
 
 

  
Skammens kompass 
Skam – Social förmåga – Personlighet 

 

André Elfving 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Psykologiska institutionen 
Magisteruppsats i psykologi, 20 högskolepoäng 
2007 
Handledare: Britt af Klintberg 



SKAMMENS KOMPASS 

Skam - Social förmåga – Personlighet* 

 

André Elfving 

 

Affektens händelseförlopp är automatisk och är den biologiska delen av en känsla, som till exempel rädsla och 
skam. De positiva affekterna innehåller ett metabudskap av ”fortsätt”, de negativa affekterna ett metabudskap av 
att ”ändra på någonting”. Affekten skam sätter igång olika försvarsmekanismer, som är till för att reducera denna 
negativa kraft. De försvarsmekanismer som studien diskuterar är Nathanson ́s teoretiska konstruktion som 
konceptuellt kan liknas vid en kompass (the Compass of Shame). Polerna i skammens kompass benämns: 
Avoidance, Withdrawal, Attack Other och Attack Self. Studiens syfte är att spegla skam med personlighetsstruktur. 
Studien är uppdelad i två olika studier:  
1. En Personlighetsaspekt; 2. En Anhörigaspekt. Urvalet består av en anhöriggrupp och en jämförelsegrupp. Studie 
1. SKAM: En Personlighetsaspekt, har adderat sample ”anhöriggrupp” med ”jämförelsegrupp”; vilken benämns i 
studie 1 som ”sammansatt grupp” (N=79). Studie 2. SKAM: En Anhörigaspekt utgår från två skilda sample: 
anhöriggrupp (N=10) och jämförelsegrupp (N=69). Instrumenten som används i studien är dels Compass of Shame 
skalan (CoSS), vilken mäter individers beteende vid olika skambenägna situationer, och dels 
personlighetsinstrumentet KSP , vars personlighetskaraktäristika är studiens kriterievariabler. En Internaliserad 
skam skala har även använts för att empiriskt mäta generell skam; som i motsats till CoSS skalan inte är 
situationsbunden, eller knuten till individens coping strategi. Skattning av skambenägenhet har visat sig resultera 
i signifikanta samband med t.ex. depressiva tendenser (Negativ Emotion), låg självkänsla och social ångest 
(Psychasthenia och Multi Komponent Ångest), vilket har visats vara särskilt utmärkande i Withdrawal och Attack 
Self polerna. En distans till, eller t.o.m. ett förnekande av den upplevda skammen är särskilt betydande i Attack 
Other och Avoidance polen. Studiens data har även visat samband mellan Aggressioner och Attack Other skalan. 
Aggressioner, tillsammans med karaktäristika av Extraversion, visar även signifikanta positiva samband med den 
undandragande Avoidance polen.  

 

Nyckelord: Affektteori, Skam, Coping Strategi, Personlighetskaraktäristika, Försvarsmekanism  
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Teoretisk introduktion 
 

“Shame strikes deepest into the heart of man”; it “is felt as an inner torment, a sickness of the soul” (citat ur 

Elison, 2000, s.1; org. källa: Tomkins, 1963, s. 118). För att kunna hantera vår egen, och våra medmänniskors 

skam, måste vi även förstå hur skam som affekt påverkar vår kropp, vårt beteende och vår medvetenhet.  

Inledningsvis kommer vi först in på skammens scriptpsykologi,
2
 affektteorin. Affektteorin utvecklades redan 

på 60-talet av Silvan Tomkins, och är beskriven i 3 delar av hans verk Affect/Imagery/Conciousness; vars två 

volymer först kom ut år 1962 
3
 och år 1963 

4
 och den tredje sista delen, som relaterar ilska

5
 och rädsla till 

negativa affekter, kom ut år 1991 6. Enligt Tomkins affektteori är affekterna både psykologiska och 

biologiska, det är den process som binder samman vårt medvetna/omedvetna, vårt psyke, vår drift och 

handling. Affekt är den biologiska delen av en känsla, som till exempel ilska och rädsla. Olika stimuli triggar 

specifika, genetiskt determinerade mönster som utlöser en specifik affekt (Nathanson, 1992). Affektens 

förlopp sker per automatik. Varje affekt ger förändringar i t.ex. ansiktsuttryck, muskulära responser, rytm och 

tonläge, endokrina systemet (hormoner), signalsubstanserna i hjärnan, och i det autonoma nervsystemet 

(andning, puls, etc.) (Havnesköld et al., 2002; Ekman, 1992). 

          Det har föreslagits att känsla (eng. feeling) innebär att individen är medveten om att en affekt har 

triggats (Nathanson, 1992). Där affekt står för biologi står känsla för psykologi. Under en människas liv 

triggas affekter ständigt i olika sammanhang och får olika betydelse för individen. De minnen, upplevelser 

och tankar som är kopplade till en affekt bildar en emotion. En emotion är en affekt inplacerad i sin historia, i 

sitt sammanhang. Där affekt står för biologi står emotion för biografi (Nathanson, 1992).  

Tomkin’s affekt teori är per definition en diskret, eller differential, emotionsteori (se bl.a. Ekman, 

1992, 1994; Greenberg & Pascual-Leone,1997; Izard, 1977, 1994; Malatesta, Culver, Rich-Tesman, & 

Shepard 1989; Plutchik, 1980). Den diskreta emotionsteorin definierar affekt som medfödd biologisk markör 

för emotion.  Att emotioner föregår kognition får medhåll från flera håll inom den emotionella forskningen, 

bland annat av: Zajone, (1980, 1984); Greenberg och Pascual-Leone (1995, 1997) (Elison, 2000).  

Affekt samverkar således med kognition, som ”lyfter upp” affekten till ytan och ombildar den till den 

medvetena nivån; konsekvenserna av vår kognition ”skapar” våra känslor och emotioner (se t.ex. Lazarus, 

                                                           
2 Scriptpsykologi, alt. script teori, är grovt förenklat en beskrivning av den mänskliga hjärnan som en mental karta. De olika  
”scenerna”, i vår mentala kartan, får oss att reagera som vi brukar på situationer som vi känner igen. När scriptbiblioteket fylls på 
med nya konstellationer av grupper, av nya scener, triggar detta den affektiva responsen. En stimulus-affekt respons på hur vår 
mentala karta/script bibliotek ser ut. Detta i sin tur skapar och omdefinerar nya scriptbibliotek (se Nathanson, 1992) 
3 Affect/Imagery/Conciousness Vol. 1, The positive affects. 
4 Affect/Imagery/Conciousness, Vol. 2, The negative affects. 
5 Ilska defineras i studien som en emotionell upplevelse av irritation och vrede. 
6 Affect/Imagery/Conciousness, Vol. 3, The negative affects: Anger and Fear. 
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1991). Tomkins har beskrivit nio grundläggande affekter (se figur 1, s. 4), var och en från en mild till stigande 

intensitet. De positiva affekterna är: välbehag/extas (glädje) och intresse/engagemang. Den mer neutrala 

affekten är förvåning/häpnad. De negativa affekterna är: ilska/raseri, rädsla/skräck, ledsnad/förtvivlan 

(distress). De negativa s.k. responsavbrytarna är: avsmak, avsky, dessa affekter avbryter olika drifter; till sist: 

skam/förödmjukelse, som direkt avbryter alla positiva affekter (Havnesköld et al., 2002; Basch, 1976). 

Affekterna har olika drivande funktioner genom den evolutionsmässigt viktiga handlingstendensen
7
 . Glädje 

motiverar oss till närmande och skapar kärleksfulla band. Rädsla är den affekt som förbereder oss för 

situationer som signalerar fara, och motiverar till flykt; ilska motiverar oss till aggressivt beteende, vilket i sin 

tur kan reducera hinder för andra mål, avsky motiverar till fjärmande etc. Att affekterna förmedlas i ett 

kontinuum är viktigt för deras informationsvärde (Elison, 2000a). De positiva affekterna innehåller ett 

metabudskap av ”fortsätt”, de negativa affekterna ett metabudskap av att ”ändra på någonting” (Havnesköld et 

al., 2002). Affekten förstärker det stimuli som triggat den . Enligt Tomkins (1962, 1963, 1991) gör affekterna 

bra saker bättre och dåliga saker sämre i syfte att motivera individen till lämplig handling i situationen 

(Nathanson, 1992). Eftersom affekterna har ett sådant informationsvärde är det bra för den egna utvecklingen 

att kunna läsa av sina affekter på ett riktigt och konstruktivt sätt, d.v.s. en medvetenhet om sina upplevda 

affekter. Med affektmedvetenhet, avses en förmåga att tolka kroppens signaler och att svara adekvat på 

situationer utifrån dessa signaler (Nathanson, 1992). Denna förmåga kan tänkas vara viktig i olika 

stressprocesser, och därmed för individens upplevelse av stress (se Monsen, 1996).  

 Affekten skam sätter igång olika försvarsmekanismer, som är till för att reducera denna negativa kraft. 

Tomkins (1991) kallade även dessa försvarsmekanismer för affekt management script. Tomkin´s bredare 

definition av affekten skam, återfinns bland annat som ett tema i Erik Erikson´s psykosociala utvecklingsteori. 

Erikson (1985) talar om de olika krisernas lösningar som medför positiv utkomst, och minimaliserande av 

skam. Löser vi inte krisen på ett tillfredställande sätt maximeras skamkänslorna i flera olika former, frånvaro 

av tillit, skam och tvivel; skuld; utanförskap; rollförvirring; isolering; stagnering; och förtvivlan (Erikson, 

1985). En smärtsam emotion är en konsekvens av en negativ självutveckling, enligt Tomkins (1991).  

 Skam, vars affekt aktiveras av att något hindrar, eller förändrar en positiv upplevelse av ”intresse och 

glädje” (Elison, 2000a; Nathanson, 1992). Skamkompassen (eng. The Compass of Shame) är ett teoretiskt 

begrepp som Nathanson introducerade i sin bok Shame and pride, Affect, Sex, and the Birth of The Self, 

(1992). Nathanson´s (1992) skamteori utgår till stora delar från Tomkins (1962, 1963, 1991) affekt teori.  

                                                                                                                                                                                                                    
 

7  T.ex. "Fight or Flight" el. den akuta stressresponsen (se bl.a. Cannon, 1927;Friedman & Silver 2007; Watson & Clark, 1999)    
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Nathanson (1992) beskriver skamaffekter i termer av att alla individer utvecklar olika management script, till 

att reducera smärtsamma skamupplevelser. Liknande scriptpsykologi återfinns i Lazarus (1999) koncept 

’emotion-fokuserad coping’ (Lazarus, 1999)8.   

Diskreta profiler aktiverar diskreta affekter. Tomkin’s (1991) aktiveringsmodell är den kontroversiella 

aspekten av Tomkin’s teori, men får support från forskare som Basch (1996); Broucek (1991); Cook (1996); 

Demos (1995); Kaufman (1989); Kelly (1996); Mosher (1996); Nathanson (1987, 1992, 1994); och Pfrommer 

(Nathanson & Pfrommer, 1996). 

 

Figur 1. Aktiveringsmodellen, (se Affect/Imagery/Consciousness: Volume III; Tomkins, 1991). Affektaktivering: intensitet och 

varaktighet, kopplad till neural stimuleringsprofil. En ökande stimulering utlöser affekten förvåning, rädsla eller intresse beroende 

på hur hastigt ökningen är. Om stimuleringen ligger kvar på en mer än optimal nivå under en längre tid kommer istället affekterna 

ilska eller ledsnad (distress) att utlösas.     

 

        Tomkin’s konceptualiserar ”the mind” i kongruens med modern kognitiv forskning:  ”a dynamic, 

hiearchically ordered, modular, distributed, self-organizing functional system, the primary objective of which 

is the successful adaption of the individual to his or her physical and social environment” (Grigsby & Stevens, 

2000, s. 19). Tomkins (1991)  relaterar kognition och affekt som oberoende enheter, med undantag av den 

indirekta tolkningsmekanismen. Aktiveringen av det neurologiska ”bränslet” producerar affekterna,  och 

påverkas av dess intensitet och av tid. Detta affektflöde kan vi inte påverka kognitivt, enligt Tomkins 

(Tomkins,1991). Kognition kan bara  trigga affekter indirekt; genom sin neurolologiska frekvensprofil.  

Som nämnt ovan, är det snarare affekten som inverkar på vår kognition genom vår kroppsliga uppfattning av 

den. Med neurologisk frekvensprofil avses här att kognition kan trigga affekt i olika igenkännande 

                                                           
8 Lazarus (1999) stressteori skiljer mellan emotion focused-coping (hantering av de egna känslorna) och problem focused-coping 
(hantering av situation och hinder) (se Lazarus, 1999).  

Tid

ledsnad / förtvivlan 

(distress) 

iska / raseri

intresse / engagemang

rädsla / skräck
förvåning / häpnad 

välbehag/ extas 
(glädje)

Intensitet 
i neural  
stimulering 
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emotionella situationer, och därmed post facto på förhand organisera vår respons till just den inkännande 

situationen (Elison, 2000). Tomkins (1991) teori antar att när en affekt väl är triggad, kan vi ingenting göra, 

oavsett om vi gillar det eller inte (Elison, 2000).  

 

Definition av skam 

Nathansons (1992) skamteori är det begrepp som är bakomliggande Elison´s (2000) testverktyg Compass of 

Shame skala (CoSS). Skamaffekt är en komplicerad affekt; då skam alltid upplevs i relation till annan 

motstående affekt. Om vi befinner oss i en positiv affekt av välbehag, extas eller glädje, gör sig skamaffekten 

sig gällande om denna glädje stannar upp, hämmas eller minskas. Denna affektsituation skapar i sin tur en 

skamaffekt. Skammens inneboende kraft eller funktion är en smärtsam mekanism som drar tillbaka individen 

från det som först väckte individens intresse eller glädje. En smärtsam komponent som paradoxalt skyddar 

individen från ilska, Eftersom ilska kan leda till utfrysning, vilket inte stämmer överens med vårt primära 

behov av gemenskap. Det finns således en evolutionsteoretisk social komponent i Nathanson´s skamteori 

(1992). Om skam avbryter denna känslomässiga kommunikation mellan individer begränsas även väsentliga 

emotioner som intimitet och empati, vilket i sin tur förstärker frånvaron av känslomässig kommunikation med 

andra individer. Nathanson (1992) menar att skuld utvecklas ur skam, men att skuld inte kan utvecklas förrän 

t.ex. ett barn förstår att den handling hon eller han utfört medfört skada (Nathanson, 1992; Caplovitz Barrett, 

1995). Skam är det som skadar vårt själv/vår identitet som mest. Skuld, är bakomliggande handling (eng. 

action), lagar och normer som begränsar och fördömer våra individuella handlingar (t.ex. domstolsutlåtande 

av: ”icke skyldig” alt. ”skyldig”) (Nathanson, 1992). Farberow (1998) uttrycker detta väl:”Guilt limits 

strength; shame covers up feelings of weakness” (Farberow, 1998, s. 160). 

 Skam kan förstås som en känsla av inkompetens, misslyckande och otillräcklighet. Nathanson (1992) 

menar att genom att värdera oss utifrån mätstickan ”stolthet och skam” ser vi hur väl vi lyckas presentera oss, 

och att emotioner är fyllda av våra känslointryck av våra möten med familj, kultur och samhälle. Skam blir ur 

det perspektivet den evolutionära anpassningsförmågan (Nathanson, 1992). Enligt Nathanson (1992) tillför 

stolthet individen en normal och sund utveckling, relaterat till förstärkande av det egna självvärdet, eller den 

egna självkänslan. Skam figurerar som den naturliga kopplingen av misslyckanden längs den vägen.  

 Tankar av svaghet om sig själv, inkompetens, förminskanden av oss själva, skadar vår identitet och vår 

självkänsla mest (Nathanson, 1992).  

Ilska, med en kärna av skam är en motsägelsefull form av emotion, enligt den här begreppsförklaringen. Ilska, 

och det aggressiva beteendet kan antingen bevisa vår styrka och kompetens i olika konkurranssituationer i vårt 

samhälle; eller förstärka vår grundkänsla av inkompetens och misslyckanden i andra situationer.  
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Lewis (1976) fann i sina studier att en skamfylld människa som i försvar lägger känslan utanför sig själv, och 

klandrar den andre, har att välja på att dra sig tillbaks eller visa förödmjukad ilska. Termen Lewis (1976) 

använder sig av är bl.a. ”Overt undifferentiated shame”, en skam, där individen döljer den emotionella 

smärtan av skam, på olika sätt; men utan ett  verbalt fysiskt uttryck ”Bypassed shame”, den förbipasserade 

smärtan av skam som snarare försöker undvikas.  Lewis (1976) relaterar den ”omedvetna” skammens coping 

strategi med ”unacknowledged shame, ” en omedvetenhet om den upplevda skammen, som ändå delar både 

psykologiska orsak och verkan faktorer, då dessa individer är rädda för att känna sig negativt utvärderade av 

andra. Lewis (1976) olika teorier om skam kan vi känna igen i Nathanson´s (1992) skamkompass: Withdrawal 

(tillbakadragandet),  Attack Other (attacken av andra), Avoidance (undandragandet ) och att Attack Self 

(attackera självet). Lewis (1976) studier har relaterat även ilska till skam; dvs hur skam föregår ilska (se även 

Caplovitz Barrett, 1995; se även Nathanson, 1992; Tangney & Fischer, 1995; Scheff, 2002). Lewis (1971, 

1981, 1987) teorier har, och fortsätter att influera flera av nutida teoretiker; särskilt om skam som ett 

psykosocialt fenomen (se Scheff, 2002; Tagney & Fischer, 1995; Nathanson, 1992; Lehtinen, 1998; Dahlgren 

& Starrin, 2004).  

 Nathanson (1992) pekar på hur skam isolerar och får oss att känna oss utstötta, omöjliga att bli 

älskade, vilket även påverkar vår placering i det sociala systemet. Idéer kring den grundläggande funktionen 

hos känslan av skam är att individen ”ska” dra sig tillbaks som skydd i olika situationer av misslyckande, 

inkompetens och otillräcklighet där ilska medför en risk till utfrysning. Skam blir på så sätt, som nämnt ovan, 

en medfödd förmåga till anpassning även i den affektivt känslomässiga kommunikationen (Nathanson, 1992; 

Claesson, 2002, 2005). Det finns en enighet om att vi speglar vårt värde av oss själva gentemot omvärlden, 

där det starkaste hotet mot oss som sociala varelser är en utfrysning från gemenskapen. Scheff (2002) menar 

att undertryckta känslor av skam resulterar i svårigheter för oss att relatera till andra. Ju mer isolerad individen 

är från andra desto lättare är det att undertrycka känslor (Scheff, 2002).   

        Nathanson´s (1992) skamteori, the Compass of Shame, beskriver fyra försvarsbaserade riktningar av 

olika strategier vi människor har för att hantera skam: Ett tillbakadragande (withdrawal) ses i vårt samhälle 

som en naturlig respons på skam, vi drar oss tillbaks in i det privata för läkning av förödmjukelsen. Ett 

undandragande (avoidance) innebär ofta en känsla av skam så obehaglig för oss att vi upptas i strategier av att 

minska, minimera, skaka av, förneka eller begränsa den istället. Attack av självet (Attack Self) kan förstås som 

en villighet att uppleva skam så länge andra individer förstår att det gjorts frivilligt. Medvetet lägger vi oss 

lägre, bestraffar oss själva, allt för att vi själva vill kontrollera känslan av skam.  

Den sista polen Attack mot andra (Attack Other) finner vi hos dem som upplever skam som omöjlig att bära 

eftersom den blottlägger information om deras underlägsenhet, där ilskan riktas mot andra.  
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Vi domineras i vårt västerländska samhälle, enligt Nathanson (1992), av frågor kring stolthet och skam, där 

skam alltmer omvandlas till ilska och rädsla till spänning. Där de som inte har, lider av förödmjukelse i 

händerna på dem som har, ständigt sökande efter någon svagare eller mindre att förminska (Nathanson, 1992).  

Som framgår av den inledande diskussionen ovan så är det inte skam i sig som är problematisk; skammen har 

sociala och kommunikativa fördelar. Skam, som affekt är inte det som skapar ett ohälsosamt problem för 

individen; utan det är vilket uttryck erfarenheten av skam ger; eller, hur individen hanterar (coping) sin 

skamupplevelse. Vilka coping strategier, eller försvarsmekanismer använder sig individen av; det är dessa 

medvetna och omedvetna val av strategier som kan leda till negativa konsekvenser (Harder, 1995; Elison, 

2006). Individens benägenhet och respons av skamaffekt, i alla de fyra polerna i skamkompassen, kan 

relateras antingen till ett tillfälligt tillstånd (eng. state), eller till personlighetskaraktäristika (eng.trait), som 

exempelvis ilska. Skammen som ett state växlar ofta mellan olika coping strategier inkonsekvent över tid. 

Flera av coping strategierna kan därmed vara verksamma i en och samma skam upplevelse; vilket den 

psykologiska litteraturen om coping som ett ”state” bekräftar (se bl.a. Horowitz, 1979; Nathanson, 1992). Om 

skammen har internaliserats hos individen, och att en eller flera av coping strategierna används konsekvent 

över tid, har skammen blivit en del av individens karaktär (Elison, 2006b).  

Det är även viktigt att notera att de olika coping strategierna inte alltid behöver verka oberoende av varandra. 

Elison (2006) visar på exempel om att det medvetna, indirekt accepterande av skam återfinns i både Attack 

Self och i den Withdrawal polen. Ett mer distanserande av skamupplevelsen, eller tom ett direkt förnekande av 

skammen har sin särskilda prägel, och är utmärkande för Attack Other och Avoidance polerna (Elison, 2006b; 

Nathanson, 1992).     

        Enligt Nathanson (1992) är skamaffekter en riskfaktor i utvecklandet av nästan alla former av 

psykopatologi (Nathanson, 1992). Skam och skuld kan återfinnas i historiken hos individen, som beskrivits av 

anhöriga till människor som begått suicide, och av de som ”överlevt” ett suicide (Farberow, 1998). Träskman-

Bendz´s & Mann´s (2000) studie visar även hur skam och skuld, tillsammans med expressiv ilska, och 

fientlighet, visar på samband med suicide (Träskman-Bendz & Mann, 2000). Med affektteorin som 

grundläggande bas i förståelsen av mänskliga emotioner utvecklade även Kaufman (1993) idén om att graden 

av psykopatologi står i proportion till graden av internaliserad skam i en människas personlighet . Denna 

tanke har även anammats av Cook (1996); ochligger till grund för utvecklandet av mätinstrumentet ISS (eng. 

Internalized Shame Scale), som används i föreliggande studie (se Cook, 1996). Etiologin kan organiseras med 

skam som stark påverkande riskfaktor i kombination med andra negativa affekter (Kaufman, 1993). 

        Nathanson (1992) m.fl. länkar bl.a. skuld och skam till depression, aggression och våld (Nathanson, 

1987,1992, 1994; Träskman-Bendz, 2000; Farberow, 1998; Lewis, 1987; Harder, 1995; Campbell & 
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Elison,2005 ). Klassiska depressioner har enligt Nathanson (1992) sin rot i upplevelsen av skuld medan 

atypiska depressioner handlar om en internaliserad och hög grad av skamaffekt. Den atypiska depressionen 

innebär att individen är rädd för och undviker kontakt med andra människor eller söker lyckan i upplevelser 

som ger en tillfällig lättnad. Att kunna fastställa en individs skambenägenhet är av stor betydelse vid 

bedömning och behandling av emotionella störningar (Cook, 1996). Skattning av skambenägenhet korrelerar 

signifikant med till exempel depression, låg självkänsla, social ångest och blyghet (ISS och Symptom Check 

List-90, SCL-90, se Cook, 1996 ). Elison (2006b); Harder (1995); Tangney & Dearing, (2002), har även 

funnit starka relationer mellan ISS och CoSS skalor (Withdrawal, Attack Other, Attack Self och Avoidance) 

med självkänsla, aggressioner och psykopatologiska symtom (Elison 2006b). CoSS skalan Avoidance, som är 

den coping strategi som är minst medveten om sin upplevda skam, då dessa individer som använder sig av 

Avoidance strategin undviker negativa emotioner så till den grad att det helt förnekas, eller framkallar positiva 

överförda projiceringar till något helt annat, än den upplevda negativa emotionen av skam. Narcissism är det 

personlighetsdrag som är kännetecknande för de individer som frekvent använder sig av Avoidance i sin 

coping strategi för att hantera sin upplevda skam (Nathanson, 1992; Lewis, 1987).  

 

Syfte  
 

Pilotstudien utgår från ett affektteoretiskt skamperspektiv. Studiens grundläggande syfte är att spegla skam 

med personlighetsstruktur. De instrument som används är dels Compass of Shame skalan (CoSS), vilken 

mäter individers beteende vid olika skambenägna situationer, och dels personlighetsinstrumentet KSP, vars 

personlighetskaraktäristika är studiens kriterievariabler. En Internaliserad skam skala har även använts för att 

empiriskt mäta generell skam; som i motsats till CoSS skalan inte är situationsbunden, eller knuten till någon 

coping strategi. Att studien använder sig av två olika skamskalor är fruktbart av flera skäl, bl.a.för att se om 

det finns signifikanta samband mellan generaliserad skam (ISS) och situationell skam (CoSS).  ISS används 

även för att kunna urskilja symtomatisk skam hos individen. Studiens hypoteser är att: 1) CoSS Attack Other 

strategier är kännetecknande för personlighetskriterium Aggressioner. 2) CoSS Attack Self & Withdrawal, de 

mer medvetna coping strategierna, förväntas vara associerade med personlighetskriterierna Negativ Emotion 

och Multi Komponent Ångest. 3) CoSS Avoidance, förväntas att visa samstämmigt resultat med Elison´s 

studier (2000,2006a); om en svagare association med skam, och andra kriterievariabler.  

När studien påbörjades var ansatsen att utifrån insamlad information bättre förstå hur anhöriga till individer 

som drabbats av minnesstörningen Alzheimer upplever sin situation. Då det har varit särskilt svårt att få in 
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tillräckligt många svarsenkäter från anhöriggruppen har pilotstudien delats in i två studier. Studie 1, SKAM: 

En Personlighetsaspekt. Studie 2, SKAM: En Anhörigaspekt.  

 

Studiens begränsningar 

Studie 1 Samplet är kvot-, och bekvämlighetsurval (N=79). Studien har sned distribution.  

Studie 2. Studiens statistiska samband utgår från samplet som enbart består av tio (10) medverkande, ”nära 

anhöriga”. Ytterligare begränsning i studien är samplens fördelning av ålder och urval mellan anhöriggruppen 

och jämförelsegruppen. Jämförelsegruppen har inte anpassats i någon form (t.ex. ålder) relaterat till 

anhöriggruppen, då jämförelsegruppen fungerar som hypotetisk normgivande grupp i relation till 

anhöriggruppen.  

Studie 1 och studie 2 är relevanta i den meningen att de är av en empirisk pilotmodell. Pilotstudier är 

vanligtvis förstudier, och kan med fördel visa olika hypotetiska riktningar och samband som kan vara av 

intresse att prövas ut på nytt i större urval; i såväl icke-kliniska som kliniska grupper.  

 

Metod 
 

Deltagare  

Deltagarna i undersökningen tilldelades ett sammanfogat häfte som innehöll ett försättarblad med 

demografiska uppgifter som kön, ålder och utbildning. Tre enkäter användes: Compass of Shame skalan 

(CoSS), Internaliserad Skam skalan (ISS) och Karolinska Personlighetsinstrumentet (KSP). De medverkande 

informerades utifrån forskningsetiska principer angående frivillighet och anonymitet. Deltagare i studie 1 och 

studie 2 besvarade likadana frågeformulär. Anhöriggrupp är en ”nära anhörig” grupp, jämförelsegruppen är ett 

slumpmässigt (bekvämlighets-) urval av respondenter. Definitionen på att vara ”nära anhörig”, avses i den här 

studien enbart make/maka/samboende eller på annat sätt liknande nära relation till Alzheimer eller Vaskulär 

Demens drabbad människa. Anhöriggruppen: representeras av 10 individer (N=10).  

        Medelålder är omkring 50-69 år (T)
9
;  en (1) man och nio (9)  kvinnor. Jämförelsegruppen: representeras 

av 69 individer (N=69). Medelålder är omkring  30-49 år (T), varav 29 män och 40 kvinnor. Samansatt grupp: 

representeras av 79 individer (N=79). Medelålder omkring 30-49 år (T), varav 30 st. är män och 49 st. är 

kvinnor. 10  

 

                                                           
9 T avses här ett typvärde. Respondentens ålder befinner sig inom ett åldersintervall (range). 
10 Se tabell 3b, s. 41. 
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Procedur 

Enkäter till respondenter från anhöriggruppen föranleddes av telefonkontakt med olika Alzheimerföreningar 

runt om i Sverige. Enligt överenskommelse skickades det ut totalt 47 enkäter per post; samt 15 enkäter per  

e-post. Endast 10 individer från anhöriggruppen besvarade de utskickade enkäterna, vilket är ett bortfall på 83 

procent. Jämförelsegruppen är ett bekvämlighets-, och kvoturval där vänner och bekanta har ålagts att 

vidarebefordra studiens frågeformulär till sina respektive arbetsplatser och familjer. Utskicket var ca 30-40 st. 

frågeformulär per post, till olika delar av landet; ett tiotal frågeformulär skickades även ut via mail.  

I studie 1 sammanslås anhöriggrupp och jämförelsegrupp och bildar en ny grupp: samansatt grupp. 

 

Statistik 

Deltagarna (samansatt grupp) delas även upp i två ytterligare grupper: en ”låg score” grupp, respektive en 

”hög score” grupp. ISS Skam skalan delades från total score > 50 som ”hög score” grupp; < 50 ”låg score 

grupp. Total score som är högre än 50 definieras enligt Cook (1994) som en befäst internaliserad skam. Total 

score som är högre än 60 i ISS Skam skalan kan tyda på olika psykopatologiska problem (Cook, 1994). 

Avseende CoSS skalans fyra skalor: Withdrawal, Avoidance, Attack Other och Attack Self  delades ”låg 

score” respektive ”hög score” grupp relaterat till lägre eller högre än samplets medelvärde; högre än 

medelvärde benämns ”hög score” grupp; lägre än medelvärde benämns ”låg score” grupp. 11  

Likertskalan: ”Ibland” (3), ”Ofta” (4) och ”Nästan alltid” (5)  definieras av Elison (2006) som skammarkör för 

samtliga av CoSS skalans situationsbundna item (Elison, 2006a).  

Distributionen av datan är sned, således har rankdata (rho) använts i korrelationsanalysen.”one-tailed” 

signifikansnivå har använts i samtliga korrelationsanalyser för att stärka den hypotesiska riktningen i analysen 

av data. Multiple regressionsanalys har även använts till att stärka den hypotetiska korrelationen mellan CoSS 

skalornas: Avoidance (AV), Attack Self  (AS), Attack Other  (AO),Withdrawal  (W),  med KSP skalornas 

personlighetskaraktäristika.  

Då urvalet är litet (anhöriggrupp =10; jämförelsegrupp =69; samansatt grupp =79), har variansanalys av de 

demografiska variablerna inte varit relevant för studiens syfte. De resultat som rapporteras i studien har även 

visats vara signifikanta i ett randomiserat split-half test.   

 

 

 

                                                           
11 Se tabell 5, s. 43. 
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Mätinstrument 

De mätinstrument som används i studien är: Compass of Shame (CoSS), som inkluderar 4 subskalor som 

”mäter” frekvens av olika coping strategier, eller försvarsbeteenden. Withdrawal är den coping stil som visar 

på en depressiv och tillbakadragande strategi. Attack Self är den coping stil som kan liknas vid den 

psykologiska termen inlärd hjälplöshet (eng. helplessness), som även visar på depressiva och masochistiska 

personlighetsdrag.  Avoidance, är den coping stil som har narcissistiska tendenser med den idealiserade 

självbilden. Attack Other, är den coping stil som har stor benägenhet till paranoia och Skepticism, där känslor 

av skam riktas mot andra i form av ilska och/eller ironiserande (Nathanson, 1992; Elison, 2006, Lewis, 1987). 

Compass of Shame skalan (CoSS) avser att mäta den situationsbundna skammen. En självskattningsskala som 

beskriver olika situationer som respondenten får ”sätta sig in i” för att kunna svara i olika grad från ”Aldrig” 

till ”Nästan alltid”. ISS skalan (eng. The Internalized Shame Scale) används av fler än ett skäl 1) ett högt 

validerat skaminstrument, som fördelaktigt kan användas som just ett valideringsinstrument relaterat till CoSS 

skalans subskalor; 2) att uppmärksamma den generella, den internaliserade skammen, som står i 

motsatsförhållande till CoSS skalans skalor som är situationsbundna och relaterar till skammens olika 

försvarsmekanismer eller coping strategier. Instrumentet som används som kriterievariabler för  

personlighetskaraktäristika är den standardiserade och väl validerade  Karolinska personlighetsinstrumentetet 

KSP (eng. Karolinska Scales of  Personality). Flera av skalorna i KSP, och samtliga av CoSS skalorna, 

behåller sin ursprungliga engelska terminologi i studien. De skalor som översatts till svenska har engelsk 

originalbeteckning beskriven nedan.  

 

Compass of Shame skala (CoSS)  

CoSS skalan är utvecklad av Jeff Elison (2000); vilken utgår från Tomkin´s affektteori, och Nathanson´s 

(1992) skamteori. Elison´s (2000) CoSS skala är en 48 items självskattningsskala med  

12 situationsbundna scenarios (exempel på skala nedan). Den här studien är den första som presenteras med 

en svensk översättning av Eilson’s CoSS skala
12

. CoSS skalan är, som ISS skalan, en likert skala,  

rangordnat 1-5, i fyra sinsemellan olika skalor: Attack Self (AS), Attack Other (AO), Withdrawal (W) och 

Avoidance (AV).  

 

 

                                                           
12 Studiens förf. har översatt  CoSS skalan till en svensk version av CoSS. Den svenska översättningen är validerad, och kommer att 
bli en standardiserad svensk överssättning av CoSS skalan, version 5.  
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Respons på itemen kan generellt kategoriseras in i de fyra ovanstående skalorna som t.ex. själv-kritiska tankar 

och självriktad ilska (AS); utåtagerande ilska och skuldbeläggande på andra (AO); tillbakadragande och 

isolering (W); förnekande eller emotionell bortträngning (AV).  

Exempel på de situationsbundna itemen presenteras nedan.   

 

G. När jag känner att andra tanker nedsättande om mig: 

1 2 3 4 5 25. Jag känner för att vara för mig själv. (W) 

1 2 3 4 5  26.  Jag vill påpeka deras brister. (AO) 

1 2 3 4 5 27. Jag förnekar att det finns någon anledning att känna mig dålig. (AV) 

1 2 3 4 5  28. Jag är irriterad över mina misstag. (AS). 

 

Elison´s (2000) normering av CoSS skalan har ingen särskiljning av kön (Elison, 2000, 2006a). 

Normeringsurvalet (N=215) har en medelålder på  21,7 år;  63,8 procent är kvinnor, och 36,2 procent är män. 

AV M: 22,7, SD: 6,59; AS M: 24,1, SD: 9,43; W M: 21,7, SD: 9,03; AO M: 15,1, SD: 7,47.  

Studiens samansatta grupp (N=79), har högst frekvens på respondenter i åldern 30-49 år (T);   

AV M: 32,2, SD:6,7. AS M: 29,5, SD: 7,5; W M: 28,1, SD:6,9; AO M: 23,7, SD: 6,4.  

 

 Internaliserad Skam Skala (ISS) 

 ISS skalan som använts är den svenska översatta versionen av Katja Claesson (1997). ISS är en 

självskattningsskala med 24 item, vilka används till att mäta personlighetskaraktäristik (trait) av generell och 

internaliserad skam. ISS skalan inbegriper även en skala som mäter självkänsla, vilken i föreliggande studie 

benämns ISS-SE; vars 6 item är från Rosenberg´s ”Self-Esteem scale” (1965; Cook, 1994). Relationen mellan 

ISS t-Score och ISS-SE har signifikant samband med en Alpha på  .70  (Cook, 1994). ISS-SE  t-score > 18 

visar på positiv  självkänsla; < 18 visar på en negativ konjektur av självkänsla. Den interaliserade skammen 

som ISS skalan avser att mäta defineras som ett personlighetskaraktäristika (eng. trait) hos individen. Skam 

som ”state” avses den kortvariga, situationsbundna skammen, som kan upplevas av i olika grad av alla 

människor; vilket temporärt, under ett kortvarigt ögonblick får oss att känna skam för någonting. (Cook, 2001; 

Claesson, 2005; Elison, 2006).   

Deltagarna fyller i ISS frågeformuläret i en likert skala, som är rangordnat från 1= ”Aldrig” till 

5=”Nästan alltid”. Testet mäter en dimension av skam, den internaliserade, eller ”kroniska” skammen. (Cook, 

1994, 1996; Claesson, 2005). Reliabilitets test har demonstrerat att Alpha approximativt har en hög 

reliabilitetskoefficent på .95, samt att test-retest visar på en bestående och hög Alpha (.94) (Cook, 1994; 
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Rybak & Brown, 1996). Omfattande forskning har etablerat ISS testets begrepps-, innehålls-, och 

diskriminativ validitet, i både icke-kliniska och kliniska urvalsgrupper.  

ISS skalan visar starka samband till t.ex. depression, självmordsrisk, och andra associationer till olika 

kriterieskalor som t.ex. Brief Symptom Checklist (en självskattnings skala som är designad till att urskilja 

mönster av psykologiska symptom som t.ex.interpersonell känslighet och psykotisism) (Se Claesson, 2005; 

Elison, 2006a). Cook (1994) rapporterar signifikanta skillnader i ISS t-score relaterat till olika typer av 

depressioner som t.ex. den endogena visavi atypiska depressionen Cook (Claesson, 2005).  

 ISS skalans normering för icke klinisk grupp av män (N=382) medelvärde (M):30,0 standard 

avvikelse (SD):15; Kvinnor (N=748) i den icke kliniska gruppen visar normerat M: 33,0; SD:16  

(Cook, 1994)
14

. I studiens samansatta grupp, har kvinnor (N=49) M: 48,5; SD:16,5; män (N=30) M: 

44,1;SD=13,8. 

 

KSP Personlighetsinstrument (KSP)  

KSP är en självskattningskala som innehåller totalt 135 item, som delats in i 15 olika personlighetskalor 

(Schalling et al., 1987). KSP skalan var ursprungligen utvecklad med syfte att dimensionellt mäta specifika 

personlighetsdrag som indikerar sårbarhet att utveckla olika former av psykopatologi. KSP skalans syfte är 

inte att täcka ”the whole personality” (af Klinteberg, Schalling, & Magnusson, 1986, se s.3), utan avser att 

fånga upp olika personlighetsaspekter som tillsammans definierar olika patologiska markörer, grupper eller 

mönster som t.ex. somatisk, muskulär, eller psykisk ångest (af Klinteberg, et al. 1986).  

 KSP skalan har utvecklats vidare och definierats om sedan mitten på 60-talet; KSP 

personlighetsinstrument har idag en mycket hög validitet, och används frekvent i flertalet studier med ”icke-

klinisk” och ”klinisk” population15.  (af Klinteberg, et al., 1986. s. 8). KSP skalan har visat starka med 

relevanta neuropsykologiska och biologiska variabler; (Se bl.a. Schalling, 1977, 1978, 1985; Schalling & 

Edman, 1986; Schalling & Åsberg, 1985; Schalling et al., 1975, 1983). 16   

Personlighetsinstrumentets15 skalor har indelats i fem olika personlighetsfaktorer.  

 

                                                           
14 Se Appendix A, tabell 9 a-b. 
15 ”klinisk”, avses här patienter med olika psykiatriska och psykosomatiska störningar. 
16 Neuropsykologiska och biologiska variabler, associerade med olika aktivitetssystem av: hormoner, neurotransmitter eller 
cardovascular reaktivitet; vilka antas vara involverade i sårbarhet för psykiatriska eller psykosomatiska störningar (af Klinteberg, et 
al., 1986).   
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Denna indelning följer på skalornas faktorladdningar i Klinteberg´s et al.,(1986)  studie: Individual 

Development and Adjustment, Self-Report Assessment of Personality Traits. De fem faktorerna är: 1) 

Aggressioner (eng. Aggressive non-conformity), vilken innehåller skalorna: Irritabilitet (eng. Irritability),  

Indirekt Aggression (eng. Indirect Aggression) och Verbal Aggression. 2) Negativa Emotioner (eng. Negative 

Emotionality), vilken innehåller karaktäristika av: Psychasthenia, Misstänksamhet (eng. Suspicion) och 

Inhibiterad Aggression (eng. Inhibition of Aggression). Personlighetsdimensionen Negativa Emotioner 

beskrivs som emotioner som malplacerats i destruktiv mening, och per se är en negativ energi; 3) 

Extraversion: Impulsivitet (eng. Impulsiveness) och Monotony Avoidance; Impulsivitet och Monotony 

Avoidance täcker tillsammans tre aspekter av Eysenck´s (1975) definition av Extraversion: Impulsivitet, 

Sensation seeking och socialibilitet (af Klinteberg, et al., 1986). 4) Hostility: Suspicion (misstänksamhet) och 

Guilt (skuld).  5) Multi Komponent Ångest (eng. Multi Component Anxiety): Somatisk ångest (eng. Somatic 

Anxiety), Psykisk Ångest (eng. Psychich Anxiety) och Muscular Tension. 
17

  KSP instrumentet har normerade 

T-värden, där hänsyn har tagits till ålder och kön (Bergman & Schalling, 1981). 

 

STUDIE 1 

 SKAM: En Personlighetsaspekt 

 

Inledning 

Hur vi tolkar och upplever vår omvärld, och hur vi sedan beter oss i olika situationer skiljer oss åt som 

individer. Vi är olika på grund av våra karakteristiska gener (DNA), biologiska markörer, temperament och 

andra inre (psykologiska; biokemiska) och yttre (sociala; miljö) system. Den här olikheten gör oss även så lika 

varandra; att vi tillsammans fungerar och beter oss ungefär på likadant sätt; utifrån de olika förutsättningar vi 

har. Våra individuella och generella personlighetsdrag, eller personlighetskaraktäristik, kan vi återse 

igenkännande runt omkring oss, i andra individer. Eller, hur andra individer förhåller sig till oss, redan här kan 

vi få en uppfattning om vem vi de facto är. Vi kan t.ex. vara den neurotiska typen, eller den mer öppna för det 

mesta; vilket i sin tur gör oss (mer eller mindre) till den s.k. sensation-seeking typen, och kanske vi då även är 

rätt så impulsiva och spontana av oss. Om vi vill veta mer om det här, måste vi ju börja med att ställa en fråga: 

vad finns det för samband mellan beteende, upplevelse av skam och coping strategi.  

                                                           
 
17 Se tabell 4a-b, s. 42. 
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Hur beter sig den extroverta personlighetstypen vid upplevelse av skam. Har individer i den 

personlighetsdimensionen en fallenhet för en särskild coping strategi? Om vi är öppensinnad som  

individ; lätt för nya sociala kontakter, och drivs framåt av positiva affekter, är vi då mer  

mottagliga för skam?  Är vi då mer känsliga och därmed mer medvetna om denna negativa,  

motstående kraft? Eller, ändrar vi vår beteendestrategi eller, hela vår personlighet när vi är utsatta för 

skamaffekt. Föreliggande studies bakomliggande idé är nyfikenheten på just detta. Personlighetskaraktäristik 

och skam, hur hänger det egentligen ihop? Studien söker inte någon kausal,  linjär förklaringsmodell,  

utan definierar skammens psykologi som både orsak och verkan, i överensstämmelse med 

 Silvan Tomkin´s (1962, 1963, 1991) affektteori och Nathanson´s (1992) skamteori.  

 

Resultat 18
 

CoSS och ISS instrumentens reliabilitet i studien  

CoSS skalans totala reliabilitet har en Alpha på  .92. CoSS subskalor har alla från en moderat till hög 

reliabilitet, Alpha: CoSS (AV) .77; CoSS (AS) .84; CoSS (W) .82; CoSS (AO) .84.
 19

 

ISS skalan en Alpha koefficient på .95. ISS-SE har Alpha koefficienten: .84 20.   

 

CoSS och ISS instrumentens validitet 

CoSS skalan (T) visar signifikant korrelation med ISS skalan (rho = .63, p < .01). CoSS skalans 

subskalorWithdrawal (W), Attack Self (AS), Attack Other (AO), och Avoidance (AV) visar signifikanta 

korrelationer med  ISS skalan (W: rho = .65; AS: rho =.53; AO: rho =.37; AV: rho = .43; N=68, p < .01). 

 

KSP personlighetsinstrumentets reliabilitet i studien 

KSP skalan har total Alpha: .92, med 114 Item. 21   Item har har borttagits från nedan skalor för att öka 

reliabiliteten i studien. KSP-Social Desirability (Alpha org/ny: .40/.68) 
22

; KSP-Psychasthenia (Alpha org/ny: 

.20/.63);  

                                                                                                                                                                                                                    
18 Se tabell 6 b-c, för sign.korr. koefficienter mellan CoSS, ISS, ISS-Se och KSP personlighetsfaktorer (Aggressioner, Negativ 
Emotion, MCA, Extraversion och Hostility). Tabell 7 a-e, för sign. regressionskoefficienter. 
19 Se Appendix B, tabell 10 a-d. 
20 Se Appendix B, tabell 11. 
21 KSP personlighetsinstrument har ursprungligen 135 item och Alpha .91. 
22 T.ex. 2 av  KSP itemen i Social Desirability: 114 och 122 är borttagna för att öka Alpha från .40 till .68.  
Se Appendix B tabell 13b. 
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KSP-Monotony Avoidance (Alpha org/ny: .72/84), KSP-Detachment (Alpha org/ny: .27/48), KSP-Inhibiterad 

Aggression (Alpha org/ny:.58/.72); KSP-Irritabilitet (Alpha org/ny: .-08/.57) ; KSP-Indirekt Aggression 

(Alpha org/ny:.33/.70) ; KSP-Verbal Aggression (Alpha org/ny: .30/.75) ; KSP-Suspicion (Alpha org/ny: 

.21/.66) ; KSP-Skuld (Alpha org/ny: .25/.37) ; KSP-Impulsivitet (Alpha org/ny: .69/..75). De fyra återstående 

skalorna (KSP-Socialization, KSP-Somatisk Ångest, KSP-Psykisk Ångest, KSP-Muscular Tension) har 

moderat till hög reliabilitet (från Alpha koefficient .71 till Alpha koefficient .86). Personlighetsfaktorerna: 

KSP-Negativa Emotioner, Alpha: .56; KSP-Hostility, Alpha: .32; KSP-Extraversion, Alpha: .58. KSP-

Aggressioner och KSP-Multi Komponent Ångest  har  

Alpha: .74 respektive .83. De bakomliggande femton personlighetskalorna är teoretiskt konstruerade, och inte 

faktoranalyserade i sin ursprungliga definition, detta kan förklara skalornas varierande reliabilitet (Eklund & 

af Klinteberg, 2005) 23  

 

Korrelation mellan  ISS  och CoSS skalorna 

ISS skalan visar signifikanta (rho) korrelationer med CoSS skalorna: CoSS (T) rho= .63, p < .01;  

AS rho=.53, p < .01; W rho=.65, p < .01; AO rho=.37, p < .01; AV rho=.43, p < .01. Se tabell 1 (s. 40). 

 

Självkänsla (ISS-SE) 

För att identifiera förväntade associationer mellan de fyra coping strategierna i CoSS skalan med självkänsla 

(SE), användes ”simultan” regressionsanalys. De kombinerade fyra subskalorna har tillsammans 10 % av den 

totala variansen i självkänsla;  F (4,63) =2,757, p < .05.   

Den signifikanta predikatorerna är: CoSS Withdrawal som visar en förväntad signifikant negativ 

interaktionseffekt med självkänsla (β = -.39*, p < .05). CoSS skalornas korrelationer med SE visar att det är 

enbart CoSS (T) och CoSS Withdrawal som har förväntad negativ korrelation med Självkänsla  

(CoSS (T): rho = -.25; W: rho= -.30, N=68, p < .05). ISS skalan visar signifikant negativ korrelation med 

Självkänsla (ISS: rho= -.58, N=79, p < .01). ISS skalans ”hög score” grupp (N=26) och CoSS (T) skalans 

”hög score” grupp (N=39) påverkar inte graden av korrelation. CoSS Withdrawal ökar den negativa 

korrelationen något i ”hög score” grupp (W: rho= -.34, N=31, p < .05).  

 

 

                                                           
 
23 Se Appendix B, tabell 13 a-t.  
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CoSS Attack Other och CoSS Avoidance ”hög score” grupp visar negativ korrelation med självkänsla. 

 (CoSS AO: rho = -.67;N=36, p < .01; AV: rho= -.32, N=31, p < .05). Se tabell 2 (s. 40). 

 

Negativa Emotioner 
24

 

CoSS subskalor visar tillsammans på 25 % av variansen i Negativa Emotioner (NE),  

F(4,63) = 5,318,  p < .05. CoSS Withdrawal  har regressionskoefficient (β =.33*, p < .05)25. Övriga av CoSS 

skalor (Avoidance, Attack Self och Attack Other) visar ingen significant regressionskoefficient. De 

signifikanta korrelationerna i CoSS subskalor är följande: W: rho = .45, N=68, p< .01; AS: rho = .35, N=68, p 

< .01; AO: rho = .24, N=68, p < .05; AV: rho = .22, N=68, p< .05. 

ISS skalan visar signifikant korrelation till Negativa Emotioner ( ISS: rho = .64, N=79). 

        Attack Other, ”hög score” grupp, visar nästan dubbelt så hög korrelationskoefficent  

 (AO: rho = .46, N=36, p < .01). Övriga skamskalors ”hög score” grupp visar ingen noterbar skillnad. 
26

 

  

Aggressioner 27 

CoSS subskalor visar på 38 % av variansen av den föväntade regressionen till Aggressioner.  

F(4,63)=11,164, P < .001. CoSS Attack Other visar signifikant regressionskoefficient (β =.62***, P < .001)
28

.      

CoSS Withdrawal, Attack Self, Avoidance visar moderat signifikant korrelation (W: rho = .29,N=68 p< .01; 

AS: rho = .28, p< .05; AV : rho = .32, p< .01.). CoSS skala Attack Other visar betydligt högre signifikant 

korrelation till Aggressioner (AO: rho = .60, p < .01)  CoSS skalornas ”hög score” visar enbart  

CoSS Attack Self  (AS: rho = .30, N=34,  p < 05) och Attack Other (AO rho = .71, N=36, p < 01)  

signifikanta korrelationer. Attack Other polen visar signifikanta korrelationer med samtliga av Aggressioners 

personlighetskaraktäristika: Indirekt Aggression (rho = .49, p < .01) 
31

, Verbal Aggression  

(rho = .46, p < .01) 32 och Irritabilitet (rho = .53, p < .01). ISS skalan visar signifikant korrelation med 

personlighetsfaktor Aggressioner (ISS: rho = .39, N=79, p <.01). ISS skalan ”hög score” grupp (N=26) visar 

ingen signifikant korrelation.  

 

                                                           
24 Personlighetsfaktor Negativa Emotioner inkl. KSP-skalorna: Psychasthenia, Misstänksamhet (eng. suspicion) och Inhibiterad 
Aggression. 
25 CoSS W-NE: konfidensintervall: .059 < β < 1.765. Se tabell 7e, s. 47. 
26 ISS skalan sänker sig t.o.m. några enheter i “hög score” grupp, N=26. Se Appendix D, tabell 17a. 
27 Personlighetsfaktor: Aggressioner inkl. KSP skalor: Indirekt Aggression, Verbal Aggression och Irritabilitet. 
28 CoSS AO-Aggressioner  konfidensintervall (95%):  .1.174 <  β < 2.591, Se tabell 7a, s. 46. 
31 KSP skala Indirekt Aggression är t.ex. ”När jag är arg, surar jag”, ”Jag sprider ofta skvaller om de personer jag inte gillar”. 
32 KSP skala Verbal Aggression är t.ex. ”När människor skriker åt mig, skriker jag tillbaka”, ”När jag är arg, säger jag elaka saker”. 
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Hostility 33 

CoSS subskalor visar ingen signifikant regressionskoefficient till personlighetsfaktor Hostility. 

Signifikanta korrelationer (N=68): W: rho =.48, p < .01; AS: rho =.55, p < .01; AO: rho =.37 p< .01;  

AV: rho =.39, p < .01. ISS : rho = .57, N=79, p < .01). “Hög score grupp” visar högre signifikant korrelation i 

CoSS Avoidance skalan (.43); övriga CoSS skalors ”hög score” grupp visar lägre korrelationskoefficienter34.      

 

Extraversion35 

CoSS subskalorna har 16 % av variansen i Extraversion F(4,63)=3,027, P < 05. . CoSS Avoidance har 

signifikant regressionskoefficent (β =.39*, P < .05)
36

.   

Signifikanta korrelationer till Extraversion har Avoidance och Attack Self (AV: rho =.33, N=68 p < .01; AS: 

rho =.22, p < .05.). ISS har ingen signifikans i personlighetsfaktor Extraversion. Ingen signifikans i “hög score 

grupp”, i någon av skamskalorna. 

  

Multi Komponent Ångest (MCA) 37 

Signifikanta korrelationer har CoSS skalor Attack Self, Attack Other och Withdrawal  

(AS: rho =.35; AO: rho =.38; WD: rho =.47, N=68,  p < .01). CoSS skalor Attack Other och Attack Self visar 

högre korrelationskoefficient vid ”hög score” grupp  (AO rho =.49, N=36, p< .01; AS rho =.37, N=34, p< .05).  

”Låg score” grupp i samtliga av CoSS skalor visar ingen signifikant korrelation. ISS skalan visar stark 

signifikant korrelation till Multi Komponent Ångest ( rho = .66, N=76,  p < .01). ISS skala visar även 

signifikant korrelation vid ”låg score” grupp ( rho =.43, N=53, p < .01), men inte i ”hög score” grupp (N=26).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33 Personlighetsfaktor Hostility inkl. KSP skalor: Suspicion och Skuld. 
34 Se Appendix D, Tabell 17b.  
35 Personlighetsfaktor Extraversion inkl. KSP skalor: Impulsivitet och Monotony Avoidance.  
36 CoSS AV –Extraversion .172 <  β < 1.794  
37 Personlighetsfaktor Multi Komponent Ångest (MCA) inkl. KSP skalor: Somatisk Ångest, Psykiskt Ångest och Muscular tension. 
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Interaktioner mellan KSP personlighetsfaktorer och CoSS skalor (AV, AO, AS och W) 

 

Figur 2. Not. helstreckad pil indikerar signifikant korrelation  > .30. Streckade pilar indikerar signifikant interaktion vid ”hög score” 

grupp.  Attack Self visar signifikant korrelation med faktor Aggressioner vid ”hög score” (AS: rho = .30, N=34,  p < 05). Attack 

Other visar högre signifikans med Negativ Emotion vid ”hög score” grupp (AO: rho = .46, N=36, p < .01). 

 

Diskussion 
 
 

En hög total score kan observeras i studiens (1) samtliga skamskalor 
38

. Intressant, men också 

häpnadsväckande är att det är 33 procent av hela urvalet som visar på högre än 50 total score. Dessa 33 

procent indikerar särskilt att den internaliserade skammen befinner sig på en problematisk nivå.  

Om ISS skalans totala score når upp till 60 eller högre, har studier av kliniska grupper visat starka 

associationer till olika dysfunktionella, eller symptomatiska beteendemönster. Med symptomatiska 

beteendemönster avses här t.ex. depression och/eller ångest (se Cook, 1994; 1996). Medelvärdesskillnaderna 

för subskalorna i CoSS skalan, visar liknande ordning som Elison et al.,(2002):  Attack Other har det lägsta 

medelvärdet och Avoidance skalan den högsta (Elison et al., 2002). Enligt Elison, et al.,(2004), förväntas skala 

Attack Self och skala Withdrawal vara de skalor som visar starkaste associationer till andra variabler, då dessa 

coping strategier är de ”medvetna” coping stilarna (Elison, et al., (2004).   

 

Självkänsla och Skam, två växelverkande motpoler 

Skammens antonymer är: stolthet, självförtroende, värdighet, självkänsla, självrespekt och självkärlek. En låg 

självkänsla involverar alltid någon form av skam (se bl.a. Elison, 2006ab; Cook, 1989; Scheff et al., 1989; 

Tangney & Dearing, 2002). Tangney och Dearing (2002, se s. 32) kritiserar Cook’s (1996) begrepps-

                                                           
38 Se Appendix C, tabell 14a. 
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bestämning på självkänsla, och hur självkänsla relaterar till den internaliserade skammen. Tangney & 

Dearing, (2002) lyfter fram tesen att skam är en emotion, och som sådan kan självkänslan inte vara en 

konstant del av självet. Självkänslan, i den andra handen, antas att vara en relativt bestående aspekt av självet 

(se Tangney & Dearing, 2002). Franken (1994), ger en väl beskrivning på att det ena inte nödvändigtvis 

utesluter det andra.  

"people who have good self-esteem have a clearly differentiated self-concept.... When people 

know themselves they can maximize outcomes because they know what they can and cannot do" 

(Franken, 1994, s. 439). 

 

En ”medveten” skam är den uppfattningen som du har om dig själv som att: ”jag är dålig”. 

Ingen individ vill vara ”dålig”, är vi det, eller tror vi att vi är det, upplever vi emotionen skam.  

  Resultatet av studien visar att självkänsla har ett starkt negativt samband med individens internaliserade 

skam. Studiens data har visat att 40 procent av variansen i självskattning om sin egen självkänsla kan relateras 

till skam. ISS skalan visar, som förväntat, starkast negativ korrelationen till självkänsla (-.58).  

När det gäller CoSS subskalor eller coping strategier, är det enbart Withdrawal skalan (-.30) som visar ett 

signifikant negativt samband med självkänsla. Withdrawal är den copingstil, som tillsammans med  Attack 

Self,  är de skalor som förvänta att visa starkast negativ association till självkänsla (Nathanson, 1992; Elison, 

2000; (Yelsma &  Elison, 2002; Elison, 2006a; Elison, 2006b). Elison´s (2006b) teser om dessa skalors 

samband med självkänsla är att de förhåller sig på en ”medveten” nivå, och på så sätt per se är mer expressiva 

i den internaliserade skammen (Elison, 2006b). Attack  Self visar dock inga signifikanta negativa samband 

med självkänsla i föreliggande studie 1. Som nämnts inledningsvis finns det en enighet om att vi speglar vårt 

värde av oss själva gentemot omvärlden, där det starkaste hotet mot oss är utfrysning från gemenskapen. 

Upplevelse av skam resulterar i negativa emotioner och svårigheter för oss att relatera till andra. Ju mer 

isolerad individen är från andra desto lättare är det att undertrycka olika former av känslor (se bl.a Scheff, 

2002, Nathanson, 1992). Befinner vi oss  i Withdrawal polen, isolerar vi oss när vi upplever smärtsamma 

skamaffekter, och utifrån ovanstående resonemang känner vi oss utanför och  ”dåliga” vilket i sin tur befäster 

skamaffekten ytterligare; vilket kan ge avtryck i vår upplevelse av oss själva, i form av ”låg självkänsla”.   

        Studiens data visar även att  Avoidance ”hög score” grupp (-.32) utmärker sig med att visa en (icke 

förväntad) negativ korrelation till självkänsla. En positiv korrelation till självkänsla skulle istället bekräfta den 

tes om att individen som företrädesvis använder sig av Avoidance strategin, är den individ, som i teorin 

beskriven av Nathanson (1992), kategoriskt föredrar att ”visa upp” ett socialt förväntat beteende (Nathanson, 
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1992). Avoidance är tillsammans med Attack Other, den coping strategi som verkar i hög grad omedvetet. En 

strategi som strävar efter att försköna och undandra sig från situationer som individen inte ”vill” eller ”kan” 

utsätta sig för. Flera studier har visat att det föreligger starka associationer till coping strategin Avoidance och 

den narcissistiska personlighetstypen; en personlighetsstörning som per se aldrig skulle visa någon form av en 

låg självkänsla (se bl.a. Watson et. al, 1996; Cook ,2001; Nathanson, 1992; Elison, 2000; Elison, 2006b). 

Attack Other, ”hög score” grupp visar en hög signifikant korrelation (-.67) med självkänsla i studien, detta var 

inte heller förväntat. Attack Other kategorin förskjuter gärna bort det som upplevs som för obekvämt eller 

smärtsamt på någon annan utanför sig själv. En aggressiv typ av individ, som namnet antyder ”attack other”, 

och direkt eller indirekt, skjuter över sina skamaffekter eller smärtsamma emotioner på någon annan istället. 

Det här beteendet kan förenklat beskrivas som att: ”växa sig stor” på någon annans bekostnad (Nathanson, 

1992). Studiens dataresultat visar, om än motsägelsefullt till diskussionen ovan, en medvetenhet av sin egen 

låga självkänsla hos Attack Other individen (”hög score” grupp) och Avoidance individen  

(”hög score” grupp). Detta är inte i överensstämmelse med Yelsma & Elison,(2002) hypotes om moderat, eller 

låg korrelation till självkänsla. Notera bör även göras att skillnaden inte behöver bero på individens nivå av 

självkänsla, utan kan även även bero på vilket mätinstrument som används i studien. Hur valid testet som 

används är för att ”mäta” den verkliga självkänslan. Föreliggande studie har använt sig av ISS-SE, vars 6 item 

är från Rosenberg´s Self-Esteem skala (se s. 12). En självskattningsskala som kritiserats för att snarare visa 

hur individen ”väljer” att se på sig själv, än att faktiskt mäta den verkliga självkänslan (se  bl.a. Baumeister et 

al., 1998, för en vidare diskussion om begreppsvaliditet i Rosenberg´s Self-Esteem skala).  

 

Negativ Emotion, Multi Komponent Ångest och Skam 

"Shame is the shaper of symptoms", skriver Nathanson (Nathanson, 1992).  

De individuella skillnaderna är i relation till negativ visavi positiv affekt; detta menar Watson & Clark (1999), 

är pudelns kärna i begreppen Neuroticism (negativ affekt) och Extraversion (positiv affekt). Personligheten 

blir enligt Watson (1999) således instrumental; i en expressiv mening att det extroverta beteende skapar “good 

events” och “good mood” eller temperament. Negativa affekter i sin tur föregår ett mer introvert förhållande 

till sin omvärld (Clark & Watson, 1999).  

        Tellegen´s (1985) schema Neuroticism/Negativa Emotioner visar att individer som ligger högt i 

karaktäristik av Negativ Affekt/Negativa Emotioner har högre nivå av negativ affekt i nästan alla situationer, 

från normala förhållanden till stressfulla situationer (Watson & Clark, 1999). De olika försvarsmekanismerna, 

till att reducera affekten av skam är i många fall ett hälsosamt projekt, än att utsätta sig för själv-skadande 
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(eng. self-damage) negativa emotioner. Individer som använder sig av Withdrawal scriptet, i en negativ 

affektsituation, ger sig själv möjligheten att dra sig undan och återhämta sig; stärka upp sin självkänsla igen. 

Withdrawal,  kan även vara så starkt integrerat inom individen att beteendet blir patologiskt; Nathanson 

(1992), m.fl. menar att den ”atypiska” depressionen inkluderar aspekter av withdrawal strategin. Den 

”atypiska” depressions präglas av neurotisk oro, rädsla för social utstötning och kan leda till social fobi 

(Nathanson,1992). Kliniska studier har visat att det patologiska Withdrawal beteendet är per definition en 

skambaserad depression (se bl.a. Nathanson, 1992; Elison, 2000). Biokemiska/endokrina processer har visat 

sig relaterade till ett framkallande, och/eller upprätthållande av olika skamtillstånd; vilket i sin tur producerar 

de reaktiva scripten. Biokemiskt triggad skamaffekt, kan således framkalla reaktivitet i alla beteenderiktningar 

inom skammens kompass, i överensstämmelse med  Nathanson´s script-, och affektteori. (Nathanson, 1992). 

Studiens resultat stämmer väl överens med den diskussion som förs ovan. Withdrawal ( .45),  har en stark 

interaktionseffekt i Negativa Emotioner. Även Attack Self  (.35), har visat förväntad association.  

Den internaliserade, generella, skammen som representeras av ISS skalan (.64), är även den signifikant 

associerad med Negativa Emotioner. Multi Komponent Ångest, har associationer med Attack Self (.35), Attack 

Other (.38)och Withdrawal (.47). ISS skalan (.66),  Attack Other och Attack Self ” hög score” grupp visar 

även signifikant korrelation (Attack Other, N=36, rho=.49; Attack Self, N=34, rho= .37).   

Hostility och Skam 

Personlighetfaktor Hostility representeras i alla av CoSS skalans coping strategier: Attack Other (.37); Attack 

Self (.55) Avoidance (.39) och Withdrawal (.48) och ISS skalan (.57) visar höga signifikanta samband. Detta 

kan förklaras med att skam & skuld, och Skepticism (här: Suspicion) är olika personlighetsaspekter i 

försvarsmekanismerna som är till att skydda det egna självet. Skam är relaterat till din upplevelse av dig själv, 

du känner dig ”bra” (stolt) eller ”dålig” (skam). Skuldkänslor uppstår som en konsekvens av ett agerande i en 

situation, som du sen ångrar; fylld av denna skuldkänsla är inte steget långt till att en misstänksam attityd till 

sin omvärld, en frånvaro av tilltro till andra människor. Att vi känner oss bra med oss själva är det som 

kommer först. Klichén ”Goodwill Begins With the Self” är ett uttryck som väl överensstämmer studiens 

bakomliggande skamteori och resultat. Nathanson (1992) antar att skuld är en kombination av skam och 

rädsla, två affekter som smälter samman, i vid bemärkelse, av minnen från situationer där vi bryter mot regler, 

eller gör något ”förbjudet”.  Skulden blir starkare, om vi har anammat skuld till en skamaspekt, på så sätt kan 

vi förstå hur personlighetskriterium Hostility har associationer med skam. Attack Self  är den subskala som har 

starkast samband med Hositility; vilket hypotetiskt kan antas vara en stark aspekt av  Hostility karaktäristika: 
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av hur låg själv-tillit även inverkar på vår tilltro till andra.  Skuldaspekten, kan antas vara en negativ 

skuldspiral i Attack Själv polens beteendemönster.  Som tidigare nämnts, så är individen som befinner sig i 

Attack Self polen mycket självkritisk, och förminskar sig istället själv, än utsätter sig för det av andra 

(Nathanson, 1999).  

           Studiens resultat visar hur Avoidance coping stil, med sina narcissistiska förtecken,  ger en spännande 

överensstämmelse med Baumeister´s & Bushman´s  (1998) studie: “Threatened Egotism, Narcissism, Self-

Esteem, and  Direct and Displaced Aggression: Does Self-Love or Self-Hate Lead to Violence?”. 

Baumeister´s & Bushman´s  (1998), antar tesen om hur narcissistisk personlighetskaraktäristik uppvisar 

aggressioner vid ”hot” mot ”ego”.  

Studiens data visar även det sambandet:  

 

Figur 3. KSP, N=76; CoSS, N=68; *p <.05. **p < .01 

Aggressioner och Skam  

Personlighetsfaktor Aggressioner placerar sig (som förväntat) skalan Attack Other (.60) som starkast relaterat 

till Aggressioner. Avoidance (.32) och ISS skalan (.39) visar även moderat association till karaktäristika 

Aggressioner. CoSS skalans ”hög score” visar även Attack Self  (.30) ett moderat samband; Attack Other (.71) 

får en starkare relation till Aggressioner. Personlighetskaraktäristiken: Indirekt-, och Verbal Aggression visar 

även på starka samband till Attack Other skalan. Resultaten är i enighet med Elison´s (2006) studie Shame-

Focused Coping: An Empirical Study of The Compass of Shame, vars empiriska stuide mellan CoSS skalor 

och även visar dessa associationer med personlighetskaraktäristika Aggressioner (The Attack Other 

Scale,AOS, Cook, 1996; ur Elison, 2006b). 39 

Som ovan nämnts, visar Baumeister´s & Bushman´s  (1998) studie att den narcissistiska personlighetstypen, 

vars idealiserade självkänsla, är mycket sårbar för kritik om någon eller något utgör ett hot mot deras 

självkoncept (Se Baumeister´s & Bushman´s, 1998; Nathanson, 1992; Lewis, 1987).  

                                                           
39 AOS skalan är ett mätinstrument av ”other-directed” aggressioner (Elison, 2006b). 

Avoidance/ 
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Nathanson (1992) hävdar att ingen individ använder sig av Avoidance scriptet om det inte handlar om att 

förebygga, eller reducera den smärta (mot självet/ego), som skam utgör, och att den strategi som används är 

även det enda script som finns tillgängligt (Nathanson, 1992). Ett script bibliotek som utvecklats vidare under 

individens uppväxt, och fortsatt förändrats genom nya situationer och nya erfarenheter; som en mental karta 

eller chema av väl beprövade coping strategier. Avoidance strategin är den coping stil som visar på  hög 

sårbarhet till skydd för det egna egot; vilket kan jämföras med studiens resultat med Avoidance coping stil och 

samband mellan: låg självkänsla, Hostility, och Aggressioner. Om, den narcissistiska personlighetstypen 

lyckats väl med att befästa ett starkt och stabilt idealiserat själv, så kanske det skulle visa ett annat resultat, än 

det som den här studiens data visar. Är det så, är det i överensstämmelse med det vi diskuterar ovan om att 

Avoidance coping stil med drag av narcissism ”aldrig skulle visa någon form av en låg självkänsla”.  

          Personlighetskaraktäristik, påverkar coping strategin Avoidance på ett flerdimensionellt sätt, vilket 

stämmer väl överens med komplexiteten i just detta script - affekt neutrala samexistens; en undandragande 

strategi, som förväntas visa minst association med andra kriterium (Nathanson, 1992; Lewis, 1987; Elison, 

2006ab). 

 Attack Other är den coping strategi som visar på försämrad empatisk förmåga, då dispositionen är att 

skuldbelägga, och utagera ilska och fientlighet (Se bl.a. Tangney et al., 1992, Lewis, 1976). Nathanson´s 

(1992) begreppskonception av Attack Other är hur dessa individers självuppfyllande strävan är att utöva  makt 

över andra.  Studiens resultat visar en samstämmighet med att Attack Other, per definiton, är den  

coping strategi som har den starkaste associationen till personlighetsfaktor: Aggression, antingen den 

indirekta (t.ex. slå i dörrar, etc), eller den verbala aggressionen (sarkasmer, ironiserande, etc., se Nathanson, 

1992).  

          Som nämnt inledningsvis, är att de individer som befinner sig i Attack Other polen av skammens 

kompass, är de individer som förväntas visa det mer utåtriktade aggresiva beteendet vid upplevd skamaffekt. 

(Nathanson, 1992). Thompson, et al. (2003) har undersökt relationen mellan skambenägenhet och prestation; 

en studie som visar hur individer med hög skambenägenhet är mer sårbara för misslyckande än de individer 

med lägre skambenägenhet. Denna tes kan även relateras till Aggressionsmönstret i Attack Other polen: vars 

egna misslyckanden skyls över på andra individer. Det är ”andra” som misslyckas, och därav ”måste” den 

egna upplevda skammen vid misslyckanden istället läggas över på dessa ”andra”.  

  ISS skalan visar (.39) att generell, internaliserad skam visar signifikant samband till 

personlighetskaraktäristika Aggressioner. Flera studier har visat på dessa samband, bl.a. Tangney & Dearing, 

(1995, 2002); och Elison, (2006).  
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Extraversion och Skam 

Extraversion är relaterad till sociala intressen; vissa forskare menar att dessa sociala intressen till sin natur 

skapar en positiv affekt. Andra forskare menar att den positiva affekten orsakar sociala intressen. Om vi är 

glada och entusiastiska vill vi träffa andra människor, individen blir helt enkelt, per definition, en social 

person (Se t.ex. Diener & Larsen, 1993). 

    CoSS Avoidance (.33) är den coping strategin som bäst överensstämmer, även definitionsmässigt till 

Extraversion; Både Avoidance och Extraversion kännetecknas av dess positiva affekter. Avoidance är en 

positiv affekt i den mening att undvikandet av skam medför ett tillrättaläggande och döljande av sin upplevda 

skam som per definition upplevs som dåligt och svagt hos individen.  

Kärnan i detta beteende är väldigt bra inringat i  Nathanson´s  bok Shame and pride, Affect, Sex, and the Birth 

of The Self, (1992), i de lösryckta raderna från en sång: ”Whenever I feel afraid, I whistle a happy tune /…/  

and when I fool the people I fear, I fool myself as well” (Nathanson, 1992, s. 339). “I fool myself as well” är 

det som även kännetecknar Avoidance scriptet, som en omedveten affekt (tillsammans med Attack Other 

scriptet). Individen i Avoidance polen döljer denna obehagliga affekt av skam så ”bra” att detta hålls utanför 

det egna medvetandet. Som nämnt ovan, är det Avoidance scriptet som i starka drag kännetecknas av 

narcissistisk personlighetstyp, ett personlighetsdrag av att rationalisera bort allt som skapar negativa 

emotioner, dels relaterat till sin omvärld, och dels inför sig själv.  

För att återknyta till personlighetskaraktäristik Extraversion så menar Eysenck, Gray m.fl., menar att 

personligheten är baserad av interaktion mellan två basala system i hjärnan: Det första systemet, som  är 

”Behavoural Approach System” (BAS): En approach till motivation system eller ett GO system. BAS 

systemet orsakar två saker, 1) sensitivitet till potentiellt belöning (reward), och 2) motivation till att sträva 

efter denna belöning (Gray & Pickering, 1999). Hypotetiskt kan motivationen, eller ”belöningen” för individer 

som använder sig av Avoidance scriptet helt enkelt vara att visa sig från sin bästa sida, vilken ofta är den 

sociala, positiva och energiska, vilket bidrar i hög grad till att individen blir, och viljan till att bli, sedd från sin 

allra trevliga och bästa sida: ”Look att me, they say, but look only where I tell you to look.” (Nathanson, 

1992, s. 351).  Studiens datas signifikanta korrelation mellan coping strategin Avoidance och Extraversion, 

vilket är överensstämmande med Nathanson´s (1992) teoretiska definition av Avoidance som begrepp, då 

Avoidance är den script strategi som till hög grad är det script som hela tiden strävar efter att upprätthålla sin 

”bästa” sida utåt.  Det andra systemet, ”Behavioural Inhibition System” (BIS): är den psykobiologiska modell 

som kan relateras till Withdrawal skcriptet.  BIS är sensitiv till det potentiella straffet (punishment), varav 

motivationen blir att undvika detta potentiella straff (Gray & Pickering, 1999). Gray´s & Pickering´s (1999) 

BIS och BAS teori visar således att även negativa emotioner och negativ affekt (Attack Self, Attack Other och 



 SKAMMENS KOMPASS   

 

 

26

Withdrawal) är i kongruens med personlighetsdimensionerna Negativ Emotion och Multi 

KomponentÅngest,vilket även det är i överensstämmelse med studiens resultat.  

 

En psykobiologisk illustration av Skammens kompass 

 

 

Figur 4. Not.Helstreckad pil indikerar signifikant korrelation  > .30. Studiens ”hög” resp. ”låg” score grupp är inte inkluderade i 
ovanstående illustration. Andra viktiga psykofysiologiska/ biokemiska, samverkande, variabler som inte har diskuterats i studien har 
markerats med streckade linjer. Den streckade pilen, från Negativa Emotioner (NE) till Attack Other (AO) indikerar polens indirekta 
samband med NE, då AO polen har visat signifikanta positiva korrelationer med personlighetkaraktäristika Multi Komponent 
Ångest. Ångest innefattas i illustrationen som en komponent av Negativa Emotioner.  Studiens ovanstående figurativa illustration 
har utgått från Zuckerman´s psykobiolologiska personlighetsstruktur.  Se Zuckerman , 2005).  
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STUDIE 2  

SKAM: En anhörigaspekt  

Inledning 

”I dag finns ingenting som påminner om den relation vi en gång hade” 

Närminnets hårddisk är tömd och orden för länge sedan bortsuddade. Dåtid och nutid finns inte längre. Bara 

ett mentalt ingenmansland där hon lever utan både karta och kompass. Av mamman, mormodern, hustrun och 

den framgångsrika yrkesmänniskan /…/ finns i dag bara skalet kvar” (Haverdahl, 2006). Det var orden som 

stannade kvar inom mig, berörde mig, och därför fångade min uppmärksamhet om hur svårt det måste vara att 

vara en närstående till just Alzheimers, eller andra liknande sjukdomar som påverkar vår kommunikation med 

varandra. En livssituation som får oss att känna uppgivenhet, ensamhet och kanske många gånger hopplöshet. 

Stress, hur hanterar en nära anhörig denna? Den nära anhöriga lever säkerligen många gånger i ett vakuum, i 

ett ständigt givande av sig själv. Att vara anhörig till en sjuk människa, är att förutsättas att själv vara frisk och 

stark. Vård och uppmärksamhet är den sjuka människans privilegium. Är skam ytterligare en stressrelaterad 

faktor? Vilka uttryck ter sig skammen för individer som av olika anledningar är tvungna att vårda, ibland som 

om make/makan vore ett litet barn, istället för ”att bara” få älska sin livskamrat. En sjukdom som Alzheimer 

får oss att glida mer ifrån än till varandra. Det är inte särskilt svårt att förstå hur detta skapar ångest, och andra 

symptom hos nära anhöriga. Detta måste vara en oerhört svår situation, för den som lever med detta varje dag. 

Att orka eller ens vilja besvara enkäter som riktas direkt till individen som tillhörande en grupp, en ofrivillig 

grupp, den anhöriga inte valt att vara delaktig i. Att vara nära anhörig till en Alzheimer drabbad människa 

påverkar individen nog mer än vad de anhöriga själva vet om, eller vi andra i deras närhet. Den här studien 

som relaterar till skam kan tyckas vara en så liten detalj, relaterat alla praktiska problem; men vid upplevelser 

av skamaffekt och negativa emotioner får oss individer att stanna upp i livet, och fråntas den glädje och 

gemenskap som är så vikig för vårt välbefinnande. I skammens kölvatten uppstår svåra symptomatiska 

sjukdomar som t.ex. ångest och depressioner (se bl.a. Nathanson, 1992, Lewis, 1987).  
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Resultat 40 
 

ISS skalan 

Ingen signifikant  korrelation med KSP personlighetsfaktorer: Aggressioner, Multi Komponent Ångest, 

Hostility, Extraversion och Negativa Emotioner. Korrelation till ISS skalans ”hög score” grupp gav inget 

relevant resultat då endast 3 respondenter från anhöriggruppen placerats i den gruppen (>=50, enligt Cook´s 

definition på hög internaliserad skam). 

  

CoSS skala Avoidance 

Avoidance skalan visar signifikant negativ korrelation med Inhibiterad Aggression (rho= -.94, N=6, p< .01, 

one-tailed) i anhöriggruppen. Jämförelsegruppen, visar inte någon signifikant korrelation mellan CoSS 

Avoidance och Inhibiterad Aggression (rho=.18, N=62, p< .08 ).  

Se figur 5, nedan.  

 

 

Figur 5. Not. regressionslinjerna illustrerar anhöriggrupp (Anhörig, N=6)  
och  jämförelsegrupp  (Icke Anhörig, N=62).   

 

Både anhöriggrupp och jämförelsegrupp visar signifikant korrelation mellan  CoSS Avoidance ”hög score” 

med Inhibiterad Aggression. Skillnaden är att anhöriggruppen (N=4)  visar negativ signifikant korrelation med 

Inhibition av Aggression (rho= -1.0, p< .01, one-tailed). Jämförelsegruppen visar en positiv korrelation vid 

”hög score” (rho=.41,N=33, p< .01 ).   

 

                                                           
40 Se tabell 6a, s. 44, för sign.korr. mellan CoSS, ISS, ISS-SE och KSP personlighetsfaktorer (Aggressioner, Negativ Emotion, 
MCA, Extraversion och Hostility). 
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Figur 6.Not. regressionslinjerna illustrerar anhöriggruppen (N=4)  
och jämförelsegruppen  (Icke Anhörig, N=33).   

 

Verbal Aggression (rho=.77, p< .05, one-tailed), Extraversion  (rho=.90, p< .01, one-tailed),   

Monotony Avoidance  (rho=.78, p< .05, one-tailed); Skuld (rho=.81, p< .05, one-tailed)
 41

 är  

de personlighetskriterier som visar signifikanta associationer med CoSS Avoidance skalan i anhöriggruppen. 

 

CoSS skala Attack Self 

Anhöriggruppen i Attack Self polen visar signifikant korrelation med 

Indirekt Aggresson (rho=.90, p< .01, one-tailed).  Inhibition av Aggression visar även en signifikant negativ 

korrelation i anhöriggruppen (rho= -.77, p< .05, one-tailed). 

 

 

Figur 7. Not. regressionslinjerna illustrerar anhöriggruppen (Anhörig, N=6),  

och jämförelsegruppen  (Icke Anhörig, N=62).  

 

 

                                                           
41 KSP skala Monotony Avoidance är inkluderat, tillsammans med Impulsivitet, i personlighetsfaktor: Extraversion. 
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Figur 8.Not. regressionslinjerna illustrerar anhöriggruppen (Anhörig, N=3), 
och jämförelsegruppen  (Icke Anhörig, N=31)  
 

 

Även Socialization visar signifikant negativ korrelation 

 (rho= -.83, p< .05, one-tailed). 

 

CoSS skala Withdrawal 

Anhöriggruppen i Withdrawal polen visar signifikanta korrelationer med  

Negativa Emotioner (rho=.83, p< .05, one-tailed), Psychashtenia (rho=.77, p< .05, one-tailed) 42 , och 

Impulsivitet (rho= .88, p< .05, one-tailed).  

Social Desirability  visar en signifikant negativ korrelation (rho= -.81, p< .05, one-tailed). 

 

CoSS skala Attack Other 

Anhöriggruppen i Attack Other polen visar signifikant korrelation med   

Aggressioner (rho=1.0, p< .01, one-tailed). 

Psykisk ångest visar även en hög signifikant negativ korrelation (rho= -.77, p< .05, one-tailed) 

 

 
 

 

 

 

 

                                                           
42  KSP Skala Psychasthenia är inkluderad i personlighetsfaktor: Negativ Emotion. 
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Diskussion 
 
Studiens data av nära anhöriga, har visat att tre av de fyra coping strategierna visar på höga signifikanta 

associationer med personlighetskaraktäristika Aggressioner.  Avoidance skalan visar association med Verbal 

Aggression (.77); Attack Self med Indirekt Aggression (.90), och Attack Other  (1.0) visar starkast samband 

till faktorn Aggressioner, där samtliga karaktäristika av Aggressioner ingår (Indirekt, Verbal och Irritabilitet). 

Personlighetskaraktäristika Aggressioners motsats, är Inhibiterad Aggression, ett karaktäristik som 

kännetecknar depressiva tendenser, konflikträdsla, och undvikande av emotioner som relateras till ilska och 

aggression (Af Klinteberg, 1986). Studiens data visar att Inhibiterad Aggression återfinns som hög negativ 

signifikant korrelation i både Avoidance skalan och i Attack Self skalan. Jämförelsegruppen i ”hög score” 

grupp Avoidance visar ett högt positivt samband med Inhibiterad Aggression, vilket inte är i 

överensstämmelse med Nathanson  (1999), mfl., som beskriver Avoidance typen som den individ som 

bortrationaliserar negativa emotioner; även som konsekvens av den mer ”omedvetna” skamupplevelsen,  visar 

vanligtvis inte individer i Avoidance polen en benägenhet för depressiva tendenser. Attack Other, är den skala 

som har förväntade associationer till Aggressioner, då skalan per definition utmärks av individer som 

projicerar sin upplevda skamaffekt på andra (Nathanson, 1992, se även figur 9, s. 34). Attack Other skalans 

data visar även ett negativt samband med Psykisk Ångest; desto högre frekvens av coping strategi Attack 

Other, desto mindre benägenhet till karaktäristika Psykiskt Ångest; vilket även det är i överensstämmelse med 

Nathanson (1992) teori om Attack Other polen som den strategi som verkar utanför individens medvetande. 

En skamaffekt som med den här strategin projiceras över på andra, och därmed har Attack Other reducerat sin 

upplevda skamaffekt. Individen som anammar den här coping stilen kan tänkas ge uttryck för negativa 

emotioner företrädesvis somatiskt; studie 1 har visat samband mellan coping Attack Other och personlighets-

karaktäristika Multi Komponent Ångest. Personlighetsfaktorn Extraversion, inkluderar karaktäristika av 

Monotony Avoidance, har visat samband med Avoidance strategin. Personlighetsstrukturer som relateras till 

positiva emotioner är i högre grad överensstämmande med Avoidance strategins neutrala, och positiva affekt. 

Även karaktäristika av Skuld, har visat samband med Avoidance i studiens resultat. Withdrawal visar 

förväntade samband med Negativa Emotioner och Psychasthenia (t.ex. social kognitiv oro); Withdrawal är till 

sin natur relaterad till negativ affekt, och individen som naturligt tar till den här strategin, är väl medveten om 

att något har fått dem att gå undan, därav en väl medveten form av upplevd skam. Skam är den emotion som 

som beskrivits starkast påverka människans sociala samspel med andra, även den egna självkänslan (Scheff & 

Starrin, 2002). Begreppet skam definieras av Scheff & Starrin, i boken Perspektiv på sociala band som en 

vidare beteckning av flera emotioner, som förlägenhet, upplevelsen av att bli kränkt, avvisad, ovärdig.  
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Flera forskare menar att skam är en stor del av det dagliga samspelet med andra människor, där emotionen 

antingen finns eller förväntas finnas. En stor drivkraft i vårt samspel med andra människor är att visa upp våra 

bästa sidor för att undgå känslan av skam. Individen försöker aktivt att undvika och skjuta undan skamkänslor 

(Scheff & Starrin, 2002).  Ovanstående  resonemang stöder inte studiens data som visar på negativ korrelation 

i Withdrawal polen med Social Desirability. Men i andra handen, kan detta även bekräfta studiens övriga 

associationer (med Withdrawal polen) som hypotetiskt reliabla, i den mening att anhöriggruppens coping 

strategi i Withdrawal polen, inte har visat benägenhet för karaktäristika av ”förväntat beteende” (Social 

Desirability). Karaktäristika Impulsivitet är inte den personlighetsstruktur vi har förväntat oss bland individer 

som befinner sig i Withdrawal polen. Om vi upplever stress, kan vi tänka oss att vi inte alltid är så 

pragmatiska som individer, att affekter och emotioner är så starka att detta även påverkar oss till att agera mer 

impulsiva och mindre genomtänkt, än tidigare. Carpe diem, i ren förtvivlan. Som kanske till större del handlar 

om att ”rädda dagen” eller att t.o.m. överleva den. Konsekvenserna har kanske bortrationaliserats, då vi har 

fullt upp med att hantera vår inre stress, vår omvårdnad av vår sjuka make/maka tar vår energi till att tänka 

framåt i tid. En stressfull vardagssituation, som kanske inte alltid får oss att handla på ett genomtänkt och 

rationellt sett. Coping strategin som Lazarus (1999) beskriver, är den naturligare copingstilen för individer 

som visar tendenser till Negativa Emotioner, och bär på den medvetna typen av skam, som representeras i 

Withdrawal polen. Känslor, som undertryckts, kan bära drag av karaktäristik som impulsivitet Det är nära 

anhöriga kanske inte får tid att läka, eller dra sig undan, vid upplevd skamaffekt, som annars kanske är den 

naturligaste copingen för den här individen. 

         Datans resultat visar även en anmärkningsvärd tendens till en hög negativ association till 

personlighetskaraktäristika Inhibiterad Aggression, i Avoidance och Attack Self coping strategin. Denna 

negativa korrelation visar på att individen är mindre benägen till karaktäristik av ”inhibiterad” aggression, och 

därmed mer benägen till expressiv och utåtagerande aggressioner som t.ex. Indirekt Aggression, vilket Verbal 

Aggression eller Irritabilitet, vilket även studiens resultat visar: Attack Self  <=> Indirekt Aggression (.90 vs 

Inhibiterad Aggression: -.77); Avoidance <=>  Verbal Aggression (.77 vs Inhibiterad Aggression: -.94). 

Indirekt Aggression, är exempelvis att slå i dörrar, eller att vara påtagligt ”tjurig”. Verbal Aggression 

defineras, som namnet antyder, ett verbalt aggressivt beteende. Coping strategin Attack Self per se har en viss 

tendens att inbegripa inlärd hjälplöshet, och ett ”förminskande av sig själv”, inte andra. Från ett 

neuropsykologiskt perspektiv, är det även viktigt att ta i beaktande hur ”omvälvande” yttre faktorer (som stora 

förändringar i en människas liv), kan leda till upplevd inre och yttre stress, vilket kan föranleda till 

symptomatiska förändringar som till stor del även påverkar vårt agerande/beteende. Stress kan således 

medföra att vi förändras till viss grad biokemiskt.  
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I studie 1 diskuteras MAOs (monoamine oxidase) samband med såväl Negativa som Positiva Emotioner och 

Extraversion. Neuropsykologisk stressforskning har även påvisat hur stress kan föranleda till en minskning av 

aktiviteten i MAO  (se t.ex. The stress-induced reduction in monoamine oxidase (MAO) A activity is revered 

by benzodiazepines: Role of peripheral benzodiazepine receptors, Lemoine, et al., 1993), vilket i sin tur kan 

leda till ett mer eller mindre kontrollerat/okontrollerat beteende, som t.ex. impulsivitet, monotony avoidance 

och det extroverta sociala beteendet.  

 

Avslutande diskussion  
 

Studiens resultat har sammantaget visat support för att den konceptuella ”Compass of Shame” modellen har 

validitet. Studiens data har även visat hur de olika coping strategierna associerar olika till 

personlighetsinstrumentets (KSP) variabelkriterium. För att avslutningsvis knyta an till studiens syfte och 

hypoteser har studiens data visat att Attack Other strategier har utmärkande drag av  (expressivt) aggressiv 

karaktärsbeskrivning. Attack Self och Withdrawal är de coping strategier som visar de starkaste sambanden till 

personlighetsstrukturerna Negativ Emotion och Multi Komponenet Ångest. Resultatet stämmer väl överens 

med den definition av Attack Self och Withdrawal som de mer medvetna strategierna vid upplevelse av skam. 

Individen är väl medveten om negativ affekt om han/hon går undan, isolerar sig, eller bestraffar sig själv. 

Skattning av skambenägenhet korrelerar signifikant med till exempel depression, låg självkänsla och social 

ångest, vilket har visats vara särskilt relaterat till Withdrawal och Attack Self polen av skammens kompass. 

Distansering till skamupplevelsen, eller t.o.m. förnekandet av den upplevda skammen är särskilt utmärkande 

för Attack Other och Avoidance polerna (Elison, 2006b; Nathanson, 1992).  Studiens data visar även 

Avoidance scriptets potentiella samband mellan narcissism och karaktäristik av Hostility och Aggressioner. 

Att Avoidance även visar signifikanta samband med skam (.43), var ett oväntat resultat, då Avoidance 

strategin per se är den undandragande coping stilen. Avoidance som coping stil och skampolens association 

med Extraversions personlighetskaraktäristika är i överensstämmelse med Nathanson´s (1992) teoretiska 

definition av Avoidance som begrepp. Avoidance är den coping strategi som till hög grad är det script som 

strävar efter att upprätthålla sin ”bästa” sida utåt. Studiens hypotes om att Avoidance skalan förväntas visa 

svagare association med skam och andra kriterievariabler stämmer således inte överens med studiens resultat.  
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Se illustration av Compass of Shame, figur 9, nedan.   

Shame Attack 
  Self 

Attack 
 Other 

Withdrawal 

Avoidance  

Figur 9. The Compass of Shame, från boken: Shame and pride, Affect, Sex, and the Birth of The Self,  
av D. Nathanson (1992). 
 

         Studie 1: En personlighetsaspekt, visar att 33 procent av hela urvalet (sammansatt grupp) visar på högre 

än 50 total score. Dessa 33 procent visar en indikation på att den internaliserade skammen befinner sig på en 

problematisk nivå, och kan visa symptomatiska beteendemönster, t.ex. depression och/eller ångest (se Cook, 

1994; 1996). Den teoretiska basen som är bakomliggande ISS är idén om att en internaliserad skam är så 

central i vår självkonceptualisering, och har utvecklats från och med vår barndom. Forskare som Magai, Distel 

och Liker (1995) har funnit empiriska belägg för att skam och ångest har en negativ påverkan på vår framgång 

i olika relationer (Claesson, 2005). Empiriska studier har även visat på samband mellan skam och andra 

interpersonella (mellanmänskliga) beteenden som aggresiva reaktioner, externalisation av skam, och sämre 

empatisk förmåga (Tagney, 2002). Sammarbetsproblem och konflikträdsla är andra variabler som har 

studerats, och visats vara relaterade till skam (Lopez et al., 1997; Claesson, 2005).   

        Rybak’s (1991) studier visar signifikanta samband med ISS och Multiple Affect Adjective Check List-

Revised, i både kliniska grupper som icke-kliniska grupper. Sammantaget visar Rybak´s (1991) studie ett 

resultat på att nivån av internaliserad skam korrelerar signifikant med nivå av positiv affekt. Rybak´s  (1991)  

resultat överenstämmer med Tomkins teser om att skam enbart aktiveras när vi är mitt uppe i, eller upplever 

en positiv affekt (Cook, 1994).   

      Studie 2: En Anhörigaspekt, vars resultat visar på personlighetsstrukter av Impulsivitet i Attack Self polen, 

och Monotony Avoidance i Avoidance polen. Ett resultat som står i direkt motsatsförhållande till studiens 

hypoteser, och förställda definitioner av de olika coping strategiernas förväntade personlighetsstrukturer.  

Som nämnts tidigare så agerar vi inte alltid så strategiskt, eller rationellt vid upplevelse av stress. Våra affekter 

och emotioner kan påverka oss så starkt att vi agerar mer impulsivt och därmed mindre genomtänkt än vad vi 

vanligtvis brukar göra. När det gäller studiens nära anhöriga kan det vara så att omvårdnaden av en sjuk make 

eller maka tar all kraft och energi att det blir svårt att konstruktivt tänka framåt i tid.  
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Carpe diem, i ren förtvivlan. Som kanske till större del handlar om att ”rädda dagen” eller att t.o.m. överleva 

den. Datans resultat bör ta hänsyn till det omfattande bortfallet (83 procent), vilket medför att resultatet inte är 

representativt för gruppen nära anhöriga ur ett generellt perspektiv. Den kanske viktigaste lärdomen av studie 

2 ändå är att de flesta som tillfrågades ur gruppen ”nära anhörig” ville eller orkade inte svara på enkäter. Detta 

visar även någonting om deras upplevda situation. Det förelåg en förståelig rädsla, eller ett undvikande av skäl 

som uppkommer av situationen. Det här undvikandet visar även det att ”nära anhöriggruppen” särskiljer sig 

från jämförelsegruppen, som till stora delar visat entusiasm inför studien.  

 

En änka, med erfarenhet av att vara anhörigvårdare, uttrycker den här ”oviljan”  såhär:  

”Jag tycker att det är så tråkigt att vi inte kan berätta för våra vänner och bekanta att vi mår dåligt.  

Att vi inte kan berätta att vi är svaga, och känner oss usla.  

Om vi inte berättar så låser vi ju in oss. 

Hur ska vi då få den hjälp och stöd som vi faktiskt behöver?  

Våra medmänniskor vill hjälpa till men de vet inte hur. Vi säger ju ingenting.”    

 

Den här problematiken bör tas hänsyn till i fortsatta studier av olika kliniska grupper, eller andra utsatta och 

sårbara grupper ur metodologisk synpunkt. Fortsatta studier skulle kunna vara att undersöka om det finns 

andra dimensioner av affektmedvetenhet och skam som kan vara av särskild betydelse inom psykopatologin. 

En parallellstudie skulle kunna vara att experimentellt studera nivå av affektmedvetenhet och upplevelse av 

stress. 
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Tabell 1 

Korrelation mellan  ISS  och CoSS skalorna 

SKALOR FÖRVÄNTADE RESULTAT 

ISS / CoSS (T) Hög positiv               .63** 

ISS / Attack Self Hög positiv               .53** 

ISS / Withdrawal Hög positiv               .65** 

ISS / Attack Other Moderat positiv               .37** 

ISS / Avoidance Låg positiv               .43** 

** p < .01. (CoSS: N=68; ISS: N=79) 
 
 

Tabell 2 

Korrelationer mellan ISS-SE och skamskalorna 

SKALOR FÖRVÄNTAT 
 

RESULTAT 

ISS-SE / ISS   Hög negativ -.58** 

ISS-SE / CoSS (T)  Hög negativ -.20* 

ISS-SE / Attack Self Hög negativ 0 

ISS-SE / Withdrawal Hög negativ -.30* 

ISS-SE / Attack Other Moderat negativ 0 

ISS-SE / Attack Other 
”hög score” 

Moderat negativ -.67** 

ISS-SE / Avoidance Låg negativ 0 

ISS-SE / Avoidance 
”hög score” 

 

Låg negativ 
-.32* 

* p < .05.  ** p < .01.  (CoSS: N=68; CoSS AO, ”hög score”, N=36;  
CoSS AV, ”hög score”, N=31; ISS: N=79; ISS-SE:N=79) 
 
D 
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Tabell 3a 

Frekvens data 

 

 

Tabell 3b 

Frekvens data 

 

Sammansatt grupp 
N=79 

Man 
N=30 

Kvinna 
N=49 
 

Total 
N=79 

 

Frekv. % Frekv. % Frekv. % 
20-29 2 6,7 3 6,1 5 6,3 

30-49 13 43,3 20 40,8 33 41,8 

50-69 11 36,7 19 38,8 30 38,0 Å
ld

er
 

70- 4 13,3 7 14,3 11 13,9 

Grundskola 11 36,7 9 18,4 20 25,3 

Gymnasium 12 40,0 15 30,6 27 34,2 ut
b.

 

Högskola/Universitet 7 23,3 25 51,0 32 40,5 

 

 

 

 

 

 

 

Anhörig- 
grupp 
N=10 

Jämförelse-
grupp  
N=69 

Man 
N=1 

Kvinna 
N=9 

Total 
N=10 

Man 
N=29 

Kvinna  
N=40 

Total 
N=69 

 

Frekv. % Frekv % Frekv. % Fekv. % Frekv. % Frekv. % 
20-29 - - - - - - 2 6,9 3 7,5 5 7,2 

30-49 - - - - - - 13 44,8 20 50,0 33 47,8 

50-69 - - 4 44,4 4 40 11 37,9 15 37,5 26 37,7 Å
ld

er
 

70- 1 100 5 55,6 6 60 3 10,3 2 5,0 5 7,2 

Grundskola - - 4 44,4 4 40 11 37,9 5 12,5 16 23,2 

Gymnasium 1 - 3 33,3 4 40 11 37,9 12 30,0 23 33,3 

ut
b.

 

Högskola/ 
Universitet 

- - 2 22,2 2 20 7 24,1 23 57,5 30 43,5 
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Tabell 4a 

Deskriptiv data 

 
Not: KSP subskalor defineras här av resp. subskalas T-score (transformerat t-score relaterat till respondentens kön & ålder).  
1. KSP-Aggressioner: Verbal Aggression, Indirekt Aggression och Irritabilitet; 2. KSP-Negativ Emotion: Skala Psychastenia, 
 Misstänksamhet (eng. suspicion) och Inhibiterad Aggression; 3. KSP-Extraversion: Impulsivitet skala och Monotony Avoidance skala; 
 4. KSP- Hostility: Skala Misstänksamhet (eng. suspicion)  och Skuld;  
5. KSP-Multi Komponent Ångest: Skala Somatisk Ångest, Psykisk Ångest och Muscular Tension. 
 

Tabell 4b 

 
Deskriptiv data 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Not: KSP subskalor defineras här av resp. subskalas T-score (transformerat t-score relaterat till respondentens kön & ålder).  
1. KSP-Aggressioner: Verbal Aggression, Indirekt Aggression och Irritabilitet; 2. KSP-Negativ Emotion: Skala Psychastenia,  
Misstänksamhet (eng. suspicion) och Inhibiterad Aggression; 3. KSP-Extraversion: Impulsivitet skala och Monotony Avoidance skala; 
 4. KSP- Hostility: Skala Misstänksamhet (eng. suspicion)  och Skuld;  
5. KSP-Multi Komponent Ångest: Skala Somatisk Ångest, Psykisk Ångest och Muscular Tension. 
. 
 

 

 

Anhörig- 
grupp 

Jämförelse- 
grupp 

Man  
N=1 

Kvinna 
N=9 

Total  
N=10 

Man  
N=29 

Kvinna 
N=40  

Total 
N=69  

 

M SD M SD M SD M SD M SD M SD 

KSP-
Aggressioner 1 

157,1 - 170,8  14,9 168,9 14,6 178,4 20,2 178,9 19,8 178,7 19,8 

KSP-Negativ 
Emotion 2 

181,2 - 187,7 10,4 186,8 9,8 194,9 18,6 190,8 22,0 192,5 20,6 

KSP-
Extraversion 4 

90,9 - 133,5 13,2 127,4 20,2 121,8 14,4 131,1 16,9 127,2 16,5 

KSP-Hostility 
5 

80,2 - 108,1 12,5 104,1 15,6 114,7 13,2 116,8 13,3 115,9 13,2 

 S
K

A
LA

   

KSP-MCA 6 139,61 - 148,6 14,6 147,3 13,7 160,6 30,1 147,1 24,6 152,8 27,7 

Sammansatt grupp 
Man  
N=30 

Kvinna 
N=46 

Total  
N=76 

 
 
 

MEAN SD MEAN SD MEAN SD 

KSP-
Aggressioner 1 

177,7 20,2 177,8 19,3 177,8 19,5 

KSP-Negativ 
Emotion 2 

194,4 18,4 190,4 20,8 192,0 19,9 

KSP-
Extraversion 4 

120,8 15,2 131,4 16,4 127,2 16,7 

KSP-Hostility 5 113,6 14,4 115,7 13,4 114,8 13,7 

SK
A

LA
   

KSP-MCA 6 159,9 29,8 147,3 23,4 152,3 26,7 
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Tabell 5 
 
Deskriptiv data 
 
Sammansatt grupp.  
Man: CoSS:N=28; ISS: N=30; Låg/Hög score: CoSS-W, N=18/10; CoSS-AS, N=20/8; CoSS-AO, N=14/14; CoSS-AV, N=15/13; 
CoSS (T), N=15/13; ISS, N=22/8; 
Kvinna: CoSS:N=40; ISS: N=49; Låg/Hög score: CoSS-W, N=21/19; CoSS-AS, N=26/14; CoSS-AO, N=22/18; CoSS-AV, 
N=24/16; CoSS (T), N=26/14; ISS, N=31/18;  
Totalt: CoSS:N=68; ISS: N=79. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammansatt grupp:  låg score grupp/hög score grupp  
CoSS (Total, W, AS, AO, AV) och ISS 
Man  
 Låg score 

Man 
Hög score 

Kvinna  
 Låg score  

Kvinna 
Hög score 

Total  
  
 

 

M SD M SD M SD M SD M SD 

CoSS  89,40 17,52 124,00 9,29 97,36 10,23 131,42 14,26 113,72 22,50 

CoSS-W  22,56 5,07 32,50 4,60 23,63 3,02 34,95 4,06 28,15 6,95 

CoSS-AS 23,50 4,22 33,88 4,76 24,14 4,74 33,92 3,61 29,51 7,51 

CoSS-AO 18,29 4,23 28,43 3,06 19,50 2,43 29,61 5,69 23,76 6,43 

CoSS-AV 24,53 5,54 36,15 2,76 28,38 4,23 37,67 3,29 32,29 6,77 

ISS 37,23 7,82 63,00 7,50 38,03 6,20 66,61 12,67 46,85 15,66 
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Tabell 6a 
Anhöriggrupp (A), N=10; Jämförelsegrupp (IA), N=69 
Korrelationsanalys (rho) 

 
Anhöriggrupp: CoSS, N=6; ISS, ISS-SE, N=10; KSP, N=7; Jämförelsegrupp: CoSS, N=62; ISS, ISS-SE, N=69; KSP, N=69. 
 Spearman’s rang korr.  Sig. (one tailed) * p < .05.  ** p < .01 
 
Not: KSP subskalor defineras här av resp. subskalas T-score (transformerat t-score relaterat till respondentens kön & ålder).  
1. KSP-Aggressioner: Verbal Aggression, Indirekt Aggression och Irritabilitet; 2. KSP-Negativ Emotion: Skala Psychastenia, Misstänksamhet 
(eng. suspicion) och Inhibiterad Aggression; 3. KSP-Extraversion: Impulsivitet skala och Monotony Avoidance skala; 
 4. KSP- Hostility: Skala Misstänksamhet (eng. suspicion)  och Skuld;  
5. KSP-Multi Komponent Ångest: Skala Somatisk Ångest, Psykisk Ångest och Muscular Tension. 
 
 

 
Tabell 6b  
Samansatt grupp (S), N=79 
 
Korrelationsanalys (rho) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
CoSS, N=68; ISS, ISS-SE, N=79; KSP, N=76. 
 Spearman’s rang korr.  Sig. (one tailed) * p < .05.  ** p < .01 
 
Not: KSP subskalor defineras här av resp. subskalas T-score (transformerat t-score relaterat till respondentens kön & ålder).  
1. KSP-Aggressioner: Verbal Aggression, Indirekt Aggression och Irritabilitet; 2. KSP-Negativ Emotion: Skala Psychastenia, Misstänksamhet 
(eng. suspicion) och Inhibiterad Aggression; 3. KSP-Extraversion: Impulsivitet skala och Monotony Avoidance skala; 
 4. KSP- Hostility: Skala Misstänksamhet (eng. suspicion)  och Skuld;  
5. KSP-Multi Komponent Ångest: Skala Somatisk Ångest, Psykisk Ångest och Muscular Tension. 

 
ISS  ISS-SE CoSS WD CoSS AS CoSS AO  CoSS AV  

 

A IA A IA A IA A IA A IA A IA 
KSP- 
Aggressioner 1 

0 .40** 0 -.24* 
0 
 

.33*
* 

0 .26* 1.0** .58** 0 .31** 

KSP-Negativ 
Emotion 2 

0 .65** 0 -.51** .83* 
.43*

* 
0 .40** 0 .25* 0 .26* 

KSP-
Extraversion 4 

0 0 0 -.57* 0 0 0 .22* 0 0 .90** .27* 

KSP-Hostility 5 
0 .60** 0 -.32** 0 

.55*
* 

0 .55** 0 .32** .81* .38** 

 S
K

A
LA

   

KSP-MCA 6 
0 .67** -.71* -.51** 0 

.48*
* 

0 .37** 0 .41** 0 .27* 

CoSS   
 

CoSS WD 
  

CoSS AS 
  

CoSS AO 
  

CoSS AV 
  

 

S S S S S 
KSP-Aggressioner 1 

.42** .29** .28* .60** .32** 

KSP-Extraversion 2 
.20* 0 .22* 0 .33** 

KSP-Negativ Emotion 3 
.42** .45** .35** .24* .22* 

KSP – Hostility 5 
.58** .48** .55** 37** .39** 

KSP –Multi Komponent Ångest 6 
.47** .47** .35** .38** .27* 
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Tabell 6c  
Samansatt grupp (S), N=79 
 
Korrelationsanalys (rho) 

 
 

 

 

 

 

 

 

CoSS, N=68; ISS, ISS-SE, N=79; KSP, N=76. 
 Spearman’s rang korr.  Sig. (one tailed) * p < .05.  ** p < .01 
Not: KSP subskalor defineras här av resp. subskalas T-score (transformerat t-score relaterat till respondentens kön & ålder).  
1. KSP-Aggressioner: Verbal Aggression, Indirekt Aggression och Irritabilitet; 2. KSP-Negativ Emotion: Skala Psychastenia, 
Suspicion och Inhibiterad Aggression; 3.  KSP-Extraversion: Impulsivitet skala och Monotony Avoidance skala;  
4. KSP- Hostility: Skala Suspicion och Skuld; 5. KSP-Multi Komponent Ångest: Skala Somatisk Ångest, Psykisk Ångest och 
Muscular Tension. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISS ISS-SE 
  

 

S S 
KSP-Aggressioner 1 

.39** 0 

KSP-Extraversion 2 
0 0 

KSP-Negativ Emotion 3 
.64** -.51** 

KSP – Hostility 5 
.57** -.27* 

KSP –Multi Komponent Ångest 6 .66** -.52** 
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Tabell 7a 

 
Simultaneous Regression Analysis: 
CoSS skalor och KSP Aggressioner  
 

 
 

 

B 
 

SE B 
 
β 

Attack Self 
  

.15 
.36 

.06 

Withdrawal 
  

-.09 .38 -.03 

Attack Other 
  

1.88 .36 .62*** 

Avoidance 
  

.06 .38 .02 

Not. Adj. R-square = .38  ***p < .001.   
  
 

Tabell 7b 

Simultan regressionsalys: CoSS skalor och KSP Hostility   
 

 
 

 

B 
 

SE B 
 
β 

Attack Self 
  

.48 
.26 

.27 

Withdrawal 
  

.38 .28 .20 

Attack Other 
  

.15 .26 .07 

Avoidance 
  

.27 .28 .14 

Not. Ingen signifikant korrelation. 
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Tabell 7c 
Simultan regressionsalys: CoSS skalor och 
KSP Extraversion   

 
 

 

B 
 

SE B 
 
β 

Attack Self 
  

.28 
.38 

.12 

Withdrawal 
  

-.15 .41 -.06 

Attack Other 
  

-.28 .38 -.10 

Avoidance 
  

.98 .41 .39* 

Not. Adj. R-square =.11 *p < .05. 
 

Tabell 7d 
Simultan regressionsalys:  CoSS skalor och Multi Komponent Ångest (MCA)   
 

 
 

 

B 
 

SE B 
 
β 

Attack Self 
  

.50 
.56 

.14 

Withdrawal 
  

1.18 .59 .30 

Attack Other 
  

.97 .55 .23 

Avoidance 
  

-.34 .59 -.08 

Not. Ingen signifikant korrelation. 
 

 
Tabell 7e 
Simultan regressionsalys: CoSS skalor och 
Negativ Emotion 

 
 

 

B 
 

SE B 
 
β 

Attack Self 
  

.66 
.40 

.26 

Withdrawal 
  

.91 .43 .33* 

Attack Other 
  

.13 .40 .04 

Avoidance 
  

-.23 .43 -.08 

Not. Adj. R-square = .21.  *p < .05.   
 


