
Umeå universitet     
Institutionen för psykologi 
Psykologexamensuppsats VT 2012 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UPPLEVELSER AV SKAM OCH AVVISANDE HOS 
DEPRIMERADE UNGA VUXNA 

 
Sanna Hallin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Handledare: Camilla Hakelind, lektor 
Examinator: Åke Olofsson, professor 



2 

 Tack! 

Jag vill först och främst tacka deltagarna i den här studien för att ni bemödade er 
med att svara på alla frågor. Ett stort tack även till de behandlare inom 
vuxenpsykiatrin som tog sig tid att rekrytera deltagare och samla in data. 
Slutligen vill jag tacka min handledare Camilla Hakelind för att hon med ett stort 
engagemang och en aldrig sinande optimism har varit ett värdefullt stöd i 
genomförandet av denna studie. 
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UPPLEVELSER AV SKAM OCH AVVISANDE HOS 

DEPRIMERADE UNGA VUXNA 
 

Sanna Hallin 
 

Depression hos unga vuxna är ett allvarligt tillstånd som medför mycket lidande för den 
drabbade. Genom att finna riskfaktorer för depression ökar möjligheten till tidiga insatser, viket 
kan förhindra ett negativt förlopp. Två riskfaktorer som har visat sig vara relaterade till 
depression är skam och avvisande. I denna studie undersöktes därför relationen mellan 
skambenägenhet, avvisandekänslighet, skamrelaterade händelser och depressiva symtom. De 
mätinstrument som användes var självskattningsformulären TOSCA, RSQ, Skamindex och BDI-II. 
23 personer i åldern 18-25 år rekryterades från en psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Samtliga 
hade en depressionsdiagnos eller uppvisade depressiva symtom. 22 universitetsstudenter i 
samma ålder användes som en kontrollgrupp. Analysen visade att det fanns ett signifikant 
samband mellan skambenägenhet, avvisandekänslighet och depressiva symtom hos båda 
grupperna. Kontrollgruppen skiljde sig från den kliniska gruppen genom att skamrelaterade 
händelser inte korrelerade med någon av de andra primära variablerna. Skambenägenhet var 
den variabel som bäst kunde förklara depressiva symtom när samtliga deltagare inkluderades. 
Resultatet av denna studie indikerar att affektfokuserade interventioner borde vara en central 
del av psykologisk behandling för deprimerade unga vuxna. 
 
Depression in young adults is a serious condition causing serious suffering for the victim. By 
finding risk factors for depression the opportunity for early preventive action is increased, 
which, in turn, may prevent a negative course. Two risk factors which have been shown to be 
related to depression are shame and rejection. Therefore this study examined the relationship 
between shameproneness, rejection sensitivity, shame-related events and depressive symptoms. 
The self-report questionnaires used were TOSCA, RSQ, Shaming index and BDI-II. 23 people aged 
18-25 were recruited from a non-institutional psychiatric care clinic. They were all diagnosed 
with depression or demonstrating symptoms of depression. 22 university students in the same 
age range were used as a control group. The analysis revealed that both groups showed a 
significant correlation between shameproneness, rejection sensitivity and depressive symptoms. 
However, in regards to shame-related events, the control group differed from the clinical group 
by not showing a correlation with any of the other primary variables. When all participants were 
included, shameproneness was the variable that primarily explained symptoms of depression. 
The results of this study indicate that affectfocused interventions should play a large part in 
psychological treatment of depressed young adults. 
 

Att drabbas av depression tidigt i livet (före 21 år) är förknippat med en mer 
långvarig första episod, högre återfallsrisk, längre sjukhusvistelser och fler 
komorbida diagnoser än vid senare insjuknande (Fletcher, 2009). Hos unga 
vuxna är depression förknippat med dålig hälsa och högre risk för störande 
beteenden, ångest och missbruk. Det är därför viktigt att finna riskfaktorer 
förknippade med depression. Studier har visat att stressorer i en persons 
omgivning har en stor betydelse och risken för att drabbas av en depression 
ökar efter en allvarlig livshändelse (Monroe, Slavich & Georgiades 2009). Det 
finns till och med studier som hävdar att 82 procent av alla depressiva episoder 
föregås av den typen av stress (Mazure, 1998). Andra studier har funnit att det 
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finns individuella skillnader i hur personer reagerar på stressorer i 
omgivningen. Det har till exempel visat sig att copingstil och självkänsla 
påverkar en persons benägenhet för depression (Allen et al. 2006; Steinhausen, 
Haslimeier & Metzke, 2006).  
 
Det finns en hel del forskning kring problem i interpersonella relationer knutet 
till depression.  Avvisande från andra människor är en av få riskfaktorer som har 
visat sig predicera depressiva symtom (Nolan, Flynn & Garber, 2003; Slavich, 
Thomton & Monroe, 2010; Steinhausen et al. 2006). Avvisande kan sträcka sig 
från att ignorera någon till att aktivt utesluta någon från en grupp eller en 
relation. (DeWall & Bushman, 2011). Det som gör avvisande särskilt skadligt är 
att det underminerar det grundläggande behovet av tillhörighet och av att få 
behålla goda relationer till andra (Baumeister & Leary, 1995). 
 
Det kausala sambandet mellan avvisande och depression är komplext. Leder 
avvisande till depression eller ökar en depression sannolikheten att bli avvisad? 
Ett flertal studier menar att avvisande är en prediktor för depression (Nolan et 
al. 2003; Masten et al. 2011; Slavich et al. 2010).  Andra studier visar det 
omvända (Hale, Inge, Akse & Meeus, 2008; Rudolph, Flynn, Abaied, Groot, & 
Thompson, 2009). De menar att deprimerade individer beter sig på ett sätt som 
skapar avvisande i deras relationer och bidrar till kontinuitet i depressionen.  
Andra forskare har inte funnit stöd för den hypotesen (Nolan et al. 2003).  
 
Det kan skilja sig mellan individer i vilken grad man upplever sig avvisad av 
andra. Det finns forskning som visar att personer som har blivit avvisade 
tidigare kan bli hyperkänsliga för situationer som innebär ett hot om avvisande 
(DeWall & Bushman, 2011). Flera studier har funnit samband mellan känslighet 
för avvisande och depression (Chango, Mcelhaney, Schad, & Marston 2011; 
Marston, Hare & Allen, 2010). En känslighet för avvisande innebär att man har 
en benägenhet att uppfatta ett sådant beteende från andra och att själv bete sig 
på ett defensivt sätt. (Marston et al. 2010).  Chango et al. (2011) fann flera 
relationella stressorer som predicerade depressiva symtom men sambandet var 
signifikant endast hos de ungdomar som var känsliga för avvisande.  
 
Det finns också studier som har försökt undersöka avvisande ur ett mer 
objektivt perspektiv, d.v.s. oberoende av personens subjektiva upplevelse av 
avvisande. Slavish et al. (2010) visade i en studie att personer som varit utsatta 
för ”riktat avvisande” d.v.s. att någon aktivt och medvetet avvisar en, blev 
snabbare deprimerade än de som inte varit utsatta för riktat avvisande. 
Deltagarna intervjuades kring stressande händelser i deras liv. Händelser 
presenterades sedan för en panel som bedömde dem utifrån om de innehöll 
riktat eller ej riktat avvisande.  
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Den fråga som kvarstår är om deprimerade unga vuxna har upplevt avvisanden i 
större grad eller om de framförallt är mer känsliga för avvisande? 
Avvisandeupplevelser bidrar lätt till negativa tankar och affekter hos en person, 
i synnerhet om man är känslig för avvisande. Tidigare studier indikerar att 
affekten skam är nära knuten till avvisande (Kim, Thibodeau & Jorgensen, 2011). 
Det är även den affekt som är starkast associerad med depression.  Stuewig och 
McCloskey (2005) fann ett samband mellan avvisande föräldrar, 
skambenägenhet och depression hos ungdomar. Flera forskare definierar skam 
som en självreglerande affekt som involverar en negativ utvärdering av självet 
utifrån andras perspektiv (Kim et al, 2011; Orth, Berking & Burkhardt, 2006).  
 
Hos vissa individer triggas skamkänslor igång väldigt lätt och står inte i 
proportion till den faktiska händelsen. Skambenägenheten blir ett slags 
personlighetsdrag (Derubeis & Hollenstein, 2009). Derubeis et. al. (2009) visade 
att skambenägenhet var en prediktor för depression. De fann även att 
undvikande copingstategier till viss del fungerade som en mediator för detta 
samband.  Det är dock inte tidigare undersökt hur skambenägenhet och 
avvisandekänslighet korrelerar. Det som har redogjorts för ovan talar mycket för 
att det finns ett nära samband mellan dessa egenskaper.  
 
Det finns studier som visar att skamupplevelser är en riskfaktor för depressiva 
symtom (Nilsson, 2007; Sjöberg, Nilsson & Leppert, 2005 ; Åslund, 2009). 
Upprepade erfarenheter av att vara utsatt för förödmjukande, åtlöje och social 
exkludering av andra människor kan leda till ”giftig skam” som lägger grunden till 
patologiska reaktioner såsom depression (Åslund, 2009).  Nilsson (2007) 
undersökte sambandet mellan olika psykosociala riskfaktorer, skamrelaterade 
upplevelser och depression.  Resultatet visade att skamrelaterade upplevelser var 
den starkaste prediktorn för depression och dessa fungerade som en mediator 
mellan de andra två variablerna. Det saknas dock forskning kring huruvida 
skambenägenhet eller skamrelaterade upplevelser är starkast korrelerade med 
depressiva symtom.  
 
Sammanfattningsvis tycks skambenägenhet, skamrelaterade upplevelser och 
avvisandekänslighet vara riskfaktorer för depressiva symtom hos unga vuxna. 
Det är dock mer oklart till hur stor del de olika variablerna samvarierar och vilken 
av variablerna som korrelerar starkast med depression. Det är också oklart vilket 
relativt förklaringsvärde de ovan nämnda variablerna har för depression. Då 
tidigare forskning har funnit att skambenägenhet predicerar depression 
(Derubeis & Hollenstein, 2009) kan man tänka sig att den har ett högt 
förklaringsvärde, men även skamrelaterade händelser och avvisandekänslighet 
tycks vara starkt kopplade till depression. Det är dessutom intressant att ta reda 
om skambenägenhet, avvisandekänslighet och upplevda skamrelaterade händelser 
är mer vanligt förekommande hos kliniska grupper med deprimerade unga vuxna 
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jämfört med hos normalpopulationen i samma åldersspann. Syftet med denna 
studie är därför att undersöka relationerna mellan skambenägenhet, känslighet 
för avvisande, skamupplevelser och depressiva symtom hos en klinisk grupp och 
en kontrollgrupp med unga vuxna i åldern 18-25 år.   
 
Frågeställningar: 
Finns det någon skillnad i medelvärden mellan den kliniska gruppen och 
kontrollgruppen med avseende på graden av skambenägenhet, 
avvisandekänslighet, skamrelaterade upplevelser och depressiva symtom? 
 
Hur korrelerar skambenägenhet, avvisandekänslighet, skamupplevelser och 
depressiva symtom hos den kliniska gruppen respektive hos kontrollgruppen? 
 
Hur väl kan variablerna skambenägenhet, avvisandekänslighet och 
skamrelaterade händelser, tillsammans och var för sig förklara depressiva 
symtom hos båda gruppernas sammanlagda antal deltagare? 
 

Metod 
Undersökningsgrupper   
Studiens deltagare utgjordes av två grupper: en klinisk grupp och en 
kontrollgrupp. Det sammanlagda antalet deltagare var 45 stycken (40 kvinnor, 5 
män). Samtliga var mellan 18 och 25 år (M 22.11). För samtliga deltagare 
samlades uppgifter in gällande kön, ålder, huvuddiagnos och övriga diagnoser. 
 
Deltagare inom den kliniska gruppen 
23 patienter (19 kvinnor, 4 män) rekryterades från en öppenvårdsmottagning 
inom psykiatrin. Inklusionskriteriet innebar att de uppvisade depressiva 
symtom eller hade en depressionsdiagnos. Elva deltagare uppgav depression 
som huvuddiagnos, en deltagare uppgav depression som övrig diagnos 
(bidiagnos), en deltagare uppgav ångest som huvuddiagnos. De övriga 
bidiagnoser som uppgavs var ångest (n=4), social fobi (n=1), ätstörning (n=2) 
och uppmärksamhetsstörning (n=3).  
 
Deltagare inom kontrollgruppen 
22 studenter (21 kvinnor, 1 man) rekryterades från Psykologprogrammet och 
Personalvetarprogrammet på Umeå universitet.  Inklusionskriteriet innebar att 
deltagarna var i åldersspannet 18-25 år. En deltagare uppgav ångest som 
huvuddiagnos. Ingen uppgav några övriga diagnoser.  
 
Material 
       Rejection sensitivy questionnaire (RSQ; Downey & Feldman, 1996) användes 
för att mäta deltagarnas känslighet för avvisande (se bilaga 1). Instrumentet 
består av 18 hypotetiska situationer där det finns en möjlighet att bli avvisad av 
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en viktig person i ens närhet. Viktiga personer i ens närhet inkluderar föräldrar, 
vänner, kärlekspartners och chefer/arbetskamrater. Exempel: Du bjuder ut 
någon du inte känner så väl på en dejt.  För varje situation får deltagaren skatta 
graden av upplevt bekymmer eller ängslan inför ett möjligt avvisande och risken 
att man blir avvisad. Svarsalternativen består av två sexgradiga skalor som 
sträcker sig från 1 (inte bekymrad alls) till 6 (väldigt bekymrad) och 1 (inte 
troligt alls) till 6 (väldigt troligt).  Poängen beräknas genom att man 
multiplicerar den förväntade risken för avvisande med graden av ängslighet för 
avvisande i varje situation. Poängen för varje situation summeras och divideras 
med antalet situationer för att få fram en totalpoäng. Tidigare studier (Downey 
& Feldman, 1996) har visat att testets interna konsistens (Cronbach´s α=0.81) 
och test-retest-reliabilitet (α=0.83) är god och att det har en stark 
begreppsvaliditet och prediktiv validitet.  
        
       Test of Self-Conscious Affect  (TOSCA; första versionen, Tangney, Wagner, & 
Gramzow, 1989) användes för att mäta deltagarnas skambenägenhet. 
Instrumentet är ett självskattningsformulär med 15 stycken scenarier (10 
negativa, 5 positiva) som mäter sex aspekter av självmedvetna affekter: 
skambenägenhet, skuldbenägenhet, externalisering, alfastolthet (stolthet för den 
man är), betastolthet (stolthet för det man gör) och distansering. Varje scenario 
har fyra till fem svarsalternativ. Deltagarna får gradera sannolikheten för varje 
svarsalternativ på en framgradig skala från 1 (inte troligt alls) till 5 (väldigt 
troligt). Skambenägenheten är ett medelvärde av deltagarnas skattningar på de 
15 svarsalternativ som är relaterade till skam.  Endast delskalan skam 
analyserades inom ramen för studien. För studien användes en svensk version 
av instrumentet. (Sundbom, Holm & Henningsson, 2000). TOSCA är ett väl 
validerat test och den interna konsistensen för delskalan skam har visat sig vara 
acceptabel både för den svenska versionen (Cronbach´s α=0.75) och för 
originalversionen (α=0.74). Test-retest-reliabiliteten för delskalan skam är 
(α=0.75 )(Strömsten et al. 2009; Tangney, Wagner, Hill-Barlow, Marschall & 
Gramzow, 1996). 
        
       Beck depression inventory-II (BDI-II; Beck, Steer, & Brown 1996) användes för 
att mäta förekomst och grad av depressiva symtom under de senaste två 
veckorna hos deltagarna. BDI-II är ett självskattningsformulär med 21 items. 
Dessa överensstämmer med kriterierna för bedömning av depression i DSM-IV. 
Instrumentet är en indikator för depressiva symtom, ej ett instrument för 
specificering av en klinisk diagnos. Svaren ges i en fyragradig skala där högre 
poäng innebär allvarligare symtom. 0-9 poäng indikerar symtom som motsvarar 
en minimal depression, 10-16 poäng en lindrig depression, 17-29 poäng  en 
måttlig depression, och 30-63 poäng en svår depression. BDI-II finns i en svensk 
version (2005). Enligt manualen har instrumentet en god validitet, intern 
konsistens (α=0.92) och test-retestreliabilitet (α=0.93).  
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       Skamindex (Shaming index; Sjöberg, Nilsson, Leppert & Sjo, 2005) användes 
för att mäta skamupplevelser hos deltagarna. Instrumentet utgörs av fem frågor 
kring upplevelser av att ha blivit utskämd och avvisad av andra under de tre 
senaste månaderna. Exempelvis: Har du under de tre senaste månaderna 
upplevt att någon behandlade dig på ett nedvärderande sätt?  Svaren ges i en 
femgradig skala från: 1 (Aldrig) till 5 (Nästan jämt). En totalpoäng räknas ut 
genom att poängen för varje fråga summeras. Enligt Sjöberg et al. (2005) är den 
interna konsistensen för instrumentet god (α=0.845).  
 
Procedur 
De engelskspråkiga versionerna av Rejection sensitivity scale och Shaming index 
översattes till svenska av uppsatsförfattaren. Tre stycken påståenden i RSQ 
ändrades för att passa både studerande och yrkesarbetande individer (Se bilaga 
1: items markerade med stjärnor). Formuläret ändrades även från en sexgradig 
skala till en femgradig skala. Översättningarna granskades av en svensk- och 
engelsklärarstuderande. Efter en gemensam diskussion kring meningsinnehållet 
i påståendena gjordes nödvändiga ändringar och formulären slutfördes.  
 
De fyra formulären sattes ihop till ett frågebatteri som kodades för att garantera 
anonymitet. Frågebatteriet trycktes i 59 exemplar.  Av dessa delades 35 stycken 
ut till ansvarig verksamhetschef. De patienter inom verksamheten som uppfyllde 
inklusionskriterierna erbjöds av sina respektive behandlare att delta i studien. 
De fick fylla i formulären i samband med ett besök inom verksamheten.  
Datainsamlingen för den kliniska gruppen pågick i sex veckor. Därefter samlades 
formulären in av verksamhetschefen som överlämnade dem till forskaren. 23 
personer returnerade sina testbatterier till verksamheten.  
 
Det totala bortfallet var 12 frågebatterier (34%). Anledningen till bortfallet var 
dels svårigheter att rekrytera deltagare, vissa deltagare bedömdes även  ha för 
omfattande problematik. Andra deltagare avstod från att återlämna sina 
testbatterier till verksamheten. Resterande 24 frågebatterier delades ut till 
Psykolog- och Personalvetarstuderande i samband med en gemensam 
föreläsning. De studenter som var mellan 18 och 25 år erbjöds att delta i studien. 
Samtliga 24 personer lämnade tillbaka sina frågebatterier. Efter exkludering av 
ofullständigt ifyllda formulär så kvarstod 22 deltagare.   
 
Med varje frågebatteri bifogades ett informationsbrev där forskarens 
kontaktuppgifter fanns med. Försättsbladet som innehöll deltagarnas 
underskrifter skildes ut från resterande material och förvarades av 
verksamheten (kliniska gruppen) respektive uppsatsförfattaren 
(kontrollgruppen) fram till studiens slutförande. Efter uppsatsens godkännande 
makulerades dessa.    
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Etiska överväganden 
Studien följer de forskningsetiska principer som vetenskapsrådet kräver för 
humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Deltagarna informerades 
skriftligt om studiens syfte samt att deltagandet var frivilligt och anonymt. De 
fick även ge skriftligt informerat samtycke till att medverka i studien. Den 
kliniska gruppen hänvisades i informationsbrevet att söka hjälp hos sin 
behandlare ifall studien väckte obehag hos dem. Samtliga deltagare hänvisades 
till Umeå universitets hemsida där de hade möjlighet att ta del av studiens 
resultat.  

 
Resultat 

Deskriptiva data 
Deskriptiva data gällande kön, ålder och depressiva symtom presenteras i Tabell 
1. Åldersfördelningen var jämn då samtliga deltagare var mellan 18-25 år. 
Könsfördelningen var ojämn i båda grupperna.  Den kliniska gruppen utgjordes 
av 19 kvinnor och 4 män medan kontrollgruppen utgjordes av 21 kvinnor och 1 
man.  Denna överrepresentation av kvinnor speglar till viss del verksamheten 
men är inte helt representativ. Samma sak gäller könsfördelningen på 
Psykologprogrammet och Personalvetarprogrammet där majoriteten är kvinnor 
men fördelningen är en aning jämnare än i studien.  I den kliniska gruppen hade 
4 procent av deltagarna depressiva symtom som indikerade en lindrig 
depression enligt kriterierna i DSM-IV. 48 procent hade depressiva symtom som 
indikerade en måttlig depression och 48 procent en svår depression.  I 
kontrollgruppen hade 68 procent av deltagarna depressiva symtom som 
indikerade en minimal depression, 18 procent en lindrig depression och 14 
procent en måttlig depression.  
 
Statistiska analyser 
Medelvärden, standardavvikelser och korrelationer mellan primära variabler 
som undersöktes i studien finns presenterade i Tabell 2.  Resultat från ett 
oberoende t-est visade att det fanns en signifikant skillnad mellan grupperna 
gällande samtliga variabler.  Det vill säga att den kliniska gruppen visade 
signifikant högre värden än kontrollgruppen för depressiva symtom (t=8.24, 
p<0.05,), skambenägenhet (t=2.87, p<0.05) skamrelaterade händelser (t=3.10, 
p<0.05), och avvisandekänslighet (t=4.80, p<0.05).  
 
 Korrelationsanalyser för den kliniska gruppen visade att depressiva symtom var 
positivt korrelerade med skamrelaterade händelser (r=.65, p<0.01), 
skambenägenhet (r =.73 , p <0.01) och avvisandekänslighet (r=.50, p<0.05). Det 
fanns även en stark korrelation mellan skamrelaterade händelser och 
skambenägenhet (r=.72, p<.0.01), skamrelaterade händelser och 
avvisandekänslighet (r=.73, p<0.01) samt mellan skambenägenhet och 
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avvisandekänslighet (r =.72, p<0.01). Korrelationsanalyser för kontrollgruppen 
visade att det fanns ett positivt samband mellan depressiva symtom och 
avvisandekänslighet (r=.56, p<.001), samt mellan depressiva symtom och 
skambenägenhet (r =.57, p <.001). Analysen visade också på ett samband mellan 
avvisandekänslighet och skambenägenhet (r=.59, p<.001). Skamrelaterade 
händelser korrelerade inte med varken depression, känslighet för avvisande 
eller skambenägenhet hos kontrollgruppen. 
 

Tabell 1. Deskriptiva data gällande kön, ålder och depressiva symtom.  
 

Notera. BDI-II poängsättning: Minimal depression: 0-9 , Lindrig depression: 10-16, 
Måttlig depression: 17-29, Svår depression: 30-63.  
 
 
En hierarkisk regressionsanalys gjordes för att hitta den variabel som bäst 
förklarade depressiva symtom hos samtliga deltagare (N=45). Resultatet av 
analysen finns presenterat i Tabell 3. Analysen visade att modell 3 där 
grupptillhörighet, skambenägenhet och skamrelaterade händelser inkluderades 
förklarade 81 procent av variansen i depressiva symtom hos deltagarna 
(justerad R²=.81). När alla fyra variabler inkluderades i modell 4 var det 
grupptillhörighet (β=-.56) som förklarade störst del av variansen i depressiva 
symtom. Skambenägenhet kunde förklara näst störst del av variansen (β=.41) 
medan och skamrelaterade händelser had en betavikt på .28. 
Avvisandekänslighet tillförde inget signifikant förklaringsvärde då den 
inkluderades i modell 4. Resultatet indikerar att skambenägenhet är den 
variabel som bäst förklarar depressiva symtom om man bortser från 
grupptillhörighet. 
 
 
 
 

 Klinisk grupp 
(n=23) 

Kontrollgrupp 
(n=22) 

Totalt 
(n=45) 

Kön    
      Kvinnor 19 (83%) 21 (95%) 40 (89%) 
      Män 4 (17 %) 1 (5%) 5 (11%) 
Ålder:     
      Medel 21.30 22.95 22.11 
      (SD) 2.14 1.56 2.04 
BDI:    
      Minimal depression 
      Lindrig depression 

0 
1 (4 %) 

15 (68%) 15 (33%) 
4 (18%) 5 (11%) 

      Måttlig depression 11 (48 %) 3 (14%) 14 (31%) 
      Svår depression 11 (48 %) 0 11 (24%) 



11 

Tabell 2. Medelvärden, standardavvikelser och korrelationer. 

 

 
Tabell 3. Regressionsanalys för variabler som förklarar depressiva symtom.  

*p<0.05 

 
 

Variabel M SD 1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

1. Depressiva symtom 
          Klinisk grupp 

 
34.09 

 
13.64 

 
- 

 
 

 
 

 
 

          Kontrollgrupp 
 

7.64 6.96 -    

2. Skamrelaterade händ. 
          Klinisk grupp 

 
2.50 

 
.90 

 
.65** 

 
- 

 
 

 
 

           Kontrollgrupp 
 

1.83 .50 .28 -   

3. Skambenägenhet 
          Klinisk grupp 

 
3.30 

 
.82 

 
.73** 

 
.72** 

 
- 

 
 

          Kontrollgrupp 
 

2.68 .61 .57** -.25 -  

4. Avvisandekänslighet 
          Klinisk grupp 
          Kontrollgrupp 

 
12.56 
6.32 

 
5.65 
2.59 

 
.50* 
.56** 

 
.73** 
.29 

 
.72** 
.59** 

 
- 
- 

* p<0.05, ** p<0.01       

 
Modell 

 
B 

 
SE 

 
β  
 

  
p 

 
Justerad R²  
 

1.  
Grupp 

 
-26.45 

 
3.25 

 
-.78 

 
.00 

.60 

 
2. 
Grupp 
Skambenägenhet 

 
 
-20.16 
10.15 

 
 
2.65 
1.71 

 
 
-.59 
.46 

 
 
.00 
.00 

 
.78 

 
3.  
Grupp 
Skambenägenhet 
Skamrelaterade händ. 

 
 
-18.16 
7.90 
5.07 

 
 
2.54 
1.75 
1.74 

 
 
-.53 
.36 
.24 

 
 
.00 
.00 
.01 

 
.81 

 
4.  
Grupp 
Skambenägenhet 
Skamrelaterade händ. 
Avvisandekänslighet 

 
 
-19.17 
9.03 
6.06 
-.38 

 
 
2.77 
2.14 
2.05 
.41 

 
 
-.56 
.41 
.28 
-.12 

 
 
.00 
.00 
.01 
.36 

 
.81 
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Diskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka relationerna mellan skambenägenhet, 
känslighet för avvisande, skamupplevelser och depressiva symtom hos en klinisk 
grupp och en kontrollgrupp med unga vuxna i åldern 18-25 år.  I denna studie 

undersöktes dels skillnader i medelvärden mellan den kliniska gruppen och 

kontrollgruppen med avseende på graden av skambenägenhet, avvisandekänslighet, 

skamrelaterade upplevelser och depressiva symtom. Resultatet visade att den kliniska 

gruppen hade signifikant högre skattningar på alla primära variabler jämfört med 

kontrollgruppen.  
 
I studien undersöktes även korrelationen mellan skambenägenhet, 
avvisandekänslighet, skamupplevelser och depressiva symtom hos den kliniska 
gruppen respektive hos kontrollgruppen. Hos båda grupper fanns det ett 
samband mellan skambenägenhet, avvisandekänslighet och depressiva symtom. 
Resultaten överensstämmer med tidigare forskning. Studien visade även att det 
fanns ett starkt samband mellan skambenägenhet och avvisandekänslighet, 
vilket inte har undersökts tidigare. Ett flertal studier har dock indikerat att det 
finns en länk mellan dem. Dessa visar till exempel att avvisandeupplevelser 
bidrar till negativa tankar och affekter såsom skam hos individen (Kim, 
Thibodeau &Jorgensen, 2011). Stuewig och McCloskey (2005) fann också ett 
samband mellan avvisande föräldrar, skambenägenhet och depression hos 
ungdomar. Hos den kliniska gruppen korrelerade skamrelaterade händelser 
med de andra tre variablerna, men detta samband saknades hos 
kontrollgruppen. En möjlig förklaring är att kontrollgruppen hade signifikant 
lägre skattade depressiva symtom jämfört med den kliniska gruppen.  
 
Dessutom undersöktes hur väl variablerna skambenägenhet, 
avvisandekänslighet och skamrelaterade händelser, tillsammans och var för sig 
förklarade depressiva symtom hos båda gruppernas sammanlagda antal 
deltagare. Multipel regression användes för att bestämma vilken av variblerna 
som signifikant kunde förklara variansen i depressiva symtom och den relativa 
betydelsen hos dessa variabler. Regressionsanalys möjliggjorde också att hänsyn 
kunde tas till att dessa variabler torde vara signifikant relaterade till varandra, 
givet de höga korrelationerna dem emellan.  
 
Resultatet av regressionsanalysen för samtliga deltagare visade att 
skambenägenhet förklarade den största delen av variansen i depressiva symtom 
hos deltagarna. Skamhändelser förklarade näst störst del av variansen medan 
avvisandekänslighet inte hade ett signifikant förklaringsvärde när de andra 
variablerna togs med i beräkningen. Detta betyder inte att avvisandekänslighet 
inte är kopplat till depressiva symtom. Tvärtom visade ju resultatet på en hög 
korrelation dem emellan. Förklaringen är troligen att det fanns en 
multikollinearitet mellan skambenägenhet och avvisandekänslighet vilket ledde 
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till att avvisandekänslighet inte var signifikant när skambenägenhet togs med i 
modellen. Resultatet överensstämmer bäst med den forskning som har visat att 
skambenägenhet predicerar depressiva symtom (Derubeis & Hollenstein, 2009).  
Nilsson (2007) har inte inkluderat skambenägenhet som en möjlig förklarande 
variabel i sin studie men möjligheten finns att den hade stor betydelse för i 
vilken grad deltagarna hade haft skamrelaterade upplevelser. 
 
Vad gäller orsakassambandet mellan skambenägenhet och depressiva symtom 
kan man inte utesluta att det är de depressiva symtomen som förklarar individens 
skambenägenhet. Något som talar emot att depressiva symtom som prediktor är 
Derubeis et. al. (2009) som menar att skambenägenhet är ett personlighetsdrag 
som gör att skamkänslor triggas igång lättare hos vissa människor. Om man väljer 
att se skambenägenhet som något relativt stabilt är det sannolikt att den 
personliga sårbarheten påverkar hur man upplever olika stressorer. Det 
överensstämmer också med Chango (2011) som menade att relationella 
stressorer predicerar depressiva symtom endast hos ungdomar som är känsliga 
för avvisande. Utifrån detta kan man formulera en hypotes om att den kliniska 
gruppens höga skattningar på skamrelaterade händelser till stor del berodde på att 
det var mer skambenägna. Möjligheten finns också att ytterligare variabler 
påverkar huruvida en skambenägen person får mer depressiva symtom. Derubeis 
& Hollenstein (2009) fann till exempel att ens copingstrategier påverkade hur 
deprimerad man blev.  
 
En begränsning i studien är att den förlitar sig helt på självrapporterande vilket 
innebär en risk för falska eller felaktiga svar från deltagarna. I formulären 
efterfrågades endast skamrelaterade händelser från de senaste tre månaderna. 
Skamfyllda händelser som är relaterade till depressionen kan ha inträffat längre 
tillbaka än så. Det hade varit intressant att få undersöka förekomsten av 
skamrelaterade händelser längre tillbaka i tiden. Kanske är det så att sådana 
händelser är starkare korrelerade med depressiva symtom än de som inträffat 
nyligen.  
 
Eftersom att det inte fanns någon hypotes för hur bakgrundsvariablerna såsom 
kön, ålder och diagnoser kunde tänkas påverka de primära variablerna så är de 
inte något som kontrollerades för i studien. Det finns dock en möjlighet att andra 
diagnoser än depression kan ha påverkat resultatet. Det skulle därför vara 
intressant att i vidare forskning endast inkludera patienter utan komorbida 
diagnoser alternativt se hur olika diagnoser påverkar resultatet.  Studien hade 
även en väldigt ojämn könsfördelning som dock var någorlunda representativ för 
båda grupper. Eftersom att antalet manliga deltagare i studien var så lågt (n=3) så 
blev det inte meningsfullt att göra en jämförelse mellan kvinnor och män. Det är 
upp till vidare studier att undersöka hur bakgrundvariabler såsom kön kan ha för 
betydelse för resultatet.  
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Att regressionsanalysen utfördes på en sammanslagning av de båda grupperna 
gjorde att undersökningsmaterialet blev mer normalfördelat. Det är dock möjligt 
att denna sammanslagna grupp i snitt är mer deprimerade än normalpopulationen 
med tanke på att hälften av deltagarna utvaldes på grund av sin depression. I 
framtiden vore det intressant göra liknande beräkningar på större och slumpvis 
utvalda stickprov för högre reliabilitet. 
 
Det finns ett flertal studier som stärker självskattningsformulärens validitet. När 
det gäller skamindex så är den interna konsistensen god men det är något osäkert 
vilken validitet testet har. Möjligheten finns att testet inte är det bästa måttet för 
skamrelaterade händelser vilket skulle kunna förklara det tvetydiga resultatet. 
Något som kan ha påverkat reliabiliteten i studien är att svarsalternativen 
ändrades i en svenska översättningen av RSQ. Det gör det svårare att jämföra med 
andra studiers resultat. En annan begränsning är att detta endast är en 
korrelationsstudie vilket gör det svårt att dra några kausala slutsatser. Det återstår 
för vidare forskning att ta reda på orsakssambanden. Intressanta saker att forska 
kring är hur individuella personlighetsdrag påverkar ens upplevelser av olika 
händelser samt huruvida skamrelaterade upplevelser kan utlösa en depression.  
 
Resultatet indikerar att skambenägenhet och avvisandekänslighet är vanligt hos 
deprimerade patienter och att patienter med mer allvarliga depressiva symtom 
också är mer skambenägna och avvisandekänsliga. Detta ger viktiga 
implikationer för psykologisk behandling av deprimerade patienter. 
Interventioner för att minska skambenägenhet och avvisandekänslighet hos 
patienterna skulle kunna reducera eventuella depressiva symtom. Behandlaren 
kan till exempel låta patienten reflektera kring sina skamrelaterade upplevelser 
och undersöka skamrelaterade faktorer i personens omgivning som är möjliga 
orsaker till att symtomen bibehålls. Patienten skulle även kunna få hjälp att hitta 
bättre strategier för att hantera sina skamkänslor. Om behandlaren är medveten 
om patientens sårbarhet kan han eller hon anpassa sitt förhållningssätt efter 
denne. Det skulle kunna stärka alliansen och minska risken för tidiga avhopp från 
terapin.  
 
Resultatet av denna studie visar att skambenägenhet, avvisandekänslighet och 
skamrelaterade händelser är betydande riskfaktorer för depressiva symtom hos 
unga vuxna. Skambenägenhet tycks vara den största riskfaktorn för depressiva 
symtom. Det visar att affektfokuserade interventioner borde vara en central del av 
psykologisk behandling för depression. Med mer forskning inom området så finns 
det en möjlighet att förbättra den psykologiska behandlingen och därmed 
förhindra onödigt lidande. 
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Bilaga 1.  Rejection sensitivity questionnaire (svensk version) 
 
Varje fråga härunder beskriver saker som unga vuxna ibland ber om av andra. 
 
Försök föreställa dig att du befinner dig i dessa situationer. Du kommer att få besvara 
följande frågor: 
 

1) Hur bekymrad eller ängslig skulle du vara över hur den andra personen skulle 
reagera? 

2) Hur tror du att den andra personen troligtvis skulle reagera? 
 
 
 
1. Du frågar någon i din klass om du kan få låna hans/hennes anteckningar. 
 
Hur bekymrad eller ängslig skulle du vara över                     
om personen skulle vilja låna ut sina  
anteckningar? 
 
Jag skulle förvänta mig att personen skulle vilja ge  
mig hans/hennes anteckningar. 
 
 
 
2. Du ber din pojkvän/flickvän att flytta in hos dig. 
 
Hur bekymrad eller ängslig skulle du vara över om 
personen skulle vilja flytta in hos dig? 
 
Jag skulle förvänta mig att han/hon skulle vilja  
flytta in hos mig. 
 
 
 
*3. Du frågar dina föräldrar om hjälp med vilket program/jobb du ska söka. 
 
Hur bekymrad eller ängslig skulle du vara över om  
dina föräldrar vill hjälpa dig? 
 
Jag skulle förvänta mig att de skulle vilja hjälpa 
 mig.  
 
 
 
 

 

helt obekymrad                       väldigt bekymrad 

1         2         3         4         5 

 

inte troligt alls                         väldigt troligt 

1         2         3         4         5 

 

 

 

helt obekymrad                       väldigt bekymrad 

1         2         3         4         5 

 

inte troligt alls                         väldigt troligt 

1         2         3         4         5 

 

 

 

helt obekymrad                       väldigt bekymrad 

1         2         3         4         5 

 

inte troligt alls                         väldigt troligt 

1         2         3         4         5 
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4. Du bjuder ut någon du inte känner så väl på en dejt. 
 
Hur bekymrad eller ängslig skulle du vara över om   
personen skulle vilja gå på dejt med dig. 
 
Jag skulle förvänta mig att personen skulle vilja gå  
på dejt med mig. 
 
 
 
5. Din pojkvän/flickvän planerar att gå ut med vänner ikväll men du vill verkligen 
tillbringa kvällen med honom/henne, och du berättar det för honom/henne.  
 
Hur bekymrad eller ängslig skulle du vara över om  
din pojkvän/flickvän skulle bestämma sig för att  
stanna hemma.  
 
Jag skulle förvänta mig att personen villigt skulle  
välja att stanna hemma.  
 
 
 
6. Du frågar dina föräldrar om extra pengar för att täcka dina levnadskostander. 
 
Hur bekymrad eller ängslig skulle du vara över om  
dina föräldrar skulle hjälpa dig? 
 
Jag skulle förvänta mig att mina föräldrar inte  
skulle ha något emot att hjälpa mig.  
 
 
 
 
7. Efter lektionen berättar du för din lärare att du har haft problem med en del av 
kursen och frågar om han/hon kan ge dig lite extra hjälp.  
 
Hur bekymrad eller ängslig skulle du vara över om  
din lärare skulle vilja hjälpa dig? 
 
Jag skulle förvänta mig att min lärare skulle vilja  
hjälpa mig. 
 
 
 
 

 

helt obekymrad                       väldigt bekymrad 

1         2         3         4         5 

 

inte troligt alls                         väldigt troligt 

1         2         3         4         5 

 

 

 

helt obekymrad                       väldigt bekymrad 

1         2         3         4         5 

 

inte troligt alls                         väldigt troligt 

1         2         3         4         5 

 

 

 

helt obekymrad                       väldigt bekymrad 

1         2         3         4         5 

 

inte troligt alls                         väldigt troligt 

1         2         3         4         5 

 

 

 

helt obekymrad                       väldigt bekymrad 

1         2         3         4         5 

 

inte troligt alls                         väldigt troligt 

1         2         3         4         5 

 

 



4 

8. Du går fram till en nära vän efter att ha sagt eller gjort något som gjorde 
honom/henne väldigt upprörd. 
 
Hur bekymrad eller ängslig skulle du vara över om  
vännen skulle vilja prata med dig? 
 
Jag skulle förvänta mig att han/hon skulle vilja  
prata med mig för att reda ut saker och ting.  
 
 
 
*9. Du bjuder ut en klasskompis/arbetskamrat på fika.   
 
Hur bekymrad eller ängslig skulle du vara över om  
personen skulle vilja följa med? 
 
Jag skulle förvänta mig att personen skulle vilja  
följa. 
 
 
 
10. Efter examen hittar du inget jobb och ber dina föräldrar om att få bo hemma 
ett tag. 
 
Hur bekymrad eller ängslig skulle du vara över om  
dina föräldrar skulle vilja att du flyttade hem? 
 
Jag skulle förvänta mig att jag skulle vara  
välkommen hem.   
 
 
 
 
*11. Du ber en vän att följa med dig på semester under en ledighet. 
 
Hur bekymrad eller ängslig skulle du vara över om  
din vän skulle vilja följa med? 
 
Jag skulle förvänta mig att han/hon skulle vilja  
följa  med.  
 
 
 
 
 
 

 

helt obekymrad                       väldigt bekymrad 

1         2         3         4         5 

 

inte troligt alls                         väldigt troligt 

1         2         3         4         5 

 

 

 

helt obekymrad                       väldigt bekymrad 

1         2         3         4         5 

 

inte troligt alls                         väldigt troligt 

1         2         3         4         5 

 

 

 

helt obekymrad                       väldigt bekymrad 

1         2         3         4         5 

 

inte troligt alls                         väldigt troligt 

1         2         3         4         5 

 

 

helt obekymrad                       väldigt bekymrad 

1         2         3         4         5 

 

inte troligt alls                         väldigt troligt 

1         2         3         4         5 
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12. Du ringer din pojkvän/flickvän efter ett hett gräl och säger att du vill träffa 
honom/henne.  
 
Hur bekymrad eller ängslig skulle du vara över om     
han/hon skulle vilja träffa dig? 
 
Jag skulle förvänta mig att han/hon skulle vilja  
träffa mig.  
 
 
 
13. Du frågar en vän om du kan få låna någonting av honom/henne. 
 
Hur bekymrad eller ängslig skulle du vara över om     
vännen skulle vilja låna ut någonting till dig? 
 
Jag skulle förvänta mig att han/hon skulle vilja låna ut  
någonting till mig.  
 
 
 
 
14. Du ber dina föräldrar att närvara vid ett evenemang som är viktigt för dig. 
 
Hur bekymrad eller ängslig skulle du vara över om     
dina föräldrar skulle vilja närvara? 
 
Jag skulle förvänta mig att mina föräldrar skulle  
vilja närvara. 
 
 
 
15. Du ber en vän att göra dig en stor tjänst.   
 
Hur bekymrad eller ängslig skulle du vara över om     
din vän skulle vilja göra den här tjänsten? 
 
Jag skulle förvänta mig att han/hon skulle vilja  
göra den här tjänsten.  
 
 
 
 
 
 

 

helt obekymrad                       väldigt bekymrad 

1         2         3         4         5 

 

inte troligt alls                         väldigt troligt 

1         2         3         4         5 

 

 

helt obekymrad                       väldigt bekymrad 

1         2         3         4         5 

 

inte troligt alls                         väldigt troligt 

1         2         3         4         5 

 

 

helt obekymrad                       väldigt bekymrad 

1         2         3         4         5 

 

inte troligt alls                         väldigt troligt 

1         2         3         4         5 

 

 

 

helt obekymrad                       väldigt bekymrad 

1         2         3         4         5 

 

inte troligt alls                         väldigt troligt 

1         2         3         4         5 
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16. Du frågar din pojkvän/flickvän om han/hon verkligen älskar dig? 
 
Hur bekymrad eller ängslig skulle du vara över om     
din pojkvän/flickvän skulle säga ja.  
 
Jag skulle förvänta mig att han/hon uppriktigt 
skulle svara ja. 
 
 
 
17. Du är på en fest och lägger märke till någon på andra sidan rummet. Du frågar 
om personen vill dansa. 
 
Hur bekymrad eller ängslig skulle du vara över om  
personen skulle vilja dansa med dig?    
 
Jag skulle förvänta mig att personen skulle vilja  
Dansa med mig.  
 
 
 
18. Du ber din pojkvän/flickvän att följa med och träffa dina föräldrar.  
 
Hur bekymrad eller ängslig skulle du vara över om   
din pojkvän/flickvän skulle vilja träffa dina  
föräldrar? 
 
Jag skulle förvänta mig att han/hon skulle vilja  
träffa mina föräldrar.  
 

 

 

 

helt obekymrad                       väldigt bekymrad 

1         2         3         4         5 

 

inte troligt alls                         väldigt troligt 

1         2         3         4         5 

 

 

 

helt obekymrad                       väldigt bekymrad 

1         2         3         4         5 

 

inte troligt alls                         väldigt troligt 

1         2         3         4         5 

 

 

 

helt obekymrad                       väldigt bekymrad 

1         2         3         4         5 

 

inte troligt alls                         väldigt troligt 

1         2         3         4         5 

 

 


