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Skam och skuld är två emotioner som empiriskt kopplats ihop med 
en rad olika psykopatologiska tillstånd, såsom depression, ångest, 
tvångssyndrom och social fobi. För att undersöka skam- och 
skuldbenägenhet hos klienter med social fobi samt studera om 
behandling med KBT påverkar graden av dessa emotioner 
distribuerades the Test of Self-Conscious Affect (TOSCA) hos 67 
patienter med social fobi samt hos 73 friska studenter i en 
kontrollgrupp. Resultaten visar ingen skillnad i skambenägenhet, 
men för skuldbenägenhet visade kontrollgruppen högre värden än 
den kliniska gruppen. Skambenägenheten hade minskat signifikant 
efter behandling med individuell KBT. För skuldbenägenhet visades 
ingen skillnad efter behandling. I denna studie bekräftas inga 
kopplingar mellan social fobi och skam vilket motsäger tidigare 
forskning. Resultaten indikerar att en förbättring i social fobi leder 
till minskning av skam, och implikationer av detta diskuteras. 
Studiens generaliserbarhet begränsas av kontrollgruppens 
demografiska snedfördelning, och framtida studier bör inkludera en 
jämförelsegrupp som är matchad med avseende på demografiska 
faktorer.  

 
 
Social ångest är någonting de flesta människor kan relatera till. Att känna sig nervös 
inför att hålla tal eller uppträda inför en publik är inget som anses ovanligt, utan hör 
snarare till de oundvikliga aspekterna av livet. Även om de flesta av oss ibland upplever 
mildare grader av social rädsla så kan det för vissa personer handla om en så hög grad 
av ångest att det påverkar hela eller delar av deras tillvaro. Dessa personer kan då 
uppfylla kriterierna för social fobi. En central egenskap vid social fobi är rädslan för 
negativ värdering från andra, vilket kan resultera i att individen anammar ett mönster av 
undvikande för att slippa riskera att hamna i situationer som skulle kunna innebära 
kritisk granskning från andra. En emotion som uppvisar vissa likheter med 
karaktäristiska drag för social fobi är skam. Skam är en fundamental mänsklig emotion 
som vi alla kan uppleva. Att vilja ”sjunka genom golvet” eller ”önska att man kunde 
försvinna” när man skäms över någonting är uttryck som de flesta av oss hört och även 
tänkt själva. Den naturliga efterföljande reaktionen på skam är en vilja att fly från 
situationen eller gömma sig (Tomkins, 1991), vilket kan jämföras med 
undvikandebeteendet hos individer med social fobi (Hyde, 2003). Självmedvetenhet 
och en oro för vad andra ska tycka och tänka om hur man är som person och hur man 
agerar, är andra begrepp som är centrala både för social fobi och upplevelser av skam. 
Forskning har visat att det finns kopplingar mellan social fobi och skam (Tangney & 
Dearing, 2002) likväl som mellan social fobi och den till skam nära relaterade 
emotionen skuld (Harder, Cutler & Rockart, 1992). Skam och skuld används 
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omväxlande i vårt dagliga språk och genom att skilja ut och studera dessa två emotioner 
och deras förekomst hos individer med social fobi kan vi bättre förstå hur dessa faktorer 
interagerar och påverkar individens mående. I föreliggande studie har benägenhet för 
skam och skuld jämförts mellan en grupp patienter med social fobi och en 
kontrollgrupp med psykologistudenter utan tecken på social fobi. Vidare jämfördes 
skam- och skuldbenägenhet före och efter psykologisk KBT behandling hos patienterna 
med social fobi.  
 
Social Fobi  
Social fobi, även kallad social ångeststörning, tillhör gruppen ångestsjukdomar och 
delas in i specifik social fobi, vilket innebär att individen räds en eller ett fåtal 
situationer, samt generaliserad social fobi, där rädslan omfattar många olika situationer. 
Enligt DSM-IV (American Psychiatric Association, 1994) karaktäriseras social fobi av 
en uttalad och bestående rädsla för sociala situationer. Rädslan innefattar även 
prestationssituationer där man exponeras för okända personer och därmed riskerar att 
bli kritiskt granskad av andra. De fruktade situationerna framkallar i stort sett alltid 
ångest och individen är rädd att detta ska synas utåt (t ex genom svettningar eller 
skakningar) eller för att agera på ett sätt som kommer att vara förödmjukande eller 
generande (t ex att säga någonting dumt eller att inte ha någonting att säga alls). 
Rädslan leder till undvikande eller uthärdande av situationen under intensiv ångest. De 
vanligaste rädslorna handlar om att tala offentligt inför en publik, tala på möten eller i 
ett klassrum, att möta nya människor och att utföra prestationsuppgifter som till 
exempel en viktig muntlig examination eller intervju (Rusco et al., 2008).  
 
Social ångeststörning debuterar ofta redan under adolescensen och anses vara ett av de 
vanligast förekommande psykiatriska syndromen (Kessler et al., 2005; McEvoy, Grove 
& Slade, 2011; Burstein et al., 2011) med en livstidsprevalens på mellan 7 och 12 %, 
(Rusco et al., 2008; Stein, Torgrud & Walker, 2000; Vorcaro, Rocha, Uchoa & Lima-
Costa, 2004). För det stora flertalet med social fobi medför syndromet väsentliga 
funktionsnedsättningar i det sociala livet vilket inverkar negativt på viktiga områden 
som arbete, studier och nära relationer. Forskare har kopplat social fobi till en rad 
socioekonomiska faktorer som en lägre grad av anställning och disponibel inkomst 
samt en lägre utbildningsnivå. Studier har även visat att individer med social fobi i 
högre grad är ensamstående, skilda eller separerade än den friska populationen (Patel, 
Knapp, Henderson & Baldwin, 2002; Rusco et al., 2008; Vorcaro et al., 2004; Xu et al., 
2012). Komorbiditeten hos individer med social fobi är hög (50-80%) och oftast föregår 
social fobi andra psykiska sjukdomar som egentlig depression, alkoholmissbruk och 
generaliserat ångestsyndrom (Kessler, 2003; Lampe, Slade, Issakidis & Andrews, 
2003).  
 
Etiologisk forskning pekar mot att genetiska och biologiska faktorer har betydelse för 
utvecklandet av socialt ångestsyndrom, men det sker i samspel med miljömässiga 
faktorer som uppväxtvillkor, erfarenheter i barndomen och obehagliga livshändelser 
tidigare i livet (Clark & Beck, 2010; Heimberg & Juster, 1995). Vissa skillnader syns 
dock i prevalensrapporteringen, där kvinnor i högre grad än män lider av social fobi 
(Burstein et al., 2011; Xu et al., 2012). Könskvoten brukar rapporteras från 3:2 
(Chapman, Mannuzza & Fyer, 1995) till 2:1 (Clark & Beck, 2010). Både för män och 
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kvinnor medför den sociala fobin väsentliga funktionsnedsättningar, men kvinnor 
rapporterar fler sociala situationer som de räds. Kvinnor rapporterar också och en lägre 
grad av socialt fungerande i alla fruktade situationer, förutom när det gäller dejting där 
män rapporterar större problem (Rusco et al., 2008). Det finns också en linjär relation 
för social fobi och ålder, där man finner den högsta prevalensen hos yngre individer, 
mellan 18 och 29, och den lägsta prevalensen hos dem över 65 (Chapman et al., 1995). 
 
Även om ångest finns i alla kulturer så är de subjektiva upplevelserna och 
erfarenheterna som görs formade av kulturspecifika faktorer (Chapman et al., 1995; 
Clark & Beck, 2010). I prevalensrapporteringen för social fobi syns vissa tvärkulturella 
skillnader, där länder som Israel, Kina, Japan, Italien och Ukraina konsekvent 
rapporterar lägre siffror (Carta et al., 2004; Chapman et al., 1995; Kessler et al., 2005). 
Dessa skillnader kan bero på de kulturella skillnader som finns när det gäller sociala 
förväntningar, men också på metodologiska skillnader i konceptualisering och 
bedömning av social fobi. Det diagnostiska klassifikationssystemet, DSM-IV (APA, 
2004) är baserat på västvärldens konceptualisering och kunskaper om sociala 
ångestsyndrom och det kan innebära att de inte är tillräckligt kulturellt inkluderande. 
Dessutom är många av de mätinstrument som används i forskningen utvecklade i 
samma anda, vilket också kan bidra till de skillnader som visar sig.  
 
Social fobi - kognitiv modell 
Flera olika förklaringsmodeller för social fobi har lagts fram under senare decennier 
och gemensamt för dem är att de betonar rollen av kognitiva processer och 
uppmärksamhetsfokus (Heimberg, Brozovich & Rapee, 2010). En av de mest använda 
och citerade modellerna är Clark och Wells (1995) kognitiva modell som presenterar 
faktorer som vidmakthåller, och ibland förvärrar, den sociala fobin trots exponering för 
sociala situationer i vardagen. Det utmärkande draget för individer med social fobi är 
en stark önskan om att framställa sig själv så gynnsamt som möjligt i kombination med 
en stark osäkerhet om att ha förmågan att göra så. Som en konsekvens av tidigare 
erfarenheter i sociala situationer har en mängd föreställningar utvecklats som leder till 
att en eller flera situationer upplevs som hotande och farliga. Dels handlar det om att 
vara rädd för att bete sig olämpligt eller oacceptabelt, dels finns en föreställning om att 
beteendet kommer att få katastrofala konsekvenser i form av avvisande och förlust av 
social status och värde. Sociala situationer väcker hos fobikern ett “ångestprogram” 
som aktiveras reflexmässigt. Ångestprogrammet består av kognitiva, somatiska, 
affektiva och beteendemässiga komponenter som ur ett evolutionsperspektiv fungerat 
som ett skydd i farliga miljöer (Trower & Gilbert, 1989). Clark och Wells (1995) menar 
att ångestprogrammet hos den sociala fobikern aktiveras inför föreställda, och inte 
verkliga hot, vilket leder till olämpliga responser som ger ytterligare näring till den 
upplevda faran och en ond cirkel uppstår som vidmakthåller eller förvärrar den sociala 
fobin. Kroppsliga och beteendemässiga symtom ger ytterligare bränsle till den upplevda 
känslan av fara och ångest. Vidare blir individen fullt sysselsatt med sina somatiska 
responser och negativa självvärderande tankar vilket gör det svårt att interagera socialt, 
och som ett resultat av sitt självfokuserade beteende riskerar individen att bemötas på 
ett mindre vänligt sätt av omgivningen, vilket konfirmerar fobikerns rädsla och ger 
ytterligare bevis på att hot om misslyckande verkligen förelåg. Slutligen kan de 
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beteendemässiga symptomen leda till ytterligare befarade symtom såsom rodnad, 
skakningar eller att tala fort. 
Enligt Clark och Wells (1995) är det är fyra olika processer som hindrar den sociala 
fobikern från att diskonfirmera sina negativa föreställningar och upplevelsen av fara i 
den sociala situationen. Den första processen innebär att uppmärksamhet och fokus 
riktas inåt, man observerar detaljerat sig själv. Det blir problematiskt eftersom det leder 
till en förhöjd känslighet för befarade ångestreaktioner och förhindrar processandet av 
information från omgivningen. Information som skulle kunna ge information om andra 
människors verkliga responser och reaktioner, såsom ögonkontakt, feedback och 
öppenhet, men detta ter sig alltför skrämmande för en person med social fobi. Baserat 
på den interoceptiva informationen får fobikern en bild av sig själv som antas reflektera 
hur andra människor uppfattar denne. Figuren nedan (figur 1) visar hur bevisen för de 
negativa antagandena kommer inifrån snarare än från observation av omgivningens 
responser. På så sätt kan den sociala fobin vidmakthållas trots dagliga sociala 
erfarenheter och även vidmakthållas trots exponeringsbehandling. Den andra processen 
som vidmakthåller problemen är användandet av säkerhetsbeteenden som ofta är 
kopplade till de speciella situationer som ger upphov till rädsla. Säkerhetsbeteende kan 
exempelvis vara att hålla ett hårt tag om ett glas för att undvika att händerna darrar; att 
spänna musklerna i benen för att undvika att man svimmar offentligt; att repetera en 
mening flera gånger för sig själv innan man säger någonting för att undvika att man 
stakar sig. Syftet med dessa säkerhetsbeteenden är att reducera risken för omgivningens 
negativa bedömningar, men i och med att individens focus flyttas inåt mot det egna 
agerandet, medför dessa beteenden tyvärr att information som skulle kunna 
diskonfirmera faran förhindras. Dessutom kan säkerhetsbeteenden leda till att det man 
är rädd för faktiskt inträffar (exempelvis kan ett krampaktigt tag i ett glas till slut 
medföra att händerna faktiskt börjar darra). En tredje process handlar om de faktiska 
brister som kan uppstå i sociala situationer. Ångest kan framkalla rodnad, skakningar, 
en ostadig röst och svettning, men också undvikande av ögonkontakt och att man inte 
vågar vara öppen och drar sig undan. Det kan leda till att andras responser blir mindre 
vänliga vilket leder till ett negativt interaktionsmönster som bidrar till ett 
vidmakthållande av den sociala fobin. Den fjärde processen handlar om det kognitiva 
processande som sker före och efter en skrämmande social situation. Förväntan inför en 
ångestväckande situation gör att fobikern i detalj går igenom vad som kan hända. 
Rädslan ökar och bilder av tidigare händelser och misslyckanden kommer upp. Detta 
gör att fobikern redan i ingången till situationen är i ett självfokuserat tillstånd och 
förväntar sig ett misslyckande, och därmed missar positiva signaler från omgivningen. 
Ibland leder förväntansångesten till ett totalt undvikande av situationen. Att undvika 
eller fly från en situation betyder inte nödvändigtvis att ångesten försvinner. Ofta 
återspelas situationen detaljerat, gärna gång på gång för personens inre, och 
vidmakthåller på så sätt ångesten och den negativa självbilden. Situationen kan i 
efterhand uppfattas som mer negativ än den verkligen var vilket också leder till 
ytterligare bekräftelser på att personen är socialt inadekvat. 
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Figur 1. Clark och Wells modell för social fobi. 
 
I enighet med Clark och Wells modell som beskriver hur självfokuserad 
uppmärksamhet ingår som en viktig komponent i vidmakthållandet av social fobi har 
flera andra forskare studerat vilken roll denna kan ha för social fobi. I en social 
situation tolkar vi en mängd olika sociala ledtrådar som ger oss information och 
vägledning för vårt eget interagerande med andra människor. En del av denna kognitiva 
process består i självreflekterande tankar som kan handla om vilket emotionellt tillstånd 
vi befinner oss i och hur vårt fysiska tillstånd är för tillfället. Processen, som i 
litteraturen refereras till som självfokuserad uppmärksamhet, kan även innefatta minnen 
av tidigare känslor eller händelser och tillsammans påverkar de individens uppfattning 
om sig själv i nutid (Hofmann, 2000). Självfokuserad uppmärksamhet är inte patologisk 
per se, och studier har visat att kopplingar mellan högre grad av självfokuserad 
uppmärksamhet och högre grad av ångest finns hos både patienter med social fobi och 
hos friska kontrollgrupper (Spurr & Stopa, 2002; Woody & Rodriguez, 2000). Men för 
vissa individer blir den självfokuserade uppmärksamheten överdriven, ihållande och 
rigid och kan då inverka negativt på individens välmående (Ingram, 1990). I och med 
uppmärksamhetsskiftet, från ett fokus utåt mot människorna omkring till ett fokus inåt 
på sig själva, konstruerar individer med social fobi en mental representation av hur de 
framstår för andra människor. Dessa mentala representationer, eller bilder, ses ur ett 
”observatörs perspektiv”, som om individen ser sig själv ur en annan människas 
synvinkel. Bilderna är ofta negativa och förvrängda och leder till en ökning av negativa 
tankar och säkerhetsbeteenden (Spurr & Stopa, 2003). Studier har också visat att 
individer med social fobi tolkar tvetydiga händelser (händelser som kan uppfattas som 
antingen positiva eller negativa) på ett negativt sätt (Stopa & Clark, 2000), att de skattar 
sina egna prestationer som sämre än andras (Rapee & Abbot, 2006; Stopa & Clark, 
1993) och att de upplever omgivningen som kritisk till sin natur (Leary, Kowalski & 
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Cambell, 1988). Sammantaget ökar de negativa perceptionerna av och om självet 
antagandet om negativ granskning från omgivningen och därmed ökar också ångesten.  
 
Psykologisk behandling 
Det finns ett antal olika behandlingsmetoder, såväl psykologiska som 
läkemedelsbaserade, med god effekt för social fobi. En av de psykologiska 
behandlingsmetoder som är mycket väldokumenterad och som ofta används som 
förstahandsval vid psykologisk behandling av social fobi är kognitiv beteendeterapi 
(Heimberg & Juster, 1995). Komponenterna i denna typ av behandling baseras på 
principer från kognitiva förklaringsmodeller för social fobi och adresserar de processer 
som bidrar till att problematiken vidmakthålls enligt Clark och Wells modell. Målet 
med behandlingen är att minska ångest och möjliggöra förbättringar i det personliga 
fungerandet i sociala situationer. Detta åstadkoms genom att modifiera 
säkerhetsbeteenden och uppmärksamhetsfokus samt negativa antaganden avseende 
föreställningar om sociala hot och personlig sårbarhet (Clark & Beck, 2010).  
 
Emotions- och affektteori  
Forskning inom affekt- och emotionsområdet är och har varit förenad med en stor 
begreppsförvirring (Izard, Wehmer, Livsey & Jennings, 1965; Nathanson, 1992). I 
aktuell litteratur inom emotionsforskning finns författare som skiljer ut affekt, känsla 
och emotion i sin forskning medan andra använder begreppet emotion även då det är en 
känsla eller en affekt som avses. Det har dock föreslagits att känsla (eng. feeling) 
innebär att individen är medveten om att en affekt har aktiverats, den varar tillräckligt 
länge för att kunna benämnas och beskrivas. Där affekten står för den biologiska delen 
står känslan för den psykologiska. Medvetenhet innebär en möjlighet att använda den 
information som affekten kommunicerar. Emotioner är ytterligare mer komplexa än 
känslor. De minnen, erfarenheter, 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 en form av högre kognitiv aktivitet är involverad. Där affekt står för biologi står 
emotion för biografi.  Erfarenheter under uppväxten lagras i vårt minne och varje 
individs unika livshistoria skapar emotioner som är individuella och en del av 
individens personlighet. Som vuxen kan man t ex känna sig förlägen i en situation 
vilken liknar en situation man kände sig förlägen i som barn. En emotion varar ofta 
ganska länge, så länge som vi fortsätter att hitta minnen som fortsätter att trigga den 
aktuella affekten (Nathanson, 1992).  
 
En av de flitigast refererade teorierna om affekter och emotioner är Tomkins 
affektteori. Enligt denna är utgångspunkten att vi alla föds med en uppsättning 
biologiskt grundade basaffekter som fungerar som vårt primära motivationssystem. 
Affekterna kan fungera både oberoende och beroende av, och i samverkan med andra 
system. Affekt är den strikt biologiska aspekten av en känsla eller emotion och är 
identisk hos alla människor. Varje affektprogram innehåller en kroppslig upplevelse, en 
handlingspotential samt yttre kommunikation i form av kroppsspråk och ansiktsuttryck, 
och varar mellan några hundradels- till ett par sekunder. De kännetecknas av att de är 
omedelbara, generella och abstrakta, liksom att de smittar (Nathanson, 1992). 
Affekterna är påträngande och svåra att kontrollera och dess förlopp sker per automatik. 
Olika stimuli triggar specifika, genetiskt determinerade mönster som utlöser en specifik 
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affekt och ett förutbestämt mönster av biologiska händelser aktiveras. (Nathanson, 
1992; Tomkins, 1991). Affekterna påverkar vår kognition och vårt beteende likväl som 
kognitionen och beteendet påverkar affekterna (Izard et al., 1965; Tomkins, 1963, 
1991). Affektsystemet består av nio subsystem i form av medfödda grundaffekter. 
Dessa indelas i tre kategorier beroende på om affekten är aktiverande eller hämmande i 
närvaro av stimuli. Två affekter är i grunden positiva (välbehag/extas och intresse/iver), 
en neutral (förvåning/häpnad) och sex är i huvudsak negativa (ilska/raseri, 
rädsla/skräck, ledsnad/förtvivlan, avsmak, avsky och skam/förödmjukelse). Varje affekt 
beskrivs från sin mildaste till sin intensivaste form.  
 
Evolutionen har format de olika subsystemen för att öka vissa överlevnadsfrämjande 
handlingar. Affektsystemet är motorn som driver oss, det primära motivationssystemet 
som är nödvändigt både för vår biologiska överlevnad och för vårt sociala liv. Affekten 
medvetandegörs och ger signaler om hur individen ska handla genom att förstärka de 
stimuli som triggat den, den gör bra saker bättre och dåliga saker sämre i syfte att 
motivera individen till lämplig handling i situationen. Affektsystemet bidrar alltså till 
att vi uppmärksammar våra grundläggande behov och förstärker betydelsen av det 
behov det kopplas till. En egenskap hos affektsystemet är att det är generellt, vilket 
innebär att en affekt kan kopplas till i stort sett vad som helst, t ex ett behov, ett minne 
eller en annan affekt. Affekter interagerar med andra mekanismer såsom kognition, 
perception, minne och sensomotoriska funktioner, och påverkar vår 
personlighetsutveckling (Nathanson, 1992; Tomkins, 1963, 1991). De olika affekterna 
är på specifika sätt kopplade till nervsystemet, och 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 & Risholm-Mothander, 2002). Tydligast är de olika affektuttrycken i våra 
ansikten som är medfödda och universella, exempelvis ilska som kännetecknas av 
hopknipna, rynkade ögon, knutna nävar och ansiktsrodnad. Under en människas liv 
triggas affekter ständigt i olika sammanhang men de flesta passerar utan att nå vår 
uppmärksamhet och endast ett fåtal leder till emotionell erfarenhet (Nathanson, 1992; 
Tomkins, 1963). 
 
Tomkins såg affekten skam som den inbyggda dämpningsmekanismen för positiva 
affekter, och att den därmed förutsätter samtidig närvaro av andra affekter.  Skammens 
fysiologiska kännetecken är sänkt blick, bortvänt huvud, rodnad och svaghet i benen 
(Nathanson, 1992; Tomkins, 1963). Skam/förödmjukelse avbryter omedelbart alla 
positiva affekter (Havnesköld & Risholm-Mothander, 2002; Tomkins, 1963) och 
hindrar eller förändrar en positiv upplevelse av glädje, intresse och närmande 
(Nathanson, 1992). Skammens inneboende kraft eller funktion är en smärtsam 
mekanism som drar tillbaka individen från det som först väckte individens intresse eller 
glädje. Den efterföljande handlingstendensen för affekten skam är att gömma sig eller 
fly. Skammen hindrar oss från att utsätta oss för alltför stora risker, genom att den får 
oss att stanna upp och hindrar våra positiva affekter från att sätta oss i fara (Havnesköld 
& Risholm-Mothander, 2002). Den har också ett betydande socialt överlevnadsvärde, 
den hjälper oss att återupprätta banden i viktiga relationer och att reglera bland annat 
avstånd och känslomässig intensitet i mötet med andra människor. Evolutionärt har 
skammen haft en blidkande form, man ger upp, aggressionen reduceras och man 
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överlever i bästa fall. Eftersom ilska kan leda till aggression, konflikt och utfrysning, 
säkerställer skammen vårt primära behov av gemenskap. Det finns således en 
evolutionsteoretisk social komponent i skam som också skyddar individen från ilska 
(Nathanson, 1992; Tomkins, 1963). 
 
Skam och skuld 
Skam och skuld är två nära relaterade emotioner som ofta används omväxlande i vårt 
dagliga språk. Båda emotionerna ses som responser på överträdelser, misslyckanden 
eller fel som begåtts eller är på väg att begås. Skam och skuld benämns ofta som 
självmedvetna emotioner, och det finns vissa distinkta egenskaper hos självmedvetna 
emotioner som skiljer dem från de basala emotionerna som t ex rädsla, avsky och glädje 
(Tracey & Robins, 2007). Även om affekten skam är en av de medfödda affekterna som 
Tomkins tar upp i sin affektteori är det inte den som avses vid användandet av 
begreppet självmedvetna emotioner. De självmedvetna emotionerna antas vara mer 
kognitivt komplexa och kräver förmågan att forma stabila självrepresentationer och att 
vara medvetet självreflekterande, vilket i sin tur betyder att de utvecklas senare under 
barndomen än de basala emotionerna. Lewis (2007) menar att det är först vid tre års 
ålder som barnet har den kognitiva färdigheten att värdera sitt eget beteende och 
jämföra det med moraliska värderingar, regler och mål och följaktligen är det först då 
ett barn kan erfara dessa emotioner. 
 
Skam och skuld fyller viktiga funktioner för oss människor på det intrapersonella och 
interpersonella planet. Våra erfarenheter av skam och skuld hjälper oss att belysa våra 
värderingar och viktiga personliga mål och erfarenheter av emotioner kan guida oss i 
vårt beteende och påverka vår motivation och vår reglering av tankar, känslor och 
handlingar (Lindsay-Hartz, 1984). De flesta av oss upplever både skam och skuld i våra 
liv, men vad som utlöser skammen och skulden är olika för olika individer. Det finns 
inga universella händelser eller handlingar som alltid utlöser skam och/eller skuld. 
Istället verkar det vara så att det som utlöser emotionerna beror på hur en individ 
subjektivt tolkar en händelse, snarare än den objektiva karaktären av överträdelsen eller 
situationen (Tangney & Dearing, 2002; Woien, Ernst, Patock-Peckham & Nagoshi, 
2003).  
 
Även om skam och skuld ofta anges som beskrivning för ett och samma emotionella 
tillstånd har senare tidens teori och forskning funnit distinkta skillnader dem emellan 
och man har systematiskt börjat undersöka karaktären och de konsekvenser som de 
båda emotionerna för med sig (Fontaine, Luyten, De Boeck & Corveleyn, 2001; Giner-
Sorolla, Piazza & Espinosa, 2011; Harder & Zalma, 1990; Hoblizelle, 1987; Luyten, 
Fontaine & Corveleyn, 2002; Tangney, 1991, 1996; Woien et al., 2003). En 
konceptualisering som kommit att bli dominerande inom området är Lewis (1971) 
distinktion mellan skam och skuld. Enligt Lewis ligger den huvudsakliga skillnaden 
mellan skam och skuld i den roll som jaget har i dessa erfarenheter. När det gäller skam 
så är det jaget som är fokus för värdering till skillnad från skuld då det är en specifik 
handling som är fokus för värdering. Skam konceptualiseras därmed som en emotion 
där det globala självet (en stabil egenskap som innefattar en persons generella värdering 
av sig själv), blir akut medvetet om dess brister och dess ovärdiga själv (Tangney & 
Dearing, 2002). När en person som upplever skam fäster en negativ bedömning till 



9 

jaget, som exempelvis ”Jag är en dålig person” upplevs skam därmed som någonting 
mycket smärtsamt, och till viss del hotfullt. En erfarenhet av skam kan få oss att känna 
oss små, hjälplösa, värdelösa och medföra känslan av att vara exponerade, vilket i sin 
tur triggar individens känsla av att vilja gömma sig eller dra sig undan från situationen 
(Lewis, 1971). Vid upplevelse av skuld å andra sidan, så är distinktionen mellan jaget 
och handlingen tydlig. Även om skuld har konceptualiserats som en obehaglig och 
ångerfull känsla associerad med insikten att man har överträtt eller är kapabel att 
överträda en sin moraliska standard (Jones & Kugler, 1993) så har skuld inte enbart 
negativa kvalitéer.  Eftersom vår främsta oro gäller ett specifikt beteende, som kan vara 
skilt från jaget, så blir upplevelsen vanligen mindre smärtsam och förödande och 
påverkar inte ens grundläggande identitet eller självbild på samma sätt som en 
erfarenhet av skam kan göra. Skuld innefattar en känsla av ånger över handlingen man 
gjort fel, och grubblandet över den felaktiga handlingen leder ofta till bekännelser, 
ursäkter och gottgörande handlingar (Woien et al., 2003). Det kan alltså uppfattas som 
lättare att gottgöra en enskild orätt handling som man begått vid en skulderfarenhet, än 
att ändra sin hela sitt jag - som följd av att det är själva jaget som ju är den orsaken till 
överträdelsen, vid en skamfylld erfarenhet. 
 
Självmedvetna emotioner kan ses som antingen tillstånd eller egenskaper. Skam och 
skuld är emotionerna, de känslomässiga tillstånden, och de motsvarande egenskaperna 
eller dispositionerna är skambenägenhet och skuldbenägenhet (Strömsten, Henningson, 
Holm & Sundbom, 2009; Tangney & Dearing, 2002). Det finns en mängd forskning på 
att individuella skillnader i benägenheten till skam och skuld existerar (Hoblitzelle, 
1987; Lewis, 1971; Tangney, 1990). Hur dessa skillnader uppstår är oklart, men 
faktorer som bidrar kan vara tidigt temperament, föräldrastilar, andra 
socialiseringsfaktorer och kulturell omgivning. Man har även funnit vissa 
könsskillnader, där kvinnor rapporterar högre nivåer av skuld och skam än män (Woien 
et al., 2003). 
 
Att mäta skam och skuld 
Metodologiskt är skam och skuld svåra fenomen att mäta. Dels är de inre fenomen som 
inte sällan är svåra om inte omöjliga att observera direkt och dels är det många som inte 
har en klar uppfattning om vad skillnaden är mellan skam och skuld vilket innebär 
svårigheter vid bedömningen av skam och skuld (Tangney & Dearing, 2002; Tracey & 
Robins, 2007). Mått på skam och skuld kan delas in i två kategorier, de som mäter 
känslor av skam och skuld i stunden, och de som mäter emotionella egenskaper eller 
predispositioner. I föreliggande studie är det de predisponerade egenskaperna av skam 
och skuld som varit föremål för undersökning. Det underliggande antagandet gällande 
de predisponibla måtten är att det finns individuella skillnader i benägenhet att uppleva 
skam och/eller skuld över en rad olika situationer. Vissa individer har en tendens att 
uppleva skam (istället för någon annan emotion) som respons på misslyckanden eller 
överträdelser, då används begreppet skambenägenhet. Andra är mer benägna att 
uppleva skuld och de benämns då som skuldbenägna (Tangney, 1996; Tangney & 
Dearing, 2002). Det finns ett antal självrapporteringsinstrument som mäter emotionerna 
skam och skuld, här nedan följer en beskrivning av de vanligast förekommande, vi tar 
även upp dess för- och nackdelar enligt aktuell klinisk litteratur. 
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Ett sätt att mäta karaktärsdrag eller predispositioner för skam och skuld är genom att 
använda sig av listor med adjektiv, så kallade ”Global adjective checklists”. 
Undersökningsdeltagaren får en lista med adjektiv presenterad för sig, med ord som 
förknippas med skam. Exempel på adjektiv för skam kan till exempel vara: ”genans”, 
”känner mig löjlig”, ”känner mig barnslig och förlägen inför andra”. Exempel för skuld 
kan vara: ”intensiv skuld”, ”ånger och oro för att såra andra”. Deltagarna får sedan 
skatta frekvensen av hur ofta de känner dessa känslor. En av de globala adjektiv-check-
listorna som nämns ofta är Harder Personal Feelings Questionnaire-2 (PFQ-2) (Harder 
& Zalma, 1990). Det som framhålls med PFQ-2 är dess höga face validity och dess fullt 
acceptabla interna konsistens (Rüsch et al., 2007). Men PFQ-2 har också kritiserats av 
flera orsaker. En av anledningarna är att mätsättet kräver att försökspersonen kan skilja 
på skam och skuld för att förstå skalornas innehåll (Rüsch et al., 2007), och studier har 
visat att många har svårt att förklara skillnaden på skuld och skam i ett abstrakt 
sammanhang (Lindsay-Hartz, 1984). För det andra menar vissa kritiker att själva 
uppgiften – att göra globala skattningar om självet – i sig självt är en skaminducerande 
situation, vilket kan göra att respondenterna blir defensiva och till en viss grad förnekar 
känslor av skam och skuld (Tangney, 1996). En tredje orsak till kritik handlar om att 
det är mycket svårt att göra uttalanden om sig själv utan ett situationsanpassat 
sammanhang, speciellt när det gäller skuld då denna vanligtvis kopplas ihop med ett 
beteende i en specifik situation (Tangney & Dearing, 2002). Vidare så har PFQ-2 
ifrågasatts på grund av den höga korrelationen som finns mellan skuld och skam i 
skalan (Ferguson & Crowley, 1997) vilket skulle kunna peka på att det egentligen inte 
är två olika faktorer man mäter, utan en och samma. 
 
Ett annat sätt att mäta benägenhet för skuld och skam är genom scenariobaserade mått 
som the Test of Self-Consious Affect (TOSCA: Tangney, Wagner och Gramzow, 
1989). Instrumentet mäter benägenhet till skam, skuld, externalisering, likgiltighet och 
stolthet. I formuläret beskrivs ett antal vardagliga situationer där någonting går snett. 
För varje situation finns sedan ett antal möjliga reaktioner som skulle kunna uppkomma 
på grund av händelsen. Respondenten får skatta hur sannolikt det är att de skulle 
reagera på vart och ett av de olika sätten. Exempel på ett scenario är: ”Du gör ett 
misstag på arbetet och får reda på att en medarbetare fått skulden för felet”. Därefter 
följer ett antal reaktioner: ”Du skulle tänka att dina chefer inte gillar dig” 
(externalisering) eller ”Du skulle tänka: ’Livet är inte rättvist’” (likgiltighet) eller ”Du 
skulle hålla tyst och undvika medarbetaren” (skam) samt ” Du skulle känna dig olycklig 
och ivrig att rätta till situationen” (skuld). Fördelar som framhålls med 
scenariobaserade mått är att de i mindre grad är beroende av försökspersonens verbala 
förmåga på grund av att man inte behöver kunna skilja på skam och skuld i det 
abstrakta. I och med att orden skam och skuld inte nämns explicit i formuläret kan detta 
minska risken för att respondenten undviker att rapportera skam och skuld. Kritiken 
mot de scenariobaserade måtten har främst gällt dess lägre interna konsistens jämfört 
med ”Global adjective checklists” (Giner-Sorolla et al., 2011; Rüsch et al., 2007). En 
annan kritik handlar om det faktum att de olika scenarierna ofta refererar till situationer 
som bara friska personer möter, till exempel situationer på arbetet eller sociala 
situationer i umgänge med vänner. Detta kan enligt kritikerna göra det svårare för dem 
med olika psykiska funktionsnedsättningar, då de kan ha svårt att relatera till och tänka 
sig in i dessa situationer.  
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Andra instrument som används frekvent i forskningen om skam är Internalized Shame 
Scale (ISS) (Cook, 1987) och i denna presenteras en lista med påståenden för 
respondenten som därefter ska ange enligt en likertskala, hur ofta som känslan eller 
upplevelsen som beskrivits upplevs. Exempel på påståenden är: ”Jag ser mig själv som 
väldigt liten och otillräcklig” och ”Ibland känner jag mig så exponerad att jag önskar att 
marken under mig öppnades och svalde mig”. När det gäller skuld så anges Guilt 
Inventory (GI) (Kugler & Jones, 1992) som ett av de mest använda inom området. 
Instrumentet mäter både aktuella och generella tendenser till att uppleva maladaptiva 
former av skuld och ånger och instrumentet används främst i klinisk forskning och 
personlighetsforskning (Robins, Noftle & Tracy, 2007). Även i detta mätinstrument 
presenteras en rad påståenden för respondenten som ombeds skatta om han eller hon 
håller med i det som beskrivs eller inte. Exempel på påståenden är: ”Ofta hatar jag mig 
själv för någonting jag gjort” och ”Om jag kunde leva mitt liv igen, skulle det vara 
många saker jag skulle göra annorlunda”. 
 
Skam och skuld och psykopatologi  
Under senare decennier har forskningen kring skam, skuld och kopplingen till 
psykopatologi blivit allt mer omfattande och forskare har kopplat dessa emotioner till 
en rad olika psykopatologiska tillstånd som depression, ångestsjukdomar, borderline 
personlighetsstörning och tvångssyndrom (Averill, Diefenbach, Stanley & Lusby, 2002; 
Cambell & Elison, 2005; Covert, Tangney, Maddux & Heleno, 2003; Fergus, 
Valentiner & McGrath, 2010; Ghatavi, Nicolson, MacDonald, Osher & Levitt, 2002; 
Harder, Cutler & Rockart, 1992; Harder & Zalma, 1990; Hoblizelle, 1987; Kugler & 
Jones, 1992; Lewis, 1971; Lutwak & Ferrari, 1997; Morrison, 1987; Tangney, 1991, 
1996; Tangney & Dearing, 2002; Woien et al., 2003). Aktuell litteratur inom området 
tyder på att det finns två falanger inom forskningen när det gäller skam, skuld och dess 
relation till psykopatologi. Den ena sidan menar att skam är starkare relaterat till 
psykiska symtom, medan andra menar att skuld mer än skam är kopplat till alla former 
av psykopatologi. 
 
De flesta forskare inom området verkar dock överens om att skam har en koppling till 
olika psykiska besvär om än i olika grad. Det finns ett antal studier har visat på en 
tydlig koppling mellan skambenägenhet och psykiska symtom för depression och olika 
ångeststörningar, som generaliserat ångestsyndrom och social fobi. Skambenägenhet 
har även visats korrelera med ilska, låg självkänsla, hög stress och somatisering (Fergus 
et al., 2010; Fontaine et al., 2001; Lutwak & Ferrari, 1997; Tangney, Wagner, Fletcher 
& Gramzow, 1992; Woien et al., 2003). Forskare har spekulerat i vad det är som gör att 
skam konsekvent har länkats till psykopatologi, och en del av förklaringen kan vara den 
skambenägna individens maladaptiva sätt att hantera skam som i förlängningen blir 
dysfunktionell för henne. På grund av att skam innefattar ett intensivt självfokus riktas 
individens uppmärksamhet mot inre smärtsamma processer med exempelvis känslor av 
hjälplöshet, maktlöshet och tankar om att ”försvinna ” eller ”vilja sjunka genom 
golvet”. Därvid är det sannolikt att en person som befinner sig mitt i en skamupplevelse 
har svårigheter att i stunden få fram effektiva lösningar i en problemsituation. 
Forskning har också visat att när en skambenägen individ befinner sig i en situation 
som innefattar interpersonella problem tvivlar individen på sin förmåga att 
implementera egengenererade lösningar i situationen. Skambenägenhet är också 
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associerat med en sämre kvalité på egna lösningar och tvivel på att de kommer att leda 
till en önskad utgång (Covert et al., 2003; Tangney & Dearing, 2002; Woien et al., 
2003). Att dra sig tillbaka och undvika en skaminducerande situation kan fungera som 
en kortsiktig strategi som effektivt minskar obehagskänslorna för individen. I ett längre 
perspektiv kan det dock vara destruktivt att använda sig av dessa strategier för att 
hantera känslor av skam, och i förlängningen kan det försämra individens 
interpersonella relationer och påverka individens tro på sin förmåga att hantera 
kommande skaminducerande situationer (Covert et al., 2003). Ett annat sätt att hantera 
en skaminducerande situation kan vara att svara med ilska och lägga skulden på andra 
människor eller andra omständigheter. Inte heller denna strategi kommer dock att 
främja individens relationer med andra och studier har också visat detta sätt att hantera 
en skaminducerande situation är associerat med psykopati. (Campbell & Elison, 2005; 
Tangney, Wagner & Gramzow, 1992). 
 
När det gäller skuld så ser bilden lite annorlunda ut, här finns forskare som visat att 
skuld inte kunnat kopplas till några former av psykopatologi eller att kopplingen är 
svag, och så finns andra som visat att skuld har en stark koppling till alla former av 
psykopatologi och att denna koppling är starkare än den för skam och psykopatologi. 
Skillnaderna kan bero på hur man valt att konceptualisera och mäta skuld. Vissa 
forskare menar att skuld är en maladaptiv emotion som bidrar till olika psykiska 
symtom och pekar på de kroniska destruktiva och grubblande delarna av skulden. Skuld 
har också sedan länge haft en plats i psykopatologin och finns till exempel med i 
symtombeskrivningen i kriterierna för egentlig depression i DSM-IV (American 
psychiatric association, 1994). De tydligaste sambanden har visats just mellan skuld 
och depression men skuld har också visat tydliga kopplingar till ångest, fobisk ångest 
och tvångssyndrom. Samband har även visats mellan skuldbenägenhet och somatisering 
samt med interpersonella faktorer som ensamhet och blyghet (Averill et al., 2002; 
Ferguson & Crowley, 1997; Ghatavi et al., 2002; Harder et al., 1992; Harder & Zalma, 
1990; Jones & Kugler, 1993).  
 
Andra forskare menar att skuld främst ska ses som en adaptiv emotion och pekar på 
studier där resultaten visat att skuld som kontrollerats för skam (dvs. man har rensat 
bort de delar som egentligen är skam i skulden) är orelaterad till faktorer som ilska och 
självkänsla och att skuldbenägenhet också är orelaterad eller bara svagt kopplad till 
psykopatologi som ångeststörningar, depression och tvångssyndrom (Fergus et al., 
2010; Tangney & Dearing, 2002; Tangney et al., 1992). En av förklaringarna till att 
skuld inte kunnat kopplas till symtom på psykopatologi i dessa studier kan vara att det i 
skulden finns ett antal adaptiva kvalitéer som innebär att när en individ känner skuld för 
ett beteende så motiverar skulden individen till gottgörande handlingar. Studier pekar 
mot att skuldbenägna individer är mer benägna att acceptera ansvar för negativa 
interpersonella händelser och tillsammans med deras tendenser att ägna sig åt 
gottgörande handlingar kan de på så sätt reparera den skada som beteendet orsakat, 
vilket främjar interpersonella relationer och i längden ger positiva effekter på empati 
och kärlek (Fontaine et al., 2001; Tangney & Dearing, 2002; Woien et al., 2003).  
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Skam skuld och social fobi 
Forskning där man explicit undersöker kopplingen mellan social fobi och skam 
och/eller skuld är sparsam. Ofta undersöks endast det faktum att en koppling mellan 
emotionerna skam, skuld och olika psykiatriska syndrom existerar, men inte om den 
kopplingen skulle vara speciellt stark för social fobi jämfört med andra psykiska 
syndrom. Studierna innefattar oftast inte kliniska populationer och de resultat som 
framkommit får därför tolkas med försiktighet. Resultaten pekar dock mot att både 
skam och skuld tenderar att vara kopplat till social ångest/social fobi men att 
kopplingen är något starkare för skam än för skuld (Fergus et al., 2010; Tagney & 
Dearing, 2002). I en studie med avsikt att undersöka om egenskapen skuld kunde skilja 
ut antropofobiska tendenser (skygghet för människor) från social ångest visades 
kopplingar mellan skuld och antropofobiska tendenser liksom mellan skuld och social 
ångest, men korrelationen mellan skuld och antropofobiska tendenser var starkare 
(Ohnishi, 2008). De studier som specifikt undersökt kopplingen mellan skam och social 
ångest/social fobi har funnit signifikanta positiva korrelationer mellan skam och social 
fobi/social ångest (Lutwak & Ferrari, 1997; Schurman, 2001). I en longitudinell studie 
fann Li, Quian & Ma (2005) att minskningar i skambenägenhet korrelerade med 
minskningar i social fobi. Även Fergus och kollegor (2010) visade i en studie som 
innefattade en klinisk population med ångestsjukdomar, att förändringar i 
skambenägenhet korrelerade med förändringar i social fobi. I avhandlingen ”The role 
of shame in social anxiety” (Hyde, 2003) undersöktes hypotesen att skam har en unik 
roll vid social ångest och att skam faktiskt är centralt för social ångest/social fobi. 
Resultaten visade att skam har en positiv korrelation med mått på generell ångest och 
med social fobi, men korrelationen mellan skam och social fobi var signifikant högre än 
korrelationen mellan skam och generell ångest, vilket pekar mot att skam har förmågan 
att skilja ut social fobi från generell ångest. Hyde lägger i sin rapport fram en teori 
gällande kopplingen mellan social fobi och skam. Han menar att emotionen skam 
motiverar till en rad av skyddande responser med den efterföljande handlingsresponsen 
att gömma sig eller fly, och att detta passar väl in på den undvikande stil som 
karaktäriserar social fobi. Social ångest och social fobi skulle då fungera som skydd 
mot den smärtsamma emotionen skam.  
 
Sammanfattningsvis finns en omfattande empiri som kopplar skam och skuld till en rad 
olika psykopatologiska tillstånd. De olika resultaten som har debatterats i forskningen 
gällande framför allt skuld och dess koppling till psykopatologi kan hänvisas till att de 
bakomliggande teorierna om skuld skiljer sig. Beroende på vilket synsätt som ligger 
bakom uppbyggnaden av mätinstrumenten, det vill säga om skuld ska konceptualiseras 
som en adaptiv eller en maladaptiv emotion, så kommer slutsatserna som kan dras av 
resultaten divergera i olika grad. Med TOSCA som bedömningsinstrument 
framkommer en stark koppling mellan skam, men inte skuld och psykopatologi, medan 
undersökningar baserade på PFQ-2 och Guilt Inventory pekar mot att kopplingen är 
starkare för skuld än för skam och psykopatologi (Ferguson & Crowley, 1997; Harder 
et al., 1992; Kugler & Jones, 1992; Tangney & Dearing, 2002). 
 
Implikationer för studien och tidigare forskning 
Genom att studera emotionerna skam och skuld och deras koppling till social fobi kan 
vi få en bättre förståelse för hur faktorerna interagerar och påverkar individen med 
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social fobi. Med en djupare förståelse kan vi kanske också bättre hjälpa denna grupp av 
patienter med förbättrade terapeutiska tekniker som på ett direkt sätt adresserar de 
emotioner som är relevanta för syndromet. I den tidigare nämnda studien av Fergus och 
kollegor (2010) undersöktes kopplingen mellan förändringar i skam- och 
skuldbenägenhet och förändringar i symtom för symtom på ångestsjukdomar hos 
öppenvårdspatienter som genomgick individuell KBT-behandling. Resultaten visade ett 
signifikant positivt samband mellan förändringar i skambenägenhet och förändringar i 
symtom för tvångssyndrom, social ångeststörning samt generaliserat ångestsyndrom, 
där större förändringar i symtom var kopplade till större förändringar i 
skambenägenhet.  
 
Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka om individer med social fobi är mer skam- 
och skuldbenägna än en kontrollgrupp, och om denna skam- och skuldbenägenheten 
förändras hos patienter med social fobi som fått behandling med KBT.  
  
Frågeställningar 
 

1. Skiljer sig skam- och skuldbenägenheten hos patienter med social fobi innan 
behandling jämfört med en kontrollgrupp? 

2. Har psykologisk behandling med KBT någon effekt på skam- och 
skuldbenägenheten hos patienter med social fobi? 

3. Om behandling med KBT har en effekt på skam- och skuldbenägenheten, skiljer 
sig då denna effekt beroende på om behandlingen skett med individuell KBT 
terapi kontra gruppbehandling med KBT? 
 

Hypoteser 
Mot bakgrund av de teorier som framlagts ovan så antogs att den kliniska gruppen 
skulle ha en högre grad av skambenägenhet än kontrollgruppen, men ingen skillnad 
skulle visas i graden av skuldbenägenhet mellan grupperna.  Gällande förändringar i 
skam- och skuldbenägenhet efter genomgången behandling med KBT predicerades att 
skambenägenheten för gruppen som fick individuell behandling skulle minska, men att 
ingen skillnad i skuldbenägenhet skulle visas. För gruppen som behandlades med IGCT 
gjordes ingen prediktion om förändringar i skam- eller skuldbenägenhet, då tidigare 
forskning saknas. 

 
Metod 

 
Deltagare 
I denna studie ingår en grupp med diagnostiserad social fobi samt en kontrollgrupp med 
psykologistudenter. 
 
Undersökningsgrupp 
Den kliniska gruppen har hämtats från en studie (Mörtberg, Clark, Sundin & Åberg 
Wistedt, 2007) i vilken man jämförde kognitiv gruppterapi (IGCT) och individuell 
kognitiv terapi (ICT) med sedvanlig psykiatrisk behandling (läkemedel) för patienter 
med social fobi. Deltagarna inkluderades om de uppfyllde följande kriterier: i) hade en 
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tidigare social fobi diagnos enligt DSM-IV; ii) var 18-65 år, och var utan iii) pågående 
depressiv episod, bipolär sjukdom, stressjukdom, beroende eller psykoser; iv) pågående 
psykiatrisk medicin; eller v) pågående psykoterapeutisk behandling.  
 
Totalt 100 patienter uppfyllde kriterierna i-v och randomiserades till de tre olika 
behandlingsalternativen. ICT-gruppen behandling bestod av upp till 16 
behandlingssessioner under 4 månader vilket följdes av en boostersession vid 8 och 12 
månader. I behandlingen för IGCT-gruppen ingick 16 förlängda behandlingssessioner 
under en 3-veckors period, följt av en boostersession vid 4, 8 och 12 månader.  
 
Den individuella behandlingen baserades på Clark och Wells (1995) modell som 
beskrivits ovan. De huvudsakliga stegen i behandlingen var att ta fram en 
individualiserad version av modellen, där patientens egna tankar, bilder, ångestsymtom, 
säkerhetsbeteenden och strategier för uppmärksamhet togs i beaktning. Viktiga 
säkerhetsbeteenden identifierades och dessa spelades sedan upp av patienten med och 
utan säkerhetsbeteenden för att påvisa deras negativa effekter. För att modifiera 
förvrängda självbilder användes video-feedback. Upprepade rollspel utfördes, 
bestående av övningar i att skifta uppmärksamhetsfokus för att på så sätt visa på de 
negativa effekterna av självfokusering samt förbättra patientens förmåga att fokusera 
utåt. Utöver detta fick patienterna utföra beteendeexperiment både under sessionerna 
och på egen hand som hemuppgifter. Problematiskt negativt tankeprocessande före och 
efter en händelse identifierades och modifierades, likaså identifierades patientens 
dysfunktionella antaganden och dessa modifierades genom kognitiva 
omstruktureringstekniker och beteendeexperiment De första två behandlingssessionerna 
pågick 90 minuter och de efterföljande sessionerna pågick i 60 minuter. 
 
Den intensiva kognitiva gruppterapin (IGCT) var en manualbaserad behandling där 
procedurerna i ICT anpassades för administrering i grupp. Behandlingen innehöll även 
psykoedukation samt träning i tillämpad avslappning. Varje behandlingsgrupp bestod 
av sex till sju patienter och leddes av två terapeuter. Under vecka ett och tre närvarade 
patienterna vanligtvis på en tretimmars morgonsession, följt av lunch och därefter en 
tvåtimmars eftermiddagssession. Under vecka två gjorde patienterna sina hemuppgifter 
i sin normala hemmiljö och kom då inte till kliniken. Morgonsessionerna bestod av 
psykoedukation, övningar för att komma fram till en egen version av den kognitiva 
modellen, identifiering av viktiga säkerhetsbeteenden och alternativa beteenden. 
Övningar för att skifta självfokuserad uppmärksamhet tillämpades med kognitiv 
omstrukturering. Varje patient fick tillfälle att diskutera sin version av den kognitiva 
modellen med en behandlare. Tillämpad avslappning gavs av en sjukgymnast. 
Eftermiddags-sessionerna bestod av videoinspelad exponering samt verbal presentation 
inför gruppen. Beteendeexperiment utfördes och patienterna instruerades att utforska 
alternativa beteenden och skifta från självfokusering till att rikta fokus utåt. Alla 
övningar följdes av videofeedback. Hemuppgifter ingick under alla tre veckor för att 
underlätta varje steg i behandlingsprocessen. 
 
Resultaten av behandlingen visade signifikanta och varaktiga förbättringar med alla tre 
behandlingar. ICT var bättre än IGCT och sedvanlig psykiatrisk läkemedelsbehandling 
och för de två senare fanns ingen skillnad i total effektivitet. Behandlingseffekterna för 
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IGCT-gruppen visade medium effektstorlek efter 3-veckor samt 4 månader och stor 
effektstorlek vid 12 månader. För ICT var effektstorlekarna ungefär dubbelt så stora 
som för IGCT. I gruppen som behandlades med läkemedelsbehandling tenderade 
avhoppen att vara högre än i de två andra grupperna, endast 18 av 33 patienter 
fullföljde behandlingen jämfört med 28 av 32 för ICT-gruppen och 26 av 35 för IGCT-
gruppen. Av dessa skäl har föreliggande studie exkluderat gruppen som fick 
läkemedelsbehandling. 
 
Kontrollgrupp 
Undersökningsdeltagarna var studenter som läser på Psykologiska Institutionen vid 
Stockholms Universitet under vårterminen 2012. Totalt medverkade 93 studenter i 
undersökningen, varav 72 inkluderades i studien. 
 
Demografiska data 
 
Tabell 1. Könsfördelning och genomsnittsålder. 

 Män Kvinnor Totalt 

Betingelse n (%) M (SD) n (%) M (SD) 
n (yngst-
äldst) 

M (SD) 

Klinisk grupp 24 (35,8) 32,8 (7,0) 43 (64,2) 33,9 (10,1) 67 (19-55) 33,5 (9,1) 

Kontrollgrupp 14 (19,4) 27,1 (5,2) 58 (80,6) 25,5 (6,6) 72 (19-49) 25,8 (6,3) 

 
Demografiska skillnader mellan grupperna 
Ett χ2 - test visar en signifikant övervikt av kvinnor i både den kliniska gruppen (χ2 (1) 
= 5,39, p = 0,02) och kontrollgruppen(χ2 (1) = 26,89, p < 0,001). Ett χ2 – test med 
variablerna betingelse och kön visar en signifikant skillnad i könsfördelning mellan 
grupperna (χ2 (1) = 4,69, p = 0,037). Andelen kvinnor är större i kontrollgruppen än i 
den kliniska gruppen. Medelålder i den kliniska gruppen är signifikant högre än 
kontrollgruppen, t137 = 5,85, p < 0,001. 
 
The Mini-Social Phobia Inventory (Mini-SPIN) 
The Mini-Social Phobia Inventory (Mini-SPIN) (Connor, Kobak, Churcill, Katzelnick 
& Davidson, 2001) är ett screeninginstrument för social ångeststörning (social fobi) där 
man valt ut tre frågor från Social Phobia Inventory (SPIN: Connor et. al., 2000) som i 
en empirisk studie nått den högsta sensitiviteten och specificiteten för diagnosen sociala 
ångeststörningar (SAD). De tre frågorna är, ”Gör rädsla eller förlägenhet att du 
undviker att göra saker eller att tala med människor”, ”Jag undviker aktiviteter där jag 
riskerar att hamna i centrum för uppmärksamheten” och ”Att bli generad eller se dum 
ut tillhör mina värsta rädslor”. Varje fråga skattas på en 5-gradig skala enligt följande: 0 
= inte alls; 1 = lite grann, 2 = något, 3 = väldigt mycket; 4 = extremt mycket. Med ett 
cut-off värde på 6 poäng ger Mini-SPIN stark sensitivitet och en diagnostisk effektivitet 
med en precision på 90 % för att urskilja individer med eller utan social fobi i 
behandlingssökande grupper samt grupper av listade patienter i en epidemiologisk 
undersökning för generaliserat ångestsyndrom (Connor et al., 2001; Weeks, Spokas & 
Heimberg, 2007). Mini-SPIN har översatts och anpassats för användning i andra 
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kulturer och dess psykometriska egenskaper har studerats i olika kontext och i olika 
grupper (Osório, Crippa & Loureiro, 2010). Det fanns ingen svensk version av Mini-
SPIN varför författarna själva översatte den engelska versionen till svenska, se 
appendix 1. 
 
Test of Self-Conscious Affekt - TOSCA 
Tangney, Wagner och Gramzows (1989) Test of Self-Conscious Affekt (TOSCA första 
versionen; Svensk översättning: Sundbom, Henningson och Holm, 2000) är ett 
scenariobaserat självrapporteringsformulär som mäter benägenhet för Skam och Skuld 
samt även Externalisering, Distansering, Stolthet person och Stolthet handling utifrån 
15 olika scenarion, varav 10 är negativa och 5 positiva. Ett exempel på ett scenario kan 
vara ”Du slår sönder något på arbetet och döljer det”. För varje scenario presenteras 
möjliga reaktioner som innefattar en skuldreaktion (”Du skulle tänka: ’Det här gör mig 
orolig. Jag måste antingen laga det själv eller få någon annan att göra det’) och en 
skamreaktion (”Du skulle tänka på att kanske sluta på jobbet”). För vart och ett av 
scenarierna skattas svaren från 1, ”Inte sannolikt”, till 5, ”Mycket sannolikt”. Den 
sammanlagda poängen för skambenägenhet respektive skuldbenägenhet hamnar mellan 
15 och 75 vilket sedan divideras med antalet items för respektive faktor. Den svenska 
versionen visar på en acceptabel intern konsistens (Cronbach α); α = .75 för skamskalan 
respektive α = .64 för skuldskalan (Strömsten et al., 2009). I en tidigare psykometrisk 
studie (Tangney et al., 1992) för den engelska versionen erhölls en test-retest reabilitet 
på r = .85 för skamskalan och r = .74 för skuldskalan. En motsvarande 
reliabilitetsprövning för den svenska versionen har ännu inte utförts, något som 
Strömsten et al. (2009) rekommenderar i sin psykometriska studie. Den engelska 
versionen har reviderats i två omgångar och finns nu i version 3 (TOSCA-3; Tangney, 
Dearing, Wagner & Gramzow, 2000), medan den svenska översättningen bygger på 
den första versionen (TOSCA; Tangney et al., 1989). I den senaste versionen av den 
engelskspråkiga TOSCA har två scenarion lagts till medan ett har tagits bort jämfört 
med den första versionen, vilket innebär att TOSCA nu innehåller 16 scenarion 
(Tangney & Dearing, 2002). 
 
Procedur 
Data för den kliniska gruppen fanns redan insamlat i samband med en tidigare studie, 
medan kontrollgruppens data samlats in under våren 2012. Mätningarna för den 
kliniska gruppen gjordes före behandling samt ett år efter behandling. De 
självskattningsskalor som använts i denna studie är den svenska versionen av TOSCA 
som administrerats i båda grupperna samt Mini-SPIN som administrerats i 
kontrollgruppen. För denna studie har TOSCA´s underskalor Skam respektive Skuld 
använts medan skalorna Externalisering, Distansering, Stolthet person samt Stolthet 
handling har exkluderats. Deltagarna i kontrollgruppen erbjöds UD-tid för sitt 
deltagande i undersökningen. De informerades också om konfidensialiteten, projektets 
anonyma natur samt frivilligheten i projektet. 
 
Dataanalys  
Samtliga beräkningar har utförts i datorprogrammet SPSS 19.0. Ett oberoende t-test 
användes vid jämförelse mellan grupperna före behandling. För att kontrollera 
skillnader före och efter behandling användes beroende t-test. En alfanivå på 5 % 
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användes vid samtliga signifikansprövningar. Effektstorleken (Cohen’s d) har beräknats 
genom att dividera medelvärdeskillnaden före och efter behandling med den ”poolade” 
standardavvikelsen där d = 0,2 motsvarar en liten effekt, d= 0,5 en måttlig effekt och d= 
0,8 en stor effekt. 

 
Resultat 

 
Bortfall 
I den kliniska gruppen (n = 67) saknas förmätningsdata på TOSCA för 5 respondenter 
för skamskalan respektive 7 för skuldskalan. Vid eftermätningen på TOSCA är 
bortfallet 19 för skamskalan respektive 21 för skuldskalan. Antalet respondenter som 
svarat på både för- och eftermätning är 43 för skam respektive 41 för skuld.  
 
I kontrollgruppen visade 19 respondenter symtom på social fobi enligt Mini-SPIN och 
exkluderades från undersökningen. Två respondenter lämnade ofullständiga svar och 
även dessa togs bort från analysen.  
 
Skam- och skuldbenägenhet  
För att undersöka om skam- respektive skuldbenägenhet skiljer sig åt mellan personer 
med social fobi och friska individer gjordes ett oberoende t-test där resultaten på 
TOSCA´s underskalor Skam och Skuld för den kliniska gruppen (före behandling) 
jämfördes med kontrollgruppens resultat. Resultaten visar ingen signifikant skillnad (p 
= 0,86) mellan grupperna avseende skambenägenhet. Däremot hade den kliniska 
gruppen signifikant lägre skuldbenägenhet än kontrollgruppen (p < 0,001). En 
sammanställning av resultaten redovisas i Tabell 2. 
 
Tabell 2. Uppmätt skam- och skuldbenägenhet redovisad i medelvärden (M), 
standardavvikelser (SD), t-värden och effektmått (Cohens d) för klinisk grupp (före behandling) 
respektive kontrollgrupp.  

 Klinisk grupp  Kontrollgrupp   

TOSCA 
underskala 

n (%) M (SD)  n (%) M (SD) t-värde Cohens d 

Skam 62 (46,3) 45,3 (9,46)  72 (53,7) 45,0 (8,38) 0,18 0,03 

Skuld 60 (45,5) 54,9 (5,97)  72 (54,5) 59,4 (6,12) -4,23*** 0,74 

Not. *** p < 0,001. 
 
En fördjupad analys där resultaten av skuld- och skambenägenhet grupperas på kön 
visar att den enda signifikanta skillnaden är att kvinnor i kontrollgruppen är mer 
skuldbenägna än kvinnor i den kliniska gruppen (p = 0,002). En sammanställning 
redovisas i Tabell 3.  
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Tabell 3. Uppmätt skam- och skuldbenägenhet grupperad på kön, redovisad i medelvärden (M), 
standardavvikelser (SD), t-värden och effektmått (Cohens d) för klinisk grupp (före behandling) 
respektive kontrollgrupp. 

  Klinisk grupp  Kontrollgrupp   

TOSCA 
underskala 

n (%) M (SD)  n (%) M (SD) t-värde Cohens d 

Skam Kvinnor 38 (39,6) 47,5 (7,77)  58 (60,4) 45,4 (8,51) 1,23 0,26 

 Män 24 (63,2) 41,7 (10,88)  14 (36,8) 43,3 (7,91) -0,47 0,16 

Skuld Kvinnor 36 (38,3) 55,9 (6,11)  58 (61,7) 60,0 (5,67) -3,25** 0,70 

 Män 24 (63,2) 53,4 (5,52)  14 (36,8) 57,0 (7,47) -1,71 0,57 

Not. ** p < 0,01. 
 
Könsskillnader 
Då kontrollgruppen i föreliggande undersökning är förhållandevis liten och dessutom 
skev vad gäller könsfördelning gjordes även en fördjupad analys gällande skillnader 
mellan män och kvinnor i gruppen.  
 
Ett t-test för oberoende mätningar visar inga signifikanta skillnader mellan kvinnor och 
män i kontrollgruppen, vare sig för skambenägenhet (p = 0,398) eller skuldbenägenhet 
(p = 0,104), se sammanställd redovisning i Tabell 4. 
 
Tabell 4. Uppmätt skam- och skuldbenägenhet i kontrollgruppen redovisad i medelvärden (M), 
standardavvikelser (SD), t-värden och effektmått (Cohens d) för kvinnor respektive män. 

 Kvinnor  Män   

TOSCA 
underskala 

n (%) M (SD)  n (%) M (SD) t-värde Cohens d 

Skam 58 (80,6) 45,4 (8,51)  14 (19,4) 43,3 (7,91) 0,85 0,26 

Skuld 58 (80,6) 60,0 (5,67)  14 (19,4) 57,0 (7,47) 1,65 0,46 

 
Förändring av skam- och skuldbenägenhet efter psykologisk behandling 
För att mäta den kliniska gruppens skam- och skuldbenägenhet användes TOSCAS 
underskalor för skam och skuld. Mätningarna utfördes före behandling samt ett år efter 
avslutat behandling. För att undersöka huruvida psykologisk behandling haft någon 
påverkan på skam- och skuldbenägenhet jämfördes för- och eftermätningar med ett 
beroende t-test. Resultaten visar en signifikant minskning av skambenägenhet (p = 
0,012) efter behandling medan skuldbenägenheten ökat marginellt men inte signifikant 
(p = 0,429). Resultaten finns sammanställda i Tabell 5. 
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Tabell 5. Uppmätt skam- och skuldbenägenhet för den kliniska gruppen före respektive efter 
behandling redovisad i medelvärden (M), standardavvikelser (SD), t-värden och effektmått 
(Cohens d).  

 Före behandling Efter behandling  

TOSCA underskala M (SD) M (SD) t-värde Cohens d 

Skam (n = 43) 45,0 (10,15) 41,8 (9,97) 2,62* 0,38 

Skuld (n = 41) 55,4 (5,77) 56,2 (7,40) -0,80 0,12 

Not. * p < 0,05. 
 
Med ett beroende t-test jämfördes för- och eftermätningar för att se om det fanns någon 
skillnad i påverkan på skam- och skuldbenägenhet mellan behandlingsbetingelserna 
Gruppbehandling respektive Individuell behandling. Resultatet visar på en signifikant 
minskning av skambenägenhet efter den individuella behandlingen (p = 0,013) medan 
gruppbehandlingen inte gav signifikanta resultat (p = 0,392). Skuldbenägenheten 
förändrades inte signifikant, vare sig för de som genomgått individuell behandling (p = 
0,556) eller de som gått i gruppbehandling (p = 0,613). En sammanställning för 
respektive grupp redovisas i Tabell 6. Figur 1 redovisar grafiskt skambenägenhet för 
respektive behandlingsgrupp före och efter behandling. 
 
 
Tabell 6. Skam- och skuldbenägenhet före och efter gruppbaserad KBT-behandling (IGCT) 
respektive individuell KBT-behandling (ICT), redovisad i medelvärden (M), standardavvikelser 
(SD), t-värden och effektmått (Cohens d). 
 

 Före behandling Efter behandling  

TOSCA 
underskala 

Behandling M (SD) M (SD) t-värde 
Cohens 

d 

Skam IGCT (n = 21) 42,9 (9,93) 41,5 (8,90) 0,88 0,15 

 ICT (n = 22) 47,1 (10,15) 42,0 (11,10) 2,70* 0,48 

      

Skuld IGCT (n = 20) 56,0 (4,84) 56,7 (6,01) -0,51 0,13 

 ICT (n = 21) 54,8 (6,59) 55,7 (8,64) -0,60 0,12 

Not. *** p < 0,05. 
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Figur 1.  Skambenägenhet före och efter KBT-behandling i grupp respektive individuellt. 

 

 
Diskussion 

 
Syftet med föreliggande studie var att undersöka om individer med social fobi är skam- 
och skuldbenägna i högre grad än en frisk kontrollgrupp, samt om skam- och 
skuldbenägenhet förändras hos patienter med social fobi som fått behandling med KBT. 
Vår prediktion var att den kliniska gruppen skulle ha en högre grad av skambenägenhet, 
men inte skulle skilja sig avseende grad av skuldbenägenhet. Vidare predicerades att 
skambenägenheten skulle minska efter genomgången behandling. Resultaten visar 
ingen signifikant skillnad i skambenägenhet mellan den kliniska gruppen och 
kontrollgruppen. För skuldbenägenhet visar resultaten en signifikant högre grad hos 
kontrollgruppen än hos den kliniska gruppen. I enighet med våra antaganden har 
skambenägenheten minskat signifikant efter behandling med KBT, dock endast för 
gruppen som genomgått den individuella behandlingen (ICT). Gällande 
skuldbenägenhet före och efter behandling uppvisades ingen signifikant skillnad för 
vare sig de som behandlats individuellt eller de som genomgått gruppbehandling 
(IGCT). 
 
Vår hypotes om att hitta en högre grad av skambenägenhet hos gruppen med social fobi 
än i den friska kontrollgruppen fick förkastas. Även antagandet om att det inte skulle 
finnas någon skillnad i skuldbenägenhet mellan grupperna fick avfärdas. En fördjupad 
analys visade att skambenägenheten var marginellt högre hos kvinnor samt något lägre 
hos män i den kliniska gruppen jämfört med kontrollgruppen. För skuldbenägenhet 
hade både kvinnor och män lägre värden i den kliniska gruppen, men bara kvinnornas 
skillnad var signifikant. Värt att notera är att resultaten från vår kontrollgrupp inte är 
enhetliga med tidigare forskning på normalpopulation (Woien et al., 2003). Vid en 
jämförelse mellan den aktuella kontrollgruppen och en kontrollgrupp från en tidigare 
svensk studie av Strömsten et al. (2009) där 186 kvinnor (M = 25.7, SD = 8.5) och 175 
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män (M = 25.7, SD = 7.5) testades med TOSCA, framkommer signifikant högre nivåer 
för aktuell kontrollgrupp än kontrollgruppen i den tidigare studien, både gällande 
skambenägenhet (t431 = 4,77, p < 0,0001) och skuldbenägenhet (t431 = 4,71, p < 0,0001).  
 
Den signifikanta övervikten av antalet kvinnor i kontrollgruppen kan ha påverkat 
resultatet och gett ett högre värde än förväntat på skam- och skuldskalan då tidigare 
forskning visat att kvinnor generellt rapporterar högre grad av skam än män (Woien et 
al., 2003; Strömsten et al., 2009). Det var signifikant fler kvinnor än män även i den 
kliniska gruppen, så vid jämförelsen mellan de båda grupperna torde resultatet jämnas 
ut något även om snedfördelningen i kontrollgruppen var signifikant större än den i den 
kliniska gruppen. Också det faktum att medelåldern i kontrollgruppen är lägre än i den 
kliniska gruppen kan ha påverkat resultatet, men tidigare forskning gällande 
ålderskillnader i vuxna populationer och dess samband med skuld och skam, som de 
rapporterats med TOSCA, saknas. Huruvida studenter som läser psykologi skulle vara 
mer skam- och skuldbenägna än normalpopulationen har vi inte hittat någon tidigare 
forskning på. Här hade det varit intressant att studera om det fanns skillnader i skam- 
och skuldbenägenhet mellan de respondenter som gick på psykologprogrammet och 
övriga studenter på psykologiska institutionen som svarat på enkäten. Det var en faktor 
vi inte planerat för och har därför ingen möjlighet att göra jämförelser. En möjlig orsak 
som kan vara värd att diskutera är huruvida de egenskaper man generellt kan tänkas 
förknippa med psykologstudenter - såsom högpresterande (krävs höga betyg för att bli 
antagen), känslonära och empatiska - har någon koppling till benägenhet för skam och 
skuld. Att komma in på psykologprogrammet kräver höga betyg och man kan kanske 
inte utesluta att en möjlig drivkraft bakom höga prestationer kan vara skam och skuld.  
 
På grund av kontrollgruppens skevhet och den påverkan detta kan ha haft på resultaten i 
föreliggande studie, jämförs den kliniska gruppens skattningar för skam- och skuld med 
de ovan nämnda resultaten från Strömsten och medarbetares (2009) studie. En 
signifikant skillnad i skambenägenhet framkommer där den kliniska gruppen visar en 
högre grad av skambenägenhet, men inga signifikanta skillnader i skuldbenägenhet 
finns mellan grupperna. Dessa resultat är enhetliga med tidigare forskning som 
konsekvent rapporterat högre grader av skam hos individer med psykopatologiska 
syndrom, samt avsaknad av skillnader i skuldbenägenhet mellan grupperna vid 
användandet av TOSCA som mätinstrument. 
 
För våra frågeställningar gällande förändring av skam- och skuldbenägenhet efter 
behandling med KBT för social fobi predicerades att skambenägenheten skulle minska, 
men att ingen skillnad i skuldbenägenhet skulle visas. I enighet med hypotesen visades 
en signifikant skillnad efter genomgången behandling där skambenägenheten minskat, 
medan ingen förändring visades i skuldbenägenhet. Dock visade vidare analys att 
endast gruppen som genomgått behandling med ICT hade signifikanta skillnader i 
uppmätt skambenägenhet efter behandling. Gällande forskning har konsekvent 
rapporterat positiva korrelationer mellan skambenägenhet och psykopatologi, och även 
mer specifikt mellan skambenägenhet och social fobi. Då ICT behandlingen i Mörtberg 
(2007) och kollegors studie visade sig vara mer effektiv än IGCT behandlingen, kan 
detta ha speglats i de uppmätta nivåerna av skambenägenhet efter behandlingen. Å 
andra sidan, även om ICT var överlägsen IGCT som behandlingsalternativ så visade 
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också IGCT signifikant förbättring hos patienterna gällande social fobi, och det faktum 
att detta inte lett till någon signifikant påverkan av skambenägenhet hos IGCT 
patienterna är värt att notera. Även om riktningen på skambenägenheten för dessa 
patienter tenderar att röra sig nedåt snarare än att vara konsistent eller röra sig uppåt, så 
leder resultaten till en nyfikenhet på hur det kommer sig att individuell terapi i så hög 
grad påverkade skambenägenheten medan gruppterapin inte gjorde det. En teori skulle 
då kunna vara att det är lättare för en klient att lyfta upp frågor kring skam i en 
individuell terapi än att lyfta upp detta i en gruppterapi där risken att bli utsatt för 
negativa värderingar är större än i en enskild terapi där endast en möjlig kritiker finns i 
rummet. Det finns forskare som menar att det samband som finns mellan skam och 
social fobi skulle tyda på att skam är en central emotion för just social fobi och att det i 
själva verket är minskningen av skam som föranleder minskningen av social fobi 
(Hyde, 2003).  
 
Vi har i vår studie inte kunnat koppla skam till social fobi, och skam finns varken med i 
diagnoskriterierna för social fobi eller i Clarks behandlingsmodell för social fobi där 
det inte heller finns några explicit uttalade interventioner för just skam. En orsak till att 
skambenägenheten minskar kan helt enkelt vara att det är en konsekvens av den 
förbättring som skett hos patienterna. Då gruppen med ICT patienter förbättrades mer 
än gruppen med IGCT patienter kan det helt enkelt vara så att när den sociala fobin 
minskar, så minskar skam likväl som andra negativa symtom minskar, såsom ångest, 
depression, rädsla för negativ värdering osv. En teori är att det helt enkelt är så att en 
förbättring i social fobi, eller annat psykiskt syndrom, leder till minskning av många 
olika negativa affekter, inte bara skam. Framtida studier bör inkludera mätning av flera 
negativa affekter och emotioner, exempelvis ilska och förödmjukelse för att på så sätt 
kunna skilja ut om just skam är centralt för social fobi.  
 
En viktig aspekt att ta upp gällande tillförlitligheten i våra resultat gäller de olika 
ingångsvärdena för skam som visades mellan IGCT-gruppen och ICT-gruppen, där ICT 
gruppen rapporterade högre värden. På samma sätt som psykoterapeutiska terapier når 
de största framgångarna i minskning av psykiska symtom i början av en behandling, så 
kan detsamma antas gälla för olika negativa affekter. Det vill säga att om man startar på 
ett högt värde på skam från början så kommer nedgången initialt vara större än om du 
startar från en lägre nivå. För framtida studier är det önskvärt att de olika grupper man 
jämför matchas gällande ingångsvärdena för de emotioner som är i fokus för 
undersökningen.  
 
I och med att patienter med social fobi som genomgår psykologisk behandling lär sig 
att möta tidigare fruktade situationer på ett mer adaptivt sätt, utan säkerhetsbeteenden 
och självfokuserad uppmärksamhet, kommer den situationella skammen att påverkas. 
För den fortsatta forskningen är det viktigt att skilja ut skambenägenhet (egenskapen) 
från det känslomässiga tillstånd som individen upplever i stunden (situationell skam) 
för att se vilken effekt en psykologisk behandling har på dessa faktorer. 
 
Metodologisk diskussion 
Det är viktigt ta upp de metodologiska begränsningarna i föreliggande studie i och med 
att debatten kring mätinstrument för skam- och skuldbenägenhet är ständigt pågående 
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och ingen konsensus finns angående hur framför allt skuld ska konceptualiseras men till 
viss del även skam. Det faktum att resultaten i vår studie visar att skuldbenägenheten 
var högre hos den friska kontrollgruppen än hos gruppen med social fobi, kan tyckas 
bekräfta att skuldbenägenhet ska ses som en adaptiv egenskap som inte kan kopplas till 
psykopatologi. Men det finns forskare som hävdar att det istället är den dåliga 
begreppsvaliditeten hos TOSCA som gör att man inte kan koppla skuld till 
psykopatologi. Det faktum att TOSCA är uppbyggt av femton vardagliga scenarier som 
de flesta av oss antas möta i våra liv gör det lätt för många att relatera till situationerna 
och skatta sina troliga reaktioner på dem. Men det faktum att flera av scenarierna 
handlar om situationer som kan uppstå på arbetet och i interaktioner med vänner gör att 
de individer som lider av psykiska sjukdomar kanske har svårare att relatera till dessa 
situationer om de inte möter dem i sitt vardagliga liv. Det kan också vara så att de 
situationer som inducerar skam och skuld hos vissa individer inte alls finns 
representerade i TOSCA. På samma sätt som TOSCA-skuldskalan kan kritiseras för att 
endast mäta de adaptiva sidorna av skuld, så kan TOSCA-skamskalan kritiseras för att 
endast mäta de maladaptiva sidorna av skam och på grund av detta konsekvent 
rapporterar kopplingar mellan skam och psykopatologi. Kritiker menar att TOSCA-
skam skalan inte tar hänsyn till skammens adaptiva funktioner vilka är av stor vikt för 
människans sociala överlevnadsvärde (Luyten et al., 2002). Det faktum att man vid 
jämförelser mellan de olika mätinstrumenten TOSCA, PFQ-2 och GI får divergerande 
resultat behöver inte betyda att det ena är bättre än det andra, utan kan istället vara ett 
argument för att man ska ta hänsyn till att det kan vara så att de mäter olika slags 
skuldbenägenhet (Averill et al., 2002; Rüsch et al., 2007) där TOSCA mäter adaptiva 
former av skuld och PFQ-2 och GI mäter maladaptiva former av skuld. Ytterligare en 
begränsning med användandet av TOSCA i föreliggande studie är att den svenska 
versionen av TOSCA inte är utprovad på kliniska populationer vilket gör att de 
slutsatser som kan dras av resultaten i denna studie är begränsade.  För framtida studier 
rekommenderar vi att TOSCA används i kombination med ett alternativ mätinstrument, 
exempelvis PFQ-2 eller GI, så att både adaptiva och maladaptiva former av skam och 
skuld tas i beaktning för att få tillförlitliga resultat.  
 
Gällande kontrollgruppen finns flera begränsningar som gör att resultaten kan ha 
påverkats. En viktig faktor att ta i beaktande är att det instrument vi använt för att 
exkludera individer med indikerad social fobi, vår egen översättning av Mini-SPIN, inte 
med säkerhet kan sägas ha samma psykometriska egenskaper som den amerikanska 
förlagan. Andelen med indikerad social fobi i kontrollgruppen blev med vår översatta 
Mini-SPIN 20,4 % vilket är tre gånger så många som tidigare prevalensundersökningar 
visat (Kessler, Chiu, Demler & Walters, 2005). Vid testtillfället distribuerades 
självskattningsformulären i en undervisningssal vid Psykologiska Institutionen med 
begränsat antal sittplatser där det inte fanns möjlighet för deltagarna att sitta avskilt. 
Det är möjligt att detta kan ha påverkat deltagarna så att de svarat i enighet med en viss 
social önskvärdhet och på så sätt medfört bias i vår undersökning. Men i vilken riktning 
en sådan bias skulle fört resultatet är ovisst. Mättillfällen vid två olika tillfällen hade 
föredragits för att se om resultaten var konsekventa över tid. Vi screenade 
kontrollgruppen för social fobi, men då skam och skuld även är kopplat till en rad andra 
psykiska syndrom som exempelvis borderlinestörning, tvångssyndrom och depression 
kan det vara så att individer i kontrollgruppen mötte kriterierna för någon av dessa 
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syndrom och därför rapporterade höga nivåer av skam- och skuldbenägenhet. En 
screening av flera olika typer av psykopatologiska syndrom hade försäkrat oss om att 
kontrollgruppen bestod av friska individer. Slutligen medför användandet av endast 
psykologistudenter i kontrollgruppen att generaliserbarheten för denna studie 
begränsas. En större grupp undersökningsdeltagare med ekvivalent könsfördelning och 
bredare urval hade varit önskvärd. Att använda enbart självskattningsformulär i en 
studie innebär såklart begränsningar och det hade varit önskvärt att jämföra med andra 
mått som exempelvis intervjuer i både den kliniska gruppen och i kontrollgruppen.  
 
Sammanfattningsvis visar denna studie att skambenägenheten bland dem med social 
fobi inte skiljer sig från en kontrollgrupp av psykologistudenter men att 
skuldbenägenheten är mindre bland de med social fobi än gruppen psykologistudenter. 
Vidare framkommer att skambenägenheten har minskat signifikant för den grupp med 
social fobi som genomgått individuell KBT-behandling, medan skuldbenägenheten inte 
har förändrats signifikant efter behandling, varken för de som genomgått individuell 
behandling eller de som behandlats i grupp.  
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Appendix 

 

Appendix 1. Mini-SPIN i svensk översättning av författarna. 

 

 

Mini-SPIN 
 

INSTRUKTION 

Välj det svar som bäst beskriver hur mycket du besvärats av följande problem under 

den senaste veckan. Ringa in det alternativ som stämmer bäst, och var noga med att 

besvara samtliga frågor. 

 

 

 

1. Att göra bort sig eller verka dum, hör det till dina värsta rädslor? 
 

Inte alls Något Måttligt Mycket Extremt 
     

0 1 2 3 4 

 

 

 

 

 

2. Undviker du aktiviteter eller andra sammanhang om du riskerar att 
hamna i centrum för uppmärksamheten? 

 
Inte alls Något Måttligt Mycket Extremt 

     

0 1 2 3 4 

 

 

 

 

 

3. Är din rädsla att göra bort dig så stor att du undviker att prata med 
andra eller delta i sociala aktiviteter? 

 
Inte alls Något Måttligt Mycket Extremt 

     

0 1 2 3 4 

 
 


