirka 25 års ålder vilket är 
anledningen till att många ungdomar och barn fattar kortsiktiga, impulsstyrda beslut (Gospic, 
2013). Forskning visar att mindfulness påverkar prefrontala cortex och dess exekutiva 
funktioner på ett gynnsamt sätt vilket leder till att vi kan hantera stress bättre (Gothink et al., 
2016), det innebär att vi har större möjlighet att lyssna till vårt hjärta.  
      En motsats till att följa vårt hjärta är när vi låter yttre belöningar och andras omdömen 
påverka oss. Att sträva efter att prestera och vara bra på något är en skillnad mot att njuta och 
göra något man tycker om, även om resultaten blir ungefär desamma. Prestation kan skapa 
stress, ångest och dåligt mående när vi strävar efter att leva upp till en etikett som andra eller vi 
själva satt på oss. Mycket forskning har under åren gjorts gällande self-efficacy, vilket handlar 
om individens tilltro till sig själv att klara av och utföra vissa handlingar i olika situationer 
(Bandura, 1997). Denna forskning har påvisat att högt skattad self-efficacy har positiva effekter 
i form av förbättrad prestation (Stajkovic & Luthans, 1998) samt minskade psykopatologiska 
symtom i olika sammanhang (Bandura, 1997). Under senare år har dock ytterligare forskning 
bedrivits som visar att högt skattad self-efficacy inte enbart är fördelaktigt vilket man tidigare 
velat påvisa. Schönfeld, Preusser och Margrafs (2017) studie visar att högt skattat upplevelse 
av self-efficacy kan leda till ökningar i de neuroendokrina cellerna och öka den psykologiska 
stressen samt minska prestationer. Det betyder att ha en hög self-efficacy rentav kan vara 
skadligt och öka upplevelsen av stress vilket då i sin tur leder till att vi inte har möjlighet att 
lyssna till vårt hjärta. I dagens samhälle belönas ofta prestationer på ett eller annat sätt. 
Forskning visar att det kan finnas en fara med yttre belöningar. Belöningar sätter vår inre 
motivation och drivkraft ur spel. Yttre belöningar minskar vår upplevelse av inre belöningar 
och minskar intresset för något som vi varit genuint engagerade i, detta leder i en förlängning 
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till att individer förlorar sin inre drivkraft och istället blir beroende av yttre belöningar (Deci, 
Koestner & Ryan, 1999). En individ som har en inre drivkraft behöver inte en yttre belöning 
för att genomföra en uppgift, utan att göra något som den vill är en inre belöning i sig (Schunk, 
Pintrich, & Meece, 2008). Att var medvetet närvarande i nuet ger oss något på lång sikt. Att 
inte vara närvarande ger oss ett fokus på snabba ”kickar”. Den yttre omedelbara 
behovstillfredsställelsen kan vi se som belöningar. Vi tappar fotfästet när vi inte stannar upp 
och lyssnar inåt utan fokus ligger istället utanför oss och vi söker det som vi tror gör oss 
lyckliga. En välutvecklad prefrontal cortex ökar våra möjligheter att följa vårt hjärta genom att 
öka chansen att vi ska välja något som gör oss gott på lång sikt. 
Att inte vara närvarande i nuet bidrar till psykisk ohälsa, tankar om framtid skapar ångest 
samtidigt som tankar om dåtid ofta får oss nedstämda, det enda vi kan påverka är nuet  
(Nilsonne, 2004). Att vara närvarande i nuet verkar vara nyckeln, och är enligt respondenterna 
grunden till att vi över huvud taget kan lyssna till och följa vårt hjärta. Närvaron i nuet gör att 
individen kan känna och uppmärksamma ett budskap inifrån, vilket den kanske inte haft 
förmåga eller möjlighet till, eller avfärdat, om den varit mitt uppe i vardagsstressen.  
 
 
Mod att våga/rädslor 
 
För att kunna följa sitt hjärta behöver vi enligt respondenterna mod för att våga gå emot 
rädslorna (Rate, Clarke , Lindsay & Sternberg, 2007). Ibland kan hjärtat ha ett budskap som vi 
inte vill höra och vi kan välja att inte följa det men så småningom blir det jobbigt, vi känner att 
något skaver. Att följa sitt hjärta kan vara skrämmande men vi får ta med våra rädslor på färden. 
Att istället låta sig bli motiverad av rädslan i vetskap om att vi utvecklas som människor när vi 
går utanför vår bekvämlighetszon. Människan har en tendens att tänka; ”Jag skulle vilja gör det 
här men jag är rädd”. Skulle vi istället tänka; ”Jag skulle vilja gör det här och jag är rädd” ändras 
förutsättningarna. Bara genom att byta ut ordet men ändrar meningen karaktär. Vi människor 
begränsas av språket genom att sätta upp regler för oss som vi tror på. Ordet men är ett 
motsatsord som innebär det som kommer efter men står i kontrast till det som kommer innan. 
Ordet och binder istället samman och ger oss helt nya möjligheter (Hayes, Strosahl & Wilson, 
2014). 
     När vi ska följa vårt hjärta vill vi gärna ha garantier på att det kommer att bli bra vilket vi 
aldrig kan få, därför behöver vi mod och tillit, tillit till oss själv och till livet. Mod handlar om 
att våga göra något som känns läskigt, rädslor finnas alltid med i våra liv men vi kan välja att 
låta oss styras av dem eller inte (Rate et al., 2007). Här har vi ett val, väljer vi att vara 
passagerare i vårt liv eller vara den som styr? (Hayes & Smith, 2007). Vi vill också gärna ha 
hela bilden innan vi gör ett val, när det gäller fenomenet att följa sitt hjärta så har vi inte hela 
bilden vi har bara vår vision. Det handlar om att ha modet och sen ta ett steg i taget. Att följa 
sitt hjärta handlar om att vara i rörelse, det är en riktning framåt i livet och inte ett mål man 
kommer fram till. Det finns inget slut. Det är en riktning där hjärtat är kompassen (Harris, 
2011). Albert Einstein uttryckte det som ”Livet är som att cykla, för att hålla balansen måste 
du fortsätta framåt” (Nybye & Bork, 2013, s. 49). Stannar du upp stagnerar du. En 31-årig 
kvinna i studien uttryckt det som att ”det finns ingen destination här, det här är oprövad terräng, 
jag ger mig in där och det är skitläskigt men jag måste”. 
 
 
Känns rätt/dåligt mående 
 
Enligt respondenterna känns det rätt när de följer sitt hjärta, en stark känsla som känns i hela 
kroppen leder till att de mår bra. De uttryckte att de upplever harmoni och lycka i livet. Om de 
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väljer att inte följa sitt hjärta påverkar det dem negativt med bitterhet och dåligt mående som 
följd. Vi kan inte leva om livet, vi har bara den här möjligheten, så gör det bästa av det, som  
Mae Wests uttryckte det; ”You only live once, but if you do it right, once is enough” (Becch, 
2017, s. 254). 
     2009 skrev Bronnie Ware, som har arbetat som palliativ sjuksköterska, om de topp fem saker 
som människor ångrar på sin dödsbädd. Nummer ett på den listan var att människor önskar att 
de hade haft modet att leva enligt sina egna drömmar, istället för att leva så som det förväntades 
av dem. I en studie som Gilovich och Medvec (1995) gjorde visade det sig att människor har 
en tendens att ångra saker de har gjort men att det går över ganska snabbt däremot så var det 
besvärligare för människor att ångra saker som de inte hade gjort. Den ångerfulla känslan av att 
ha varit passiv och inte agerat på något de i själva verket hade velat göra dröjde sig kvar länge. 
En annan studie, gällande att ta livsavgörande beslut i relation till personlighet och 
välbefinnande, visade att människor som tar beslut om en önskad framtid istället för att ta beslut 
om att förändra något de är missnöjda över rapporterade en högre grad av välbefinnande, färre 
undvikande strategier samt minskad emotionell instabilitet (Baur, McAdams & Sakaeda, 2005). 
I en studie av Kinnier, Tribbensee och Vaughan (2001) där vuxna individer som upplevt en 
livshotande situation intervjuades för att se vad de hade lärt sig om livet från deras konfrontation 
med döden visade det sig att bland de vanligaste teman som deltagarna förespråkade var mindre 
materialism, mer andlighet och mer omsorg av andra. Efter deras konfrontation med döden 
oroade de sig mindre för vardagliga frågor och blev mer optimistiska över mänsklighetens 
framtid.  
     Materialism representerar vikten av ägodelar i vårt liv och handlar om att söka glädje från 
externa mål som pengar, status och utseende. Självförverkligande å andra sidan handlar om att 
grundläggande psykologiska behov bör uppfyllas för att uppleva välbefinnande. I en studie som 
Wang, Liu, Jiang och Song (2017) gjorde visades att materialism, som en typ av extern 
motivation, förhindrar uppfyllandet av psykologiska behov samt undergräver det personliga 
välbefinnandet och ökar depression. Även om materialism har en rad negativa konsekvenser 
kan det vara svårt att motstå den kortsiktiga tillfredsställelse som det ger. Hjärnforskning visar 
att prefrontala cortex har ett reglerande inflytande på belöningssystemet i hjärnan och dämpar 
dess aktivering. Interaktionen däremellan påverkar om en individ kommer att motstå omedelbar 
tillfredsställelse till förmån för en långsiktig, större belöning (Dixon, 2010). Annan 
hjärnforskning visar att prefrontala cortex växer med mindfulness och har en positiv inverkan 
på stress (Gothink et al., 2016). Med den vetskapen skulle det kunna vara så att mindfulness 
även skulle kunna ha en positiv inverkan på hjärnans belöningssystem och därmed dämpa 
behovet av omedelbar behovstillfredsställelse. För att få svar på det krävs vidare forskning. 
Impulser säger vad vi vill ha för stunden (Strömbäck, 2013) medan hjärtat skulle kunna säga 
vad vi behöver för att må bra i livet nu och på lång sikt. Enligt respondenterna känns det bra 
under en lång tid när de följer sitt hjärta. Det är inte bara en kick, en snabb tillfredsställelse som 
går över snabbt, utan det är något bestående. Hög aktivitet i prefrontala cortex, som stimuleras 
av mindfulness, skulle kunna leda till att individen väljer att följa sitt hjärta i större utsträckning, 
då sannolikheten att vi väljer något som gör oss gott på lång sikt är större. En fundering är, kan 
vi koppla ihop att ”följa vårt hjärta” till en välutvecklad prefrontala cortex, eller någon annan 
del av hjärnan eller handlar att följa sitt hjärta om något annat, idag ej ännu förklarbart? Något 
som möjligen kan ses ur ett transpersonellt perspektiv (Sthrol, 1998). Respondenterna refererar 
”att följa hjärtat” till själen, själen som en inre vägvisare. Hjärtat är en muskel som vi inte kan 
styra med vilja, det skulle kunna vara så att metaforen ”att följa sitt hjärta” vill illustrera att vi 
inte kan styra vad vårt hjärta säger med vilja utan att det finns en större mening och att det leder 
oss på rätt väg, att lita till att det leder en dit man ska, precis som vi litar till att det slår för oss 
och får oss att leva. 
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      Den sista komponenten i studien visar att när en individ inte lyssnar till och följer sitt hjärta 
blir den ofta arg och bitter. Upplevelsen av att inte ha makten i sitt eget liv, att inte våga följa 
sitt hjärta, kan i vissa fall leda till att den känner att livet är skyldig en något. De glömmer ofta 
bort att de har samma möjlighet att skapa sitt liv så som de vill ha det utifrån sina personliga 
förutsättningar. Alla människor har lika många timmar på dygnet det är bara upp till individen 
själv att välja vad den ska göra med dem, individen själv är ansvarig för att skapa sin lycka 
(Abrahamsson, 2015). 
 
 
Metoddiskussion 
 
Författaren valde av hänsyn till fenomenet i fråga, att använda sig av en fenomenologisk, 
kvalitativ studie för att få ta del av respondenternas subjektiva upplevelser och gå på djupet 
gällande deras erfarenheter av att följa sitt hjärta (Kvale & Brinkmann, 20014). En induktiv 
ansats användes då det inte fanns en teori att utgå från utan författaren samlade in information 
om företeelsen för att utifrån det dra en slutsats. Valet att göra en kvalitativ studie föll sig 
naturligt då det fanns begränsat med forskning och vetenskapliga artiklar som var relevanta 
gällande fenomenet. I och med detta valde författaren att även titta på artiklar som var relaterade 
till frågeställningarna. En svaghet i studien kan vara att resultatet inte är generaliserbart då det 
var relativt få respondenter som deltog i studien. Samtidigt överensstämde samtliga intervjuer 
med varandra vilket kan tolkas som att studien uppnått datamättnad. Att intervjuaren dessutom 
tagit hänsyn till att intervjua ett så brett urval som möjligt skulle kunna innebära att resultatet 
är generaliserbart för resterande del av populationen, även om generaliserbarhet inte är målet 
med en kvalitativ studie. För att stärka tillförlitligheten i studien så gjordes ett 
interbedömarreliabilitetstest som visade att författaren och den andre studenten uppfattat den 
valda intervjun på samma sätt, detta indikerar god reliabilitet. För att undersöka kvaliteten på 
studien utförde författaren även en deltagarvalidering. Respondenterna bekräftade då att de sex 
komponenterna stämde överens med deras upplevelser av att följa sitt hjärta. Flera av 
respondenterna berättar under deltagarvalideringen att det var ett ”väckarklocka” för dem att 
delta i studien och att de efter intervjun valt att följa sitt hjärta. En av de manliga respondenterna 
uttryckte att han idag är på en plats där han vill vara, där han upplever ett psykiskt välbefinnande 
vilket är en stor kontrast mot där han var i livet för bara två månader sedan. Åldersspannet i 
studien var relativt stort, samtidigt hade det varit spännande att intervjua barn, att undersöka 
vad det innebär för dem att följa sitt hjärta och om de gör det. De skulle kunna ha goda 
förutsättningar då de ofta är i nuet. De styrs inte heller av rädslor på samma sätt som vuxna då 
deras prefrontala cortex inte är helt utvecklad ännu, samtidigt är barn väldigt impulsstyrda. 
Författaren har under intervjuerna och analysarbetet strävat efter att undvika att egna 
värderingar och förförståelse ska påverka och bidra till en skevhet i studiens slutresultat. 
(Thurén, 2014). Ytterligare aspekter som beaktades under intervjuerna är den relationella 
obalans som ofrånkomligt uppstår i en intervjusituation där intervjuaren hamnar i en typ av 
maktposition. Respondenten kan välja att ge svar som denne tror att intervjuaren vill ha och det 
kan även vara svårt för respondenten att välja att inte svara på en känslig eller svår fråga då de 
är i en intervjusituation. Författaren var väl medveten om detta och eftersträvade ett lyhört och 
inkännande förhållningsätt gentemot respondenterna. 
 
 
Vidare forskning och slutsats 
 
En förhoppning med studien är att den kan bidra till en ökad förståelse för varför den psykiska 
ohälsan i samhället ständigt ökar och att den i en förlängning skulle kunna bidra till ett ökat 
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psykiskt välbefinnande. För framtida studier hade det varit intressant att utarbeta ett instrument 
för att mäta och beskriva människors upplevelse av att följa sitt hjärta, då det för närvarande 
inte finns några adekvata skattningsskalor för detta fenomen. En sådan skattningsskala hade 
varit intressant, dels för att få människor att reflektera över var de är i livet samtidigt som det 
är intressant att ta reda på hur det ser ut i en population och att jämföra med andra populationer, 
samt att hitta förklaringar till skillnader. Är det en skillnad mellan industriländer och 
utvecklingsländer? Det hade även varit intressant att göra en longitudinell studie för att 
undersöka hur dagens höga stressbelastning, med mobiltelefonanvändande samt sociala medier, 
påverkar våra barn och deras utveckling. Vilken möjlighet kommer de att ha till att följa sitt 
hjärta om de inte har förmågan att varva ner och vara i nuet? Hur kommer det i en förlängning 
påverkar deras psykiska välbefinnande? 
 
     Slutsats: Då stress är ett hinder för att kunna höra sitt hjärta och följa det, skulle det kunna 
vara så att det är svårare att följa sitt hjärta i dagens stressade samhälle, med alla dess yttre 
distraktioner som mobiltelefoner och sociala medier, än vad det var förr i tiden. Stressen innebär 
även att amygdala aktiveras istället för prefrontala cortex vilket leder till att individen har svårt 
at tänka klart och då i högre utsträckning skulle kunna välja att lyssna till andra människor, 
experter och sociala medier, istället för att lyssna inåt på sig själva vilket skulle kunna leda till 
att individen upplever ökad psykisk ohälsa. Samtidigt finns goda förutsättningar då de flesta i 
västvärlden har sina basala behov tillgodosedda och inte behöver uppleva den stress det kan 
innebära att kämpa för sin överlevnad. Människan behöver idag göra ett aktivt val att vara i 
nuet och reducera stressen i sitt liv för att kunna följa sitt hjärta. Mindfulness skulle kunna ses 
som en nyckel till att följa sitt hjärta då det handlar om närvaro i nuet samt har en gynnsam 
effekt på stress. Enligt respondenterna är dessa båda komponenter en förutsättning för att kunna 
lyssna till och följa sitt hjärta. När livet flyter på slösar vi ofta bort mycket av det på saker som 
egentligen inte ger oss så mycket. Vissa saker förstår man bara att man gör i relation till att man 
skulle leva för alltid. Exempelvis att slentrianmässigt titta på mobiltelefonen istället för att vara 
med sina nära och kära. Om jag själv eller någon annan närstående blir allvarligt sjuk, kan det 
vara som en ”väckarklocka”. Vi kan upptäcka att vi ägnat livet åt fel saker. En av 
respondenterna, en 34-årig man, beskrev det som ”det krävdes en sån grej, en katalysator för 
att våga ta det steget, för att shit, jag kan dö imorgon, jag måste agera på mitt hjärta, jag måste 
följa mitt hjärta”. Att följa sitt hjärta handlar om att vara i nuet, lyssna till hjärtat, känna efter 
och ha modet att våga följa det för att få ett ökat psykiskt välbefinnande. 
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