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This study investigated shame and interpersonal sensitivity. Women were 
assumed to use more internalized shame-management scripts while men more of 
the shame-management script Avoidance. No significant differences concerning the 
script Attack others were expected. Women were assumed to be more 
interpersonal sensitive than men. Furthermore, a positive correlation between 
interpersonal sensitivity and internalized shame-management scripts were 
expected. 233 university students between the ages of 18-40 were examined. The 
instruments used were The Compass of Shame Scale (CoSS) and The Interpersonal 
Sensitivity Measure (IPSM). The results showed that women rated themselves 
higher on the internalized shame-management scripts. There were no significant 
differences regarding the scripts Avoidance and Attack others. Women also rated 
themselves higher when it came to interpersonal sensitivity. In addition to a 
correlation between interpersonal sensitivity and internalized shame-
management scripts there were also correlations between Attack others and IPSM 
total, and between CoSS total and IPSM total. The results were discussed from the 
perspective of women’s subordinate role in society. More research is needed to 
clarify the connection between these two constructs.   
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Denna studie undersökte skam och interpersonell känslighet. Kvinnor antogs 
använda sig mer av internaliserande skamhanteringsstrategier medan män mer av 
skamhanteringsstrategin Undvikande. Inga signifikanta skillnader gällande 
strategin Attackera andra förväntades. Kvinnor antogs vara mer interpersonellt 
känsliga än män. Vidare förväntades ett positivt samband mellan interpersonell 
känslighet och internaliserande skamhanteringsstrategier. 233 
universitetsstudenter i åldrarna 18-40 undersöktes. Mätinstrumenten som 
användes var The Compass of Shame Scale (CoSS) och The Interpersonal Sensitivity 
Measure (IPSM). Resultatet visade att kvinnor skattade sig högre på 
internaliserande skamhanteringsstrategier. Inga signifikanta skillnader fanns på 
subskalorna Undvikande och Attackera andra. Kvinnor skattade sig också högre 
gällande interpersonell känslighet. Utöver ett samband mellan internaliserande 
skamhanteringsstrategier och interpersonell känslighet fanns också ett samband 
mellan Attackerna andra och IPSM total, samt mellan CoSS total och IPSM total. 
Resultaten diskuterades utifrån kvinnors underordnade ställning i samhället. Mer 
forskning behövs dock för att tydliggöra hur sambandet mellan dessa två begrepp 
ser ut. 

 
 
Skam är en av nio grundläggande och medfödda affekter, och en negativ 
emotionell upplevelse som människan ofta strävar efter att undvika (Nathanson, 
1992; Elison, Pulos & Lennon, 2006a; Tangney, Miller, Flicker & Barlow, 1996). 
Forskning gällande skam visar att det finns könskillnader när det gäller 
upplevelse och hantering av skam (Benetti-McQuoid & Bursik, 2005; Elison et al., 
2006a; Lutwak & Ferrari, 1996; Nyström & Mikkelsen, 2012). Nyström och 
Mikkelsen (2012) diskuterar kring möjligheten att könsskillnaderna de fann i sin 
studie gällande skambenägenhet kan vara kopplat till interpersonell känslighet. 
O’Leary och Wright (1986) för ett liknande resonemang, där författarna menar 
att kvinnor överlag är socialiserade till att vara mer känsliga för andra personers 
behov än män, och att det skulle förklara varför kvinnor upplever mer skam då 
skam anses vara en affekt som är starkt kopplad till andras åsikter om självet. 
Det finns i dagsläget inte särskilt mycket forskning som undersöker en eventuell 
koppling mellan skam och interpersonell känslighet, och därför vill författarna 
med denna studie undersöka om det kan finnas en sådan koppling och hur 
denna relaterar till eventuella könsskillnader. 
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Affekter, känslor och emotioner 
Affekter är de biologiska beståndsdelarna av emotioner och aktiveras av olika 
stimuli som utlöser ett mönster av biologiska händelser, vilka varar mellan 
några hundradels sekunder till några sekunder (Nathanson, 1992). De medfödda 
affektmekanismerna är relativt lika varandra hos alla individer och handlar om 
stabila fysiologiska mekanismer. Nathanson (1992) menar att när en individ blir 
medveten om en affekt så uppstår det känslor, vilket kräver en högre kognitiv 
förmåga än vid aktiverandet av en affekt. Vidare beskriver författaren begreppet 
emotion som ännu mera komplext då det är en kombination av affekter som 
lagrats in i minnesbanken ihopkopplade med de situationer där de uppstått. 
Detta innebär att alla enskilda individer äger en informationsbank med 
emotionsrelaterade data som kan liknas vid en biografi bestående av emotionellt 
laddade minnen (Nathanson, 1992). För att illustrera detta med ett exempel kan 
läsaren tänka sig en person som stöter på en orm. Den kroppsliga reaktionen blir 
kanske svettningar och hög puls, vilket är personens affektiva respons. Personen 
identifierar kanske dessa kroppsliga signaler som rädsla, vilket är känslan. 
Emotionen blir den känslomässiga respons som personen kopplar ihop med 
upplevelsen “att möta en orm”.  
 
Definition av skam 
Den affektiva upplevelsen av skam är självfokuserad, och uppstår när fel, brister 
eller annat en individ vill dölja exponeras inför andra eller inför sig själv 
(Nathanson, 1992; Schoenleber & Berenbaum, 2012; Tangney et al., 1996; 
Tangney & Dearing, 2002). Skam, tillsammans med skuld, stolthet och 
förlägenhet, är moraliska affekter, som reglerar våra sociala relationer då de 
motiverar oss att följa sociala normer (Else-Quest, Higgins, Allison & Morton, 
2012; Tangney & Dearing, 2002). Motsatsen till skam utgörs av stolthet (Kåver, 
2009; Nathanson, 1992; Scheff & Retzinger, 2001). Stolthet genererar harmoni 
och solidaritet i relationer medan skam genererar utanförskap (Scheff & 
Retzinger, 2001). Denna studie avser inte undersöka skuldbegreppet, men då 
skam och skuld är två begrepp som ofta används synonymt med varandra så är 
det viktigt att klargöra skillnaden. Forskarna inom området är oeniga om 
skillnaden mellan skam och skuld, men många definierar skam som kopplat till 
globala och stabila egenskaper vi upplever att vi har som personer, medan skuld 
kopplas till prestation (Else-Quest et al., 2012; Nathanson, 1992; Tangney et al., 
1996; Tangney & Dearing, 2002). Skam är en förlamande känsla, som får oss att 
fokusera på oss själva och hur vi uppfattas av omvärlden, medan skuld är en 
känsla som verkar få oss att fokusera på hur omgivningen påverkats av våra 
handlingar (Tangney & Dearing, 2002; Olthof, 2012). Forskning har visat att 
skam eller skambenägenhet har samband med depression (Ferguson, Stegge, 
Eyre, Vollmer, & Ashbaker, 2000; Harder, Cutler, & Rockart, 1992; Orth, Robins 
& Soto, 2010; Tangney, Wagner, & Gramzow, 1992), posttraumatiskt 
stressyndrom (Andrews, Brewin, Rose, & Kirk, 2000), tvångstankar och 
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tvångshandlingar (Tangney et al., 1992), psykossjukdomar (Tangney et al., 
1992), missbruk (Tangney, Mashek & Stuewig, 2007) och ångest (Ferguson et al., 
2000; Tangney et al., 1992). Skam har också kopplats till 
personlighetsstörningar (Holmqvist, 2008; Nyström & Mikkelsen, 2012; Olthof, 
2012; Schoenleber & Berenbaum, 2012).  
 
Skam, kön och kultur 
Det finns könsskillnader i upplevelsen av skam som innebär att kvinnor är mer 
skambenägna. Benetti-McQuoid och Bursik (2005) fann att kvinnor 
rapporterade mer skambenägenhet, men också att både män och kvinnor som 
identifierade sig med en traditionellt feminin könsroll rapporterade sig vara mer 
skambenägna än män och kvinnor som identifierade sig med en traditionellt 
maskulin könsroll. Baldwins, Baldwins och Ewalds (2006) studie visade att 
kvinnor skattade signifikant högre gällande både skam och skuld än män. Else-
Quest et al. (2012) fann i en metastudie små könsskillnader gällande skam. 
Skillnaderna blev tydligare när det gällde områden som berörde kroppen, sex 
och mat. Enligt Lewis (1976, 1978) så är kvinnor mer benägna till 
skamreaktioner än män vilket beror på att de är mer fokuserade på, och mer 
känsliga för, andra personer. Detta skapar en möjlighet att åstadkomma mer 
skam hos kvinnor än män då skam är en affekt som till stor del uppstår i 
interpersonella relationer (Lewis, 1976, 1978). Silfver (2007) fann kulturella 
skillnader i sin studie som undersökte könsskillnader gällande emotioner, 
däribland skam. Studien fann att mer individualistiska samhällen verkade 
uppvisa större könsskillnader i motsats till traditionella och kollektiva 
samhällsstrukturer, där det fanns en mer tydlig och traditionell arbetsfördelning 
mellan könen (Silfver, 2007). Fischer och Manstead (2000) föreslår att 
individualistiska samhällens ideal gällande oberoende av andra innebär ett hot 
för den sociala samvaron, vilket gör kvinnor i dessa kulturer till “socio-
emotionella ledare” som kompenserar för männens brist på emotioner. Silfvers 
(2007) studie visade också att flickor i ett individualistiskt samhälle (Finland) 
upplevde högre grad av skam än pojkar i samma land. Flickor i Finland skattade 
även högre än både flickor och pojkar i ett kollektivistiskt samhälle (Peru). 
Närmare granskning visade att de finska flickorna skattade särskilt högt på 
frågor som rörde känslor av inkompetens, dumhet och värdelöshet. Det verkar 
alltså som att könsskillnader i hur personer upplever skam inte är universella, 
dock avser denna studie inte undersöka kulturella skillnader. 
 
Skamhantering 
Individuella variationer i hanteringen av skam kan påverka upplevelsen och 
konsekvenserna av skam (Elison, Pulos & Lennon, 2006b; Nathanson, 1992). 
Nathanson (1992) menar att nästan alla affekter är mer behagliga för oss än 
skam, och att när vi upplever skam så måste vi därför finna försvarsskript som 
hjälper oss att nå en annan, mindre hotande känsla, en så kallad 



 4 

skamhanteringsstrategi. Nathanson (1992) delar upp dessa 
skamhanteringsstrategier i fyra poler; Tillbakadragande (Withdrawal), 
Undvikande, (Avoidance), Attackera sig själv (Attack self) och Attackera andra 
(Attack others). Dessa fyra poler bildar en kompass: Skamkompassen (The 
Compass of Shame). Tillbakadragande är en skamhanteringsstrategi som innebär 
att vi drar oss tillbaka från situationen där skammen uppkom, tills känslan 
lägger sig och vi kan återuppta interaktionen. För att kunna göra detta krävs att 
individen uppmärksammar skamupplevelsen. Medveten hantering av skammen 
sker också när personen hanterar affekten genom att Attackera sig själv. Ilskan 
över att uppleva skam riktas mot det egna självet, och personen fokuserar på 
sina egna brister och oförmågor. En person som använder sig av strategin 
Attackera andra skyddar sig mot upplevelsen av att ha brister genom att rikta 
ilska och anklagelser utåt mot andra, till exempel genom att lägga skulden för 
situationen på någon annan. Slutligen finns strategin Undvikande där individen 
förnekar skammen och upplevelsen av att självet har brister, främst genom att 
distrahera sig själv och andra från situationen. Tillbakadragande och Attackera 
sig själv är de strategier som hanterar skam på en mer medveten nivå, det vill 
säga personen erkänner upplevelsen av skam. Dessa strategier innebär ett 
internaliserande av skambudskapet då individen anser att obehaget som 
uppstått i situationen beror på brister i självet. Undvikande och Attackera andra 
är mer omedvetna strategier, där personen inte erkänner eller uppmärksammar 
de egna bristerna utan hanterar skambudskapet utan medveten bearbetning. 
Attackera andra och Undvikande är också strategier som externaliserar ansvaret 
för situationen och lägger de obehagliga upplevelserna i interaktionen utanför 
den egna personen. Undvikande är den skamhanteringsstrategi som är mest 
omedveten och innebär en högre grad av externalisering. Vidare menar 
Nathanson (1992) att människor använder sig av alla dessa sätt att hantera 
skam vid olika tillfällen, men att vi också har vissa preferenser för olika 
skamhanteringsstrategier som skapar en personlig stil. När det kommer till 
Undvikande och Tillbakadragande så anses lättare former av dessa strategier 
vara funktionella reaktioner, men när de används i allt för stor utsträckning 
anses de dysfunktionella. Nathanson (1992) menar vidare att när det kommer 
till Attackera sig själv så kan ett visst mått av avsiktligt uppvisande av skam vara 
funktionellt då det kan medföra att andra personer blir välvilligt inställda till 
individen, men att ett överanvändande av självförnekelse istället framkallar 
avsky hos andra vilket blir dysfunktionellt för individen. Attackera sig själv blir 
även destruktivt när viljan av att vara andra till lags leder individen till att bli 
masochistisk. Attackera andra innebär att vi inför andra visar oss starka och 
kompetenta vilket i vissa situationer kan vara funktionellt, men ett rigidt 
användande av denna strategi leder till ensamhet och oälskbarhet. I värsta fall 
kan strategin även leda till paranoia och sadism (Nathanson, 1992).  
 



 5 

Skamhantering och kön 
Precis som vid skam så har det även upptäcks vissa könsskillnader när det gäller 
skamhantering. O’Leary och Wright (1986) föreslår i sin artikel att det sätt som 
personer hanterar skam på har med kön att göra. Elison et al. (2006a) fann att 
män i större utsträckning än kvinnor verkar använda sig av Undvikande, medan 
kvinnor i större utsträckning än män använde Attackera sig själv och 
Tillbakadragande. Vidare fann Elison et al. (2006a) inga signifikanta skillnader 
gällande strategin Attackera andra. Däremot fanns inga signifikanta skillnader 
mellan män och kvinnor i en liknande studie av Yelsma, Brown och Elison 
(2002). I Nyströms och Mikkelsens (2012) studie på unga vuxna fann författarna 
att kvinnor i större utsträckning än män använde strategierna Attackera sig själv, 
Tillbakadragande och Attackera andra, men författarna fann ingen signifikant 
skillnad på strategin Undvikande. Samma studie fann också att kvinnor hade 
signifikant högre skattningar gällande skamhanteringsstrategier överlag än vad 
män hade, vilket skulle kunna innebära att män inte reagerar med skam lika ofta 
som kvinnor gör (Nyström & Mikkelsen, 2012). Även om författarna till 
föreliggande studie inte funnit någon forskning som styrker ett samband mellan 
skamhanteringsstrategier och skambenägenhet är det ändå ett rimligt 
antagande att ett sådant finns.  
 
Interpersonell känslighet 
Utifrån sina kliniska erfarenheter beskriver Boyce och Parker (1989) hög 
interpersonell känslighet som en överdriven och omåttlig medvetenhet om, samt 
en sensitivitet inför andra personers beteenden och känslor. Interpersonell 
känslighet har identifierats som ett stabilt personlighetsdrag (Boyce & Parker, 
1989; Sakado et al., 1999), och individer med detta karaktärsdrag är enligt 
Boyce och Parker (1989) upptagna av deras interpersonella relationer och extra 
vaksamma på andra personers beteenden och stämningslägen. Interpersonellt 
känsliga personer är också överdrivet känsliga när det kommer till förändringar 
i interpersonella interaktioner, särskilt när det gäller kritik och avvisande. Dessa 
individer anpassar sitt beteende för att leva upp till andra personers 
förväntningar, för att undvika risken för avvisande eller kritik (Boyce & Parker, 
1989). Interpersonell känslighet beskrivs ytterligare som en känsla av personlig 
otillräcklighet och medför frekventa feltolkningar av andra personers 
interpersonella beteenden, vilket leder till obehag samt ett interpersonellt 
undvikande och ett osäkert beteende (Boyce & Parker, 1989; Davidson, Zisook, 
Giller, & Helms, 1989). Boyce och Parker (1989) utvecklade 
självskattningsinstrumentet the Interpersonal Sensitivity Measure (IPSM) för att 
mäta kopplingen mellan dessa personlighetsdrag och depression, och forskning 
inom området har också funnit starka kopplingar däremellan (Boyce, Parker, 
Barnett, Cooney & Smith, 1991; Masillo et al., 2012; Sakado et al., 1999). Utöver 
depression har kopplingar även upptäckts mellan interpersonell känslighet och 
social fobi (Harb, Heimberg, Fresco, Schneier & Liebowitz, 2002; Kumari, Sudhir 
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& Mariamma, 2012), ångest (Vidyanidhi & Sudhir, 2009) samt psykotiska 
symtom (Masillo et al., 2012).  
 
Interpersonell känslighet och kön               
Författarna till denna studie har inte funnit några befintliga studier gällande 
relationen mellan kön och interpersonell känslighet, detta i enlighet med hur 
interpersonell känslighet definieras utifrån upphovsmakarna till IPSM (Boyce 
och Parker, 1989). Dock finns det studier som redogör för könsskillnader 
gällande interpersonell känslighet utan att begreppet tydliggörs. En sådan är 
studien av Kendler, Thornton och Prescott (2001) där resultaten visade att 
kvinnor generellt sett är mer investerade i interpersonella relationer än vad män 
är, medan männen är mer investerade i yrkesframgångar. Enligt Cyranowski, 
Frank, Young och Shear (2000) så uppvisade flickor en större preferens för 
emotionell och nära kommunikation, lyhördhet och intimitet inom 
interpersonella relationer, ställt mot pojkars preferens för självständighet, 
kontroll/övertag och agentskap. Cyranowski et al. (2000) för ett resonemang 
kring att de mönster de funnit är ett resultat av en socialiseringsprocess. Detta 
utifrån studier av Baker-Miller (1986), Chodorow (1978) samt Gilligan (1982) 
som visar att kvinnor socialiseras till att fokusera på kommunikation och närhet 
i relationer, och att de genom detta utvecklar en bild av ett själv i umgänget med 
andra. Män socialiseras istället till att fokusera på personlig autonomi och 
agentskap. Feingold (1994) har i sin översiktsartikel innehållandes fyra olika 
metaanalyser undersökt forskningsläget gällande könsskillnader och 
personlighet. Resultaten stödjer den ovan beskrivna dikotomin när det kommer 
till kön samt visar att den förekommer både över tid och i olika kulturer. 
Snodgrass (1985) undersökte hur kvinnors interpersonella känslighet kan 
förstås utifrån över- och underordning, genom att titta på män och kvinnor i 
olika konstellationer av ledar- och underordnade roller. Författaren definierar 
interpersonell känslighet som förmågan att ta den andre personens perspektiv 
och läsa den andres emotionella tillstånd och behov (Snodgrass, 1985). Studien 
fann inga skillnader i interpersonell känslighet mellan män och kvinnor, 
däremot upptäcktes att personer i underordnade roller var mycket bättre på att 
läsa av de andra i gruppen än personer som hade en ledarroll. Snodgrass (1985) 
argumenterar för att kvinnors högre interpersonella känslighet snarare 
reflekterar att kvinnor oftare står i en underordnad roll. Detta går i linje med 
Thomas, Franks och Calonicos (1972) resultat som visar att personer i en roll 
med mindre makt har lättare att ta den överordnades perspektiv, då möjligheten 
att påverka sin situation beror på hur väl personen kan påverka sin 
överordnade.  
 
Kopplingen mellan skam och interpersonell känslighet 
Det har i dagsläget inte publicerats särskilt mycket forskning kring hur 
sambandet mellan interpersonell känslighet och skam ser ut. Tangney et al. 
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(1992) fann dock ett signifikant samband mellan skambenägenhet och 
interpersonell känslighet i sin studie. Måttet på interpersonell känslighet var i 
detta fall subskalan Interpersonell känslighet som är en del av Symtoms Checklist 
90 (SCL-90), vilket är ett mått som kritiserats av Boyce och Parker (1989) för att 
mäta symtomen på interpersonell känslighet, alltså tillfälliga tillstånd, snarare 
än personlighetsdraget. Även om det inte finns så mycket forskning om 
sambandet mellan interpersonell känslighet och skam så menar teoretiker inom 
området (Nathanson, 1992; Scheff & Retzinger, 2001; Tangney & Dearing, 2002) 
att skam är en social känsla, som endast uppstår i relation till andra. Tangney et 
al. (1996) visar i och för sig att skam kan uppstå utanför sociala kontexter, men 
skammen uppstår ändå i relation till hur andra i fantasin kommer att reagera på 
situationen som framkallade skam. Skam verkar alltså ha en social aspekt, vilket 
tyder på att emotionen kräver en interpersonell medvetenhet. För att skam ska 
kunna upplevas krävs att individen har utvecklat självmedvetenhet och 
självrepresentationer (Tangney & Dearing, 2002) samt medvetenhet om normer 
och förväntningar från andra, vilket i regel utvecklas runt två till tre-årsåldern 
(Stipek, Recchia & McClintic, 1992; Tangney & Dearing, 2002). Även om skam 
räknas som en medfödd affektet (Nathanson, 1992) så krävs det således ett 
utvecklande av ett antal kognitiva färdigheter för att förstå samspelet med 
omgivningen och de rådande normerna, vilket är en förutsättning för att uppleva 
emotionen skam (Tangney & Dearing, 2002). Det är därför rimligt att anta att ju 
mer lyhörd en individ är för andra personer desto mer har individen en risk att 
uppleva skam. 
 
Studiens syfte 
Utifrån ovanstående resonemang ämnar författarna att med denna studie 
undersöka tre hypoteser.  
 

Hypotes 1 

I enlighet med Elisons et al. (2006a) resultat förväntas kvinnor skatta sig högre 
på internaliserande skamhanteringsstrategier än män (Tillbakadragande och 
Attackera sig själv) samt män skatta sig högre på subskalan Undvikande. Vidare 
förväntas inga signifikanta skillnader på subskalan Attackera andra. Då det inte 
går att utesluta att valet av utbildning speglar olika nivåer av interpersonell 
känslighet som i sin tur förväntas ha ett samband med 
skamhanteringsstrategier, kommer även skillnader mellan utbildningar att 
undersökas.  
 

Hypotes 2 

Utifrån studierna utförda av Thornton och Prescott (2001), Cyranowski et al. 
(2000) och Snodgrass (1985) förväntas kvinnor skatta sig högre än män 
gällande interpersonell känslighet. Då det inte går att utesluta att olika val av 



 8 

utbildning speglar olika nivåer av interpersonell känslighet, kommer även 
skillnader mellan olika utbildningar att undersökas. 
 

Hypotes 3 

Författarna finner det troligt att en person som skattar högt gällande 
interpersonell känslighet också har en tendens att ta på sig och internalisera 
skam som affekt. Detta har dock inte undersökts tidigare. Hypotesen är således 
att det finns ett samband mellan höga skattningar på interpersonell känslighet 
och en högre grad av internaliserande skamhanteringsstrategier.   
 
 

Metod 
Datainsamling 
För att kunna samla in ett större antal enkäter skedde datainsamlingen i 
samarbete med en annan D-uppsatsgrupp. Deltagarna rekryterades genom 
besök i olika klasser i samband med föresläsningar, och tillfrågades om de ville 
delta i en psykologisk enkätstudie som undersökte sambandet mellan känslor, 
relationer och prestationer. De fick både skriftliga och muntliga instruktioner 
där de informerades om att deltagandet var frivilligt, anonymt och att data 
endast skulle redovisas på gruppnivå. Det angavs även att deltagandet innebar 
ett ifyllande av sammanlagt tre olika enkäter som tillsammans beräknades ta ca 
15-20 minuter att besvara, samt att det var viktigt att läsa igenom 
instruktionerna inför varje enskild enkät då de skilde sig åt. De deltagare som 
var intresserade av att ta del av resultaten fick anteckna författarnas 
mailadresser alternativt skriva upp sig på en lista. För att begränsa eventuella 
ordningseffekter varierades ordningsföljden på de tre enkäterna. Enkäterna 
administrerades i föreläsningssalar vilka var avskärmade från yttre 
störningsmoment, och lämnades in allt eftersom att individerna färdigställt 
ifyllandet. Då det var olika personer som distribuerade enkäterna vid de fyra 
insamlingstillfällena så bestämdes de muntliga instruktionerna i förväg, detta för 
att de skulle vara så lika varandra som möjligt.  
 
Undersökningsdeltagare 
Totalt 252 studenter vid ett universitet i en medelstor svensk stad deltog i 
studien varav 55 % (n = 140) var kvinnor och 46 % (n = 110) var män. Då 
författarna till denna studie utgår från att valet av utbildning speglar olika nivåer 
av interpersonellt intresse, så delades enkäterna ut till studenter inom olika 
utbildningar som leder till yrken med olika mycket interpersonella kontakter. 
Studerande på terminerna ett till tre inom läkarprogrammet (n = 87, 35 %), 
polisutbildningen (n = 52, 21 %), sjuksköterskeprogrammet (n = 77, 31 %) samt 
studenter inom ämnet datavetenskap (n = 34, 14 %) fyllde i enkäterna. De olika 
utbildningarna valdes också för att få en jämn könsfördelning.  Ålderspannet var 
mellan 18 och 40 år, och medelåldern låg på 22,98 år (sd = 3,975). Två personer 



 9 

angav ej kön, utbildning eller ålder. Innan beräkningarna genomfördes togs 14 
deltagare bort, detta på grund av att en majoritet av frågorna på någon av 
enkäterna inte var ifyllda. Vidare togs ytterligare fem individer bort efter att en 
outlieranalys genomförts, detta då dessa individer inte bedömdes vara 
representativa för populationen. Efter bortfallet bestod samplet av 233 
personer, varav 43 % män (n = 99) och 57 % kvinnor (n = 132). Av dessa läste 
35 % läkarprogrammet (n = 81), 19 % polisutbildningen (n = 43), 32 % 
sjuksköterskeprogrammet (n = 73) samt 15 % datavetenskap (n = 34). För 
könsfördelning gällande de olika utbildningarna se tabell 1. Ålderspannet var 
efter bortfallet fortfarande mellan 18-40 år, och medelåldern var 23,01 år (sd = 
4,028). Det förelåg inga signifikanta skillnader i ålder mellan män och kvinnor (p 
= 0,186, medelålder män = 23,4, medelålder kvinnor = 22,7). Även i detta sample 
hade två personer ej angett kön, utbildning eller ålder.  
 
Tabell 1: Könsfördelning inom utbildningarna.  

 
Material 
The Compass of Shame Scale (CoSS-5) (Elfving, 2007) användes för att undersöka 
deltagarnas skamhanteringsstrategier medan The Interpersonal Sensitivity 
Measure (IPSM) (Boyce & Parker, 1989) användes för att mäta interpersonell 
känslighet. Då IPSM inte har översatts till svenska användes den engelska 
versionen, medan den svenska översättningen av CoSS administrerades. Då 
insamlandet av data skedde i samarbete med en annan studie så 
administrerades även en tredje självskattningsskala (The Test of Self-Conscious 
Affect; TOSCA), detta formulär inkluderades dock inte i vederbörande studie.  
 
CoSS är ett självskattningsformulär med 48 items designat för att mäta 
strategier som används för att hantera skam. Instrumentet består av 12 
scenarion som alla antas framkalla skam, och fyra påståenden per scenario som 
skattas med en femgradig likertskala. Dessa påståenden relaterar till de fyra 
ovan beskrivna sätt att hantera skam: Tillbakadragande, Attackera sig själv, 
Undvikande och Attackera andra, som representerar varsin pol i 
skamkompassen. Genom detta instrument kan förekomsten och graden av 
skamhanteringsstrategier mätas, men också individens personliga sätt att 
hantera skam (Elison et al., 2006a). CoSS har i flertalet studier visat på god 
reliabilitet och validitet (Campbell & Elison, 2005; Elison et al., 2006a, 2006b; 
Yelsma et al., 2002). Enligt Elison et al. (2006a) har de fyra skalorna acceptabel 

 Kvinnor Män 

Polisutbildningen 35 % 65 % 

Läkarprogrammet 54 % 46 % 

Sjuksköterskeprogrammet 77 % 23 % 

Datavetenskap 50 % 50 % 
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till hög intern konsistens (med Cronbach's alfavärden: Tillbakadragande: ,89; 
Attackera sig själv: ,91; Undvikande: ,74 och Attackera andra: ,85). Studien visade 
även på god begreppsvaliditet (Elison et al., 2006a). Även valideringen av den 
svenska versionen har visat på god reliabilitet (med Cronbach's alfavärden: 
Tillbakadragande: ,82; Attackera sig själv: ,84; Undvikande: ,77 och Attackera 
andra: ,84) (Elfving, 2007). 
 
IPSM är som tidigare nämnts ett självskattningsformulär som mäter 
interpersonell känslighet. Instrumentet har 36 items uppdelade på fem 
subskalor: Interpersonell medvetenhet (Interpersonal awareness), Behov av 
bekräftelse (Need for approval), Separationsångest (Separation anxiety), Timiditet 
(Timidity) och Skört inre jag (Fragile inner-self) (Boyce & Parker, 1989). 
Testdeltagaren ska skatta hur väl olika påståenden stämmer in utifrån en 
fyrgradig likertskala. IPSM genererar en totalsumma men ger även värden på de 
fem subskalorna (Boyce & Parker, 1989). Den första subskalan (Interpersonell 
medvetenhet) definierar en känslighet gällande interpersonella interaktioner. 
Skalan inkluderar även den påverkan som individen uppfattar att han eller hon 
har på andra, samt hur han eller hon reagerar på negativ kritik från andra 
personer. Höga skattningar på denna skala indikerar en vaksamhet gentemot 
andra personers beteenden med syfte att bedöma deras responser samt en oro 
gällande interpersonella interaktioner. Den andra skalan (Behov av bekräftelse) 
återspeglar en individs önskan att göra andra människor glada, att behålla friden 
inom en relation samt en strävan att säkerställa ett gillande från andra istället 
för ett avvisande. Ett högt resultat på denna skala indikerar ett underordnande 
av egna behov i relation till andra människors önskningar. När det kommer till 
den tredje subskalan (Separationsångest) så mäter denna en stark oro inför 
separationer i centrala relationer. Separationsångest som begrepp har sin grund 
i Bowlbys anknytningsteori (1977) som anger att avbrott i anknytningen under 
barndomen orsakar osäkerhet i viktiga relationer i vuxenlivet, vilket enligt 
Bowlby (1977) skulle göra individen mer benägen att utveckla depression. En 
individ med separationsångest är således överdrivet känslig inför alla hot 
riktade mot integriteten gällande deras interpersonella band (Boyce & Parker, 
1989). Den fjärde subskalan (Timiditet) implicerar en beteendemässig 
komponent i begreppet interpersonell känslighet, nämligen att i interpersonella 
interaktioner uppvisa en oförmåga att bete sig på ett självsäkert sätt. Den sista 
subskalan (Skört inre jag) implicerar upplevelsen av att inneha ett inre jag som 
behöver gömmas från andra då det är osympatiskt. Höga skattningar på denna 
skala innebär en fragil självkänsla som behöver stärkas genom ständig 
bekräftelse från andra (Boyce & Parker, 1989). IPSM har visat sig ha en 
acceptabel nivå av test-retest-reliabilitet (r = ,70), intern konsistens (alfavärden 
från ,85 till ,86) och samstämmighet med kliniska bedömningar gällande 
interpersonell känslighet (r = ,72) (Masillo et al., 2012). 
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Statistiska analyser  
De statistiska beräkningarna genomfördes med hjälp av IBM SPSS Statistics 21. 
Hypoteserna gällande könsskillnader inom CoSS total och IPSM total (hypotes 1 
och 2) analyserades med hjälp av t-tester. Utöver detta analyserades IPSM och 
CoSS med hjälp av separata Analyses of Variance (ANOVA) för varje subskala. 
Analyserna Bonferroni-korrigerades till en 0,0125-nivå för CoSS (0,05/4) och till 
en 0,01-nivå för IPSM (0,05/5), detta för att undvika typ1-fel som en funktion av 
flera analyser på samma individer. Vid dessa analyser så inkluderades utöver 
kön även utbildning som en faktor. Bonferroni-korrigerade post hoc-analyser 
följde upp signifikanta effekter av utbildning. Avslutningsvis genomfördes en 
Pearsons korrelationsberäkning för att undersöka sambandet mellan 
interpersonell känslighet och internaliserande skamhanteringsstrategier 
(hypotes 3). För att ytterligare belysa sambanden mellan COSS och IPSM samt 
deras underliggande subskalor genomfördes korrelationsanalyser på 
subskalorna, både uppdelat på kön och med båda grupperna tillsammans. 
 

 

Resultat 
Hypotes 1 - skillnader mellan könen gällande skamhanteringsstrategier 
T-test av CoSS total visade på signifikanta skillnader mellan könen, t (229) = 4,9, 
p < ,001, Cohens d = 0,65. Medelvärdet (med standardavvikelsen inom parentes) 
var för män = 122,46 (19,70) och kvinnor = 134,95 (18,75). För att undersöka 
hypotesen att kvinnorna i större utsträckning än männen skattar sig högre på 
internaliserande skamhanteringsstrategier (Tillbakadragande och Attackera sig 
själv) samt att männen skattar sig högre på subskalan Undvikande genomfördes 
en ANOVA för respektive subskala. Analysen visade att kvinnorna skattade sig 
signifikant högre på subskalorna Attackera sig själv, F(1, 223) = 22,57, p < ,001, 
ηp2 = 0,09, och Tillbakadragande, F(1, 223) = 14,03, p < ,001, ηp2 = 0,06 (se Figur 
1). Medelvärdet (med standardfelet inom parentes) gällande Attackera sig själv 
var för män = 34,13 (0,84) och kvinnor = 39,68 (0,81), samt gällande 
Tillbakadragande för män = 30,99 (0,77) och kvinnor = 34,99 (0,74). Inga 
signifikanta skillnader fanns på subskalorna Attackera andra, F(1, 223) = 4,15, p 
= ,042, ηp2 = 0,02, och Undvikande, F(1, 223) = 0,26, p = ,609, ηp2 = 0,001. 
Hypotesen om att kvinnorna kommer att skatta sig högre på Tillbakadragande 
och Attackera sig själv stämde således, likaså uppfylldes hypotesen gällande att 
det inte skulle finnas någon skillnad på subskalan Attackera andra medan 
antagandet om att männen kommer uppvisa mer Undvikande inte kunde styrkas.  
 



 12 

 
 
Figur 1: Skillnader i medelvärde på CoSS mellan män och kvinnor. 
 
När det gäller utbildning visade ANOVO’rna på signifikanta skillnader på 
subskalorna Attackera sig själv, F(3, 223) = 5,84, p = ,001, ηp2 = 0,07, och 
Tillbakadragande, F(3, 223) = 5,94, p = ,001, ηp2 = 0,07. På subskalan Undvikande, 
F(3, 223) = 1,15, p = ,332, ηp2 = 0,02, och Attackera andra, F(3, 223) = 1,32, p = 
,270, ηp2 = 0,17, uppvisades inga signifikanta skillnader. Analysen av 
interaktioner mellan kön och utbildning visade på en signifikant 
interaktionseffekt på subskalan Undvikande, F(3, 223) = 5,18, p = ,002 ηp2 = 0,07, 
vilken tog sig uttryck genom en korsvis interaktion mellan polis och datavetare, 
på så sätt att kvinnliga datavetare skattade sig lågt medan manliga datavetare 
skattade sig högt, samt att kvinnliga polisstudenter skattade sig högt medan 
manliga polisstudenter skattade sig lågt (se Figur 2). Medelvärdet (med 
standardfelet inom parentes) var för kvinnliga polisstudenter = 36.80 (1,45), 
läkarstudenter = 35,80 (0,85), sjuksköterskestudenter = 35,68 (0,75), och 
datavetarstudenter = 32,47 (1,36). Motsvarande siffror var för manliga 
polisstudenter = 31,79 (1,06), läkarstudenter = 36,30 (0,92), 
sjuksköterskestudenter = 36,65 (1,36), och datavetarstudenter = 37,71 (1,36) De 
övriga subskalorna var inte signifikanta: Attackera sig själv, F(3, 223) = 1,73 p = 
,163, ηp2 = 0,02, Tillbakadragande, F(3, 223) = 0,43, p = ,736, ηp2 = 0,01, och 
Attackera andra, F(3, 223) = 0,86, p = ,464, ηp2 = 0,01. 
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Figur 2: Interaktionseffekt mellan kön och utbildning på subskalan Undvikande i 
CoSS. 
 
Uppföljande Bonferroni-korrigerade post hoc-analyser med avseende på 
utbildning visade att skillnaderna på subskalorna Tillbakadragande och 
Attackera sig själv tog sig uttryck genom att polisstudenterna skattade sig 
signifikant lägre på dessa subskalor jämfört med läkarstudenterna, 
sjuksköterskestudenterna och de som studerar datavetenskapliga ämnen (alla p 
< ,001), men att de tre senare utbildningarna inte skiljde sig sinsemellan (alla p = 
1,000). 
 
Hypotes 2 - skillnader mellan könen gällande interpersonell känslighet 
För att undersöka hypotesen gällande att kvinnor som grupp kommer att skatta 
högre på Interpersonal Sensitivity Measure (IPSM) än män, vilket innebär en 
högre interpersonell känslighet, genomfördes ett t-test av IPSM total som visade 
på signifikanta skillnader mellan könen t (229) = 3,32, p = ,001, Cohens d = 0,44. 
Medelvärdet (med standardavvikelsen inom parentes) var för män = 88,70 
(12,21) och kvinnor = 94,19 (12,62).  ANOVO’r genomfördes på subskalorna för 
att undersöka variablerna kön och utbildning samt interaktionen däremellan. 
ANOVO’rna gällande kön visade att det var Interpersonell medvetenhet, F(1, 223) 
= 12,71, p < ,001, ηp2 = 0,054, som drev skillnaden mellan könen (se Figur 3). 
Medelvärdet (med standardfelet inom parentes) gällande Interpersonell 
känslighet var för män = 17,72 (0,38) och kvinnor = 19,57 (0,36).  Inga 
signifikanta resultat uppnåddes på subskalorna Separationsångest, F(1, 223) = 
6,00, p = ,015, ηp2 = 0,026, Behov av bekräftelse, F(1, 223) = 3,08, p = ,081, ηp2 = 
0,014, Timiditet, F(1, 223) = 2,63, p = ,106, ηp2 = 0,012, och Skört inre jag, F(1, 
223) = 0,645, p = ,423, ηp2 = 0,003.  
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Figur 3: Skillnader i medelvärde på IPSM mellan män och kvinnor. 
 
ANOVO’rna gällande utbildning visade signifikanta skillnader på subskalorna 
Interpersonell medvetenhet, F(3, 223) = 12,70, p < ,001, ηp2 = 0,15, och Timiditet, 
F(3, 223) = 5,66, p = ,001, ηp2 = 0,07. Inga signifikanta skillnader fanns gällande 
subskalorna Behov av bekräftelse, F(3, 223) = 3,86, p < ,010, ηp2 = 0,05, 
Separationsångest F(3, 223) = 1,98, p < ,118, ηp2 = 0,03, och Skört inre jag F(3, 
223) = 2,78, p < ,042, ηp2 = 0,04. Analyserna av interaktion mellan kön och 
utbildning visade inte på några signifikanta interaktionseffekter: Interpersonell 
medvetenhet, F(3, 223) = 2,69, p < ,047, ηp2 = 0,04, Behov av bekräftelse, F(3, 223) 
= 0,89, p < ,449, ηp2 = 0,01, Separationsångest, F(3, 223) = 3,20, p < ,024, ηp2 = 
0,04, Timiditet, F(3, 223) = 2,63, p < ,051, ηp2 = 0,103, och Skört inre jag, F(3, 223) 
= 2,52, p < ,058, ηp2 = 0,03.  
 
Uppföljande Bonferroni-korrigerade post hoc-analyser visade att 
polisstudenterna skattade sig signifikant lägre än läkarstudenterna, 
sjuksköterskestudenterna och studenterna som läser datavetenskap på både 
Interpersonell medvetenhet (p < ,001) och Timiditet (p < ,013). På subskalan 
Interpersonell medvetenhet fanns det även en signifikant skillnad mellan läkare 
och datavetare där läkare skattade sig högre (p = ,015).  
 
Hypotes 3 - korrelation mellan internaliserande skamhanteringsstrategier och 
interpersonell känslighet 
Den tredje hypotesen gällande ett positivt samband mellan IPSM och 
internaliserande skamhanteringsstrategier testades genom Pearsons 
korrelationsberäkning. Analysen visade, i enlighet med hypotesen, på ett starkt 
samband (r = ,62, p < ,01), detta utifrån Cohens riktlinjer där korrelationer över 
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,10 räknas som svaga, över ,30 som moderata och över ,50 som starka (Borg & 
Westerlund, 2007).  
 
En korrelationsanalys av CoSS och IPSM samt deras subskalor visade på en hög 
grad av korrelation inom CoSS och IPSM (se Tabell 2). Det fanns också starka 
korrelationer mellan instrumentens respektive subskalor.  
 
Tabell 2: Korrelationsanalyser mellan CoSS och IPSM samt deras subskalor. Starka 
korrelationer (> 0,5) redovisas understrukna. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Undvikande 
 
 

1 ,04 ,13 ,15* ,40** ,04 ,14* -,07 ,08 -,03 ,05 

2. Attackera sig 
själv 

 

 

1 ,69** ,29** ,80** ,61** ,16* ,50** ,30** ,46** ,60** 

3. Tillbaka- 
dragande 

 

  

1 ,39** ,85** ,54** ,17** ,38** ,34** ,40** ,54** 

4. Attackera 
andra 

 

   

1 ,65** ,30** ,14* ,31** ,19** ,31** ,36** 

5. CoSS Total 
 
 

    

1 ,58** ,22** ,44** ,34** ,44** ,60** 

6. Interpersonell 
medvetenhet 

 

     

1 ,33** ,51** ,39** ,51** ,81** 

7. Behov av 
bekräftelse 

 

      

1 ,00 ,32** -,08 ,44** 

8. Separations- 
ångest 

 

       

1 ,32** ,57** ,73** 

9. Timiditet 
 
 

        

1 ,28** ,72** 

10. Skört inre jag 
 
 

         

1 ,65** 

11. IPSM Total 
 

          

1 

* = Signifikans på 0.05-nivå  
** = Signifikans på 0.01-nivå 
N = 233 
 
I korrelationsmatrisen ovan (se Tabell 2) framgår att de internaliserande 
skamhanteringstrategierna Attackera sig själv och Tillbakadragande uppvisade 
starka korrelationer med IPSM total (r = ,60, p < ,01; respektive r = ,54, p < ,01). 
Utöver de förväntade sambanden mellan internaliserande 
skamhanteringsstrategier och IPSM fanns även en moderat signifikant 
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korrelation mellan totalsumman av IPSM och subskalan Attackera andra (r = ,36, 
p < ,01). Dessutom fanns det en stark korrelation mellan CoSS total och IPSM 
total (r = ,60, p < ,01). 
 
Eftersom majoriteten av tidigare forskning visat att män och kvinnor generellt 
skattar olika på CoSS och författarnas hypotes var att de även gör det på IPSM 
utfördes en korrelationsmatris uppdelad utifrån kön. Analysen visade att de 
flesta subskalorna korrelerade med varandra på liknande sätt oberoende av kön, 
med undantag av subskalan Undvikande som redovisas i Tabell 3.  
 
Tabell 3: Korrelationsanalyser mellan subskalan Undvikande och IPSM, uppdelade 
på män och kvinnor. 
 

Interpersonell 
medvetenhet 

Behov av 
bekräftelse 

Separations-
ångest 

Timiditet Skört inre 
jag 

IPSM 
Total 

Undvikande: 
Kvinnor 

-,17* 
 

,05 
 

-,18* 
 

,01 
 

-,12 
 

-,13  
 

Undvikande: 
Män 

,29** ,23* ,09 ,19 ,08 ,26** 

* = Signifikans på 0.05-nivå  
** = Signifikans på 0.01-nivå 
Kvinnor N = 132, Män N = 99 
 
Gruppen män hade genomgående mer positiva korrelationer mellan subskalan 
Undvikande och IPSM total samt subskalor än gruppen kvinnor. När det gäller 
korrelationerna mellan subskalan Undvikande och subskalorna Behov av 
bekräftelse och Separationsångest samt IPSM total innebar skillnaden att 
korrelationerna endast var signifikanta för en av de två grupperna. När det 
gäller kvinnor fanns det tendenser till svaga, och ibland negativa korrelationer 
mellan subskalan Undvikande och IPSM och dess subskalor. Till exempel 
uppvisade subskalorna Interpersonell medvetenhet och Separationsångest 
moderata, signifikanta och negativa korrelationer med subskalan Undvikande (r 
= -,17, p < ,05; respektive r = -,18, p < ,05). Tendensen var den motsatta när det 
gällde männens korrelationer mellan subskalan Undvikande och IPSM total och 
dess subskalor, där det istället fanns tre moderata, signifikanta och positiva 
korrelationer (Interpersonell medvetenhet: r = ,29, p < ,01; Behov av bekräftelse: r 
= ,23, p < ,05 och IPSM total: r = ,26, p < ,01). 
 
 

Diskussion 
Denna studie undersökte tre hypoteser. Enligt den första hypotesen förväntades 
kvinnorna skatta sig högre än männen på de internaliserande 
skamhanteringsstrategierna (Tillbakadragande och Attackera sig själv) samt 
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männen skatta högre än kvinnorna på subskalan Undvikande. Dessutom 
förväntades inga signifikanta skillnader gällande subskalan Attackera andra. 
Enligt den andra hypotesen förväntades kvinnorna skatta högre än männen 
gällande interpersonell känslighet. Den tredje hypotesen var att det skulle finnas 
ett positivt samband mellan interpersonell känslighet och internaliserande 
skamhanteringsstrategier.   
 
Studiens resultat stödjer delvis den första hypotesen, med skillnaden att män 
inte skattade signifikant högre än kvinnor på subskalan Undvikande. När det 
kommer till den andra hypotesen så uppfylldes denna helt, det vill säga att 
kvinnor skattade sig högre än män på IPSM. Denna skillnad drevs av subskalan 
Interpersonell medvetenhet. Resultaten gav även belägg för den tredje hypotesen 
då det fanns starka korrelationer mellan IPSM och internaliserande 
skamhanteringsstrategier. Dock fanns det även en moderat korrelation mellan 
IPSM total och subskalan Attackera andra, samt en moderat korrelation mellan 
subskalan Undvikande och IPSM total för gruppen män (men ej för kvinnor). 
Intressant var även att CoSS totals korrelation med IPSM total var nästan lika 
stark som internaliserande skamhanteringsstrategiers korrelation med IPSM 
total.  
 
Skillnader mellan könen gällande skamhanteringsstrategier  
Resultaten visade på skillnader i preferenser gällande olika 
skamhanteringsstrategier med avseende på kön, på det sätt att kvinnor låg 
högre än män på de internaliserande subskalorna. Tänkbara förklaringar till 
detta kan vara att det föreligger skillnader mellan hur kvinnor och män väljer att 
skatta, till exempel att kvinnor är mer affektivt medvetna och därför mer 
benägna att uppmärksamma skammen eller att enkäterna tolkas olika. Men det 
kan också vara så att kvinnor överlag använder sig av mer internaliserande 
skamhanteringsstrategier. Författarna till föreliggande studie tänker sig att 
kvinnors tendens att rikta skammen inåt kan vara en strategi för att bevara sina 
interpersonella relationer, då kvinnan utifrån sin könsroll ofta har en mer 
relationell orientering (Cyranowski et al., 2000; Eisenlohr-Moul & Segerstrom, 
2013; Kendler et al., 2001) och i större utsträckning socialiseras till att fokusera 
på kommunikation och närhet i relationer, medan män socialiseras till autonomi. 
Detta gör att kvinnor i större utsträckning utvecklar sin självbild i umgänget 
med andra (Baker-Miller, 1986; Chodorow, 1978; Gilligan, 1982). Författarna till 
föreliggande studie tänker sig att om kvinnans identitet i större utsträckning än 
mannens baseras på hennes relationer, blir också rädslan för att förlora dessa 
större.  
 
Kvinnor skattade sig signifikant högre än män på CoSS total, vilket kanske skulle 
kunna bero på att de är mer skambenägna. Författarna har inte hittat några 
studier som kopplar ihop skamhanteringsstrategier och skambenägenhet, vi 
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tänker oss dock att ju mer skambenägen en person är desto mer 
skamhanteringsstrategier använder sig denna person av. Som tidigare nämnts så 
diskuterar O’Leary och Wright (1986) huruvida det sätt som personer hanterar 
skam på har med kön att göra. Det finns studier som visat att kvinnor är mer 
skambenägna samt uppvisar mer skamreaktioner än män (Benetti-McQuoid & 
Bursik, 2005; Lewis, 1976, 1978; Lutwak & Ferrari, 1996) vilket ibland förklaras 
med att de är mer fokuserade på, och mer känsliga för, andra personer (Lewis, 
1976, 1978). Lewis (1976, 1978) menar att kvinnors ökade interpersonella 
känslighet skapar en möjlighet att åstadkomma mer skam hos kvinnor än män 
då skam är en affekt som till stor del uppstår i interpersonella relationer. Utifrån 
detta resonemang är resultaten i denna studie som visade att kvinnorna 
skattade högre både vad gällande skamhanteringsstrategier och interpersonell 
känslighet inte förvånande. Författarna tänker sig att resultaten speglar 
kvinnornas högre skambenägenhet samt deras upplevelse av att i högre grad än 
männen bli “skammade” i interpersonella relationer, vilket kan orsakas av 
samhällets befintliga könsroller. Som ovan nämnts så fann Silfver (2007) i sin 
studie resultat som tydde på att mer individualistiska samhällen verkade 
uppvisa större könsskillnader när det gällde emotioner, bland annat skam. Detta 
i motsats till traditionella och kollektiva samhällsstrukturer, där det finns en mer 
tydlig och traditionell arbetsfördelning mellan könen (Fischer & Manstead, 
2000). Enligt författarna till föreliggande studie finns det rådande traditionella 
könsroller i samhället idag, som leder till en strukturell ojämnställdhet, detta 
samtidigt som samhället går mot att bli mer och mer individualistiskt. Kvinnor 
förväntas både vara de som tar hand om familjen samtidigt som de ska ta sig 
fram i yrkeslivet, vilket kan tänkas skapa en inre konflikt där ett fokus på 
karriären istället för familjen skapar skam, medan ett större fokus på familjen 
istället för karriären även det skapar skam. Detta skulle även kunna vara en 
tänkbar förklaring till denna studies resultat.  
 
Utbildning visade sig ha en signifikant effekt på skattningen av CoSS, och i 
resultatet framträdde en bild där polisstudenter, både manliga och kvinnliga, 
skattade sig lägre än de andra studenterna på de internaliserande skalorna. 
Författarna tänker sig att de internaliserande skamhanteringsstrategierna till 
större delen uppfattas som kvinnliga strategier och att polisutbildningen, som är 
en traditionellt maskulin utbildning, också har en stor andel studenter som 
identifierar sig med en maskulin könsroll. På subskalan Undvikande fanns det en 
interaktionseffekt som framförallt drevs av stora skillnader mellan 
polisstudenter och datavetarstudenter, där kvinnliga polisstudenter skattade sig 
högre än alla andra kvinnliga studenter. De manliga polisstudenterna låg fortsatt 
lågt. I fallet med datavetarstudenterna var resultatet det omvända, då de 
manliga datavetarna skattade sig högst av alla studenter, både män och kvinnor, 
medan de kvinnliga datavetarna skattade sig lågt. Subskalan Undvikande speglar 
en skamhanteringsstrategi som främst baserar sig på att omedvetet hantera 
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skammen genom att inte kännas vid den obehagliga känslan (Nathanson, 1992). 
Frågorna som speglar denna skala utgörs till exempel av påståenden som ”Jag 
agerar säkrare än vad jag är” och “Jag låtsas att jag inte bryr mig” (Elison et al., 
2006a). När det kommer till att försöka förstå detta fenomen tänker sig 
författarna till föreliggande studie att interaktionseffekten kan tänkas spegla en 
skillnad i hur personen väljer att framställa sig som kvinna eller man. En person 
som skattar högt på påståendena som mäter subskalan Undvikande skulle av 
andra kunna uppfattas ha en mer nonchalant inställning till skam, vilket skulle 
kunna tolkas som mer maskulint och således mer passande i polisyrket. Att just 
poliskvinnorna skattade sig högre på denna subskala skulle kunna tolkas som att 
de anpassar sig efter den rådande normen inom deras utbildning. Att vara 
kvinna och dessutom uppleva skam blir därför ett dubbelt normbrytande inom 
polisutbildningen och således hanteras skammen i dessa fall kanske på ett mer 
omedvetet plan. Detta resonemang skulle även kunna appliceras på de manliga 
datavetarnas höga skattningar gällende denna subskala. Detta då författarna 
tänker sig att den stereotypa synen på personer som arbetar med datorer inte 
går i linje med den traditionellt maskulina mansrollen, vilket skulle kunna 
innebära att även datavetarna skattat sig på ett sätt som framställer dem som 
mer maskulina, alltså att de hanterar skammen på ett mer omedvetet plan.  
 
Skillnader mellan könen gällande interpersonell känslighet  
I enlighet med hypotesen uppvisade kvinnorna signifikant högre poäng på IPSM. 
Även detta kan förstås som att kvinnor och män väljer att framställa sig olika då 
de skattar, men mer troligt beror resultatet på en reell skillnad i interpersonell 
känslighet mellan män och kvinnor. Detta skulle kunna förstås som en medfödd 
skillnad mellan könen, men kan också vara ett symtom på kvinnors 
underordnade ställning i samhället. Detta i ljuset av de studier som visar att 
personer med underordnade positioner har lättare att ta hänsyn till andras 
perspektiv för att öka sina möjligheter att bevaka sina egna intressen (Thomas 
et al., 1972; Snodgrass, 1985). IPSM mäter dock en mer negativ sida av 
interpersonell känslighet än definitionen som Snodgrass (1985) använder sig av, 
då IPSM fokuserar på en överdriven och omåttlig medvetenhet om andras 
känslor och beteenden. Denna känslighet skapar enligt Boyce och Parker (1989) 
en oro för att inte duga som i sin tur ofta leder till ångest och depression. 
Snodgrass (1985) definition av interpersonell känslighet syftar mer på en 
medvetenhet om andras önskningar och behov i syftet att hantera en 
maktobalans. Dock verkade skillnaden mellan män och kvinnor i föreliggande 
studie främst bero på subskalan Interpersonell medvetenhet, vilket är en 
subskala som mäter känslighet inför interpersonella relationer och vilken 
påverkan individen uppfattar att hon eller han har på andra personer (Boyce & 
Parker, 1989). Denna subskala kan sägas ligga närmare Snodgrass definition. 
Dessutom menar författarna till denna studie att det går att se Boyces och 
Parkers (1989) definition av interpersonell känslighet som en förlängning av 
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Snodgrass (1985) definition, där IPSM ger ett mått på de negativa 
konsekvenserna som kan uppstå som ett resultat av överdriven anpassning till 
andra beroende på en underordnad position. Könsskillnaden gällande 
interpersonell känslighet skulle sannolikt kunna vara en del av förklaringen till 
varför dubbelt så många kvinnor drabbas av depression jämfört med män (SBU, 
1999), med tanke på att det finns ett stort forskningsstöd gällande kopplingen 
mellan IPSM och depression (exempelvis Boyce, Parker, Barnett, Cooney & 
Smith, 1991; Masillo et al., 2012; Sakado et al., 1999).  
 
Korrelation mellan internaliserande skamhanteringsstrategier och interpersonell 
känslighet  
I enlighet med hypotesen fanns en stark korrelation mellan internaliserande 
skamhanteringsstrategier och interpersonell känslighet. Detta går i linje med 
tidigare forskning som visar att emotionen skam kräver utvecklandet av 
självmedvetenhet och självrepresentationer, samt interpersonell medvetenhet 
(Tangney och Dearing, 2002; Stipek et al., 1992). Utifrån detta finner författarna 
till denna studie det troligt att en person med denna relationella 
personlighetsstil också har en tendens att ta på sig och internalisera skam som 
affekt, i ett försök att bevara sina relationer. Dessutom menar Boyce och Parker 
(1989) att interpersonellt känsliga personer frekvent feltolkar andras beteenden 
till sin egen nackdel, vilket naturligtvis skulle kunna tänkas öka upplevelsen av 
skam. Detta antagande styrks också av resultatet. 
 
Ett mer överraskande resultat var att även subskalan Attackera andra uppvisade 
en moderat signifikant positiv korrelation med IPSM. Dessutom fanns det ett 
moderat signifikant positivt samband mellan subskalan Undvikande och IPSM 
total samt mellan Undvikande och Interpersonell medvetenhet för gruppen män, 
medan kvinnor visade en moderat signifikant negativ korrelation mellan 
Undvikande och Interpersonell medvetenhet samt Undvikande och 
Separationsångest. Vidare var korrelationen mellan totalsumman för CoSS och 
IPSM i princip lika stark som korrelationen mellan internaliserande 
skamhanteringsstrategier och IPSM.  Sammantaget visade det sig att det fanns 
tydliga samband mellan den totala mängden skamhanteringsstrategier och 
interpersonell känslighet, även om sambanden verkade vara starkast när det 
gällde mer internaliserande och medvetna skamhanteringsstrategier. Således 
verkar det inte som att personer med hög interpersonell känslighet är mer 
benägna att använda internaliserande skamhanteringsstrategier än de andra 
skamhanteringsstrategierna, utan snarare att de är mer benägna att använda 
skamhanteringsstrategier överlag, vilket kan tyda på att de är mer benägna att 
uppleva skam. I så fall skulle förklaringen kunna vara att mer interpersonellt 
känsliga personer upplever mer skam, då de har större möjligheter att uppfatta 
sociala signaler från andra som kan framkalla skam. Författarna har dock inte 
funnit någon forskning som ger belägg för kopplingen mellan skambenägenhet 
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och skamhanteringsstrategier, och mer forskning behövs för att kunna uttala sig 
om detta. Eftersom kvinnor visade sig vara mer benägna att använda 
skamhanteringsstrategier överlag än män och också visade sig mer 
interpersonellt känsliga än män verkar det som att det var variabeln kön som 
orsakade de korrelationer denna studie funnit.  
 
Analysen visade svårtolkade skillnader mellan männen och kvinnorna gällande 
korrelationer mellan subskalan Undvikande och andra subskalor i CoSS och 
IPSM, samt CoSS total och IPSM total. Till stor del hade männen mer positiva 
korrelationer mellan subskalan Undvikande och de andra variablerna än 
kvinnorna, och ibland var den ena gruppens korrelation signifikant men inte den 
andra. Det fanns också ett mönster i korrelationerna mellan Undvikande och 
IPSM samt dess subskalor där kvinnornas korrelationer i regel var svaga eller 
signifikant negativa, medan männens korrelationer var svaga eller signifikant 
positiva. Särskilt intressant var sambandet mellan Interpersonell medvetenhet 
och Undvikande, som för kvinnorna var signifikant negativt men för männen var 
signifikant positivt. Kvinnorna verkar vara mindre benägna att hantera skam 
med strategin Undvikande ju mer interpersonellt medvetna de är, medan ju mer 
interpersonellt medvetna männen är desto mer benägna är de att hantera skam 
med strategin Undvikande. Denna skillnad i val av strategi utifrån interpersonell 
medvetenhet och kön skulle kunna förklaras på olika sätt. Föreliggande studie 
visade att kvinnorna skattade sig högre gällande interpersonell medvetenhet, 
och en ökad interpersonell medvetenhet skulle kunna innebära att individen 
uppfattar fler sociala signaler som väcker skam, vilket i sin tur skulle kunna leda 
till ökad skamhantering. Detta går också i linje med Lewis resonemang (1976, 
1978). Författarna till föreliggande studie tänker sig att kvinnor överlag 
hanterar sina känslor mer medvetet då kvinnorollen kännetecknas av en mer 
regelbunden verbalisering av känslor än mansrollen. Detta fenomen har också 
påvisats i forskning kring sociala normer och könsroller (Wong, Pithuch & 
Rochlen, 2006). Författarna till denna studie tänker sig att mer interpersonellt 
känsliga män är mer sannolika att använda strategin Undvikande, som är en 
omedveten strategi, då de som grupp är mer benägna att hantera känslor mer 
omedvetet. En mer medveten känslohantering skulle kunna förklara att 
interpersonellt medvetna kvinnor i mindre utsträckning använder sig av 
Undvikande. Vidare tänker sig författarna till föreliggande studie att en större 
“vana” av skamupplevelsen gör emotionen mindre smärtsam, och därför 
behovet av att hantera den omedvetet mindre. Kvinnor upplever mer skam 
överlag än män (Benetti-McQuoid & Bursik, 2005; Lewis, 1976, 1978; Lutwak & 
Ferrari, 1996), vilket skulle kunna vara en förklaring till att män har högre 
positiva korrelationer gällande subskalan Undvikande. För att kunna uttala sig 
om detta fenomen behövs dock mer forskning gällande skillnader mellan 
kvinnor och män vad gäller subskalan Undvikandes samband med IPSM. 
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Sammanfattande diskussion 
Sammanfattningsvis visade resultaten i denna studie att kvinnorna skattade sig 
högre på de internaliserande skamhanteringsstrategierna. På subskalorna 
Undvikande samt Attackera Andra fanns inga signifikanta skillnader. Kvinnorna 
uppvisade också överlag mer skamhanteringsstrategier vilket författarna tänker 
sig beror på att kvinnor i större utsträckning än män upplever affekten skam. 
Vidare visade resultaten att kvinnorna var mer interpersonellt känsliga än män, 
vilket författarna tänker sig beror på en socialiseringsprocess med kopplingar 
till kvinnors underordning i samhället, där kvinnor i högre utsträckning än män 
behöver ta hänsyn till andra personers behov och önskningar. Det fanns också 
en stark korrelation mellan interpersonell känslighet och 
skamhanteringsstrategier, där personerna som skattade sig högre gällande 
skamhanteringsstrategier också skattade sig som mer interpersonellt känsliga. 
När det gäller subskalorna var detta samband liknande för både män och 
kvinnor, med undantag för CoSS subskala Undvikande som för kvinnorna 
korrelerade negativt med IPSM’s subskala Interpersonell medvetenhet medan 
sambandet för männen var signifikant positivt. Med undantag av subskalan 
Undvikande fanns det dock starka eller moderata samband mellan IPSM total och 
alla subskalorna i CoSS, vilket författarna tänker sig innebär att ju mer 
interpersonellt känslig en person är desto mer skam upplever individen och 
använder sig därför av fler skamhanteringsstrategier. Författarna tänker sig att 
det är den interpersonella känsligheten som möjliggör för individen att uppfatta 
reella eller inbillade signaler från omgivningen som syftar till att väcka skam. 
Utifrån detta resonemang tänker sig författarna att de könsskillnader som 
observerats gällande interpersonell känslighet kan vara en del av förklaringen 
till könsskillnaderna som observerats gällande skamhanteringsstrategier. Fallet 
skulle också kunna vara det omvända, det vill säga att personer som upplever 
mer skam utvecklar fler skamhanteringsstrategier, och som ett sätt att hantera 
skammen blir mer interpersonellt känsliga. Denna studies upplägg möjliggör 
inte att dra slutsatser om orsakssamband och mer forskning krävs för att på ett 
säkert sätt kunna uttala sig om detta.  Likaså kan det inte fastslås ett samband 
mellan ökad skamupplevelse och ökad förekomst av skamhanteringsstrategier, 
vilket också är något som kräver ytterligare forskning. I denna studie framkom 
även att val av utbildning hade betydelse för resultatet både på CoSS och på 
IPSM, något som skulle kunna utforskas vidare framöver. Som tidigare nämnts 
så skulle de i föreliggande studie funna könsskillnaderna gällande interpersonell 
känslighet sannolikt kunna vara en del av förklaringen till varför dubbelt så 
många kvinnor drabbas av depression jämfört med män (SBU, 1999). Då tidigare 
forskning visar på kopplingar mellan både skam och depression samt 
interpersonell känslighet och depression är det författarnas förhoppning att 
denna studie kan bidra till att ytterligare belysa dessa samband. Vidare 
forskning behövs för att kartlägga hur begreppen kan tänkas samspela i 
utvecklingen av en depression, och detta kanske kan leda till en fördjupad 
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förståelse av utvecklandet och tillfrisknandet från depressiva tillstånd. 
Författarna tänker sig också att dessa fynd kan bidra med kunskap när det 
kommer till terapier med inriktning mot skam, då interpersonell känslighet kan 
tas i beaktande i dessa behandlingar. Vidare forskning skulle kunna belysa 
huruvida terapeuter som arbetar med skam och skamhantering även kan arbeta 
med interpersonell känslighet för att komma åt detta. 
 
Styrkor och svagheter med studien 
Då IPSM administrerades på engelska kan det eventuellt inneburit språkliga 
missförstånd under ifyllandet av testet. Författarna gjorde dock bedömningen 
att den språkliga nivån var acceptabel, dessutom var alla deltagare 
universitetsstudenter vilka kan antas ha grundläggande engelskakunskaper. 
Gällande miljöerna i vilka enkäterna administrerades så utgjordes dessa av 
föreläsningssalar avskärmade från yttre störningsmoment. Dock kan de 
individer som färdigställde ifyllandet av enkäterna tidigt ha stört de personer 
som ägnade lite mer tid till uppgiften när de lämnade lokalen, vilket kan ha 
påverkat ifyllandet av enkäterna. En annan faktor är att det vid 
enkätundersökningar alltid finns en risk för att deltagarna uppger information 
som de tror framställer dem i en bättre dager, det vill säga ger socialt önskvärda 
svar. Detta kan dock ha motverkats genom informerandet av sekretessen och det 
faktum att data endast skulle redovisas på gruppnivå. Slutligen skedde 
datainsamlingen i samarbete med en annan D-uppsatsgrupp, vilket kan ha 
inneburit att alla deltagare inte fått helt identiska instruktioner då olika 
personer distribuerade enkäterna vid de fyra insamlingstillfällena. 
Försöksdeltagarna kan således tolkat utförandet lite olika. För att motverka 
detta bestämdes dock de muntliga instruktionerna i förväg för att de skulle vara 
så lika varandra som möjligt. Det administrerades även skriftliga instruktioner 
som var likadana för alla deltagare. Slutligen plockades resultaten från fem 
individer bort efter att en outlieranalys genomförts, detta då dessa individer inte 
bedömdes vara representativa för populationen. Det skulle kunna ha inneburit 
att intressanta variationer fallit bort. För att kontrollera för detta genomfördes 
dock beräkningar innehållandes dessa data, vilka inte visade sig innehålla några 
större skillnader. För att begränsa eventuella ordningsföljdseffekter, där till 
exempel den första enkäten konsekvent påverkar hur deltagarna svarar på de 
övriga två, så varierades ordningsföljden av de tre enkäterna. För att öka 
generaliserbarheten bestod samplet av studenter inom olika typer av 
utbildningar, då författarna till denna studie utgår från att valet av utbildning 
speglar ett interpersonellt intresse. Det som dock minskar generaliserbarheten 
är det faktum att undersökningsdeltagarna endast utgjordes av studenter och 
således inte nödvändigtvis inte är helt representativa för den övriga 
populationen.   
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Avslutningsvis är skam och interpersonell känslighet två komplexa begrepp som 
samspelar med många olika faktorer, vilket märks i denna studies resultat med 
tanke på de något motsägelsefulla och svårtolkade interaktionseffekterna, samt 
skillnaderna mellan männen och kvinnorna gällande korrelationerna på 
subskalan Undvikande. Som tidigare nämnts kan skillnaden mellan männen och 
kvinnorna bero på hur undersökningsdeltagarna valt att framställa sig i 
skattningarna, olika nivåer av affektiv medvetenhet eller andra faktorer. 
Författarna tänker sig även att de teoretiskt framtagna 
skamhanteringsstrategierna möjligen kan spegla strategier som är mer typiska 
för det ena könet, vilket också skulle kunna vara en förklaring till 
könsskillnaderna. Oavsett är det rimligt att tänka sig att 
självskattningsformulären CoSS och IPSM är alltför trubbiga instrument för att 
fånga alla nyanser i samspelet mellan dessa begrepp, och ytterligare forskning är 
därför nödvändig för att ge en klarare bild av sammanhanget.   
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