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S AMMANFATTNING 
 
Syftet med föreliggande uppsats var dels att psykometriskt utpröva 
en svensk översatt självskattningsskala för bland annat skam, Test of 
Self-Conscious Affect (TOSCA) och dels att undersöka i vilken grad 
patienter, som får korttidsbehandling av social fobi med hjälp av 
kognitiv beteendeterapi upplevelse av skam förändras. För den 
psykometriska utprövningen utgjordes jämförelsegruppen av 72 st 
psykologstuderande vid psykologiska institutionen, Stockholms 
universitet. Den kliniska gruppen utgjordes av 8 st 
behandlingsdeltagare. Resultaten visar att TOSCA har en god intern 
konsistens och en hög test-retest reliabilitet. Dock kunde ej testets 
samtidiga validitet påvisas i denna studie. Behandlingen uppvisade 
ej effekt på behandlingsdeltagarnas upplevelse av skam. Studien 
visar således att TOSCA:s reliabilitet är god men att dess validitet 
behöver utredas vidare. 
 
Nyckelord: skam, social fobi Test of Self-Conscious Affect och 
kognitiv beteendeterapi.  

 
 

INLEDNING 
 
Social fobi 
 
Social fobi eller social ångeststörning är en vanlig form av ångestproblematik som innebär 
att en uttalad och bestående rädsla för en eller flera olika sociala situationer eller 
prestationssituationer, som innebär exponering för okända människor eller risk för kritisk 
granskning av andra finns. Detta grundar sig i en rädsla för att bete sig på ett 
förödmjukande eller pinsamt sätt eller visa symtom på ångest. För det mest är denna skräck 
för att bli granskad och för att göra bort sig i sociala situationer också förenat med högt 
ställda krav på sitt uppförande och sina prestationer. De fruktade situationerna som 
framkallar ångest undviks eller uthärdas. Undvikandet av situationerna, de ångestladdande 
förväntningarna inför, eller plågan i samband med de fruktade situationerna stör ett normalt 
fungerande i vardagen (DSM- IV;APA, 1994). Detta kan innebära ett påtagligt lidande för 
individen och begränsa dennes möjligheter i såväl i yrkeslivet som i privata sammanhang.  
 
Social ångeststörning är ett samlingsbegrepp för olika former av social fobi. I begreppet 
ingår undergrupperna specifik social fobi och generaliserad social fobi, där den senare ger 
utryck för en mer genomgripande påverkan på olika områden i livet. Specifik social fobi 
innebär att rädslan är för en eller några sociala situationer medan generaliserad social fobi 
innebär att det gäller de flesta sociala situationer. Denna ångestproblematik har i 
undersökningar visat sig ha en prevalens på 13,3 � 15,6  % (Kessler et al., 1994; Furmark et 
al, 1999), vilket innebär att det är den vanligaste formen av ångeststörning. Det är det tredje 
vanligaste psykiska tillståndet och många gånger finns komorbiditet med i bilden. Social 
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fobi har visats sig vara förenat med aspekter som låg utbildningsnivå, användning av 
psykofarmaka, och brist av socialt stöd samt med att kvinnor är överrepresenterade 
(Furmark et al, 1999), vilket kan ses som belägg för att social rädsla påverkar individens 
möjligheter till att uppleva välbefinnande på ett flertal olika områden i livet.  
 
En diagnoskategori som ligger nära generaliserad social fobi, och som många individer 
med social fobi även uppfyller kriterierna för, är fobisk personlighetsstörning (Furmark, 
2000). Fobisk personlighetsstörning innebär att ett genomgående mönster av social 
hämning, känslor av otillräcklighet och överkänslighet för negativa omdömen finns och att 
störningen visar sig i ett flertal olika situationer och sammanhang från tidig vuxenålder 
(DSM- IV;APA, 1994). Rapee och Heimberg (1997) ser inte diagnoserna social fobi och 
fobisk personlighetsstörning som två oberoende eller välavgränsades skilda syndrom utan 
de menar att det finns ett kontinuum som löper från låg till hög grad av bekymmer av hur 
andra uppfattar en i sociala sammanhang. Diskussion om huruvida social fobi och fobisk 
personlighetsstörning är en och samma diagnos, med olika gradskillnad, eller två separata 
störningar pågår.  
 
 
Kognitiva modeller 
 
När det gäller kognitiva modeller av social ångeststörning är de i huvudsak inriktade på att 
förklara faktorer som gör att den överdrivan rädslan för sociala situationer vidmakthålls 
(Clark & Wells, 1995; Rappe & Heimberg, 1997). Enligt Clark och Wells (1995) utgörs 
själva kärnan i social fobi av en stark önskan om att förmedla ett särskilt gynnsamt intryck 
av sig själv till andra och en påtaglig osäkerhet över sin förmåga att göra så. Med andra ord 
finns en stark rädsla för att i situationer som upplevs svåra bli observerad och riskera att bli 
kritisk granskad av andra. Clark och Wells (1995) menar att denna rädsla bygger på en serie 
av antaganden om att en fara finns att man kan komma att bete sig på ett befängt och 
oacceptabelt sätt samt att ens beteende kommer att leda till förödande konsekvenser. 
Konsekvenser som kan röra sig om att man förlorar sin ställning och sitt värde samt att bli 
avvisad. När en social situation upplevs på detta sätt triggas en ångestreaktion igång och 
kognitiva, fysiologiska, emotionella och beteendemässiga processer aktiveras. Dessa 
ångestresponser som Trower och Gilbert (1989) anser är evolutionärt nedärvda för att 
möjliggöra levande i grupp. Clark och Wells (1995) menar att de ångestresponser som 
automatiskt och reflexmässigt aktiveras när en person med social fobi upplever rädsla för 
att bli kritiskt granskad i en situation är olämpliga i sammanhanget när faran är mer 
föreställd än verklig. Istället för att ha en fördelaktig funktion blir ångestresponserna ofta 
ytterligare källor till uppfattad fara vilket gör att de bidrar till onda cirklar som upprätthåller 
och/eller bidrar till ångestproblematiken. De negativa antagandena om sig själv och om 
faran i situationen bekräftas.  
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Vidmakthållande processer 
 
Clark och Wells (1995) menar att det finns fyra processer, som handlar om 
informationsbearbetning, som hindrar människor med social ångeststörning att 
diskonfirmera sina negativa tankar om sig själv och faran i sociala situationer. Tre av dessa 
processer pågår i en situation som upplevs som farlig medan en av dem handlar om vad 
som görs inför och efter en situation.  
 
Emotionella processer 
En av de processer som pågår i en ångestväckande situation hos en person med social 
ångeststörning är självfokusering (Clark & Wells, 1995). Det innebär att 
uppmärksamhetens fokus skiftas från yttre till inre aspekter, detaljerad observation och 
uppmärksamhet av sig själv, vilket inkräktar på bearbetningen av situationen och andras 
beteende. Inre aspekter tenderar att överbetonas på bekostnad av yttre information som 
kanske är lika relevant i situationen. Många uppfattar det som att de är i fokus i situationen 
och det upplevs som starkt ogillande vilket ökar självmedvetenheten. I en ångestväckande 
situationen ger en person med social ångeststörning en överdriven uppmärksamhet på de 
fysiologiska sensationerna som uppfattas som skrämmande och som man inte vill ska synas 
utåt och/eller på den inre föreställning man har av hur andra uppfattar en. 
Uppmärksamhetsfokus riktas alltså mot de symtom på ångest som man känner (exempelvis 
rodnad, skakningar och svettningar) och/eller den inre föreställningen av sig själv i 
situationen sett utifrån ett observatörsperspektiv där det man fruktar ska synas finns med.   
 
Studier visar att människor med social ångeststörning överskattar till vilken grad deras 
ångest är synlig för andra (Stopa & Clark, 1993; Alden & Wallace, 1995). Föreställningen 
av hur andra uppfattar en bygger på interoceptiv information, hur det känns inombords, 
som man förmodar är likvärdigt med andras bedömning (Clark & Wells, 1995). Känner 
man sig nervös uppfattas som likvärdigt med att man ser nervös ut. Det innebär att 
upplevelsen av ångestsymtomen betraktas som belägg för att det man är rädd för verkligen 
har inträffat. Genom att uppmärksamheten inte vänds utåt för att få ledtrådar om hur andra 
tänker och tycker om en utan att fokus riktas inåt blir informationsbearbetningen av 
situationen skev. Denna selektiva, och ofta förvränga informationsbearbetning leder till 
ökad upplevelse av negativa känslor.  
 
Anledningen till att så sker trots att det är maladaptivt för personen ifråga bygger på det 
allmänmänskliga behovet av att få bekräftelse i sociala sammanhang (Clark & Wells, 
1995). Men det ges sällan entydig feedback på hur andra uppfattar oss. För personer utan 
social fobi är det inte ett stort problem utan de känner sig någorlunda säkra på att andra 
kommer att acceptera dem så som de är, eller om de inte gör det så spelar det inte så stor 
roll. Men för personer med social ångeststörning upplevs det ju som ett stort hot att bli 
negativ bedömd av andra och de är därför starkt benägna att söka efter hur de bli uppfattade 
av andra. Detta för att de utifrån sin samlade erfarenhet av sociala sammanhang uppfattar 
det som mindre troligt att de ska få positiv bekräftelse än vad andra gör, oavsett om de 
tidigare fått faktisk negativ återkoppling eller inte. Intrycket av hur andra uppfattar en är 
delvis baserad på självuppfattningen, och personer med social ångeststörnings stora behov 
av att få veta vad andra tycker om dem förhöjer denna typ av bearbetning av information 
där uppmärksamheten i huvudsak är riktad på inre aspekter. Informationsbearbetningen av 
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situationen blir därav skev då information av hur andra uppfattar en, som fås genom att 
rikta uppmärksamheten utåt, saknas eller är bristfällig. Den skeva 
informationsbearbetningen leder till att de negativa känslorna och ångesten som framkallas 
när en situation uppfattas som hotfull ökar. Det kan också vara så att de möjliga sätt som 
finns för att få information om hur andra uppfattar en, exempelvis genom ögonkontakt, kan 
vara för skrämmande för att det uppfattas som att risken för att man ska bli negativt 
bedömd då skulle öka.  
 
Beteendemässiga processer 
När det gäller att exempelvis att undvika ögonkontakt är det även en del av en annan form 
av process som pågår hos personer med social ångeststörning i en ångestväckande situation 
(Clark & Wells, 1995). De använder sig av olika former av beteendemässiga strategier, 
säkerhetsbeteenden, i syfte att reducera risken att bli negativt bedömd. Säkerhetsbeteenden 
och undvikandebeteenden av olika slag är problematiska även om det i stunden uppfattas 
som ångestreducerande. Det är problematiskt för att de förhindrar personen från att få 
uppleva att de orealistiska tankarna om de beteenden som farhågas eller de fruktade 
konsekvenserna av beteendena diskonfirmeras. Vidare kan de beteenden som rädsla finns 
för bli mer troliga att inträffa. Om man spänner sig för att inte skaka leder det troligen på 
sikt till att man skakar på grund av muskelspänningen. De säkerhetsbeteenden som används 
kan också öka risken att omgivningen uppfattar en negativt. Undvikande av ögonkontakt 
och/eller självfokusering kan göra att andra uppfattar en som ointresserad och därav är det 
troligt att andra människor beter sig mindre vänligt tillbaka och ett negativt 
interaktionsmönster åstadkoms. Ett mönster som vidare bidrar till upprätthållandet av social 
ångeststörning.  
 
Kognitiva processer 
Clark och Wells (1995) kognitiva modell antar att det finns biaser i 
informationsbearbetningen för personer med social ångeststörning. Att de genomgående 
tenderar att tolka neutrala sociala situationer och ambivalent återkoppling negativt med 
anledning av de negativa grundantaganden de har om sig själv bekräftas av studier. Hur 
negativt andra människor bedömer dem och deras prestation överskattas samt 
konsekvenserna av en sådan bedömning. Ofta görs tolkning utifrån den erfarenhet man 
tycker sig ha av liknande situationer. Studier visar att människor med social ångest eller 
annan form av ångest i hög grad i sociala sammanhang uppfattar sin prestation i sociala 
sammanhang sämre, även efter att en jämförelse mellan upplevd och faktisk prestation har 
gjorts (Stopa & Clark, 1993).  
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Figur 1. Kognitiv modell över social fobi enligt Clark och Wells (1995). 
 
 
Förutom de processer som pågår i en skrämmande situation menar Clark och Wells (1995) 
att det ofta finns mentala processer inför och efter en social situation som upplevs svår. Det 
finns ofta en förväntansångest då den kommande händelsen genomgås i detalj och tankarna 
tenderar att domineras av erinringar av tidigare misslyckande. Detta leder ofta till ett 
undvikande men om ej så sker är stämningsläget redan förhöjt innan man kommit in i 
situationen, vilket troligen minskar möjligheten till att genomföra situationen på det sätt 
man vill. Vidare är det vanligt med ältande om händelsen efteråt, som innebär att det man 
gjorde eller sade i situationen tankemässigt upprepande gås igenom för att kontrollera om 
allt gick väl, eftersom entydig feedback oftast inte fås i sociala sammanhang. 
Genomgången av situationen kommer troligtvis domineras av personens negativa 
självuppfattning och ångestkänslor, eftersom de bearbetades i detalj i situationen och 
följaktligen är starkt inkodade i minnet, och resultatet av situationen kommer att uppfattas 
som mer negativt än vad det verkligen var. Förekomsten av ältande efter en situation kan 
vara en anledning till att somliga med social ångeststörning rapporterar en känsla av skam 
som kvarstår ett tag efter att ångesten har gått ner.  
 
De kognitiva modellernas antagande om att personer med social ångeststörning tolkar 
sociala situationer mer hotande än personer som inte har denna problematik stöds bland 
annat av en studie gjord av Stopa och Clark (2000). I den studien framkom att människor 
med generell social ångeststörning är mer benägna att välja en negativ tolkning av en 
tvetydig social situation än vad personer med annan form av ångestproblematik eller vad 
undersökningens kontrollgrupp rimligen gör. Men när det gällde tolkningen av en tvetydig 
situation som inte var av social karaktär skiljde sig inte de med social ångeststörning från 
de andra. Vidare framkom att det var mer troligt att personer med social ångeststörning 
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tolkade en i mild grad negativ händelse som katastrofal än vad personer med annan form av 
ångestproblem eller personer som utgjorde kontrollgruppen gjorde.  
 
Psykologisk behandling � KBT 
 
Enligt Délias (2005) definition på psykoterapi är det en behandling av psykologiska-
psykosomatiska besvär med psykologiska medel som bedrivs av en person med utbildning 
baserad på teori om hur dessa besvär uppstår, och som är tränad i att tillämpa behandlingen 
i samarbete med patienten. En form av psykoterapi är kognitiv beteendeterapi, KBT. Det är 
en en tidsbegränsad, nutidsorienterad syn på psykoterapi som lär klienterna de kognitiva 
och beteendemässiga färdigheter som behövs för att fungera passande i deras 
interpersonella och intrapersonella värld. Det bygger på ett samarbete mellan klient och 
terapeut. När det gäller behandling av social ångeststörning är kognitiv beteendeterapi den 
mest grundligt studerade icke-farmakologiska tillvägagångssättet, och dess effektivitet har 
påvisats i ett stort antal undersökningar (Heimberg, 2002).  
 
De huvudsakliga formerna av KBT som har använts till behandling av social ångeststörning 
är t.ex. exponering, kognitiv omstrukturering, och social färdighetsträning (Heimberg, 
2002). 
 
Exponering 
Exponering som arbetssätt har för avsikt att hjälpa klienten möta situationer som de fruktar 
och våga stanna kvar i dessa så att de medfödda betingningsprocesserna involverade i 
rädsloreduktion, habituering och utsläckning, kan ske (Heimberg, 2002). Det syftar till att 
bryta undvikandet och de säkerhetsbeteenden som används och att minska ångesten på sikt 
(Kåver, 1999). För att exponeringen ska vara som mest effektiv krävs att klienten har hela 
sin uppmärksamhet på situationen för att uppleva den till fullo, och att han/hon tillåter den 
ofrånkomliga vågen av ångest att komma. Genom att göra så sker en emotionell förändring 
(�emotional processing�) av minnesstrukturerna som ligger bakom emotionerna (Foa & 
Kozak, 1986). Därför är det viktigt att klienten inte använder sig av distraktionstekniker 
eller säkerhetsbeteenden under exponeringen, menar Heimberg (2002). Att instruera 
klienten att upprätthålla sitt fokus på den fruktade situationen har också visat sig öka 
effektiviteten av exponering som arbetssätt (Wells & Papageorigiou, 1998). Taylors (1996) 
metanalys visar att behandling av social fobi med enbart exponering som verktyg hade en 
effektstorlek på 0,82 efter avslutad behandling.  
 
Kognitiv omstrukturering 
Målet med kognitiv omstrukturering är att klienten ska lära sig att identifiera de negativa 
tankar som uppkommer innan, under, eller efter en ångestväckande situation och att 
utvärdera tankarnas giltighet. Tankarna utvärderas med hjälp av sokratisk dialog eller 
beteendeexperiment för att se om tankarna styrks eller inte. Klienten ska även lära sig att få 
fram rationella alternativa tankar baserade på införskaffad information. Tankar som är mer 
realistiskt och objektivt grundade. En komponent i detta är exponering men fokus här är på 
insamlandet av information som får klienterna att ändra deras bedömning om i vilken grad 
de är utsatta för fara i fruktade situationer (Heimberg, 2002). Enligt Taylors (1996) 
metanalys visade det sig att enbart behandling med kognitiv omstrukturering hade en 
effektstorlek på 0,63 efter avslutad behandling.  
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Vidare menar Corzier och Alden (2005) att man genom att använda sig av exponering och 
kognitiv omstrukturering också kan öka kvaliteten i klientens beteende i situationer som 
undviks utan förekomst av negativa tankar. Klientens bild av hur andra uppfattar 
henne/honom kan även justeras och alternativ till negativa prediktioner om sitt och andras 
beteende i sociala situationer också kan hittas vid användning av exponering och kognitiv 
omstrukturering.  
 
Social färdighet träning 
Huruvida personer med social ångeststörning har brister när det gäller sociala färdigheter 
finns det studier med skiftande resultat. När det finns observerade beteendemässiga brister 
är det oklart om det beror på brist på social kunskap eller förmåga, eller om det har att göra 
med beteendemässiga hämningar eller undvikande på grund av ångest, eller om det är en 
kombination av faktorer (Heimberg, 2002). Men det finns dock ett starkt stöd för att 
människor med social ångeststörning undervärderar hur tillfredställande deras prestation är 
(Stopa & Clark, 1993). Det som ofta finns med i social färdighetsträning är modellering av 
terapeuten, beteendemässiga övningar, korrigerande feedback och social förstärkning 
(Heimberg, 2002).  Syftet är att förbättra klientens beteenderepertoar, vilket ökar 
troligheten att klienten möts av positiv förstärkning från omgivningen. Enligt Taylors 
(1996) metaanalys är effektstorleken för behandling med enbart social färdighetsträning 
0,65 efter avslutad behandling. 
 
Behandlingsintervention 
Utifrån de kognitiva modellerna för hur social ångeststörning vidmakthålls är användning 
av objektiv feedback (i form av videoinspelning) en möjlig väg att reducera ångest menar 
Clark & Wells (1995). Detta för att när föreställningen av hur andra uppfattar en är värre än 
det verkligen är, då kommer ökad uppmärksamhetsfokus på den inre bilden öka 
ångestnivån, medan ökad uppmärksamhet på en mer objektiv extern bild av hur man ser ut 
skulle reducera ångestnivån. Utifrån denna tankegång kan videofeedback ses som en 
användbar teknik till att korrigera förvrängda antagande om hur synliga ångestsymtom är 
för andra.  
 
Clark & Wells (1995) föreslår också i sin teoretiska modell att effekten av videofeedback 
kan förbättras genom en kognitiv förberedelse som strävar efter att maximera diskrepansen 
mellan hur man tror att man ser ut, låter och vad man faktiskt kan se och höra på 
videoåterkopplingen. Effekten av kombinationen av kognitiv förberedelse och 
videofeedback i anslutning till genomförda exponeringssituationer har påvisats i flera 
studier (Harvey et al., 2000; Kim et al., 2002). Kombinationen av kognitiv förberedelse och 
videofeedback sker därför inom ramen för ett beteendeexperiment och efter en exponering i 
sessionen.  
 
Empiriskt stöd för KBT:s effektivitet för behandling av social fobi 
Metaanlyser av KBT behandling av social ångeststörning efficacy (resultaten som uppnås 
med en terapimetod inom ramen för en forskningsstudie) visar att behandling med enbart 
exponering kontra behandling med exponering kombinerat med kognitiv omstrukturering 
fungerar lika bra (Heimberg, 2002). En metanalys av Taylor (1996) visar att KBT patienter 
fortsatte att förbättras under uppföljningsperioden. En studie gjord av Heimberg (1990) 
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visar att patienter som behandlats i grupp hade vidmakthållit det de hade fått ut av terapin 
vid uppföljning fyra till sex år efter att behandlingen hade avslutats.  
 
Det finns ett par saker som har visat sig påverka utfallet av kognitiv beteendeterapi för 
social fobi. En studie gjord av Brown et. al (1995) visar att vilken undergrupp av social fobi 
det rör sig om har en inverkan på resultatet. Patienter med specifik social fobi visade sig ha 
högre grad av gensvar till behandlingen än de som hade generaliserad form av social fobi. 
Anledningen till detta var att de med generaliserad social fobi började behandlingen på en 
mer nedsatt nivå och, trots att de förbättrades i samma grad, var de vid behandlingens slut 
på en lägre nivå än de som hade specifik social fobi.  
 
I studier gjorda av kognitiv beteendeterapi i grupp för social fobi framkom att graden av 
följsamhet av hemuppgifter påverkade utfallet av behandlingen. Edelman och Chamberless 
(1995) studie påvisade att deltagarnas följsamhet i genomförandet mellan sessionerna ej var 
relaterad till måttet av behandlingsutfall vid behandlingens avslut. Dock visade det sig vid 
uppföljningen 6 månader senare att de som hade varit mer följsamma i hemuppgifter 
rapporterade mindre upplevd ångest och större förändring i deras undvikande beteende. 
Detta bekräftas delvis av Leung och Heimberg (1996) studie som visade att högre 
följsamhet i hemuppgifter i första och sista behandlingsperioden var kopplat till lägre nivå 
av ångest i sociala interaktionssituationer efter behandling.  
 
Förutom att graden av följsamhet med hemuppgifter har visat sig påverka behandlingens 
utfall har också deltagarnas förväntning visat sig ha en inverkan. I både Safren et. al. (1997) 
och Chambless et. al. (1997) studier framkom att deltagarnas förväntningar av vad du 
kunde få ut av kognitiv beteendeterapi i grupp för social fobi var relaterad till graden av 
förbättring. Högre förväntningar på behandlingsmetoden predicerade förbättring.  
 
När det gäller i vilken grad längden av behandlingsperioden har på utfallet har intressanta 
resultat framkommit. I en studie av Herbert et. al. (2004) tillämpades en 
behandlingsprocedur omfattande 12 sessioner KBT behandling i två grupper men i olika 
långa tidsperioder. Den ena gruppen hade en session varje vecka medan den andra hade de 
12 sessionerna utspridda på 18 veckor. Resultatet från studien visar att den grupp som hade 
sessioner varje vecka förbättrades snabbare initialt. De fick även bättre resultat på både 
självskattade symtom och försämrings nivå än gruppen med förlängd tidsperiod för 
behandling. Gruppen med sessioner varje vecka under kortare tid hade också lägre antal 
avhopp från behandlingen än gruppen med den längre tidsperioden.  Detta visar alltså att 
det inte finns några fördelar med att låta behandlingen pågå över en längre tidsperiod. 
 
Skam och skuld 
Emotioner 
Skam och skuld är besläktade upplevelser och de betraktas som mer utvecklingsmässigt 
avancerade än grundkänslorna, exempelvis ilska, rädsla och glädje, som uppstår tidigt i 
livet. Båda räknas som självvärderande emotioner eftersom båda förutsätter en självkritisk 
granskning av individen som person och/eller individens handlingar. För att uppleva dessa 
sekundära emotioner förutsätts att två kognitiva milstolpar nåtts; en klar uppfattning av sig 
själv som individ separat från andra och en utveckling av standards/normer mot vilka 
självet, och/eller ens beteende värderas (Tangney & Dearing, 2002; dÉlia, 2005). Detta 
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innebär att emotionerna är grundade i sociala sammanhang, i vilka människor inte bara 
interagerar utan värderar och bedömer sig själva och andra. De är med andra ord byggda på 
ömsesidig utvärdering och bedömning och dyker upp i kontexter som upplevs som 
relevanta för att skärpa och fastställa vår uppfattning av oss själva (Tangney & Fischer, 
1995). 
 
Enligt Tangney och Dearing (2002) har skam och skuld en viktig funktion både på den 
individuella och på den relationsmässiga nivån. De menar att skam och skuld som 
moraliska emotioner är bland våra mest privata och intima upplevelser och vid överträdelse 
eller misstag vänds självet mot sig själv och bedömer. Således kan erfarenheten av skam 
eller skuld guida vårt beteende och inverka på hur vi uppfattar oss själva på den 
individuella nivån. Men emotionerna skuld och skam har även en funktion på den 
relationsmässiga nivån. Emotionerna utvecklas från våra tidigaste interpersonella 
erfarenheter � i familjen och i relation med andra närstående. Genom livet utövar dessa 
emotioner en outgrundlig och fortsatt påverkan på vårt beteende i interpersonella 
sammanhang. Följaktligen är skam och skuld både självmedvetna och moraliska emotioner: 
självmedvetna genom att de medför en utvärdering av självet, och moraliska genom att de 
troligtvis spelar en nyckelroll i befrämjande av moraliskt beteende. Båda räknas sålunda till 
sociala emotioner i den meningen att de reglerar individens förhållande till andra och i 
måttliga doser främjar de utvecklingen av sociala färdigheter och anpassning till den sociala 
samvaron (dÉlia, 2005). 
 
Men även om skam och skuld är besläktade negativa emotioner är de unika upplevelser 
med påtagligt skilda effekter på en individs upplevelse av sig själv. Lewis (1971) föreslog 
att skillnaden låg i att betoningen på självet (jag gjorde den där hemska saken) kontra på 
beteendet (jag gjorde den där hemska saken) leder till väldigt skilda upplevelser. Hon 
beskrev skam som en intensivt smärtsam emotion som är typiskt åtföljd av en känsla av att 
krympa eller av att �vara liten� och av en känsla av värdelöshet och maktlöshet. Skamsna 
människor känner sig också blottade. Även om skam inte nödvändigtvis innefattar en 
egentlig publik som ser ens tillkortakommanden innefattas ofta bilden av hur ens 
bristfälliga jag skulle framstå för andra. Detta menar Lewis beror på att individens själv i en 
skamfull situation är både agent och objekt. Det observerande självet bevittnar och förtalar 
sig själv som värdelöst och förkastligt och därav leder skam ofta till en önskan om att 
försvinna eller gömma sig. Skuld såg Lewis som en mindre smärtsam och förödande 
upplevelse än skam. Detta för att i skuld är vår primära angelägenhet ett visst beteende, och 
ett beteende är en aning fristående från självet. Självet är i skuld skiljt från objektet. Så en 
upplevelse av skuld påverkar därför inte ens kärnidentitet eller självuppfattning. Likväl kan 
känslor av skuld vara smärtsamma. Dessa självmedvetna känslomässiga tillstånd kommer 
genom självreflektion. Det behövs både ett själv för att framkalla tillståndet och sen ett för 
att uppleva det (Lewis, 1992). 
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Kognitioner 
Attributionsteroin är en beskrivning av det tillvägagångssätt människor använder sig av för 
att förklara orsakerna till sitt eget och andra människors beteende.  Abramson, Seligman 
och Teasdale (1978)  och Lewis (1992) menar att teorin delvis kan fånga in skillnaderna 
mellan emotionerna skam och skuld. Enligt dem finns det tre dimensioner för attribution, 
tillskrivning, som är lämpliga för särskiljning av skuld och skam; a) intern/extern, b) 
global/specifik och c) stabil/instabil. Dimensionerna representerar kognitiva processer som 
fungerar som stimuli för dessa kognitiva emotioner. Intern/extern innebär att en personlig 
eller miljörelaterad attribution av det som skett görs. Det vill säga om individen ser sig 
själv som skyldig till det som skett eller tillskriver det skedda till yttre faktorer. 
Uppfattningen om vad som är acceptabelt och ej acceptabelt styrs av värderingar, normer 
och mål. De är unika för varje individ och har förvärvats genom en mångfald av processer. 
Dessa ligger till grund för om en inre eller yttre attribution görs. Global/specifik innebär att 
en utvärdering om handlingen som skett uppfattas vara unik och har att göra med självets 
agerande, specifik, eller om det uppfattas vara utmärkande för den person man är, global. 
Stabil/instabil betyder att en utvärdering om det som skett uppfattas vara unikt till tiden och 
platsen, instabil, eller om det uppfattas vara relativt bestående, stabilt.  
 
Både vid upplevelse av skam och av skuld är intern attribution involverad, det vill säga 
personen känner sig själv ansvarig för det som hänt, men variationer längs dimensionerna 
global/specifik och stabil/instabil finns. När det gäller skuld är upplevelsen involverad med 
intern, specifik och tämligen ostabil attribution. Detta innebär att överträdelsen som gjorts 
vid upplevelsen av skuld uppfattas som ganska specifik och faktorerna som lett till 
agerandet uppfattas som unika till tiden och platsen, ostabil attribution. När det gäller skam 
involverar upplevelsen troligen intern, stabil och global attribution. Orsakerna till 
överträdelsen ses som trolig att påverka flera aspekter av ens liv och som utmärkande för 
den typ av person man är. Attributionerna görs då till ganska fundamentala kännetecken av 
personen själv som har mycket bredare innebörd utöver den specifika överträdelsen, global 
attribution. Faktorerna som lett till agerandet ses som bestående över tid, stabil attribution. 
 
Skam och skulds funktion 
Sammanfattningsvis kan sägas att skam och skuld har viktiga beteendereglerande 
funktioner, interpersonliga och mellanmänskliga funktioner. Skam fungerar för den som 
upplever det som ett sätt att distansera sig från viktiga andra, som kan bedöma individen. 
Beteenden som aktiveras (undviker ögonkontakt, sänker huvudet, sjunker ned kroppen, 
gömmer ansiktet m.fl.) syftar till att dra sig undan andras bedömning och på så sätt minska 
obehaget. Dessa beteenden signalerar hänsynsfullhet/aktning och underkastelse till andra 
och visar att personen känner sig liten och värdelös i jämförelse med de andra. Skam gör 
det också smärtsamt att göra �fel� och gör det därför viktigt att följa gällande normer. Skuld 
har däremot en annan funktion. Det syftar i stället till att reparera den skada som individen 
har åsamkat genom sitt felaktiga agerande. Så istället för att avlägsna individen från social 
kontakt brukar skuld ofta förmå individen att berätta om sin missgärning för andra, och 
således visa att han/hon har förstått normerna och vill följa dem (Tangney & Fischer, 
1995). 
 
 
 



 

 

11

 
 

Skam och dess koppling till psykopatologi 
Enligt d´Elia (2005) är skam en central emotion vid social fobi. Han menar att skammen 
finns i individen som en global värdering av den egna personen som är färdig att aktiveras 
och paralysera individen vilket får individen att hamna i nya upplevda misslyckanden. 
Skamkänslan omfattar inte bara upplevelsen av att vara dålig, svag, underlägsen, 
ointressant eller obegåvad utan ett hot för individen att förlora viktiga relationer till 
närstående om ens brister, som kan vara osynliga, upptäcks finns också med. 
 
Strongman (2003) menar att känslans särdrag som stark önskan att gömma sig eller fly, 
intensiv smärta, obehag och ilska, en känsla av att man inte är bra, ovärdig eller otillräcklig, 
och sammansmältningen av subjekt och objekt gör att pågående beteende störs. När 
individens fokus i en situation blir fullständigt inriktat på självet blir tänkande, pratande 
och agerande förvirrat. Med detta menar han att det interna kommandot vid upplevelsen av 
skam är att du ska avbryta vad du än gör eftersom du inte är bra utan du är en dålig person. 
Hela tillvaron hejdas snarare än enbart något beteende. Sett från en funktionell synvinkel är 
skam en signal till oss om att vi ska undvika varenda aktion som leder till det eftersom det 
är väldigt obehagligt. Utifrån detta hävdas att skam kan ses som en mekanism av social 
kontroll och som en fundamental faktor i utvecklandet av många psykologiska störningar.  
 
Wionen (2001) menar att skam kan ses som en vidmakthållande faktor till social 
ångestproblematik. Detta för att den negativa värdering av självet, som är i fokus, i en 
skamfull situation är en smärtsam upplevelse. Det gör att en person i en skamfull situation 
känner sig utsatt vilket utlöser en vilja att dölja sig, och undvikande och/eller användande 
av säkerhetsbeteende gör att problemet vidmakthålls (Clark & Wells, 1995; Rappe & 
Heimberg, 1997). I och med det kan emotionen skam uppfattas vara en vidmakthållande 
faktor till denna ångestproblematik. Studier påvisar också att ett påtagligt samband mellan 
benägenhet till skam med graden av upplevd ångest och negativa känslor finns (Thompson, 
2003). Ett samband med skam har också visats finnas, förutom med ångest, även med 
psykopatologiska missanpassningar såsom depression, psykos och ilska (Tangney et al. 
1992). En studie gjord av Lutwak et al (2002) visar att skambenägenhet är relaterat till 
självnedvärdering, sörjande och förebrående av både ens eget beteende, och dess karaktär, 
såväl som andras. Detta kan leda till att utvärderingen av en själv i ett sätt som är 
nedvärderande föranleder till beteende som undergräver chanserna att upprätthålla 
stödjande och tillfredställande nära relationer.  
 
 

SYFTE 
 
Syftet med detta examensarbete är att dels att genomföra en psykometrisk utprövning av en 
självskattningsskala för skam, Test of Self Conscious Affect (TOSCA; Tangney et al., 
1989) och dels att undersöka i vilken grad upplevelsen av skam förändras hos en grupp 
patienter som får genomgå en KBT-behandling.  
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Psykometrisk utprövning av TOSCA 
 
Den psykometriska utprövningen kommer att omfatta en undersökning av skalans 
reliabilitet, test-retest realiabilitet och interna konsistens, och dess validitet, konvergenta 
validitet och samtidiga validitet.  
 
Behandlingseffekt på upplevelsen av skam  
 
För att mäta i vilken grad deltagarnas upplevelse av skam förändras som en följd av en 
kognitiv beteendeterapi, kommer deltagarnas skattningar på TOSCA före och efter 
behandlingen att jämföras.  
 
 
 

METOD 
 
 
Undersökningsgrupp    
 
Psykometrisk utprövning av TOSCA 
 
Jämförelsegruppen har utgjorts av studenter som läser på psykologiska institutionen, 
Stockholms universitet.  
 
Behandlingseffekt på upplevelsen av skam 
 
Den kliniska gruppen har hämtats från ett pågående forskningsprojekt vid Psykologiska 
institutionen, Stockholms universitet rörande effekterna av korttidsbehandling av social 
ångeststörning med hjälp av kognitiv beteendeterapi. Dessa personer har bedömts med 
hjälp av ADIS-IV (Brown, T.A., Di Nardo, P. A. & Barlow, 1994) och SCID-II (First, M. 
B., Gibbon, M., Spitzer, R. L., Williams, J. B. W. & Benjamin, L. S. 1998). Med 
utgångspunkt från genomfört bedömningssamtal har personerna sedan bedöms enligt 
inklusionskriterierna för forskningsprojektet:  
 

a) Uppfylla DSM-IV-TR (APA, 2000) kriterier för social fobi med/utan 
fobisk personlighetsstörning  

b) Social fobi utgör det primära problemet 
c) Ej lida av en primär depression  
d) Ingen historia av suicidförsök under det senaste året 
e) Mellan 18-65 år gammal  
f) Vid pågående medicinering ska medicindosen ha hållits på en konstant 

nivå i minst 3 månader innan behandlingsstart 
g) Ej pågående psykologisk behandling; det ska ha gått minst 3 månader 

sedan den senaste psykologiska behandlingskontakten  
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Mätinstrument och material 
 
Självskattningsmått  
 
• Test of Self-Conscious Affect (TOSCA; Tangney et al., 1989) mäter graden av upplevd 

skam, skuld, externalisering, likgiltighet, alfa stolthet (stolthet rörande självet) och beta 
stolthet (stolthet rörande beteende). Formuläret består av 15 scenarion (10 negativa och 
5 positiva) som följs av 4 olika tankemässiga, känslomässiga och/eller beteendemässiga 
responser som skattas på en 5 gradig skala för sannolikheten att reagera på föreslaget 
sätt på situationen. Av dessa 15 scenarion finns det 15 föreslagna reaktioner som mäter 
skam, 15 som mäter skuld, 15 som mäter externalisering, 10 som mäter likgiltighet, 5 
som mäter alfa stolthet (stolthet rörande självet) och 5 som mäter beta stolthet (stolthet 
rörande beteende). Skalans subskalor har alla god intern konsistens. Används i denna 
studie för psykometrisk utprövning av dess reliabilitets- och validitetsaspekter och 
undersökning av behandlingseffekt. 

 
• Social Phobia and Anxiety Inventory (SPAI; Turner et. al., 1988) mäter somatiska, 

kognitiva och beteendeaspekter av social fobi över en rad olika sociala situationer och 
iscensättningar. Formuläret består av 45 påståenden (totalt 109 olika med de olika 
iscensättningarna räknade) som kan skattas på en 7-gradig skala från aldrig till alltid. 
Av frågorna handlar 32 frågor om social fobi och 13 om agorafobi. Den slutgiltiga 
poängen (poängen från agorafobi frågorna subtraherats från den beräknade poängen 
från social fobi frågorna) kan variera mellan 0 -192 där högre poäng indikerar högre 
grad av social ängslan och ångest. Skalan har god intern konsistens, α = 0,81 och hög 
test-retest reliabilitet, r = 0,86. Används i denna studie för den psykometriska 
utprövningen av TOSCA. 

 
• Social Interaction Anxiety Scale (SIAS; Mattick & Clark, 1998) mäter vilken grad av 

ångest som upplevs i interaktion med andra. Formuläret består av 20 frågor med fem 
givna svarsalternativ som graderas 0 � 4 poäng. Poängen summeras till en totalpoäng 
som kan variera mellan 0-68. Ju högre poäng desto mer ångest upplevs vid social 
interaktion. SIAS interna konsistens, α  = 0,94 och test-retest, r = 0,92. Används i denna 
studie för undersökning av behandlingseffekt. 

 
• Social Phobia Scale (SPS; Mattick & Clark, 1998) mäter vilken grad av ångest som 

skulle upplevas vid olika sociala situationer där det finns risk att bli observerad och där 
olika aktiviteter ska genomföras inför andra. Formuläret består av 20 frågor med 5 
givna svarsalternativ som graderas 0 - 4 poäng. Poängen kan variera mellan 0 - 80. Ju 
högre poäng desto mer social ångest upplevs. SPS interna konsistens, α  = 0,93 och test-
retest, r = 0,93. Används i denna studie för undersökning av behandlingseffekt. 

 
• Self-Efficacy for Social Situation Scale (SESS; Gaurdiano & Herbert, 2003) som mäter 

graden av upplevd self-efficacy i sociala sammanhang. Formuläret består av 9 frågor 
som skattas på en 10-gradig skala från inte alls säker till helt säker. Poängen summeras 
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till en totalpoäng som kan variera mellan 10 -90. Ju högre poäng som erhålls desto 
större tilltro på den egna förmågan att hantera sociala situationer. Skalan har god intern 
konsistens, α = 0,81. Används i denna studie för undersökning av behandlingseffekt. 

 
• The Brief Fear of Negative Evaluation Scale (BFNE; Leary, 1983; svensk översättning 

baserad på en reviderad version enligt Rodebaugh et al., 2004) mäter i vilken grad 
rädsla för att andra ska bedöma en negativt finns. Formuläret består av 12 påståenden 
som skattas på en 5-gradig skala hur väl de stämmer från stämmer inte alls på mig till 
stämmer precis på mig. Poängen kan variera mellan 12 � 60. Ju högre poäng desto mer 
grad av rädsla upplevs för att andra ska bedöma en negativt. Skalan har god intern 
konsistens, α = 0,88. Används i denna studie för undersökning av behandlingseffekt. 

 
• Speech Evaluation Questionnaire (SEQ; Harvey et. al., 2000) mäter deltagarnas 

upplevelser av deras prestationer efter en genomförd talsituation. Formuläret består av 3 
frågor (hur bra man tycker man klarade sig, hur orolig man känner sig och 25 olika 
givna beteendeaspekter) som skattas på en 10-gradig skala från inte alls till extremt. Ju 
högre poäng på fråga 1 desto bättre tycker man att man klarat sig. Ju högre poäng på 
fråga 2 desto mer orolig är man. Poängen på fråga 3 summeras och divideras till en 
totalpoäng (0,0-10,0). Ju högre poäng desto mindre uppfattar man beteendeaspekterna 
som synliga och besvärande. Den svenska översättningen av SEQ har visat sig ha en 
god intern konsistens, α = 0.86 (Kim, et. al., 2002). Används i denna studie för 
undersökning av behandlingseffekt. 

 
• Quality of Life Inventory (QoLI; Frisch et. al., 1992) mäter graden av upplevd 

livskvalitet. Formuläret berör 16 olika livsområden. Det får skattas dels hur viktigt det 
aktuella området är för ens allmänna välbefinnande är (0-2 poäng) samt hur nöjd man är 
för närvarande med det området (-3 till +3). I sammanställningen multipliceras hur 
viktigt området är med hur nöjd man är med det vilket ger en poängskala -6 och +6. Ju 
högre poäng desto bättre upplevd livskvalitet. Frisch et. al. (1992) uppger att skalans 
interna konsistens är α = 0,77 till α = 0,89 och test-retest r = 0,80 till r = 0,91. Används 
i denna studie för den psykometriska utprövningen av TOSCA samt för undersökning 
av behandlingseffekt. 

 
• Beck Depression Inventory (BDI; Beck et al., 1961) mäter förekomsten av depressiva 

symtom. Formuläret består av 21 frågor med 4 givna svarsalternativ som graderas från 
0 -3 poäng. Poängen summeras till en totalpoäng som kan variera mellan 0 till 63 
poäng. Ju högre poäng som erhålls desto mer depression. BDI har god intern 
konsistens, hög test-retest reliabilitet och har visat sig ha validitet både på klinisk grupp 
och på normal grupp (Beck, et. al., 1988). Används i denna studie för den 
psykometriska utprövningen av TOSCA samt undersökning av behandlingseffekt. 

 
 
Material 
Vid behandlingarna har videokamera, DVD- spelare, tv, mp3-spelare (för inspelning av 
sessionerna) samt blädderblock använts. 
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Procedur 
 
Psykometrisk utprövning av TOSCA 
Jämförelsegruppen utgörs av studenter vid psykologiska institutionen, Stockholms 
universitet. Rekryteringen innebar att mejl skickades ut via institutionens e-postlistor i 
februari 2006 med förfrågan om att delta i en forskningsstudie genom att göra 
självskattningar på ett par områden via nätet vid två tillfällen. Information om möjligheten 
att delta och via vilken hemsida deltagande kunde ske fanns också på en affisch uppsatt på 
anslagstavlan avsedd för UD-tid. För sitt deltagande erhöll de UD-tid enligt gällande regler 
vid institutionen. När hemsidan stängdes i mars 2006 skickades ett nytt mejl till dem som 
valt att delta med länk till hemsidan för den andra skattningen. 81 st personer fyllde i 
formuläret vid det första mättillfället och av dem fyllde 76 st i det vid det andra 
mättillfället. Ett påminnelse mejl skickades ut till dem som dröjde med att fylla i 
självskattningsformulären en andra gång. Jämförelsegruppens storlek som beräkningarna 
gjordes på var 72 st eftersom 4 st hade fått uteslutas då deras svar på frågor ej stämde med 
de möjliga svarsalternativen, vilket antas bero på datafel. Tiden mellan de båda 
skattningarna varierade mellan 19 � 41 dagar bland deltagarna. 
 
Undersökning av behandlingseffekt på upplevelsen av skam 
 
Screening 
Undersökningsdeltagare har rekryterats via media och via forskningsprojektets hemsida 
(www.socialfobi.se) där information om studien samt möjligheten till att anmäla intresse av 
att delta har funnits. Via hemsidan användes självskattningsformulären Social Phobia and 
Anxiety Inventory (SPAI; Turner et al., 1989) och Social Phobia Diagnostic Questionnaire 
(SPDQ; Newman et. al., 2003) som screeningsinstrument. De som uppnådde de 
poängmässiga cutoffgränserna, som innebar att en bestämd minimigrad av social ångest 
fanns, för SPAI och SPDQ (SPAI ≥ 80 poäng och SPDQ ≥ 7,38 poäng) kallades till 
bedömningssamtal. 16 stycken bedömningssamtal har genomförts för urval av klienter.   
 
Genomförande av förmätning 
Utifrån de egna gjorda bedömningssamtalen och från samtal genomförda av andra 
deltagande behandlare i studien erbjöds 4 personer som bedömdes ha social fobi som 
primär diagnos och i övrigt uppfyllde studiens urvalskriterier att delta i studien.  Före 
behandling påbörjades skickades förmätningsformulär hem till dem som de ombads fylla i 
hemma och ta med sig till första behandlingstillfället. 
 
Behandlingsprocedur 
Behandlingsproceduren har byggt på sex sessioner där psykoedukation av social fobi med 
användning av den idiosynkratiska modellen, konkreta beteendeexperiment med 
videofeedback och kognitiva behandlingsinterventioner, psykoedukation av 
uppmärksamhetsfokus och träning i att skifta mellan inre och yttre fokus samt etablerande 
av en inre måttstock för att känna sig nöjd har ingått. De första fem sessionerna hölls med 
ca en veckas mellanrum och den sjätte och uppföljande sessionen efter ca 30 dagar. 
Hemuppgifter mellan sessionerna i syfte att utöka nyttan av erfarenheter som fåtts under 
sessionen har ingått.  
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Syftet med beteendeexperimenten som genomfördes var att testa om klienternas 
föreställning/känsla av hur de måste ha framstått stämde överens med deras egen 
uppfattning efter att de hade fått videofeedback och om publik närvarit testa om deras 
uppfattning stämde överens med omgivningens uppfattning om deras prestation. Efter att 
klienterna fått information om syftet med experimenten och instruktion om hur det skulle 
gå till fick de förbereda sig i 3 alternativt 5 minuter, beroende på vilken form av 
beteendeexperiment det rörde sig om, inför exponeringssituationen. Därefter genomfördes 
exponeringssituationen som pågick i 3 alternativt 5 minuter, (se tidigare förklaring) med 
eller utan publik närvarande med videoinspelning.  
 
Efter genomfört beteendeexperiment genomgicks en procedur för kognitiv förberedelse 
inför videofeedback föreslagen av Clark & Wells (1995). Det innebar att tre steg 
genomfördes direkt efter att exponering gjorts men före videofeedback gavs. Det första 
steget innebar att klienten med användning av sina skattningar på SEQ (Harvey et al., 2000; 
Kim et al., 2002) som utgångspunkt och vidare frågor från behandlaren fick predicera sin 
prestation, i detalj, på ett flertal olika beteendeindikatorer. De beteendeaspekter som 
klienten skattat som speciellt framträdande gicks igenom. Därefter fick klienten, utifrån 
dessa skattningar, under 2 minuter skapa sig en inre video/föreställning av hur de tänkte sig 
att de kommer att framstå på videoupptagningen. Dessa två steg gjordes i strävan att göra 
klientens minnesbild av situationen explicit. Det tredje och sista steget innebar att klienten 
fick se videoinspelningen med uppgiften att fokusera uppmärksamheten på vad som 
konkret syns och att iaktta som om det gällde någon annan. Detta gjordes i försök att få 
klienten att inte gå in i och påminnas om de känslor som är kopplade till exponeringen utan 
att i stället inta ett observatörsperspektiv på den genomförda situationen. Därefter fick 
klienten genomföra skattning igen på SEQ (Harvey et al., 2000; Kim et al., 2002), på vad 
de faktiskt hade sett på videouppspelningen. Efter detta fick klienten jämföra sina båda 
skattningar, och om publik funnits med även jämföra med deras skattningar, för att se om 
det var någon skillnad mellan dem. Syftet med denna procedur är att maximera den 
upplevda diskrepansen mellan klientens förvrängda minnesbild och deras faktiska 
prestation för att öka sannolikheten för att eventuell korrektiv information vid 
videouppspelningen tillgodogörs. 
 
Den första sessionen var av allmän karaktär där information om behandlingsproceduren 
gavs. Vidare gjordes en problemanalys för att få en överblick vilka situationer som klienten 
upplevde som svåra och en ångesthierarki skapades. För att ange upplevd nivå av ångest 
och/eller obehag användes Subjektiv Units of Discomfort Scale (SUDS, Wolpe & Lazarus, 
1969) som måttstock. Utifrån den idiosynkratiska modellen analyserades en av de angivna 
situationerna som var en aktuell situation för deltagaren. Detta för att tydliggöra för 
klienten vad som händer och sker i situationen, vilka tankar, känslor och beteenden som 
infinner sig, och även normalisera ångestreaktionen som framkommer och förklara dess 
egentliga överlevnads funktion. I slutet på sessionen kopierades deltagarens ångesthierarki 
som de skulle få ta med sig hem för att komplettera om de kom på fler situationer som var 
ångestframkallande för dem. 
 
Vid den andra behandlingssessionen inleddes sessionen med genomgång av 
hemuppgifterna tillsammans med deltagaren som innefattat tillämpning av den 
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idiosynkratiska modellen på övriga angivna situationer i ångesthierarkin. Formuleringen av 
konkreta behandlingsmål för två problemsituationer gjordes. Ett första beteendeexperiment 
med videoinspelning genomfördes där deltagaren fick prata om vad som helst i tre minuter 
inför videokameran. (För proceduren för kognitiv omstrukturering se ovan). 
 
Vid den tredje behandlingssessionen påbörjades sessionen med att klienterna fick redogöra 
för hur det gått för dem med hemuppgifterna som varit att titta på deras genomförda 
beteendeexperiment (som de fått med sig på en DVD-skiva), fortsätta tillämpa den 
idiosynkratiska modellen i vardagen och försökt att formulera behandlingsmål för de 
resterande angivna situationerna i ångesthierarkin. Det andra beteendeexperimentet 
genomfördes till vilket deltagarna uppmanades att prata om sig själv, dock ej sina problem, 
inför en videokamera i 3 minuter. (För proceduren för kognitiv omstrukturering se ovan). 
Vid sessionen genomfördes också en övning i uppmärksamhetsfokus. Klienten fick då först 
i uppgift att fokusera hela sin uppmärksamhet på inre aspekter såsom pulsens slag samtidigt 
som behandlaren läste en faktaspäckad text. Därefter fick klienten i uppgift att vända sin 
uppmärksamhet på yttre aspekter som att lyssna på den text som lästes och/eller 
behandlarens röst. Därefter fördes resonemang om att vart vi riktar vår 
uppmärksamhetsfokus påverkar hur mycket och vilken form av information vi tar in.  
 
Vid den fjärde sessionen fick deltagarna berätta hur det gått med hemuppgifterna som 
bestått i att genomföra beteendeexperiment med skifte av uppmärksamhetsfokus, 
genomtittning av videosekvens och hur de kunnat vidmakthålla hemuppgifter från tidigare 
sessioner. Denna session fick deltagarna genomföra två beteendeexperiment. Vid det första 
fick de prata inför en främmande person, som ombads att inte ge verbal respons, i 3 
minuter. Vid det andra fick de interagera med en främmande person med uppgiften att 
inleda ett samtal med temat intressen. Ett samtal som videoinspelades och fick pågå i 5 
minuter. Båda personerna som fått agera publik fick efter genomfört beteendeexperiment 
utanför behandlingsrummet på ett formulär, SEQ (Harvey et al., 2000; Kim et al., 2002), 
skatta hur de uppfattade att personen genomfört prestationen. (För proceduren för kognitiv 
omstrukturering se ovan). 
 
Vid den femte sessionen fick deltagarna redogöra hur det gått med hemuppgifterna som 
bestått i att pröva att rikta uppmärksamheten utåt i en social situation, definiera ett tydligt 
mål för en social situation och genomföra dem samt genomtittning av videosekvens. Det 
femte beteendeexperimentet som innebar att deltagarna fick hålla en kort presentation inför 
en mindre grupp på fyra personer med videoinspelning i 5 minuter genomfördes. Inför 
experimentet fick de skriva ned hinder, problem och sina konkreta målsättningar för 
situationen. Gruppdeltagarna fick efter genomfört beteendeexperiment utanför 
behandlingsrummet individuellt skatta på SEQ-fomulär (Harvey et al., 2000; Kim et al., 
2002), hur de uppfattade att personen genomfört prestationen. (För proceduren för kognitiv 
omstrukturering se ovan). För det månadslånga uppehållet till den uppföljande sessionen 
råddes deltagarna att fortsätta tillämpa de olika behandlingsdelarna som ingått i syftet att 
fortsätta utöka sitt livsutrymme.  
 
Vid den sjätte och sista sessionen som har genomförts ca 30 dagar efter session fem och var 
inriktad på uppföljning fick deltagarna genomföra ytterligare ett beteendeexperiment. Det 
beteendeexperimentet var en upprepning av tidigare genomfört beteendeexperiment på 
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session 4, det vill säga att antingen prata inför en främmande person eller interagera med en 
främmande person. Vilket av dessa som genomfördes fick deltagarna själva bestämma. 
Denna gång ombads publiken ej att göra en skattning av deras uppfattning av deltagarens 
prestation.  
 
Genomförande av eftermätning 
Vid den femte behandlingssessionen har eftermätningsformulär utdelats som sedan efter att 
ha fyllts i av deltagaren inom en vecka återsänds per post. Då påminnelser behövdes, via 
mejl eller telefonsamtal, för att få tillbaka ifyllda eftermätningsformulär fick deltagarna vid 
session 6 fylla i de uppföljande eftermätningsformulären under sessionen.  
 
Förutom användning av data från 4 egna genomförda behandlingar används data insamlat 
från en annan behandlare i studien. Sammanlagt används data från 8 behandlingsdeltagare i 
beräkningarna.  
 
 
Databearbetning 
 
Statistiska analyser genomfördes med statistiskprogrammet SPSS (13.0).  
 
Vid bortfall av svar på frågor har medelvärdet uträknat på övriga deltagares svar lagts in.  
 
Psykometrisk utprövning av TOSCA 
 
Reliabilitet 
TOSCA:S interna konsistens mättes med Cronbachs alpa (α). De enskilda itemvärdena 
jämförs med totalpoängen för att undersöka testets homogenitet (Cronbach, 1951).  
Beräkningarna baserades på data från det första mättillfället. Formulärets test-retest 
reliabilitet har även undersökts genom beräkningar av korrelationer mellan två mätningar 
med medelvärdet 30 dagar mellan skattningarna. Detta för att undersöka resultatets 
stabilitet över tid.  
 
Validitet 
För att undersöka testets konvergenta validitet har korrelationer gjorts med andra 
självskattningsinstrument såsom SPAI, QoLI, SESS och BDI gjorts. Genom att jämföra 
medelvärden och standardavvikelser på TOSCA mellan jämförelsegruppen och den 
kliniska gruppen med oberoende t-test undersöktes testets samtidiga validitet.  
 
Undersökning av behandlingseffekt 
 
Förändring i SEQ 
För att undersöka om beteendeexperimenten och den efterföljande kognitiva 
omstruktureringen med tiden förändrade klienternas skattningar av sin prestation gjordes 
beräkningar med beroende t-test på deras skattningar på SEQ (Harvey et al., 2000; Kim et 
al., 2002) från de olika beteendeexperimenten. Vidare undersöktes om kognitiv 
föreberedelse och videoåterkoppling som ingick i behandlingen hade någon effekt genom 
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beräkningar med beroende t-test på klienternas skattningar på SEQ (Harvey et al., 2000; 
Kim et al., 2002) före och efter att videoåterkoppling hade fåtts.  
 
Effektstorlek 
För varje självskattningsinstrument undersöktes effektstorleken Cohen´s d med formeln d=  
=M1 - M2 / σpooled  (Cohen, 1988). Medelvärden från förmätning subtraheras från 
medelvärden från eftermätning och divideras med poolade standardavvikelse som 
framräknas med formeln σpooled = √[(σ 1²+ σ2 ²) / 2]. Enligt Cohen (1998) är en effektstorlek 
på 0,2 liten, 0,5 medelstor och 0,8 stor. Eftersom det inte finns någon kontrollgrupp 
beräknades inomgruppseffektstorleken. Vid dessa beräkningar är storleken av 
behandlingseffekten mer eller mindre oberoende av gruppstorleken som i detta fall är liten 
(8 st) och förändringar kan tydligare åskådliggöras. 
 
Klinisk signifikant förbättring 
Behandlingseffekten har undersökts genom att den kliniska gruppens medelvärden och 
standardavvikelser på självskattningsformulären SPS, SIAS, QoLI och BDI från 
eftermätningen har jämförts med svenska normdata (Öst, L-G., opublicerat manus). 
Gränsvärden som måste nås för att det ska räknas som att en förbättring har skett räknas 
fram från normdata med formeln ((Mnormalgrupp + 2*SD) + (Mpatientgrupp � 2*SD))/2 (Jacobson 
& Truax, 1991). De framräknade gränsvärdena för respektive självskattningsformulär utgör 
sedan en poänggräns som anses skilja den funktionella populationen från den 
dysfunktionella populationen. Klinisk signifikant förbättring antas föreligga om gränsvärdet 
på 2 av de 4 formulär nåtts.  
 
Undersökning av behandlingseffekt på upplevelsen av skam 
För att undersöka i vilken grad klienternas skattningar på TOSCA har förändrats som en 
följd av behandlingen har medelvärdeskillnader mellan förmätning och eftermätning på 
respektive emotionella reaktion (skam, skuld, externalisering, likgiltighet, alfa stolthet 
(stolthet rörande självet) och beta stolthet (stolthet rörande beteende)) beräknas med 
beroende t-test.   
 
 

RESULTAT 
 
Psykometrisk utprövning av TOSCA 
 
Jämförelsegruppen 
Jämförelsegruppen bestod av 72 st personer varav 49 var kvinnor (68,06%) och 23 var män 
(31,94%). De var vid undersökningstillfället i åldern 19 � 51 år med medelåldern 29,70 
(SD=7,35).  
 
Kliniska gruppen 
Den kliniska gruppen bestod av 8 personer. Av dessa 8 deltagare var det 6 kvinnor och 2 
män. De var i åldrarna 32 � 52 med en medelålder på 42,13 år (SD=9,48). Alla hade 
utbildning motsvarande högskolenivå. 7 st av deltagarna var yrkesverksamma och 1 st 
bedrev heltidsstudier. När det gäller diagnos uppfyllde hälften av deltagarna, 4 personer, 
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kriterierna för diagnosen specifik social fobi, 1 person kriterierna för generaliserad social 
fobi, 2 personer kriterierna för specifik social fobi med fobisk personlighetsstörning och 1 
person kriterierna för generaliserad social fobi med fobisk personlighetsstörning vid 
behandlingens början. En av deltagarna hade även en sekundär diagnos, specifik fobi.  
 
Reliabilitet  
För att undersöka TOSCA:s test-retest reliabilitet korrelerades jämförelsegruppens data (n 
= 72) från de både mättillfällena, vars tid emellan i snitt var 30 dagar (19 � 41 dagar). Dess 
inre konsistens undersöktes med uträkning av Cronbachs alpha- koefficienten för respektive 
del i testet.  
 
Tabell 1. Medelvärden och standardavvikelser från mättillfälle 1 och 2 samt korrelation 
mellan de båda mättillfällena och Cronbachs alpha (gjort på mättillfälle 1) för 
jämförelsegruppen. 
        

  Mättillfälle 1 Mättillfälle 2       

  M SD M SD 
Pearsons 

r 
Crohbachs 
alpha α 

TOSCA skam 38,67 8,31 39,44 9,01 0,70** 0,74  
TOSCA skuld 57,29 7,43 55,35 9,99 0,75** 0,72  
TOSCA externalisering 32,39 6,44 35,74 8,55 0,64** 0,60  
TOSCA likgiltighet 30,90 5,48 30,21 4,83 0,24* 0,61  
TOSCA alfa stolthet 19,51 2,67 17,97 3,31 0,52** 0,41  
TOSCA beta stolthet 19,43 2,92 18,64 4,59 0,37** 0,42   
* signifikant på α = 0,05 nivå       
** signifikant på α = 0,01 nivå       
 
Korrelationen av medelvärdena mellan de båda mättillfällena är signifikant på alla 
subskalor, vilket innebär att skalan har god test-retest egenskaper och alltså är stabil över 
tid. Resultaten visar också att god intern konsistens när det gäller de emotionella 
reaktionerna skam, skuld, likgiltighet och externalisering finns på TOSCA. Vid Tangney et 
al. (1989) utprövning av självskattningsskalan var den interna konsistensen för skam 
(α=077), skuld (α=0,68), externalisering (α=0,69), likgiltighet (α=0,66), alfa stolthet 
(α=0,56) och beta stolthet (α=0,52) vilket visar att skalan i översatt form har en likvärdig 
intern konsistens som den har i sitt ursprungliga format.  
 
Validitet 
 
Konvergent validitet 
För att undersöka subskalan skams konvergenta validitet korrelerades jämförelsegruppens 
medelvärden från första mättillfället på självskattningsinstrumenten.  
 

Tabell 2. Korrelationer mellan skam och BDI, QoLI, SPAI och 
SESS mät med Pearsons 
produktmomentkorrelationskoefficient 
  BDI QoLI SPAI SESS 
TOSCA skam r = 0,44** r = -0,18 r = 0,23 r = -0,17 
** signifikant på α = 0,01 nivå    
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En signifikant korrelation mellan TOSCA avseende skam och BDI framkom som väntat vid 
korrelation mellan de olika självskattningsinstrumenten. Graden av upplevd skam vid de 
olika föreslagna situationerna i testet har ett positivt samband med graden av nedstämdhet. 
Detta samband stämmer också med tidigare forskning. I Luyten et. al. (2002) studie var 
korrelation mellan skam mätt med TOSCA och BDI statistisk signifikant (r = 0,32, p < 
0,01) och i Averill et. al (2002) studie (r = 0,26, p < 0,02). Korrelationerna mellan skam 
och livskvalitet samt grad av self-efficacy var negativa som väntat men dock ej 
signifikanta. Mellan graden av upplevd ångest och skam var korrelationen positiv men ej 
signifikant.  
 
 
Samtidig validitet 
Medelvärdesskillnader mellan data från den kliniska gruppen före påbörjad behandling och 
data från den jämförande gruppens första mättillfälle på självskattningsinstrumentet 
TOSCA undersöktes med oberoende t-test. 
 

Tabell 3. Medelvärdesskillnader jämförelsegrupp och klinisk grupp på 
TOSCA:s subskalor. 
TOSCA subskala Jämförelsegruppen (n=72) Klinisk grupp (n=8) t(74) 
Skam 38,67 (8,31) 43,50 (7,50) -1,71 
Skuld 57,29 (7,42) 58,38 (7,48) -0,39 
Externalisering 32,39 (6,44) 38,12 (8,74) -1,80 
Likgiltighet 30,90 (5,48) 28,25 (6,78) 1,07 
Alfa stolthet 19,51 (2,67) 20,25 (2,96) -0,67 
Beta stolthet 19,43 (2,92) 20,75 (2,82) -1,25 
        

 
Vid beräkningar med oberoende t-test framkom inga signifikanta skillnader på någon av 
subskalorna.  
 
I jämförelser med resultat från tidigare forskning framkom att medelvärdena och 
standardavvikelserna som framkom på jämförelsegruppen bland annat stämmer överens 
med resultaten från en studie gjord på högskolestuderande som läser psykologikurs 
(Tangney & Dearing, 2002) där skam hade medelvärdet 37,5 (SD=8,8), skuld 58,8 
(SD=6,6), externalisering 35,9 (SD=7,3), likgiltighet 31,0 (SD=4,8), alfa stolthet 18,3 
(SD=2,9) och beta stolthet 19,9 (SD=2,6). Likaså är medelvärdena och 
standardavvikelserna som framkom beräknat på data från den kliniska gruppens 
förmätningtillfälle i ungefär samma storlek som dem från en studie gjord på patienter som 
sökt psykiatrisk hjälp akut (Averill et. al., 2002) där medelvärdet på skam var 44,3 (SD= 
10,5) och på skuld var 55,9 (10,9).  
 



 

 

22

 
 

Behandlingseffekt 
 
Förändring i SEQ 
 
Jämförelse av skattningarna vid de olika beteendeexperimenten 
Behandlingseffekten har undersökts genom jämförelse av deltagarnas skattningar på SEQ 
(Harvey et al., 2000; Kim et al., 2002) vid de olika beteendeexperimenten med beroende t-
test. Jämförelser gjordes på den tredje frågan som handlar om hur man uppfattar sin 
prestation på beteendeexperimentet. På 25 givna beteendeaspekter görs skattningar i vilken 
grad man tror respektive aspekt kommer att synas vid videoåterkopplingen. Mellan 
deltagarnas skattningar på beteendeexperiment 1 och 2 (t = -2,89, p < 0,02) samt mellan 
beteendeexperiment 1 och 4 (t = -3,62, p < 0,01) framkom signifikanta skillnader. Deras 
skattningar av sin prestation som baserades på hur det kändes för dem förbättrades mellan 
dessa beteendeexperiment. Skillnader framkom också i deras skattningar i jämförelser 
mellan beteendeexperiment 1 och 3 (t = - 1,54, p < 0,17) samt mellan beteendeexperiment 1 
och 5 (t = -0,18, p < 0,86) men dessa skillnader var ej signifikanta.  
 
Jämförelse av skattningar före och efter videoåterkoppling 
Att kognitiv föreberedelse och videoåterkoppling i kombination haft effekt tydliggjordes 
ännu mer när deltagarnas skattningar på SEQ-formuläret (Harvey et al., 2002) som gjordes 
före och efter kognitiv förberedelse gjorts och videoåterkoppling getts jämfördes med 
beroende t-test. Signifikanta skillnader i deras skattade beteendeaspekter före och efter 
videoåterkoppling fanns på beteendeexperiment 1 (t = -3.46, p <0,01), 2 (t = -3,09, p < 
0,02), 4 (t = - 2,41, p < 0,05) och 5 (t = - 5,33, p < 0,01). På beteendeexperiment 3 blev 
skillnaden ej signifikant (t = - 2,34, p < 0,05). 
 
Jämförelser mellan deltagarnas globala skattningar av deras prestationer 
Jämförelser mellan de olika beteendeexperimenten gjordes även på deltagarnas skattningar 
på SEQ-formulärets (Harvey et al., 2002) första fråga som rörde deras allmänna uppfattning 
om hur bra de tycker att klarade beteendeexperimentet. En signifikant skillnad framkom i 
jämförelse mellan deras skattningar på beteendeexperiment 1 och 5 ( t = 2,51, p < 0,04). 
Deltagarna bedömde alltså att de klarade det femte och svåraste beteendeexperimentet som 
var att prata inför en grupp på 4 personer bättre än det första som var att prata inför en 
videokamera.  
 
Effektstorlek 
 
Den kliniska gruppens effektstorlek, Cohen´s d, på de olika självskattningsinstrumenten 
som mäter social ångest, nedstämdhet och livskvalitet har även räknats fram på data från 
för- och eftermätningen.  
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Tabell 4. Effektstorlekar för den kliniska gruppen avseende SIAS, SPS, BFNE, 
SESS, BDI och QoLI. 
      
  Förmätning    Eftermätning    
  M SD M SD Cohen´s d 
SIAS 49,63 22,70 38,00 17,93 0,58 
SPS 40,75 11,56 27,38 15,56 0,98 
BFNE 53,62  5,48 41,75 11,90 1,30 
SESS 27,88 10,87 47,50 10,65 1,80 
BDI 16,50  9,06 11,88 11,74 0,44 
QoLI -0,24  1,54   0,24   1,79 0,30 
            

 
Beräkningarna visar att effektstorleken på SESS, BFNE och SPS är stor. Deltagarnas 
upplevelse av self-efficacy har ökat markant och deras grad av ångest och rädsla för att 
andra ska uppfatta dem negativt har sjunkit. Effektstorleken på SIAS som är god visar att 
även deltagarnas upplevelse av ångest i sociala interaktions situationer har minskat. På BDI 
finns en måttlig effektstorlek vilket visar att grad av nedstämdhet har minskat. En liten 
effektstorlek framkom på QoLI. En viss ökning i upplevelsen av livskvalitet hos deltagarna 
tyder detta alltså på att behandlingen har lett till.  
 
Vid uppföljningssessionen, ca 30 dagar efter session 5, var effektstorleken på SESS 
(Cohen´s d)  1,55.  
 
 
Klinisk signifikant förbättring 
 
För att undersöka om de eventuella förändringar som påvisas med signifikansprövning och 
effektstorlek även kan sägas motsvara en klinisk signifikant förbättring har varje deltagares 
medelvärden på självskattningsinstrumenten SIAS, SPS, BDI och QoLI från 
eftermätningen jämförts med de framräknade gränsvärdena från svenska normdata (Öst, L-
G., opublicerat manus). 
 

Tabell 5. Gränsvärden och antal deltagare som uppnådde klinisk 
signifikant förbättring.  

Instrument Gränsvärde Antal  
SIAS 24,40 2 
SPS 19,40 2 
BDI  4,38 2 
QoLI  2,70 0 
      

 
På skalorna SIAS, SPS och BDI var det två deltagare som efter behandling uppnådde 
gränsvärdet för att betraktas som klinisk signifikant förbättrad på respektive skala. Kriteriet 
för att anses ha klinisk signifikant förbättrats var i denna studie att gränsvärdet på minst 2 
av de 4 självskattningsinstrumentet skulle ha uppnåtts. Men en deltagare låg innanför 
gränsvärdet på BDI och SIAS redan innan behandlingen påbörjades och kan därför ej sägas 
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ha blivit klinisk signifikant förbättrat av terapin. En deltagare låg nära normalgruppens 
värden på både SIAS och SPS före behandlingen men låg efter behandlingen inom 
normalgruppens medelvärde. En tydlig sänkning hade skett och det uppfattas därför påvisa 
en tydlig behandlingseffekt. En persons medelvärde på SPS och BDI fanns inom två 
standardavvikelser från normalpopulationens medelvärden vid behandlingens slut men inte 
innan behandlingen påbörjades. Kravet för uppfattas som klinisk signifikant förbättrad 
uppfylldes alltså av 2 deltagare.  
 
 
Undersökning av behandlingseffekt på upplevelsen av skam 
För att undersöka om korttidsbehandligen av social fobi har haft någon effekt på 
deltagarnas upplevelse av skam och övriga emotionella reaktioner mätt med TOSCA 
räknades Cohen´s d fram på data från för- och eftermätningen.  
 

Tabell 6. Effektstorlekar för den kliniska gruppen avseende TOSCA:s subskalor. 
      
  Förmätning  Eftermätning    

  M SD M SD 
Cohen´s 
d 

TOSCA skam 43,50 7,5 42,75 7,90 0,09 
TOSCA skuld 58,37 7,48 54,88 2,95 0,61 
TOSCA externalisering 38,13 8,74 43,63 6,30 0,72 
TOSCA likgiltighet 28,25 6,78 31,25 5,30 0,49 
TOSCA alfa stolthet 20,25 2,96 20,88 2,10 0,23 
TOSCA beta stolthet 20,75 2,82 20,38 2,26 0,16 
            

 
På TOSCA.s subskalor externalisering och skuld är effektstorleken medelstor. 
Behandlingen har alltså haft en tämligen stor påverkan på deltagarnas emotionella 
reaktionssätt. Deras känsla av skuld har minskat och deras förmåga att externalisera, det vill 
säga lägga skulden på omgivningen, har ökat. På TOSCA:s subskala likgiltighet finns en 
tämligen god effektstorlek. Det visar att deltagarnas förmåga att kunna se händelser mer 
som avskilda än tidigare och att på så sätt kunna vara mer opartisk i det som skett har ökat. 
En liten effektstorlek framkom på subskalorna alfa stolthet (stolthet rörande självet) och 
beta stolthet (stolthet rörande beteende). Det pekar på att deltagarna kan känna stolthet både 
för sig själv som person och för sitt beteende mer än de gjorde innan behandlingen 
påbörjades. På subskalan skam blev effektstorleken minimal.  
 
Vid uppföljningsmätningen förekom en del skillnader enligt beräkning med Cohen´s 
effektstorlek. Ökad effektstorlek fanns på subskalan skuld, som hade höjts till d = 0,86, och 
beta stolthet, som hade höjts till d = 0,58. Deltagarnas känsla av skuld hade alltså fortsatt att 
minska och deras stolthet för sitt beteende hade fortsatt att öka. En tydlig minskad 
effektstorlek på subskalan externalisering fanns, vilken hade minskat till d = 0,09. De 
övriga subskalorna låg på likvärdig nivå vid uppföljningen som de gjorde vid 
eftermätningen.  
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DISKUSSION 
 
Resultatdiskussion  
 
Psykometrisk utprövning av TOSCA 
 
Reliabilitet 
Resultaten från utprövningen av TOSCA:s psykometriska egenskaper visar att skalan har 
en god reliabilitet. Korrelationerna som gjorts på data från de båda mättillfällena på 
jämförelsegruppen visar att skalan är stabil över tid. Dess interna konsistens 
överensstämmer med resultat från Tangney et. al. (1989) utprövning av skalan, vilket kan 
tolkas som att skalan i svensk översatt form är likvärdig den amerikanska ursprungliga 
versionen. Den interna konsistensen på skalorna skam, skuld, likgiltighet och 
externalisering är god. Dock är den interna konsistensen på skalorna alfa stolthet och beta 
stolthet låg, både i den svenska översatta versionen och i den ursprungliga amerikanska 
versionen. Därav rekommenderas att dessa två subskalor tas bort, i båda versionerna.  
 
Validitet 
När det gäller skalans konvergenta validitet, som undersöktes genom att beräknade värden 
korrelerades med andra självskattningsskalor, framkom att ett signifikant samband mellan 
skam och BDI finns. Andra studier påvisar också att samband mellan skam och 
nedstämdhet finns (Luyten et. al., 2002 & Averill et. al., 2002). Upplevelsen av skam har 
med andra ord likheter med känslan av nedstämdhet. En möjlig förklaring kan vara att 
processen ältande kring negativa aspekter finns med i både skam och nedstämdhet. Ett par 
av frågorna i BDI är också relaterade till upplevelse av skam, vilket delvis kan förklara 
sambandet. Med de övriga självskattningsskalorna (QoLI, SESS och SPAI) fanns ej 
signifikanta korrelationer men sambandens riktning var som förväntat. Inga andra studier 
har undersökt korrelationer mellan skam mätt med TOSCA och livskvalitet, tilltro till den 
egna förmågan att hantera sociala situationer samt grad av ångest mätt med de angivna 
skalorna. Dock finns det ett antal studier som undersökt samstämmigheten mellan skam och 
ångest men då med andra självskattningsinstrument som exempelvis Stait-Trait Anxiety 
Inventroy (STAI) och Hopkins Symtoms Checklist-90 Revised (SCL-90-R). Resultaten är 
varierande. Korrelation mellan skam och ångest mätt med STAI påvisas bland annat i en 
studie gjord av Luyten et. al. (2002) men bekräftas ej i en studie gjord av Averill et. 
al.(2002). Skam skalans korrelation med ångest mätt med SCL-90-R påvisas dock i flertal 
studier (Averill et. al, 2002 & Woien et al, 2003). Utifrån de resultat som framkommit i 
denna undersökning antyds att TOSCA:s subskala skam har en tämligen god konvergent 
validitet. Det hade varit lämpligt att i undersökningen pröva subskalans korrelation med 
andra mätinstrument, exempelvis STAI, för att få ett tydligare resultat av skalans 
konvergenta validitet.  
 
Då ingen signifikant skillnad mellan jämförelsegruppens skattningar och den kliniska 
gruppens skattningar fanns på subskalorna skam, skuld, externalisering, likgiltighet, alfa 
stolhet (stolthet rörande självet) och beta stolthet (stolthet rörande beteende) kunde det inte 
påvisa att TOSCA har en samtidig validitet. Således skiljde sig inte den kliniska gruppen 
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från jämförelsegruppen, vilket varit förväntat, beträffande emotionella reaktionsmönster. 
En trolig orsak till att ingen signifikant skillnad fanns mellan grupperna kan sammanhänga 
med att den kliniska gruppens storlek var liten (8 deltagare). Större skillnader mellan 
gruppernas medelvärden på skam och externalisering finns men är ej tillräckliga för att de 
ska ses som signifikanta med hänsyn till stickprovsstorleken. Skulle medelvärdena vara 
samma, och därmed ge samma t-värde vid beräkning, skulle skillnaden uppfattas som 
signifikant om gruppens storlek var på minst 25 deltagare. Med andra ord skulle det kanske 
testets samtidiga validitet, framförallt på skam och externalisering, ha kunnat konstateras 
om den kliniska gruppens storlek varit större.  
 
Att inga signifikanta skillnader fanns mellan de två gruppernas medelvärden kan även bero 
på testets utformning. En anledning till att ingen större skillnad fanns mellan de två 
gruppernas responser till de scenariobaserade situationer som testet är byggt på kan vara de 
begränsningar som denna form av frågeställning medför. Testet är uppbyggt på 15 
vardagliga situationer i olika former som de flesta antas mötas av och i varierande grad 
uppleva de olika emotionella responserna (Tangney & Dearing, 2002). Att det i dessa 
situationer, som detta test mäter responser på, inte finns någon skillnad mellan normgrupp 
och patientgrupp är inte givet att inte någon skillnad skulle ha funnits om sociala situationer 
som brukar väcka ångest hos personer med social fobi hade funnits med i testet. En annan 
anledning kan vara att svaren på dessa scenariobaserade frågeställningar påverkas av 
personens moraliska inställning. Hur man svarar påverkas av ens inställning till vad som är 
rätt och fel i situationen, vilket kanske ej är direkt förenlig med den känsla man skulle 
erfara i situationen. Normgruppens inställning skiljer sig inte från patientgruppens i de 
angivna situationerna men kanske skulle en skillnad finnas i resonemang om vad som är 
moraliskt rätt i andra situationer.  
 
Behandlingseffekt  
 
Förändring i SEQ 
Att den korttidsbehandling av social fobi som deltagarna fått med hjälp av kognitiv 
beteendeterapi har haft effekt påvisades på flera sätt i undersökningen. Bland annat genom 
att deltagarnas uppfattning om hur deras prestation på de olika beteendeexperiment som 
genomfördes under behandlingen jämfördes och visade sig förändras med tiden. 
Signifikanta skillnader i deltagarnas skattningar av hur mycket de trodde olika 
beteendeaspekter skulle synas vid återkopplingen fanns mellan skattningarna i 
beteendeexperiment 1 och 2 samt beteendeexperiment 1 och 4. Anledningen till det är 
troligen att exponeringen inför situationen med efterföljande kognitiv omstrukturering och 
videoåterkoppling har haft en generaliserande effekt. Hur mycket de trodde deras ångest 
skulle synas i form av olika beteendeaspekter minskade alltså med tiden. Att det inte finns 
någon signifikant skillnad mellan skattningarna på beteendeexperiment 1 och 3 samt 1 och 
5 antas bero på att svårighetsgraden vid dessa beteendeexperiment har stigit. I 
beteendeexperiment 3 har en publik närvarat (för första gången) och i beteendeexperiment 
5 har en grupp närvarat samt att deras uppgift har blivit svårare då deras tid för prestationen 
har höjts från 3 till 5 minuter. 
 
Den kognitiva förberedelsen och videoåterkopplingens effekt som tidigare påvisats av 
bland annat Harvey et. al (20000) och Kim et. al (2002) blev tydlig även i denna studie. 
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Signifikanta skillnader mellan deltagarnas skattade beteendeaspekter före och efter 
videoåterkoppling fanns på alla beteendeexperiment förutom det tredje. Att skillnad fanns 
men att den ej var signifikant kan förklaras med att situationsstrukturen förändrades, publik 
kom in. Därmed höjdes troligen ångestnivån och negativa beteendeaspekter kunde bli 
tydligare eller nya komma in som tidigare ej hade uppmärksammats. Den stora skillnaden 
mellan skattningarna före och efter videoåterkoppling på beteendeexperiment 5 visar tydligt 
vilken kraftfull effekt kombinationen av kognitiv förberedelse och videoåterkopplingen har 
med tanke på att det i detta beteendeexperiment funnits en grupp på 4 personer som publik i 
rummet. Deltagarnas diskrepans mellan hur de tror att de ser ut, det vill säga hur det känns, 
och hur de sedan själva tycker att de ser ut när de ser sig själva på video är därmed 
uppenbar. Att denna diskrepans tydliggörs för deltagarna och behandlingsinterventionen 
som används gör att videoåterkopplingen har en effekt på deltagarnas upplevelse av sin 
prestation.  
 
När det gällde deltagarnas allmänna uppfattning om hur bra de tyckte de klarade 
beteendeexperimenten fanns en signifikant skillnad mellan deras skattningar på 
beteendeexperiment 1 och 5. Anledningen till att de tyckte att de klarade det sista och 
svåraste beteendeexperimentet bättre än det första kan vara att de med tiden ändrade 
uppfattning i vad som uppfattades som bra i situationen, och/eller ändrade sin målsättning. 
Att det uppfattades vara ok och normalt att visa vissa tecken på nervositet om man står och 
pratar inför en grupp på 4 personer och att ens målsättning kanske inte var att göra en 
�perfekt� presentation.   
 
Effektstorlek  
 
Den administrerade behandlingsprocedurens effekt framkommer även, och tydligast, i 
beräkningarna av Cohen´s effektstorlek på respektive självskattningsinstrument. På 
självskattningsskalorna som mäter ångest och rädsla i sociala situationer samt på den skala 
som mäter grad av tilltro till den egna förmågan i sociala situationer är behandlingseffekten 
tydlig. Det kan dels ha att göra med att exponering inför fruktade sociala situationer, under 
och mellan sessionerna, som har ingått i behandlingen kan ha gjort att deras grad av ångest 
och rädsla för hur andra uppfattar dem minskat. Genom nyförvärvade erfarenheter kan 
deras tilltro till den egna förmågan att klara av sociala situationer ha ökat. Dels kan kognitiv 
omstrukturering som ingått i behandlingen vara anledningen till den påvisade effekten. Att 
negativa tankars giltighet, som uppkommer hos deltagarna i ångestväckande situationer, har 
ifrågasatts och alternativa tankar arbetats fram kan ses som en förklaring. Troligt är att båda 
dessa arbetssätt har en del i den påvisade effekten. Målet med behandlingen var också att 
minska deltagarnas grad av social ångest och öka deras tilltro på att de kan hantera sociala 
situationer. Detta skedde bland annat genom beteendeexperiment och genom att i form av 
hemuppgifter utsätta sig för situationer som tidigare upplevts som svåra.  
 
En viss men mindre effekt fanns även på graden av upplevd nedstämdhet och upplevd 
livskvalitet. En anledning till att effekten på dessa skalor var mindre kan ha varit att dessa 
områden inte var i fokus på behandlingen och att de kanske skulle ha visat en större 
effektstorlek om behandlingen varit längre. En positiv förändring av upplevelsen av 
livskvalitet kräver troligen längre tid då så många områden (16 st) uppfattas ingå i 
begreppet.  
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Att effektstorleken på SESS kvarhölls på en motsvarande nivå vid uppföljningssessionen 
tyder på att en generaliseringseffekt på deltagarnas upplevelse av self-efficacy i sociala 
sammanhang finns även efter 30 dagar.  
 
Klinisk signifikant förbättring 
De resultat som framkom vid undersökning av klinisk signifikant förbättring visar ej på så 
tydlig effekt som de tidigare nämnda kvalitetsmåtten på behandlingen, vilket är förklarligt 
då det ställer väldigt höga krav på uppnådd förbättring. Endast två personer uppnådde det 
satta kriteriet för att räknas som klinisk signifikant förbättrad. Även om övriga deltagare 
förbättrades inom respektive skala var det inte tillräckligt för att både nå gränsvärdet och 
för att uppfylla det satta kriteriet. Detta tyder på att 75 % av deltagarna i gruppen skulle 
behöva förlängd behandling, även då de haft nytta av behandlingsproceduren, för att på 
skattningsskalorna hamna inom normalpopulationens värden. Denna korttidsbehandling 
verkar med andra ord vara för kort för att kunna minska deltagarnas sociala 
ångestproblematik tillräckligt för att de mätt med självskattningsinstrumenten inte skulle 
uppfattas lida av det längre. Brown et. al. (1995) studie påvisar också att även om personer 
med generaliserad form av social fobi förbättras i lika stor grad som de med specifik form 
av social fobi så låg de med den svårare formen på en lägre uppnådd nivå av förbättring vid 
behandlingens slut. I denna studie hade två personer generaliserad social fobi (varav en 
med tilläggsdiagnosen fobisk personlighetsstörning) och en person hade specifik social fobi 
med fobisk personlighetsstörning och för dessa kan det då ha varit särskilt svårt att nå upp 
till gränsvärdena för att räknas som klinisk signifikant förbättrade även om de förbättrades i 
samma grad som övriga deltagare.  
 
Förutom att behandlingstidens längd kan ha att göra med att endast två personer 
uppfattades som kliniskt signifikant förbättrade kan det troligen ha påverkats av att det för 
hälften av deltagarna under behandlingen uppkom omständigheter som troligen inskränkte 
deras möjligheter till att förbättras.  
 
Dock bör det tänkas på att de kriterier som hafts för bedömning av klinisk signifikant 
förbättring helt har baserats på självskattningsformulär och en möjlig felkälla kan finnas 
däri. De kan vara så att när klienterna fyllde i formulären efter behandlingen fortfarande 
tänker på, och gör sina skattningar utifrån, hur de vanligtvis brukar reagera och inte hur de 
faktiskt skulle handskas med de relevanta situationerna idag.  
 
Undersökning av behandlingseffekt på upplevelsen av skam 
När det gäller frågan huruvida behandlingen hade någon effekt på deltagarnas upplevelser 
av skam framkom att så ej var fallet. En anledning till det kan vara att den kliniska 
gruppens upplevelse av skam ej skiljde sig nämnvärt från jämförelsegruppen och därav ej 
möjlig, eller för svår, att sänka.  En annan anledning, kan sett utifrån Wionen´s (2001) 
tankegång, vara att då skam kan ses som en vidmakthållande faktor till social 
ångestproblematik och då denna problematik  fortfarande kvarstår i denna grupp efter 
behandlingens slut så borde graden av skam ej ha minskat. Vidare kan det bero på att 
upplevelsen av skam och syftet att minska denna upplevelse ej finns explicit i 
behandlingen. Likväl kan en förändring av skam känslan behöva längre tid än vad denna 
behandling innebar för att få en förändring till stånd.  
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Att behandlingen har haft effekt på deltagarnas förmåga att externalisera och minskad nivå 
av upplev skuld under behandlingstiden kan möjligen förklaras med attributionsteori. Från 
att tidigare oftare ha känt sig själv ansvarig för det som har hänt, där man gjort en intern 
attribution av händelser, har förmågan att kunna hänföra händelsen till yttre faktorer, extern 
attribution, ökat och i och med det har känslan av skuld minskat.  
 
Då effektstorleken på deltagarnas inlärda emotionella respons att externalisera sjönk 
drastiskt mellan eftermätningstillfället och det uppföljande eftermätningstillfället kan det 
tolkas som att behandlingen inte varit tillräckligt lång för att förändringar som skett ska 
kunna bibehållas.  
 
En förklaring till att behandlingens effekt ej var optimal kan vara att det för hälften av 
deltagarna under behandlingen uppkom omständigheter, i olika former (exempelvis 
uppsägning och separation), som troligtvis påverkade deras möjlighet få en bra behållning 
av behandlingen. 
 
Metoddiskussion 
 
Psykometrisk utprövning av TOSCA 
En begränsning som finns när det gäller den psykometriska utprövningen av TOSCA rör 
urvalet av jämförelsegrupp. Gruppen som utgjordes av psykologstuderande vid Stockholms 
universitet blev selektivt utvald då de kontaktades via emejl och för sitt deltagande fick 
UD-tid enligt gällande regler vid institutionen. De kan därför ej anses vara representativa 
för normalpopulationen. Dock finns det likhet mellan den kliniska gruppen och jämförelse 
gruppen vad avser utbildningsnivå.    
 
Vidare kunde testets validitet ha prövats bättre om det hade jämförts med ett annat test som 
också mer renodlat mäter skam. Något sådant översatt instrument fanns dock inte 
tillgängligt. 
 
Behandlingseffekt 
En begränsning när det gäller undersökning av behandlingseffekt är avsaknaden av 
oberoende bedömare. Enligt Taylor (1996) tenderar självskattningsskalor att vara mindre 
känsliga mätinstrument av förbättring när det gäller social fobi än vad en intervjugraderad 
skala är. Hade oberoende bedömare varit med och gjort skattningar av deltagarnas situation 
efter behandling exempelvis genom upprepning av ADIS-IV och SCID-II 
bedömningssamtal kanske förändringar blivit mer tydliga. Att ha genomfört intervjuer 
under behandlingsprocessen hade också varit värdefullt och hade kanske kunnat fånga upp 
saker som missas i användandet av självskattningsinstrument och utfallet av behandlingen 
hade då kanske getts en bättre bild.  
 
Vidare forskning  
 
Utifrån vad som framkommit i denna studie uppfattas TOSCA:s validitet behöva prövas i 
vidare studier där gruppstorleken rekommenderas vara större. Det vore även intressant att 
undersöka om en behandlingseffekt på skam skulle ha kunnat fås om begreppet funnits 
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med, explicit, i behandlingen. Likaså där rekommenderas att utöka gruppstorleken för att 
den inte ska utgöra ett hinder.  
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TOSCA      
 
INSTRUKTIONER 
 
Här nedan följer beskrivningar av en del situationer som människor kan råka ut för i sin vardag 
och några vanliga sätt att reagera på sådana situationer.  
 
När du läser varje situationsbeskrivning, försök att leva in i hur du skulle reagera i en 
motsvarande situation. Gör detta även om det ter sig osannolikt att du skulle hamna i en av de 
situationer som beskrivs. Markera sedan hur sannolikt du upplever att det är att du skulle reagera 
på vart och ett av de sätt som beskrivs. Vi vill att du skall ringa in en skattning på alla reaktioner, 
eftersom människor kan känna eller reagera på flera sätt på en och samma situation. Man kan 
också reagera på olika sätt vid olika tidpunkter.  
 
Här nedan följer ett exempel som visar hur du ska fylla i formuläret. Notera att du ska ringa in 
en siffra på varje svarsalternativ!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exempel 
 
Du vaknar upp tidigt en lördag morgon. Det är kallt och regnigt ute.  
 
 Inte sannolikt Mycket sannolikt 
 
a. Du skulle ringa till en vän för att ta 
reda på om det hade hänt något nytt. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

 
Eftersom jag inte vill väcka en vän tidigt på en lördag morgon är det inte sannolikt att 
jag skulle göra det.  

 
 
b. Du skulle använda den extra tiden till 
att läsa tidningen.  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

 
Jag läser nästan alltid tidningen på morgonen om jag hinner, alltså är det mycket 
sannolikt  
 
 
c. Du skulle känna dig besviken för att 
det regnar. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

 
Det är hugget som stucket  
 
 
d. Du skulle undra varför du vaknade så 
tidigt. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

 
Jag skulle förmodligen undra över varför jag hade vaknat så tidigt 
 

Löpnr:  
Datum:  



 
   
   
 
1. Du bestämmer en lunchträff med en vän. När klockan är 17, kommer du på att du har 

glömt bort lunchträffen.  
 

 Inte sannolikt Mycket 
sannolikt 

 
a. Du skulle tänka: �Vad hänsynslös jag är�  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
b. Du skulle tänka: �Han/Hon kommer säkert att förstå�  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
c. Du skulle försöka kompensera honom/henne så fort som 

möjligt 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

 
d. Du skulle tänka: �Min chef kom och störde mig alldeles före 

lunchen�  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

 
 
2. Du har sönder något på arbetet, och sedan döljer du det.  
 

 Inte sannolikt Mycket 
sannolikt 

 
a. Du skulle tänka: "Jag blir bekymrad av det här. Jag måste 

antingen laga det själv, eller också får någon annan göra det" 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
b. Du skulle fundera på att säga upp dig 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
c. Du skulle tänka: "Saker är inte så välgjorda nuförtiden" 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
d. Du skulle tänka: "Det var bara en olyckshändelse" 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
 
3. Du är ute med vänner en kväll, och du känner dig alldeles speciellt begåvad och 

attraktiv. Din bästa väns sambo tycks vara speciellt förtjust i ditt sällskap.  
 

 Inte sannolikt Mycket 
sannolikt 

 
a. Du skulle tänka: "Jag borde tänka på hur/vad min bästa vän 

känner inför det här" 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
b. Du skulle vara glad åt ditt utseende och din personlighet 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 



 
c. Du skulle vara förtjust över att ha gjort ett så gott intryck 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
d. Du skulle tänka att din vän borde uppmärksamma sin sambo 

mer 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
e. Du skulle förmodligen undvika ögonkontakt med din vän en 

lång tid framöver 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
4. På arbetet väntar Du till sista minuten med att planera ett projekt, och det går illa. 

 
 Inte sannolikt Mycket 

sannolikt 
 
a. Du skulle känna dig inkompetent 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
b. Du skulle tänka: "Tiden räcker aldrig till" 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
c. Du skulle känna: "Jag har gjort mig förtjänt av kritik" 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
d. Du skulle tänka: "Gjort är gjort" 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
 
5. Du gör ett misstag på arbetet och upptäcker att en arbetskamrat har fått skulden för 

det. 
 

 Inte sannolikt Mycket 
sannolikt 

 
a. Du skulle tro att din arbetskamrat inte är omtyckt på jobbet 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
b. Du skulle tänka: "Livet är inte rättvist" 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
c. Du skulle hålla tyst och undvika din arbetskamrat 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
d. Du skulle känna dig olycklig och angelägen om att rätta till 

situationen 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
 
6. I flera dagar skjuter du upp att ringa ett besvärligt telefonsamtal. I sista minuten ringer 

du samtalet och det går bra. 
 

 Inte sannolikt Mycket 
sannolikt 



 
a. Du skulle tänka: "Jag antar att jag var mer övertygande än vad 

jag hade trott" 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
b. Du skulle ångra att du skjutit upp samtalet 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
c. Du skulle känna dig feg 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
d. Du skulle tänka: "Jag gjorde ett bra jobb" 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
e. Du skulle tycka att du inte borde ha tvingats att ringa ett 

samtal som du kände dig pressad att ställa upp på 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
 
      
  
7. Du har bestämt dig för att banta, men när du går förbi bageriet så köper du ett dussin 

munkar. 
 

 Inte sannolikt Mycket 
sannolikt 

 
a. Vid nästa måltid äter du bara selleri för att kompensera för det 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
b. Du skulle tänka: "De såg alldeles för goda ut för att man 

skulle kunna gå förbi dem" 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
c. Du skulle känna dig äcklad över din brist på viljestyrka och 

självkontroll 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
d. Du skulle tänka: "En enda gång spelar ingen roll" 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
 
8. Du spelar boll, och råkar kasta en boll så att den träffar en vän till dig mitt i ansiktet. 
 

 Inte sannolikt Mycket 
sannolikt 

 
a. Du känner dig hopplös eftersom du inte ens kan kasta en boll 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
b. Du skulle tänka att din vän kanske behöver öva sig mer i att 

fånga en boll 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
c. Du skulle tänka: "Det var bara en olyckshändelse" 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 



 
d. Du skulle be om ursäkt och förvissa dig om att din vän kände 

sig bättre 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
 
9. Du har nyligen flyttat hemifrån, och alla har varit väldigt hjälpsamma. Några enstaka 

gånger har du behövt låna pengar, men du har betalat tillbaka så snart du kunnat. 
 

 Inte sannolikt Mycket 
sannolikt 

 
a. Du skulle känna dig omogen 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
b. Du skulle tänka: "Jag har verkligen haft otur" 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
c. Du skulle återgälda tjänsten så fort du kunde 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
d. Du skulle tänka: "Jag är en person som man kan lita på" 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
e. Du skulle vara stolt över att du betalade tillbaka dina skulder 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
10. När du kör på en väg så kör du över ett litet djur. 

 
 Inte sannolikt Mycket 

sannolikt 
 
a. Du skulle tänka att djuret inte borde ha befunnit sig på vägen 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
b. Du skulle tänka: "Jag är förfärlig" 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
c. Du skulle tänka: "Nåja, det var en olyckshändelse" 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
d. Du skulle förmodligen tänka på det ett stort antal gånger och 

undrat om du kunde ha undvikit det 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
 
11. Du har avslutat en tentamen och tycker efteråt att det gick väldigt bra. När du får 

resultatet upptäcker du dock att du fick underkänt på tentamen. 
 

 Inte sannolikt Mycket 
sannolikt 

 
a. Du skulle tänka: "Nåja, det är ju bara ett prov" 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
b. Du skulle tänka: "Examinatorn tycker inte om mig" 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 



 
c. Du skulle tänka: "Jag borde ha läst på bättre" 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
d. Du skulle känna dig dum 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
 
12. Du och en grupp arbetskamrater har arbetat väldigt hårt med ett projekt. Din chef 

belönar dig eftersom projektet blev en fullträff. 
 

 Inte sannolikt Mycket 
sannolikt 

 
a. Du skulle tycka att chefen var ganska kortsynt 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
b. Du skulle känna dig ensam och distanserad från dina 

arbetskamrater 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
c. Du skulle känna att ditt hårda arbete hade lönat sig 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
d. Du skulle känna dig kompetent och stolt över dig själv 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
e. Du skulle känna att du inte borde ta emot belöningen 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
   
13. Du är tillsammans med en grupp vänner, och ni driver med en kamrat som inte är 

närvarande. 
 

 Inte sannolikt Mycket 
sannolikt 

 
a. Du skulle tänka: "Det är bara på skoj, det gör ingen skada 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
b. Du skulle känna dig ynklig ... som ett kräk 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
c. Du skulle tycka att din kamrat borde ha varit närvarande så att 

han eller hon hade kunnat försvara sig 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
d. Du skulle be om ursäkt och tala om den frånvarande 

kamratens goda sidor 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
14. Du gör ett stort misstag i ett viktigt projekt på ditt arbete. Människor var beroende av 

dig, och din chef kritiserar dig. 
 

 Inte sannolikt Mycket 
sannolikt 

 
a. Du skulle tänka att din chef borde ha varit tydligare om vad 

man väntade sig av dig 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
b. Du skulle känna det som om du ville gå och gömma dig 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
c. Du skulle tänka: "Jag borde ha insett problemet och gjort ett 

bättre jobb" 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
d. Du skulle tänka: "Nåja, ingen är felfri" 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

    
 
15. Du ställer upp som frivillig för att arbeta med den lokala olympiaden för 

funktionshindrade barn. Det visar sig vara ett besvärligt och tidskrävande arbete. Du 
överväger att hoppa av uppdraget, men ser också hur lyckliga barnen är 

 
 Inte sannolikt Mycket 

sannolikt 
 
a. Du skulle känna dig självisk och tänka att du i grund och 

botten är lat 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
b. Du skulle känna dig tvungen att göra någonting som du 

egentligen inte har lust med 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
c. Du skulle tänka: "Jag borde bry mig mer om människor som 

inte är så lyckligt lottade" 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
d. Du skulle må bra för att du har hjälpt andra 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
e. Du skulle vara mycket nöjd med dig själv 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


