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Sammanfattning 

Baserat på tidigare studier kan man konstatera att det råder delade meningar om hur negativa 

självmedvetande-emotioner ses som distinkta separata emotioner och även om emotioner. 

Denna uppsats syftar till att undersöka om skam, skuld och förödmjukelse kan ses som 

distinkta separata emotioner genom två forskningsfrågor, om de negativa självmedvetande-

emotionerna tydligt skiljer sig från varandra genom sin association till andra emotioner, 

associerat undvikandebeteende samt upplevelser och om de uppstår i olika distinkta sociala 

kontexter. De två första forskningsfrågorna framstod endast delvis besvarade eftersom att vi 

inte fann skillnader mellan de tre emotionerna på samtliga punkter. Syftet anses ändå 

uppfyllt, resultaten i studien mer för att skillnader finns än att de kan ses som olika termer för 

samma emotionsupplevelse. Skillnader mellan skam och skuld kunde inte statistiskt 

fastställas men förödmjukelse framstår tydligare skilja sig från skam och skuld. De viktigaste 

resultat som hittades genom studien är att förödmjukelse har ett negativt samband till 

inåtriktad ilska samt att skam endast framstår ha ett positivt samband till utåtriktad ilska 

genom förödmjukelse (när de upplevs tillsammans). Ytterligare framstod inte externalisering 

av ansvar kunna förklara sambandet mellan skam och utåtriktad ilska, vilket talar emot att 

ansvarsexternalisering som försvarsmekanism är en relevant förklaring av skammens 

association till utåtriktad ilska, något som strider mot tidigare studier. Genom uppsatsen söker 

vi även att undersöka om tydliga kulturella skillnader framstår i en svensk kontext. Studien 

gjordes genom en kvantitativ webbenkätstudie med 120 respondenter som till största del 

bestod av högutbildade och studenter mellan 18 och 35 år, urvalet gjordes genom 

bekvämlighetsurval. I studien undersöks respondenternas levda erfarenheter av emotionerna 

skam, skuld och förödmjukelse med fokus på olika aspekter. Studien behandlar 

analysmetoder som binär logistisk regression, spearmans korrelationstest samt 

korstabellsanalys med chi2-test. Inga tidigare studier har undersökt emotionerna i en svensk 

kulturkontext tidigare förödmjukelsens samband till inåtriktad ilska genom levda 

erfarenheter.  

Nyckelord: Emotioner, Skam, skuld, förödmjukelse, emotions specificitet, negativa 

självmedvetande-emotioner.  
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1. Inledning 

“Emotioner har många funktioner i vardagslivet, de uppmärksammar viktiga händelser, 

motiverar och riktar kommande beteende. I den utsträckning emotioner informerar och 

fostrar förändring, kan en eventuellt förvänta sig att människor har utvecklat särskilt 

välartikulerad affektiv respons till negativa händelser”. (Egen översättning, Tangney, m.fl., 

1996, s. 1256) 

Emotioner är något vi upplever genom hela vår vardag, i olika situationer och 

kontexter, hur vi förstår och hur vi upplever emotioner kan skilja sig. I denna uppsats 

undersöker vi distinktionen mellan känslorna skam, skuld och förödmjukelse.1 De tre 

emotionerna tillsammans med genans2 är närbesläktade och beskrivs ofta som en “familj av 

negativa självmedvetande-emotioner” (egen översättning, Tangney, m.fl., 1996, s. 1264). 

Negativa självmedvetande-emotioner kan ses som särskilt viktiga emotioner i flera 

inflytelserika socialpsykologiska teorier (t.ex. Cooley, 1983), ibland framstår 

emotionstermerna vara centrala begrepp (t.ex. genans i Goffman, 1959). Det som 

karaktäriserar kategorin av negativa självmedvetande-emotioner är att känslorna associeras 

till nedvärdering av generell- eller situationsidentitet3 samt hur de ofta anses uppstå till följd 

av överträdelser av normativ eller moralisk karaktär (Manstead, 2010, s. 115-117; Tangney, 

m.fl., 1996; Fernández, m.fl., 2015; Shott ref. i Turner & Stets, 2005). Det innebär med andra 

ord att känslorna uppkommer i samband med upplevelser av nedvärdering av generell-

/situationsidentitet som ofta grundar sig i uppfattade avvikelser/överträdelser från reella eller 

imaginära andras4 sociala förväntningar eller moraliska värderingar. Vi har valt att fokusera 

på negativa självmedvetande-emotioner och exkluderat de positiva5 eftersom att de negativa 

framstår ha bära större vikt inom de teorier som lägger tyngd på självmedvetande-emotioner 

(t.ex. Goffman, 1959).  

 
1
 Förödmjukelse (eng. humiliation) benämner även känslorna förnedring och kränkthet. 

2
 Genans ingår inte i denna analys eftersom att vi ansåg att vår operationalisering av genans inte hade 

tillräckligt hög reliabilitet (se 3.3. Analysmetod & mått). 
3
 Generellidentitet avser hela individens identitet (vem/hur denne uppfattar sig vara som person), 

dennes ideala själv, och situationsidentitet avser situationsrelevanta aspekter av självet (alt. det presenterade 

självet), dvs. hur individen vill framstå inför andra i en mer specifik kontext eller situation. 
4
 Reella andra är fysiska personer, imaginära andra är hur en ser på sig själv utifrån generaliserade 

andres perspektiv, hur de tror att andra skulle se dem (se Shott, 1979). Generaliserade andre kan ses som en del 

av en persons tänkande och själv/identitet som utgörs av sociala gruppens och samhällets internaliserade 

attityder och moralvärderingar (se Berger & Luckmann, 1991; Mead, 1972).  
5
 T.ex. stolthet (t.ex. Cooley, 1983; Shott, 1979) 
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Emotioner kan vara svåra att undersöka eftersom de kan definieras och 

operationaliseras på många olika sätt, de kan t.ex. definieras genom fysiologiska responser, 

beteenden, attributioner, upplevelser, vilka andra emotioner de upplevs tillsammans med, 

m.m. Det finns enligt Turner (2007, s.3) så kallade primära emotioner6 bl.a., ilska, rädsla, 

sorg och lycka som kan ses som biologiska och känslor vi har för att kunna överleva medan 

andra känslor kan ses som sekundära. Ofta används flera olika sätt att definiera emotionerna 

(t.ex. Tangney, m.fl., 1996; Shott, 1979; Turner & Stets, 2005). 

De negativa självmedvetande-emotionerna är sociala emotioner som har stor inverkan 

i vår vardag. Emotionerna ses ofta som sociala eftersom att de antingen bara anses upplevas 

inför en andra eller i förhållande till reella eller imaginära andra (Manstead, 2010). De kan 

ses som funktioner som främjar ett smidigt flöde av sociala interaktioner (t.ex. Goffman, 

1959), som hjälper oss att passa in i och förhålla sig till komplexiteten som finns i det 

mänskliga samhället. I de flesta, om inte alla, sociala situationer finns olika idéer om vad som 

är rätt eller fel samt vad som ses som normalt eller avvikande. Dessa idéer kan i en situation 

ses som självklara, andra gånger mer oklara, ibland finns samförstånd om dessa idéer mellan 

de som deltar i situationen och ibland inte. Negativa självmedvetande-emotioner kan ses som 

funktioner som förebygger överträdelser, dels genom en undvikandemekanism, dvs. att 

människor anpassar sitt beteende i syfte att undvika det obehag känslorna bär med sig (t.ex. 

att undvika att begå överträdelser (se Goffman 1959, s. 13-14, 58; Tangney, m.fl., 1996)), och 

dels genom självsanktionering, dvs. att obehaget av känslorna blir en slags bestraffning för 

ev. överträdelser (t.ex. Shott, 1979). För att undvika att känslorna dyker upp kan individer 

anpassa sig genom olika preventiva strategier och när de dykt upp kan de använda olika 

strategier för att hantera såväl den sociala situationen som individens egna känslor. I denna 

uppsats undersöker vi genom en webbenkätundersökning respondenters levda erfarenheter av 

att ha upplevt negativa självmedvetande-emotioner. 

Det finns ytterligare karaktärsdrag som ofta associeras till negativa självmedvetande-

emotioner som ökar emotionens komplexitet. Emotionerna kan både ses som inre 

affektupplevelser, något man känner inom sig, och som en negativ laddning kan associeras 

till individen som kan påverka hur individen själv eller andra7 ser på denna (t.ex. Goffman, 

1959, s. 154, 253). Emotionerna kan således i viss mån även ses som en etikett, likt ett stigma 

 
6
 Primära emotioner är emotioner kan beskrivas som hårdkopplade (eng. hard wired), ofta universella, 

emotioner (Turner, 2007, s. 82). 
7
 samt hur personen upplever att andra ser på denne (se Goffman, 1959, s. 236) 
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eller en skamfläck, som t.ex. kan prägla en grupp eller egenskap som genom association till 

en individ kan komma att prägla denne (Goffman, 1959, s. 154, 236). I dessa fall kan även 

emotionerna uppstå på grund av associationen till t.ex. en annan person som har gjort en 

överträdelse eller kan ses som avvikande. Emotionerna kan med andra ord i sin helhet ses 

som viktiga social kontroll-mekanismer. Dels genom en undvikandemekanism och dels 

genom andras sanktionering (genom tillskrivande) eller självsanktionering8 (Shott, 1979).  

De negativa självmedvetande-emotionerna som behandlas i den här studien har sedan 

1950-talet fått större uppmärksamhet i sociologisk och socialpsykologisk litteratur och 

forskning, trots det finns stora skillnader mellan hur emotionerna särskiljs, definieras och 

operationaliseras. Ofta saknas tydlig distinktion mellan emotionerna (t.ex. Goffman, 1959), 

ibland framstår olika termer benämna en och samma emotion (t.ex. Scott, 2009), andra 

gånger framstår tydliga skillnader mellan emotionerna (t.ex. Silfver-Kuhalampi, m.fl., 2015; 

Fernández, m.fl., 2015; Tangney, m.fl., 1996; Manstead, 2010; Turner & Stets, 2005; Lewis, 

1971). I senare studier har emotionerna börjat definieras tydligare men hur emotionerna delas 

upp framstår ofta utgå från den vikt som tillskrivs specifika emotioner i äldre och mer 

inflytelserika teorier (t.ex. begreppet genans från Goffman, 1959). Emotionerna uppfattas ofta 

vara så pass lika att det framstår irrelevant att separera dessa men senare studier, som 

separerat emotionerna, talar för att det kan finnas betydande skillnad mellan dessa. 

De skillnader som framstår i tidigare studier (av t.ex. Tangney, m.fl., 1996; Silfver-

Kuhalampi, m.fl., 2015; Fernández, m.fl., 2015) talar för att skam, skuld och förödmjukelse 

innebär att identiteten nedvärderas på olika sätt samt associeras till olika beteenden och 

handlingar vilket kan ses som skillnader i association till olika val av strategier för att hantera 

känslor och sociala situationer där emotionerna dyker upp.9 Det finns flera motsägelse mellan 

olika studier, t.ex. associeras skuld till prosocialt beteende10 (t.ex. Tangney, m.fl., 1992; 

Tangney, m.fl., 1992; Silfver-Kuhalampi, m.fl., 2015; Fernández, m.fl., 2015) och skam till 

mer antisociala beteenden11 (t.ex. Tangney, m.fl., 1992; Tangney, m.fl., 1996), senare studier 

talar mot skams association till mer antisociala beteenden (Silfver-Kuhalampi, m.fl., 2015; 

Fernández, m.fl., 2015). Denna motsägelse framstår bero på att Silfver-Kuhalampi, m.fl. 

 
8
 Genom den generaliserade andre. 

9
 Det skulle även kunna ha inverkan på preventiva åtgärder, detta behandlas dock inte i denna uppsats 

eftersom att vi undersöker situationer där negativa självmedvetande-emotioner redan uppstått. 
10

 Prosociala beteenden kan ses som mer socialt önskvärda beteenden som reparation och att göra rätt 

för sig (t.ex. be om ursäkt, botgöring och erkänna eventuella överträdelser). 
11

 Antisociala beteenden kan ses som inte önskvärda sociala beteenden som att uppvisa 

aggression/fientlighet och undvikandebeteenden.  
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(2015) och Fernández, m.fl. (2015) har studerat förödmjukelse som en separat emotion (jmf. i 

Tangney, m.fl. (1992) och Tangney, m.fl. (1996) där förödmjukelse ingår i 

operationaliseringen av skam). Ytterligare framstår skuld inte ha en lika stark association till 

prosociala beteenden i Silfver-Kuhalampi, m.fl. (2015) och de kritiserar Tangneys TOSCA-

mätskala12 för att operationalisera skuld genom prosociala indikatorer. Viktiga skillnader 

mellan skam, skuld, genans och förödmjukelse framstår ha uppstått i studier som undersökt 

flera av de negativa självmedvetande-emotionerna tillsamman samt kontrollerat för de olika 

emotionernas inverkan. Att dessa skillnader blivit synliga genom detta beror sannolikt i första 

hand på att emotionerna har undersökts separat från varandra men en viktig faktor kan också 

vara att emotionerna kan upplevas samtidigt och att de är nära besläktade till varandra. 

Mycket få studier har undersökt alla tre emotioner i förhållande till varandra, ofta studeras 

endast en eller två, ofta i förhållande till något annat (t.ex. Tangney, m.fl., 1996; Fernández, 

m.fl., 2015; Silfver-Kuhalampi, m.fl., 2015; Smith, m.fl., 2002). Vi har därför valt att 

undersöka så många av dessa emotioner som möjligt i denna uppsats.  

Kultur- och språkskillnader pekas ofta ut som viktigt för hur emotioner förstås och 

upplevs (t.ex. Shott, 1979; Silfver-Kuhalampi, m.fl., 2015; Smith, m.fl., 2002). Smith, m.fl. 

(2002) samt Silfver-Kuhalampi, m.fl. (2015) har genom interkulturella studier funnit att det 

kan finnas kulturella skillnader i hur de negativa självmedvetande-emotionerna upplevs.13 

Inga tidigare socialpsykologiska studier har, oss veterligen, undersökt distinktionen mellan 

skam, skuld och förödmjukelse i en svensk kulturkontext och det kan således finnas en 

kunskapslucka om dessa emotioner i en svensk kontext.  

Det finns få studier som har studerat de negativa självmedvetande-emotionernas 

distinktion och det finns motsägelser samt kunskapsluckor. Denna studie aktualiseras dels 

genom att det finns en potentiell kunskapslucka om dessa emotioner i en svensk 

kulturkontext och dels genom att det finns motsägelser som avser emotionernas association i 

tidigare studier. Uppsatsen bör dock endast ses som en del av början till att undersöka 

distinktionen mellan emotionerna skam, skuld och förödmjukelse, ytterligare studier kommer 

att behövas för att dra större slutsatser i detta.  

Eventuella skillnader som framstår kan bidra med större kunskap om skam, skuld och 

förödmjukelse. I senare studier framstår förödmjukelse vara en betydligt mer antisocial 

 
12

 TOSCA (Test of Self-Conscious Affect) är ett scenariobaserat mätinstrument för att mäta tendens till 

att uppleva känslan av skam och skuld (Tracy, m.fl., 2007, s. 332). 
13

 I Smith, m.fl. (2002) studie undersöktes bl.a. kulturella skillnader mellan negativa självmedvetande-

emotioner mellan Japan och Australien.  
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emotion än skam och skuld och eftersom att förödmjukelse ofta ses som en del av skam är det 

möjligt, om skam och förödmjukelse kan ses som distinkta separata emotioner, att skam ses 

som en mer antisocial emotion än vad som kanske är befogat. Särskilt relevant är det att 

studera dessa emotioner i en svensk kulturkontext, eftersom att distinktionen mellan dessa 

inte undersökts i Sverige tidigare. Tidigare studier poängterar just att hur emotionerna 

upplevs och förstå kan skilja sig mellan olika språk och kulturer. Att belysa eventuella 

skillnader kan vara viktigt för framtida socialpsykologiska studier som behandlar de negativa 

självmedvetande-emotionerna i denna kulturkontext.  

Större kunskap om negativa självmedvetande-emotioner skulle genom vidare 

forskning potentiellt kunna leda till att t.ex. specifika emotioner associeras till olika 

hanteringsstrategier i t.ex. Goffmans (1959) rollteori eller ha olika inverkan i processen av 

identitetsutveckling genom att identitetens bedöms på olika sätt.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att undersöka om skam, skuld och förödmjukelse kan ses som 

distinkta separata emotioner samt att fylla/reda ut några av de kunskapsluckor och 

motsägelser som uppstått i tidigare studier. Vi avser att undersöka detta genom att besvara 

nedanstående forskningsfrågor genom kvantitativa metoder där vi samlar in respondenters 

levda erfarenheter av skam, skuld, genans och förödmjukelse. Vi undersöker skillnader 

mellan skam, skuld och förödmjukelse genom att undersöka vilka emotioner de upplevs 

tillsammans med (alt. består av), upplevelser vid affektupplevelse, social kontext där emotion 

uppstått, intentioner till och faktiskt handling/beteende. Vi undersöker detta en svensk 

kulturkontext som tolkas i förhållande till resultat från tidigare forskning och teori.  

Frågeställningar: 

1. Skiljer sig de negativa självmedvetande-emotionernas tydligt från varandra genom 

association till andra emotioner, associerat undvikandebeteende, upplevelser? 

2. Uppkommer de negativa självmedvetande-emotionerna i olika distinkta sociala 

kontexter? 

3. Framstår potentiella skillnader mellan aktuella studien och tidigare forsknings som 

kan bero på kulturella skillnader? 
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1.2 Disposition  

Uppsatsen är uppdelad i fem kapitel och inleds med en sammanfattning och nyckelord för att 

kortfattat beskriva innehållet samt en innehållsförteckning av vad uppsatsen innehåller för 

delar.  

Kapitel 1. Inledning beskriver uppsatsens bakgrund och problemformulering genom 

en presentation av ämnet där relevansen för studien lyfts fram för sociologisk forskning. 

Syfte och frågeställning presenteras även i första kapitlet.  

Kapitel 2. Teoretiskt ramverk & tidigare forskning behandlar teoretiskt ramverk och 

tidigare forskning och tar upp negativa självmedvetande-emotionerna skam, skuld och 

förödmjukelse som kommer från sociologiska och socialpsykologiska fältet. Det teoretiska 

ramverket behandlar symbolisk interaktionism medan den tidigare forskningen fokuserar på 

de undersökande karaktärsdrag tillhörande skam, skuld och förödmjukelse. Svårigheter och 

problem som finns kring forskningen tas även upp i det här kapitlet. I tidigare forskning ges 

en samlad bild av emotionerna i tidigare forskning och senare på detaljnivå behandlar 

skillnader mellan emotionerna och motsägelser mellan olika studier. 

Kapitel 3. Metod redogör val av metod, hur urval och insamling gått till, samt 

hanterats. Enkätens utformning, analysmetod och mått som förklarar hur vi analyserat 

materialet och vilka typ av mått vi använt oss av för att få fram resultat. Studiens reliabilitet 

och validitet tas upp och kapitlet avslutas med etiska överväganden. 

Kapitlet 4. Resultat presenterar korrelationsanalys mellan negativa självmedvetande-

emotioner och hur de satts ihop till index. Resultat och tolkning av data presenteras i text och 

genom tabeller. Deskriptiv statistik och sambandsanalysens resultat presenteras mellan de 

negativa självmedvetande-emotionerna och övriga variabler som ingår i studien. Analysen i 

sambandsanalysen sker genom binär logistisk regression samt korstabellsanalys. Kapitlet 

avslutas med en summering av de resultat som tagits fram. Avsnittet är indelat efter 

kategorier och avslutas med en sammanfattning. 

Kapitel 5. Diskussion som är det avslutande kapitlet följer diskussion där studiens 

forskningsfrågor och slutsats först behandlas, därefter diskuteras resultaten i förhållande till 

tidigare studier och de tolkas i ett mer teoretiskt perspektiv. Generaliserbarhet och vad val av 

metod har haft för inverkan på resultatet tas upp, följt av studiens begränsningar avsnittet 

avslutas med våra tankar kring vidare forskning.  

 

  



 

10 

2. Teoretiskt ramverk & tidigare forskning 

I det här kapitlet tar vi upp teorier och tidigare forskning som redogöra för uppsatsens 

perspektiv på emotion, teoretiska perspektiv som är relevanta för studien och hur 

emotionerna tidigare studerats. Teoretiskt ramverk inleder avsnittet och där berörs ämnet 

varför emotioner är viktigt ur ett socialpsykologiskt perspektiv samt tar upp relevanta teorier 

socialpsykologiska teorier som anknyter till de negativa självmedvetande-emotionerna. Sedan 

följer Tidigare forskning, här berörs först emotionernas betydelse ur ett mer historiskt 

perspektiv, sedan presenteras de negativa självmedvetande-emotionerna mer djupgående för 

att sedan gå djupare in på detaljnivå. Till sist summeras detta i slutet av avsnittet.  

2.1. Teoretiskt ramverk 

Utgångspunkten för den sociala aspekten på de negativa självmedvetande-emotionerna utgår i 

första hand från perspektivet symbolisk interaktionism, med fokus på Shotts (1979) teori. 

Shott (1979) menar att det sociologiska studiet av emotioner är en nödvändighet för att kunna 

förstå dem och mänskligt beteende, samt att det symbolisk interaktionism är ett särskilt väl 

lämpat perspektiv för emotionsstudien. Det mänskliga beteendet konstrueras och 

rekonstrueras konstant i en dynamisk relation genom handling, tolkning och omtolkning i en 

dynamisk process (Blumer, 1969, s. 82, 135). Handlingar, tolkningar och omtolkningar 

påverkas av både yttre och inre faktorer, såsom situationer/händelser, sociala faktorer och 

emotioner (Shott, 1979). Emotioner har således en signifikant inverkan i hur människor beter 

sig och tolkar sin omvärld. Tolkandeprocessen kan ske mellan reella eller imaginära andra 

(Shott, 1979). Den senare sker genom rolltagande där aktören ser på sig själv i ett 

utifrånperspektiv genom den generaliserade andre (se 1. Inledning). Det innebär att individen 

även kan komma att sanktionera sig själv, även när inte en publik finns närvarande, vilket 

utgör en form av internaliserad social kontroll (Shott, 1979). Hur individen ser på och 

bedömer sig själv görs i samma tolkande och omtolkande process vilket leder till 

självsanktioneringen genom det obehag som de negativa självmedvetande-emotionerna 

frambringar samt genom nedvärdering av identiteten.  

I tidigare forskning och teori framstår nedvärdering av identiteten vara en central 

mekanism som förenar de negativa självmedvetande-emotionerna men nedvärderingen av 

identiteten anses generellt ta olika vägar och ha olika fokus. Vid upplevelsen av genans 

associeras nedvärdering till individens situationsidentitet (Shott, 1979; Tangney, m.fl., 1996). 

Vid upplevelsen av skam, skuld och förödmjukelse associeras den negativa utvärdering till 



 

11 

aktörens generella identitet men på genom olika vägar. Skam associeras till direkt utvärdering 

(Shott, 1979; Tangney, m.fl., 1996; Silfver-Kuhalampi, m.fl, 2015; Smith, m.fl., 2002; 

Fernández, m.fl., 2015), skuld associeras till indirekt utvärdering genom fokus på handlingar 

eller överträdelser som orsakat emotionsupplevelsen (Shott, 1979; Tangney, m.fl., 1996; 

Silfver-Kuhalampi, m.fl, 2015; Smith, m.fl., 2002) och förödmjukelse indirekt genom att 

negativ utvärdering uppfattas tillskrivas från andra (Silfver-Kuhalampi, m.fl, 2015; 

Fernández, m.fl., 2015). Med andra ord fokuserar tankar och känslor vid skam på vad/vem en 

är, vid skuld på vad en gjort och vid förödmjukelse vad en anser att andra gjort eller 

framställer en som. 

Tangney m.fl. (1996; 1992) utgår även i viss mån från ett symbolisk interaktionistiskt 

perspektiv på emotionerna men lyfter även försvarsmekanismer såsom undikadebeteenden, 

ansvarsexternalisering och att rikta om sina emotioner. De försvarsmekanismer som tas upp 

beskrivs bl.a. som sätt att minska intensiteten av smärtsamma affektupplevelser som följer de 

negativa självmedvetande-emotionerna. Tangney, m.fl. (1996) lyfter även ett perspektiv där 

emotioner även kan definieras som bestående av andra emotioner, ett perspektiv som Turner 

(2007) lägger större fokus på. 

Emotioner kan enligt Turner (2007, s. 3) ses som uppbyggda av andra emotioner (bl.a. 

primära emotioner) som genom att korsas med varandra i olika blandningar kan ses som en 

annan specifik emotion, t.ex. kan primära emotioner som är ilska, glädje, rädsla och sorg i en 

viss blandning utgöra en annan utarbetad emotion. Kombinationer av negativa emotioner och 

positiva, såsom lycka kan hjälpa det negativa att omvandlas till emotioner som hoppfullhet, 

acceptans och tacksamhet, men kombinationen negativ emotion (tex ilska) och lycka kan 

även skapa emotioner som hämnd och rättfärdighet som i sin tur kan leda till förstörelse och 

störningar för sociala band (Turner 2007, s 8-9). Skam, skuld och alienering är ”andragrads-

emotioner”14 som beskrivs vara viktiga då de kan förhindra att vi förstör de sociala relationer 

vi skapat genom att dämpa kraften hos de primära emotionerna (lycka, rädsla, ilska och sorg) 

(Turner, 2007, s 9-11). Andragrads-emotionerna beskrivs göra att människor kan kontrollera 

sig när primära känslor uppstår som annars kan få oss att agera utan att tänka efter, t.ex. 

hjälpa oss att undvika att överträda moraliska koder eller skada andra. De anses få människor 

att vilja göra rätt för sig om de gjort fel, t.ex. genom att reparera sociala relationer när en 

person handlat på ett omoraliskt sätt eller gjort något som uppfattas som olämpligt. Med 

andra ord är bl.a. skam och skuld nödvändiga känslor som hjälper människor att förhålla sig 

 
14

 Eng. Second-order emotions. 



 

12 

till de krav som sociala strukturer ställer på individen för att denne ska bete sig och förhålla 

sig till andra. Exempelvis kan de inåtriktade emotionerna sorg, ilska, rädsla, som utgör skam 

och skuld, motivera individen att försöka undvika situationer där de bryter mot sociala regler 

(Turner, 2007, s 10-11).  

Gemensamt för de tre perspektiven som lyfts ovan är att samtliga ser de negativa 

självmedvetande-emotionerna som funktioner för social kontroll (genom bl.a. 

självsanktionering), lyfter hanterings- och preventionsstrategier (genom t.ex. 

undvikandemekaninsm) samt att emotionerna är sociala i sin natur (Shott, 1979; Tangney, 

m.fl., 1992; Tangney, m.fl., 1996; Turner, 2007, s. 9-13). De olika strategierna som kan 

användas beskrivs på lite olika sätt men centralt i detta står hur individen deltar i rolltagande 

för att monitorera sitt eget beteende, hur denne tolkar och förstår sociala koder (t.ex. 

moralvärderingar och normer) och hur individen anpassar sig för att passa in i sociala 

situationer. Emotionerna beskrivs som mestadels prosociala, som funktioner som gör det 

möjligt för individen att passa in i och hantera sociala sammanhang samt funktioner som gör 

det möjligt att upprätthålla och vårda interpersonella relationer.  

2.2. Tidigare forskning  

Emotioner har historiskt sett länge haft en viktig roll i olika sociologiska och 

socialpsykologiska teorier. I flera inflytelserika teorier inom olika forskningstraditioner har 

negativa självmedvetande-emotioner har ofta pekats ut som särskilt viktiga. Bl.a. betonar 

Cooley (1983) vikten av skam i sin teori som publicerades 1902 och Goffman (1959) tar upp 

skam, skuld, genans och förödmjukelse. Under den s.k. kognitiva revolutionen började 

emotioner undersökas på nya sätt inom fältet och dessa började separeras, definieras tydligare 

och undersökas mer detaljrikt (t.ex. Lewis, 1971; Shott, 1979). Under 1990-talet började 

evolutionsperspektivet växa sig starkt och olika emotioners funktioner började ta en större del 

i forskningen samt idéen om hur olika emotioner kan vara uppbyggda av eller upplevas 

simultant med andra emotioner (t.ex. Tangney, m.fl., 1992; Tangney, m.fl. 1996). I studier 

som undersöker specifika emotioner framstår kombinationer av olika sätt att studera 

emotioner vara ett mer dominant perspektiv i modernare forskning.  

De negativa självmedvetande-emotionerna skam, skuld och förödmjukelse har mer 

kortfattat beskrivits tidigare i denna uppsats (se 1. Inledning; 2.1. Teoretiskt ramverk) men 

det finns ytterligare resultat och antaganden som är relevant att lyfta in. Emotionerna 

associeras som sagt till nedvärdering av identiteten uppstår ofta till följd av överträdelser av 
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normativ eller moralisk karaktär. Det finns stor överensstämmelse mellan teori och tidigare 

forskning på denna punkt med visst undantag för förödmjukelse. Skuld anses generellt sett 

uppstå till följd av att uppleva att en inte levt upp till förväntningar, överträdelser av 

normativt och framför allt moraliskt slag samt upplevelsen av att orsaka skada till andra eller 

sina relationer (Tangney, m.fl., 1996; Silfver-Kuhalampi, m.fl, 2015; Turner, 2007, s. 9-10). 

Skuld kan i ett vardagsexempel uppstå i en situation när en individ tänker tankar som går 

emot ens värdering, t.ex. att tänka något homofobiskt när man i själva verket inte har ett 

sådant synsätt. Skam framställs uppstå till följd av att individen upplever att denne har betett 

sig på ett oacceptabelt sätt i egna och/eller andras ögon och anses grunda sig i både normativa 

och moraliska överträdelser. En upplevelse av skam skulle t.ex. i ett vardagsexempel kunna 

uppstå till följd av att en individ har tänkt eller uttryckt en åsikt som individen uppfattar bryta 

mot (imaginära/rella) andras moralvärderingar eller genom att denne känner sig avvikande 

från normen genom t.ex. en fysisk funktionsnedsättning. Förödmjukelse konceptualiseras 

sällan som en separat emotion men framstår likt skam i detta avseende. Den sistnämnda 

skiljer sig på andra sätt från de andra två emotionerna genom hur den uppstår. Förödmjukelse 

antas uppstå när en individ upplever sig exkluderad av andra och när denne upplever att en 

nedvärdering tillskrivs denne av andra människor (Silfver-Kuhalampi, m.fl, 2015; Fernández, 

m.fl., 2015). Fernandéz, m.fl. (2015) pekar ut två grundläggande komponenter som kritiska 

för upplevelsen av förödmjukelse ska uppstå, det är att en negativ utvärdering 

accepteras/internaliseras samt att nedvärderingen uppfattas som orättvis. I ett vardagligt 

exempel skulle upplevelsen av förödmjukelse kunna uppstå t.ex. när en annan person uttalat 

sig nedvärderande om individen och denne upplever detta som orättvist eller när en upplever 

sig nedvärderad och exponerad genom en norm som upplevs som orättvis, t.ex. skulle detta 

kunna avse en rullstolsburen person som känner sig exponerad när denne stöter på ett hinder 

(t.ex. en trappa utan tillgång till hiss eller ram) och uppleva orättvisa riktad mot normen av 

normalfunktion. Skam, skuld och förödmjukelse framstår kunna uppstå i många olika typer 

av situationer och händelser, de framstår ha mycket gemensamt men det framstår även 

skillnader mellan dem.  

Det finns ytterligare likheter och skillnader mellan de negativa självmedvetande-

emotionerna genom hur de kan associeras till olika andra emotioner som upplevs med dessa, 

handlingsmotivation, faktiska handlingar, upplevelser, attributioner samt i vilka sociala 

kontexter de uppstår. Likheter och skillnader mellan olika emotioner är ibland svåra att se i 

den tidigare forskningen eftersom att en det är vanligt att flera av de närbesläktade negativa 
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självmedvetande-emotionerna konceptualiseras som en del av en annan, t.ex. är det vanligt att 

förödmjukelse och ibland genans ingår i konceptualiseringen av skam. I syfte att skapa en 

tydligare bild av dessa emotioner behandlas följande delar av tidigare forskningen på en 

djupare detaljnivå.  

2.2.1. Negativ utvärdering av identiteten 

Den negativa utvärderingen av identiteten har till stor del behandlats tidigare i uppsatsen (se 

1. Inledning; 2.1. Teoretiskt ramverk; 2.2. Tidigare forskning). Det framstår finnas relativt 

stor konsensus över hur emotionerna associeras till nedvärdering av identiteten men det finns 

en punkt att behandla. Som tidigare beskrivits associeras skam till negativ utvärdering av 

generella identiteten, dvs. att personen kan känna sig misslyckad, värdelös, underlägsen andra 

och uppleva att denne har förlorat sin självkänsla (t.ex. Silfver-Kuhalampi, m.fl., 2015). 

Genom sin studie har Thomas, m.fl. (2019) utmanat denna idé genom att de funnit kulturella 

skillnader i hur identiteten påverkas. De menar att skam, i vissa kulturer, istället associeras 

till att en individs positiva föreställningar om sig själv förstörs snarare än att den generella 

identiteten nedvärderas.15  

2.2.2. Andra emotioner 

Emotioner uppstår sällan själva utan de upplevs oftast i kombination med andra emotioner, 

t.ex. kan en individ i en given situation uppleva både skam och förödmjukelse samtidigt. Det 

framstår finnas viss skillnad mellan de negativa självmedvetande-emotionerna som avser 

vilka andra emotioner som tenderar att upplevas tillsammans med dessa. Som nämnts ovan 

kan även vissa andra emotioner ses som en del av eller utgöra en specifik emotion (se 2.1. 

Teoretiskt ramverk).  

I Turners (2007, s.10) definition av skam och skuld ingår kombinationer av de 

primära emotionerna inåtriktad besvikelse-ledsamhet, inåtriktad hävdande-ilska och 

avsmak/motvilja-rädsla för konsekvenser i olika blandningar (se 2.1. Teoretiskt ramverk). 

Skam utgörs av dessa emotioner i den nämnda ordningen men skuld skiljer sig här från skam 

genom att ha högre avsmak/motvilja-rädsla för konsekvenser i olika blandningar än inåtriktad 

hävdande-ilska. 

Ilska och dess riktning framstår i tidigare forskning och teori skilja emotionerna åt. I 

Tangney, m.fl. (1996) studie framstår inåtriktad ilska associeras starkt till både skam och 
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 I Thomas, m.fl. (2019) var detta fallet när de undersökte detta i Australien. 
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skuld men skilja dessa mot genans som saknar denna association. Detta överensstämmer med 

Turners definition av skam och skuld (se ovan). Förhållandet mellan inåtriktad ilska och 

förödmjukelse framstår relativt outforskat istället har ett större fokus legat på associationen 

mellan utåtriktad ilska och förödmjukelse. Associationen mellan förödmjukelse och till 

utåtriktad ilska beskrivs i Fernández, m.fl. (2015) vara relativt stark främst genom att andras 

negativa utvärdering upplevs som orättvis. De anser även att det som avgör om en individ i 

en given situation ska komma att uppleva utåtriktad ilska eller förödmjukelse är huruvida den 

orättvisa nedvärderingen accepteras/internaliseras eller inte. Skam associeras ofta till 

utåtriktad ilska (t.ex. Tangney, m.fl., 1996; Tangney, m.fl., 1992; Fernández, m.fl., 2015), 

men när förödmjukelse kontrolleras för framstår inget samband mellan dessa finnas (t.ex. 

Fernández, m.fl., 2015). Detta samband har förklarats på flera sätt, Tangney, m.fl. (1996) och 

Tangney, m.fl. (1992) hävdar att detta kan bero på att det kan bero på försvarsmekanismer, 

att individen lätt kan vända den inåtriktade ilskan till utåtriktad genom att externalisera 

ansvar för det som orsakat affektupplevelsen. Samtidigt framstår det genom Fernández, m.fl. 

(2015) studie vara möjligt att det kan bero på att skam och förödmjukelse kan upplevas 

samtidigt. Om det finns ett samband mellan skam och utåtriktad ilska är otydligt, den senare 

förklaringen framstår högst relevant eftersom att förödmjukelse i Tangneys båda studier ingår 

i konceptualiseringen av skam. Skuld framstår sakna eller ha ett negativt samband till 

utåtriktad ilska, detta skiljer sig mellan olika studier och framstår kunna bero på hur skuld 

konceptualiseras och operationaliseras. En del vanliga och inflytelserika mätskalor såsom 

TOSCA (se 1. Inledning) har fått en del kritik för hur skuld operationaliserar skam, t.ex. 

Silfver-Kuhalampi, m.fl. (2015) anser att skuld i denna mätskala operationaliseras som 

prosociala beteende tendenser men medger samtidigt att det även finns positivt samband 

mellan skuld och dessa prosociala beteenden. Detta framstår kunna förklara en del av 

variationer mellan olika studiers resultat, men metodval i studier framstår även kunna ha 

inverkan (se 2.2.3. Handlingsmotivation och faktisk handling).  

I Smith, m.fl. (2002) och Tangney, m.fl. (1996) lyfts även flera andra emotioner men 

vi har valt att begränsa oss till att bara behandla de viktigaste här.  

2.2.3. Handlingsmotivation och faktisk handling 

I tidigare forskning och teori framstår olika emotioner kunna leda till olika 

handlingar/beteenden, försvarsmekanismer och hanteringsstrategier (t.ex. Turner, 2007; 

Tangney, m.fl., 1996; Tangney, m.fl., 1992; Shott, 1979). Nedan diskuteras associationen 

från de negativa självmedvetande-emotionerna till handlingsmotivation (viljan/intentionen att 
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handla) och handlingstendens (faktiska handlingar) inom tre kategorier reparativ (be om 

ursäkt och göra rätt för sig), fientlig/aggressiv (uttrycka sig nedsättande, fientligt eller 

aggressivt) och Undvikande undvikandebeteende (undvika/fly situation och/eller personer i 

den).  

Skam, skuld och förödmjukelse skiljer sig från varandra genom sin association till 

reparativt beteende men det framstår finnas små skillnader mellan studier. Skuld associeras 

starkt positivt till reparativ handlingsmotivation och faktiska handlingar medan denna 

association för skam har en svagare association (Silfver-Kuhalampi, m.fl., 2015; Tangney, 

m.fl., 1996). Detta har tolkats på olika sätt, t.ex. Tangney, m.fl. (1992) tolkar detta som att 

skuld är en mer prosocial emotion medan Silfver-Kuhalampi, m.fl. (2015) diskuterar att detta 

kan bero på att skam oftare kan upplevas i situationer där det inte behövs eller finns någon att 

be om ursäkt till. Förödmjukelse kan tydligt skiljas från skam och skuld genom att emotionen 

har ett negativt negativ association till reparativ handlingsmotivation (Silfver-Kuhalampi, 

m.fl., 2015).  

Det finns en del motsägelser i tidigare studier som avser emotionernas associerade 

handlingsmotivation och faktiska handlingar av fientlig/aggressiv karaktär. Skam har 

associerats negativt, inte alls och indirekt (genom ansvarsexternalisering) positivt till 

aggression/fientlighet handlingstendens och faktisk handling i Tangney, m.fl. (1992) 

beroende på vilken fientlighet/aggressions-skala som har använts och i Silfver-Kuhalampi, 

m.fl. (2015) samt Fernández, m.fl. (2015) framstår ingen association mellan skam och 

aggressiv/fientlig handlingsmotivation. Förödmjukelse å andra sidan framstår associeras 

starkt positivt till fientlig/aggressiv handlingsmotivation och men inte faktiskt handling 

(Fernández, m.fl., 2015). Förödmjukelsens associations till handlingsmotivation 

överensstämmer med Silfver-Kuhalampi, m.fl. (2015) resultat men de anser att associationen 

går genom ansvarsexternalisering till skillnad från Fernández, m.fl. (2015) som anser det gå 

genom upplevd orättvisa. Det tvetydiga resultatet från Tangneys studie skulle utöver vilken 

fientlighet/aggressions-skala som använts ev. kunna förklaras genom att förödmjukelse ingått 

i konceptualiseringen av skam. Associationen mellan skuld och aggression/fientlighet 

framstår mer komplex och de prosociala föreställningar som finns om emotionen har 

utmanats. Skuld framstår ha en svag negativ eller ingen association till fientlighet/aggression 

i Tangney, m.fl. (1992), beroende på vilken mätskala som användes.16 I Silfver-Kuhalampi, 
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 I Tangney, m.fl. (1992) studie används två mätskalor för skuld: SCAAI (Self-Conscious Affect and 
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m.fl. (2015) studie framstår istället ett svagt positivt samband mellan skuld och 

aggressiv/fientlig handlingsmotivation genom ansvarsexternalisering, ett resultat som avviker 

från tidigare idéer. Denna skillnad skulle kunna dels bero på mätskalan som används för 

emotionerna och metodval, t.ex. diskuterar Silfver-Kuhalampi, m.fl. (2015) att resultatet kan 

bero på att materialet som analyseras utgörs av levda erfarenheter (jmf. fiktiva scenarion)17 

vilket innebär att resultatet utgår från en bredd av olika situationer.  

Tendenser till undvukandebeteenden associeras i studien av Fernández, m.fl. (2015) 

till förödmjukelse och skam, medan förödmjukelse visar på intention till handling och inte 

bara undvikandebeteenden, visar skam endast tendenser till undvikandetendenser. Shott (ref. i 

Turner & Stets, 2005, s. 108) beskriver också skam som en emotion som inkuderar 

undikandetendenser då emotionen kan få en att undvika både platser och personer för att 

undvika eventuella bristfälliga beteenden. Skuld visar också enligt Shott (ref. i Turner & 

Stets, 2005, s. 108) på liknande undvikandetendenser som skam där man undviker situationer 

för att slippa upplevelsen av skuld. 

2.2.4. Upplevelser 

Hur en individ upplever, tolkar och förstår en situation kan vara kopplat till de emotioner 

individen upplever samt associerar till situationen genom tidigare erfarenheter. Emotionen 

kan med andra ord påverka och påverkas av situationen individen befinner sig i (se 2.1 

Teoretiskt ramverk). Nedan diskuteras upplevelser av emotionen och situationen. 

Hur intensivt den negativa självmedvetande-emotionen upplevts och hur allvarligt en 

individ upplever en situation framstår inte undersökts för förödmjukelse men är mer 

välstuderat för skam, skuld och genans. Skuld och skam är emotioner som upplevs intensivt 

och uppstår ofta i situationer som upplevs i allvarligare, jmf. genans som upplevdes mindre 

intensivt och uppstod i situationer som beskrivs mer som obekväma/komiska (Tangney, m.fl., 

1996). Det finns de som hävdat att de negativa självmedvetande-emotionerna endast skiljer 

sig genom intensitet, en idé som framstår motbevisat för skam, skuld och genans genom ett 

flertal tidigare studier (t.ex. Tangney, m.fl., 1996).  
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 Fiktiva scenarion används ofta för att undersöka handlingsmotivation och emotioner. Respondenter 

får då besvara frågor om vad de tror att de själva eller en annan person skulle känna eller göra i ett fiktivt 

scenario. 
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2.2.5. Social kontext 

Emotionerna skam, skuld och förödmjukelser kan som sagt ses som sociala emotioner 

eftersom att de ofta upplevs i en social kontext, genom antingen en reell eller imaginär publik 

(se 1. Inledning).  

I de studier som undersökt publikfaktorer framstår skam, skuld och förödmjukelse 

oftast framstå inför en reell publik men genans framstår starkare associerat till en närvarande 

av en reell publik jmf. skam, skuld framstår mer sällan framstå inför en reell publik (t.ex. 

Tangney, m.fl., 1996; Smith, m.fl., 2002). Huruvida förödmjukelse tenderar att uppstå inför 

en reell eller imaginär publik verkar inte ha undersökts tidigare i socialpsykologiska studier 

men emotionen framstår beskrivas som en lika publik emotion som genans (t.ex. Fernández, 

m.fl., 2015) 

Relationen som individen har till en publik framstår implicit som viktigt för skuld 

eftersom att skuld framstår att ofta uppstå till följd av att ha orsakat skada i sina relationer 

(t.ex. Silfver-Kuhalampi, m.fl. 2015; Manstead, m.fl. 2010, 115-117). Trots detta framstår 

relationen individen har till publiken, vid upplevelsen av skuld, inte ha studerats tidigare.  

Ansvar som personer upplever över den händelse/situation som orsakat känslan av 

specifika negativa självmedvetande-emotioner framstår skilja sig mellan emotionerna. I 

Tangney, m.fl. (1992) framstår både skam och skuld associeras till högt ansvarstagande men 

associationen framstår tydligare för skuld än för skam. En individ som upplever skam 

beskrivs ha lättare att skylla på andra i jämförelse med skuld och när skam kontrolleras för 

framstår associationen mellan skuld och ansvarstagande mycket starkt. Detta anses kunna 

förklaras av att skam, i förhållande till skuld, dels framstår vara en mer fientlig emotion och 

dels associeras till starkare inåtriktad ilska som anses lätt kunna riktas utåt, detta hävdas 

kunna göra det lättare att externalisera ansvar. Silfver-Kuhalampi, m.fl. (2015) har undersökt 

ansvarsexternalisering vid skam, skuld och förödmjukelse. I studien fann de att endast 

förödmjukelse associerades starkt positivt till ansvarsexternalisering medan skam och skuld 

hade en mycket svagt positiv eller ingen association till detta. Skillnader mellan dessa två 

studiers resultat skulle kunna förklaras genom hur emotionerna har konceptualiserats. Som 

tidigare har nämnts finns kritik mot Tangneys konceptualisering av skuld och förödmjukelse 

ingår i Tangneys operationalisering av skam. Resultatet från Tangneys studie kan ha 

påverkats av detta och vidare studier skulle behövas för att analysera hur ansvar tenderar att 

attribueras vid upplevelse av de olika emotionerna.  
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2.3. Sammanfattning 

De negativa självmedvetande-emotionerna har en lång historia inom socialpsykologisk 

litteratur och framstår ha betydande inverkan i människors vardag och beteende. De kan 

upplevas i ensamhet och inför andra men kan ändå ses som sociala då emotionerna alltid 

framstår förhålla sig till antingen reella eller imaginära andra. Det framstår finnas en relativt 

stor samstämmighet om att skam och skuld kan ses som separata och distinkta emotioner men 

om förödmjukelse även kan ses som detta framstår mer kontroversiellt.  

Att ge en samlad bild av hur negativa självmedvetande-emotioner är inte helt 

oproblematiskt eftersom att skillnader mellan dessa är omstridda. Det framstår bero på främst 

tre olika faktorer. För det första på att olika emotioner ofta kan anses vara en del av en annan, 

t.ex. genans och förödmjukelse ses ibland som en del av av skam (t.ex. Scheff, 2000; Cooley, 

1983).  Inom olika traditioner och studier separeras emotionerna på olika sätt. För det andra 

genom att fler än två negativa självmedvetande-emotioner sällan studeras tillsammans och i 

förhållande till varandra, t.ex. brukar skam och skuld ofta analyseras tillsammans (t.ex. 

Smith, m.fl., 2002; Tangney, m.fl., 1992), ibland även genans tillsammans med dessa (t.ex. 

Tangney, m.fl., 1996), förödmjukelse analyseras sällan gentemot de andra (det ses ofta som 

en del av skam, t.ex. Tangney, m.fl. (1996)). För det tredje genom att emotioner kan 

undersökas och mätas på många olika sätt, metod och operationalisering framstår ha 

betydande inverkan på resultat. Två viktiga faktorer framstår har stor inverkan, hur 

emotionerna operationaliseras, samt hur eller vad som mäts (se 2.1. Teoretiskt ramverk). I 

senare forskning har kritik har uppkommit (t.ex. Silfver-Kuhalampi, m.fl, 2015) mot många 

antaganden som gjorts i studier som utgår från hypotetiska situationer och mot inflytelserika 

mätskalor (t.ex TOSCA) som utgår från traitperspektivet.18 Det är även relevant att nämna att 

självmedvetande-emotioner skilja sig mellan kultur och språk, skillnader kan t.ex. avse hur de 

upplevs, vad de associeras till och emotionstermernas innebörd (Shott, 1979; Silfver-

Kuhalampi, m.fl., 2015; Thomas, m.fl., 2019).  

Den tidigare forskningen talar för att det kan finnas skillnad mellan emotionerna. De 

negativa självmedvetande-emotionerna framstår ha mycket gemensamt men en del potentiellt 

viktiga skillnader framstår även. Som tidigare nämnt finns en relativt stor konsensus över att 

skam och skuld kan ses som separata distinkta emotioner men frågan om skam och 

förödmjukelse kan ses som detta framstår oklart. Det finns tidigare studier som talar för detta 

 
18

 Traitperspektiv kan beskrivas som tendens att uppleva en emotion, likt ett personlighetsdrag, det kan 

jämföras mot stadieperspektiv som istället fokuserar på det emotionella stadiet när emotionen upplevs.  
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men distinktionen behöver fler studier. Förödmjukelse framstår vara en emotion som kan 

associeras till mer antisociala beteenden i jämförelse med skam och skuld. Om förödmjukelse 

kan ses som en separat distinkt emotion skulle detta kunna ha betydande inverkan på bilden 

som finns av skam, eftersom att förödmjukelse ofta ses som en del av denna emotion. Den 

brett accepterade bilden av skuld som prosocial emotion står till viss del utmanad, emotionen 

framstår fortfarande prosocial men senare studier talar för att den kan vara mindre så än 

tidigare befarat. Det finns således en kunskapslucka och ett antal motsägelser som står i 

behov av utforskning.   
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3. Metod 

I metodkapitlet presenteras metodval, urval och tillvägagångssätt för insamling av 

empiriskdata, mått och etiska överväganden. Först beskrivs vad studien fokuserar på för att 

besvara forskningsfrågorna, sedan presteras urval, insamling och stickprov. Vidare behandlas 

enkätens utformning följt av val av analysmetod och mått. Till sist behandlas Reliabilitet, 

validitet och etiska överväganden.  

I den här studien har vi valt kvantitativ forskningsmetod då vi anser metoden vara 

relevant och lämplig för att undersöka mer detaljerade skillnader mellan emotioner. Metoden 

underlättar även insamlingen och kan ge resultat som lättare kan jämföra tidigare studiers 

resultat. Vi har valt att utgå från ett stadieperspektiv på emotionerna baserat på levda 

erfarenheter, dvs. att utgå från respondenternas faktiska erfarenheter av specifika situationer 

där affektupplevelsen uppkommit. Vi ansåg det mer lämpligt än ett traitperspektiv (tendens 

att uppleva emotion) och att använda scenariobaserade undersökningsmeto eftersom att vi 

anser att vi kan få ut mer information om emotionsupplevelserna samt kunna få en bredare 

bild av emotionerna eftersom de skulle utgå från många olika former av situationer/händelser.  

Utifrån syftet att ta reda på om emotionerna skam, skuld, genans och förödmjukelse 

kan ses som distinkta separata emotioner har webbenkätstudie (via tjänsten Google forumlär) 

utförts. Vi avsåg att besvara frågorna: 

1. Skiljer sig de negativa självmedvetande-emotionernas tydligt från varandra genom 

association till andra emotioner, associerat undvikandebeteende, upplevelser?  

2. Uppkommer de negativa självmedvetande-emotionerna uppkommer i olika distinkta 

sociala kontexter?  

3. Framstår potentiella skillnader mellan aktuella studien och tidigare forsknings som 

kan bero på kulturella skillnader?  

Ytterligare presenteras deskriptiv statistik över respondenternas tolkning av emotionstermer 

gentemot emotionernas operationalisering samt studiens manipulation. 

3.1. Urval & insamling  

Vår data samlades in under perioden 2021-04-26 till och med 2021-05-09. Initialt gjordes ett 

randomiserat urval på 400 respondenter av personer som studerat minst en delkurs inom ett 

beteendevetenskapligt ämne under perioden 2019 till och med 2020 (deltagare fick inte läsa 

den kurs där detta uppsatsarbete skrivs). Randomiserat urval gjordes i syfte att stärka den 
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aktuella studiens generaliseringsstyrka. Individer kontaktades med inbjudan att delta i studien 

via e-post. Urvalet övergick 2021-04-29 till ett bekvämlighetsurval till följd av att det initiala 

externa bortfallet var högre än förväntat (vid tidpunkten var externa bortfallet 95%, förväntat 

externt bortfall var 85 till 90%) vilket innebar att vi riskerade att inte uppfylla normen om 

minst 100 respondenter i studien.19 Insamling till enkäten gjordes genom e-postmeddelande 

till studenter som studerat under tidigare kriterier (undantaget att studenter som samläser den 

aktuella uppsatskursen nu fick delta) och genom sociala medier (bl.a. Facebook, Instagram 

och LinkedIn). I det senare kontaktades individer dels genom att enkäten och information om 

enkätstudien delades genom inlägg och dels genom direktkontakt (s.k. ”privata 

meddelanden”). Vid både delning på sociala medier samt direktkontakt ombads personer att 

dela vidare enkäten. Olika enkäter användes beroende på om respondenter bjudits in genom 

sociala medier eller genom e-post. 

I studiens stickprov ingick 120 respondenter. Av dessa var den största gruppen 

kvinnor (83 respondenter (69.20 %)). Respondenternas genomsnittsålder var 32.97 år gamla 

(standardavvikelse = 11.13). Typvärde för högsta utbildningsnivå inom stickprovet är 

universitet/högskola (frekvens 109 (90.80%)). Den vanligaste huvudsakliga sysselsättningen 

inom stickprovet är studerar (heltid/deltid) (72 (60.00%)). Majoriteten av respondenterna 

hade svenska som modersmål (112 (93.30%)). Eftersom att de som bjudits in till studien via 

e-post kontaktades via respondenternas e-postadress som är knuten till Uppsala Universitet 

gjordes antagande om deras huvudsakliga sysselsättning samt högsta utbildningsnivå. D.v.s. 

de antogs huvudsakligen studera samt antogs ha högsta utbildningsnivå avslutad/pågående 

utbildning på universitetsnivå. Se Tabell 1 och Tabell 2 för djupare beskrivning den 

deskriptiva statistiken av stickprovets deltagare. 

  

 
19

 “En enkätstudie på C-uppsatsnivå bör oavsett antalet författare i regel innehålla minst 100 

behandlingsbara fall. Avsteg från denna norm kan ske, men måste motiveras med utgångspunkt i metodmässiga 

överväganden”. (Uppsala Universitet, 2021, s. 12) 
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Tabell 1. Åldersfördelning. 

  Ålderskategori 

 18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ 

Antal  

(andel) 

40 

(33.30) 

45 

(37.50) 

22 

(18.30) 

5 

(4.2) 

2 

(1.70) 

4 

(3.30) 

Kommentar: Tabell beskriver frekvens av ålder inom olika åldersspann samt andel inom parentes. 

Genomsnittsålder = 31.97 (SD = 11.13, n = 118). 

 

Tabell 2. Frekvenstabell - Kön, högsta utbildningsnivå, huvudsaklig sysselsättning och 

modersmål. 

 n Antal (andel) Typvärde 

Kön 120  Kvinna 

   Kvinna  83 (69.20)  

   Man  35 (29.20)  

   Annat kön  2 (1.70)  

Högsta utbildningsnivå 120  Universitet/högskola 

   Gymnasie  6 (5.00)  

   Yrkesutbildning  5 (4.20  

   Universitet/högskola  109 (90.80)  

Huvudsaklig sysselsättning 120  Studerar 

   Arbetslös  3 (2.50)  

   Studerar  72 (60.00)  

   Pensionär  1 (.80)  

   Sjukskriven  2 (1.70)  

Modersmål 119  Svenska 

   Svenska  112 (94.12)  

   Annat  7 (5.89)  

Kommentar: Frekvenstabell med andelar (inom parentes) och typvärde, sorterat efter fråga (fet text) och 

svarsalternativ. De variabler som ingår är Kön, Högsta utbildningsnivå, Huvudsaklig sysselsättning och 

Modersmål.  
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Vi sände ut enkäten till en betydligt större mängd studenter på Uppsala universitet men trots 

det fick vi inte så många svar som vi hoppats på. Det externa bortfallet kan utifrån våra 

antaganden bero på att ett flertal av dessa individer slutat studera och inte längre använder 

den tillgängliga e-postadressen, att enkäten skickats ut under samma tid som för inlämningar 

och tentamen, samt att vi som studenter inte har stor inverkan på andra elever för att se 

medverkan i studien som viktig. Att enkäten behandlar ett känsligt ämne kan också vara en 

anledning till det stora externa bortfallet, då oavsett vilket urval individer tillhör. 

3.2 Enkätens utformning 

Enkäten innehåller 11 respektive 12 avsnitt totalt med beskrivningen inräknad och enkäten 

den inleds sedan med en fråga om samtycke som även tillhör det första avsnittet. Enkäten kan 

ses i sin helhet i Bilaga B. De enkäter som skickades ut via mejl till studerande på uppsala 

universitet följdes sedan av avsnitt 2 där respondenten ombads att beskriva (kortfattat eller 

genom nyckelord) och besvara frågor om deras senaste erfarenhet av en emotionsupplevelse 

av antingen skam, skuld, genans eller förödmjukelse, en öppen fråga om händelsen som 

präglar resten av enkäten. Om man var i urvalet till enkäten genom sociala medier följdes 

avsnitt 1 istället av en maskerad funktionsfråga för att slumpvis bli tilldelad en emotion. 

Därefter följer den kvalitativ fråga om situationen/händelsen som framkallade 

emotionsupplevelsen och en fråga om emotionens intensitet. Nästa avsnitt behandlar 

upplevelser i relation till den specifika situationen som respondenten har i åtanke och 

behandlar 10 frågor. Emotionsupplevelser behandlas i avsnittet därefter där 10 frågor 

avseende den specifika erfarenheten besvaras. Avsnittet motivation till handling och faktisk 

handling innefattar sex frågor med påståenden om hur man ville göra eller faktiskt gjorde i 

situationen, till exempel “Jag gjorde rätt för mig”. Sedan följer nästa avsnitt om 

situationskontext och behandlar fyra frågor om den sociala aspekten, ansvarsattribution och 

upplevelsen av situationen. I avsnittet Emotionstermer efterföljer en fråga med 12 

svarsalternativ (med slumpad svarsalternativsordning) och enkäten avslutas sedan med tre 

demografiska frågor. De frågor som operationaliserar skam, skuld och förödmjukelse ställdes 

tidigt i enkäten eftersom det var de viktigaste frågorna. Sorteringen och ordningen av frågor 

sorterades i första hand efter dess betydelse i den aktuella studien, i andra hand efter logisk 

ordning för att underlätta för respondenten. Demografiska frågor ställdes i slutet bland annat. 

eftersom det kan påverka respondentens upplevelse av anonymitet. Enkäten har fyra 

manipulationer som respondenten slumpas in till. Manipulationen användes i syfte att 
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undvika för få svar som behandlade erfarenheter av skam, skuld och förödmjukelse (jmf. 

genans), som ofta kan upplevas som mer ansträngande att berätta om (Tangney, m.fl., 1996). 

3.3 Analysmetod & mått 

De främsta analysmetoderna som används i aktuella studien för sambandsanalys är binär 

logistisk regressionsanalys, spearmans korrelationstest samt korstabellsanalys med chi2-test. 

Analysmetod har valts efter variablernas egenskaper och för att förebygga en del 

reliabilitetsproblem som kan uppstå till följd av hur data har samlats in.  

Binär logistisk regression använder vi dikotoma beroende variabler (där värdet 

antingen är 0 eller 1) för att denna ansågs lämpligast till variablernas egenskaper, kan hantera 

icke-linjära samband och är mindre grov än många andra verktyg för att mäta de binära 

variablerna (Djurfeldt & Barmark, 2009, s. 125). Det vi mäter med binär logistisk regression 

är sambandet mellan oberoende och beroende variablerna samt oddskvoten som tolkas utifrån 

koefficienten. Vi kan genom det här måttet se om oddset ökar för den ena variabel när den 

andra variabeln ökar med en enhet (Djurfeldt & Barmark, 2009, s. 131) men kort sagt 

används binär logistisk regression för att kolla vad de olika oberoende variablerna har för 

inflytande på den beroende variabeln och hur resultatet förändras procentuellt när något annat 

påverkar den beroende variabeln. Binär logistisk regression har den stora fördelen att det 

möjliggör användandet av kontrollvariabler, detta är mycket fördelaktigt eftersom att det gör 

det möjligt att separera emotionerna från varandra i de fall de upplevs samtidigt. Vi jämför 

även konfidensintervall för oddskvoten mellan emotionerna för att tolka hur de negativa 

självmedvetande-emotionerna skiljer sig från varandra.  

Korstabellsanalys med chi2-test används för att andra analysmetoder kan ses som 

problematiska, dels på grund av att den aktuella studien använder ett litet stickprov och dels 

för att det bättre passar variablernas egenskaper. Chi2-test är dock känsligt för små stickprov 

vilket kan göra det svårare att få signifikanta resultat, det är med andra ord inte 

oproblematiskt och kan försvåra tolkning samt sänka analysens förklaringskraft.  

3.3.1 Negativa självmedvetande-emotioner 

Vi har valt att konceptualisera och operationalisera de negativa självmedvetande-emotionerna 

som ingår i studien på ett sätt som fokuserar på kärnan i respektive emotion, i detta utgår vi 

från teori och tidigare forskning. Vi har använt operationaliseringar från tidigare studier av 

Silfver-Kuhalampi, m.fl. (2015) och Fernández, m.fl. (2015) dels för att vi anser att dessa 

ligger nära de mest centrala karaktärsdragen för respektive emotion och dels för att måtten 
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kan tolkas ha högre validitet eftersom att de är beprövade. Vi hade för avsikt att även 

undersöka genans i denna studie men vi ansåg att vår operationalisering hade får låg 

reliabilitet för att ingå i analysen.20 Vi valde att använda fyra olika variabler för 

operationaliseringen i syfte att skapa mer säkra och mångsidiga mått av emotionerna.  

Respektive negativ självmedvetande-emotion operationaliseras genom fyra 

ordinalskalevariabler (1 till 5 skala, 1 = Håller inte alls med och 5 = Håller med starkt) som 

behandlar påståenden om emotioner, uppfattningar, självbedömning och/eller attribution 

avseende en specifik erfarenhet. Variablerna reliabilitetstestas genom att använda 

Chronbach’s α för att få insikt i hur väl de lämpar sig att mäta flera aspekter av en emotion. 

Kritiskt värde .70 (dvs. α > .70) tillämpas eftersom det framstår vara den vanligaste gränsen 

(t.ex. Silfver-Kuhalampi, m.fl., 2015). De kodas sedan om till genomsnittsindex21 med skalan 

1 till 5 (undantaget förödmjukelseindex)22 där högre siffra innebär högre nivå av respektive 

emotion. Index skapas dels för att utgöra ett bättre mått av respektive emotion och dels för att 

indexvariabeln kan analyseras på en intervallskalenivå (se Djurfeldt, m.fl, 2010, s 451).  

Skam operationaliseras enligt en tidigare studie av Silfver-Kuhalampi, m.fl. (2015) 

genom att respondenten i den pågående specifika situationen upplevde sig misslyckad, 

underlägsen andra, värdelös samt att de förlorat självkänsla. Operationaliseringen framstår 

överensstämma väl med den teoretiska definitionen av skam med fokus på bedömning av 

generella identiteten. I operationaliseringen fick vi utgå från ett antagande om att 

nedvärdering av identiteten skulle vara relevant för en svensk kulturkontext eftersom att 

måttet framstod relevant i tidigare studier i länder som vi ser som närliggande Sverige i kultur 

och språk.23 Operationaliseringen framstår relevant i en svensk språk- och kulturkontext till 

genom att Chronbach’s α (α = .92)24 talar för att de fyra variablerna lämpar sig för att mäta 

fyra olika aspekter av en egenskap (skam). 

 
20 Operationaliseringen av genans baserades inte på tidigare studiers operationalisering utan på 

resultat från tidigare studier och teoretisk definition. Reliabilitetsmåttet Chronbachs ⍺ var dock under 
gränsvärdet och variablerna som operationaliserade genans ansågs då inte som lämpliga variabler för att mäta 
en och samma sak. 

21
 Genomsnittsindexen är kodade enligt uttrycket “([variabel 1]+[variabel 2]+[variabel 3]+[variabel 

4])/4”.  
22

 Högsta värdet i förödmjukelseindex uppgår till 4,75 eftersom att ingen respondent besvarat med 

högsta värdet på samtliga variabler som ingår i indexet. 
23

 Baseras på Silfver-Kuhalampi, m.fl. (2015) interkulturella studie och de resultat som jämförts med är 

för Beligien och Finland eftersom att. Belgien har flera officiella språk, bl.a. nederländska och tyska som är 

germanska språk och Finland anser vi ha en närliggande kultur. 
24 Gränsvärde som tillämpats för Chronbachs ⍺ är ⍺  > .7, detta gäller för samtliga variabler som 

operationaliserar de negativa självmedvetande-emotionerna. 
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Skuld operationaliseras även genom Silfver-Kuhalampi, m.fl. (2015) studie och 

grundar sig i påståenden avseende den pågående specifika erfarenheten genom beteende 

uppfattas socialt olämpligt, handling uppfattas omoralisk, handling uppfattas dålig/förkastlig 

samt upplevelsen av att orsaka skada i relationer. Eftersom den teoretiska definitionen av 

skuld betonar indirekt nedvärdering av generella identiteten genom beteende och handling 

(samt intention till handling och ej genomförd handling) framstår operationaliseringen väl 

överensstämma med teoretiska definitioner och tidigare forskning. Måttens Chronbach’s α (α 

= .80) samt överensstämmelse med teoretisk definition talar för att operationaliseringen är 

lämplig för mätning i en svensk språk- och kulturkontext. 

Förödmjukelse operationaliseras efter två tidigare studier, Silfver-Kuhalampi, m.fl. 

(2015) samt Fernández, m.fl. (2015). Beslutet grundar sig dels i att Fernández, m.fl. (2015) 

beskriver upplevelsen av att bli orättvist behandlad som den viktigaste indikatorn för att mäta 

förödmjukelse separerat från skam och dels i att Chronbach’s α var nära den kritiska gränsen 

(α > .07) i Silfver-Kuhalampi, m.fl. (2015) studie i mätningar som gjorts i bl.a. Belgien och 

Finland.25  Förödmjukelse operationaliseras från Silfver-Kuhalampi, m.fl. (2015) genom 

upplevelsen av att bli nedvärderad av andra, socialt exkluderad av andra samt bli skrattade åt 

och från Fernández, m.fl. (2015) genom uppfattningen av att bli orättvist behandlad. 

Operationaliseringen framstår relevant för den teoretiska definitionen av förödmjukelse med 

fokus på indirekt nedvärdering av generella identiteten genom andra personer. 

Överensstämmelse mellan teoretisk definition samt värde för Chronbachs α (α = .77)26 talar 

för att operationaliseringen av förödmjukelse är relevant i en svensk språk- och kulturkontext. 

Index för skam, skuld och förödmjukelse har inte problem med multikollinearitet.27 

Risk för multikollinearitet undersöks eftersom det kan förvränga resultat i 

regressionsanalysmetoden som används i den aktuella studien (se Djurfeldt, m.fl., 2010, s. 

366).  

 
25

 I Silfver-Kuhalampi, m.fl. (2015) undersöktes förödmjukelse i flera länder, vi har fokuserat på 

resultat från Belgien och Finland eftersom att ett av de officiella språken i Belgien är ett germanskt språk (likt 

svenskan) och genom ett antagande om att finländsk och svensk är relativt lika. 
26 Chronbach’s ⍺ = .66 för förödmjukelse operationaliserat av tre variabler, utan variabeln orättvist 

behandlad. 
27

 VIF = 1.00 för skuldindex och förödmjukelseindex mot skamindex. VIF = 1.30 för 

förödmjukelseindex och skamindex mot skuldindex. VIF = 1.29 för skamindex och skuldindex mot 

förödmjukelseindex. Kritiskt värde för VIF-faktorn är 2.5 (VIF < 2.5), det är det vanligaste tillämpade kritiska 

värdet (Djurfeldt, m.fl., 2010, s. 366).  
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3.3.2. Andra emotioner 

Andra emotioner är ordinalskalevariabler som undersöks är rädsla för social exkludering, 

innåtriktad ilska, utåtriktad ilska, hämndlystenhet och dåligt samvete. De undersöktes genom 

frågor med påståenden om emotionsupplevelser under den pågående specifika situationen 

(t.ex. Jag känner mig arg på någon annan översatt från Tangney, m.fl. (1996)) som 

besvarades genom en skala från 1 till 5 (1 = Håller inte med alls, 5 = Håller med starkt). 

Variablerna undersöktes separat gentemot skam-, skuld- och förödmjukelseindex genom 

binär logistisk regressionsanalys. För att genomföra den senare analysmetoden kodades 

variablerna om till dikotoma variabler där 1 till 3 kodades till 0 (referenskategori) och 4 till 5 

kodades till 1 (0 = diskret emotion upplevdes inte och 1 = diskret emotion upplevdes). 

Sambandet mellan de andra emotionerna mot skam, skuld och förödmjukelse görs genom 

binär logistisk regression. 

3.3.3. Handlingsmotivation & faktisk handling 

På grund av ett mätfel som uppstått genom en felformulering i enkäten undersöks endast 

faktisk handling av undvikande beteende inom kategorin.28  

Faktisk handling är dikotoma beroende variabler på nominalskalenivå som fokuserar 

på respondentens faktiska handling i den specifika situationen (jmf. motivation till handling), 

dvs. att i handlingen eller beteendet faktiskt utfördes. De variabler som undersöks är 

undvikandebeteende (genom frågan Jag agerade och drog mig undan, gömde mig eller flydde 

från situationen/händelsen eller personer i den frågan är inspirerad av Tangney, m.fl. (1996) 

och Fernández, m.fl. (2015)). Frågan besvarades genom Ja och Nej alternativ. Variablerna 

undersöktes gentemot skam, skuld och förödmjukelse genom binär logistisk regression. De 

dikotoma variablerna kodades till 0 och 1 där 0 = Nej (handling/beteende genomfördes inte, 

referenskategori) och 1 = Ja (handling/beteende genomfördes). 

3.3.4. Upplevelser 

Upplevelse och attribution består av variabler som fokuserar på upplevelser i 

situation/händelse och attribution, två variabler ingår i denna kategori.  

Första variabeln är allvarlig eller obekväm/komisk som undersöktes genom frågan 

Upplevdes situationen som allvarlig eller obekväm/komisk? inspirerad av Tangney, m.fl., 

 
28

 Samtliga variabler som undersöker handlingsmotivation samt reparativ och fientlig/aggressiv 

faktiskt handling utgår således. Mätfelet baseras på att den temporala aspekten inte var tydlig i frågan, vi kan 

således inte veta om en respondent t.ex. agerat fientligt/aggressivt när denne kände skuld eller om denne känner 

skuld till följd av att ha betett sig fientligt/aggressivt.  
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(1996). Frågan besvarades genom en skala från 1 till 5 (1 = Allvarlig, 5 = Obekväm/komisk). 

För att undersöka sambandet mellan variabeln och skam, skuld och förödmjukelse användes 

binär logistisk regression. För sambandsanalys genom binär logistisk regression kodas 

variabeln om till en dikotom variabel till 0 (referenskategori, obekväm komisk) och 1 

(allvarlig).29  

Andra variabeln är emotionsintensitet (ordinalskalevariabel) som undersöktes genom 

frågan Känslan av [negativ självmedvetande-emotion] upplevdes starkt eller svagt? (inom 

hakparentes skrevs skam, skuld, genans eller förödmjukelse/förnedring/kränkthet beroende på 

manipulation) översatt från Tangney, m.fl. (1996), Fernández, m.fl. (2015) samt Smith, m.fl. 

(2002). Svar angavs genom en skattningsskala från 1 till 5 (1 = Mycket svagt och 5 = Mycket 

starkt). Sambandsanalys görs gentemot skam-, skuld- och förödmjukelseindex genom binär 

logistisk regression. För den användning av den senare analysmetoden kodades variabeln om 

till en dikotom variabel där 1 till 3 kodades till 0 (referenskategori, svag till medelstark 

intensitet) och 4 till 5 kodades till 1 (stark intensitet).  

3.3.5. Social kontext 

I Social kontext undersöks tre variabler, närvaro av publik, relation till publik och 

ansvarsattribution. 

Första är närvarande publik som undersöktes genom frågan  I situationen/händelsen 

där känslan uppkom, närvarade andra personer? (Inspirerad av Tangney m.fl. (1996)). 

Variabeln ligger på en nominalskalenivå med tre svarsalternativ (1 = Ja, annan/andra 

personer närvarade fysiskt, 2 = Ja, annan/andra personer närvarade i en virtuell miljö (t.ex. i 

sociala medier, chatt eller på ett nätforum), 3 = Nej, situationen/händelsen upplevdes utan 

andra närvarandes).  

Den andra variabeln är relation till publik som undersöktes genom frågan Om någon 

annan person närvarade (fysiskt eller virtuellt), vilken av följande beskriver bäst din relation 

till personen? Översatt från Tangney, m.fl. (1996) som tillhör en nominalskala med sju olika 

svarsalternativ (1 = Familj (t.ex. föräldrar, syskon), 2 = Kärlekspartner, 3 = Person som står 

mig mycket nära (t.ex. närmaste vänner), 4 = Person som jag känner men inte står mycket 

nära (t.ex. vänner (ej närmaste), arbetskamrater), 5 = Bekant (t.ex. personer jag vet namnet 

på, brukar säga hej till men vet lite om), 6 = Främling, 7 = Ingen annan närvarade), från 

Tangney, m.fl. (1996). Variablerna undersöktes i relation med skam-, skuld- och 
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 Kodning gjordes enligt följande: 1 och 2 = 1, 4 och 5 = 0, 3 = system missing (kodas som bortfall).  
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förödmjukelseindex genom korstabellsanalys med chi-2 test, indexen kodades om till 

dikotoma variabler likt korstabellsanalysen av ansvarsattribution (se ovan). 

Tredje variabeln är Ansvarsattribution (nominalskalevariabel) undersöktes genom 

frågan Vilken av följande passar stämmer bäst in på din uppfattning för ansvaret avseende 

det som orsakade känsloupplevelsen? (inspirerad av studierna Tangney, m.fl. (1996) och 

Silfver-Kuhalampi, m.fl. (2015)) med svaralternativen Jag känner mig ansvarig, Jag känner 

att andra är ansvariga och Ingen bär direkt ansvar för händelsen/situationen. Variabeln 

mäter således vem respondenten ser som huvudsakligen ansvarig för att ha orsakat det som 

framkallade den negativa självmedvetande-emotionen. Sambandet mellan ansvarsattribution 

och skam-, skuld- och förödmjukelseindex undersöktes genom korstabellsanalys med chi2-

test. Skam-, skuld- och förödmjukelseindex kodas om till dikotoma variabler eftersom att 

andelen förväntade värden under 5 var över 20%.30 Indexvärden från 1 till 3 kodas till 0 (låg 

negativ självmedvetande-emotion) och värden från 3,01 till 5 kodades till 1 (hög negativ 

självmedvetande-emotion).  

3.4. Reliabilitet 

Med reliabilitet menar vi bland annat att mätningarna vi gör behöver vara pålitliga med logik 

i grunden (Bryman, 2018, s 207). För att kunna hålla hög tillförlitlighet för studien behöver vi 

tänka på aspekter som påverkar reliabiliteten för forskningen. Aktuella studien utgår från 

tidigare forskning och ett analyssätt influerat från tidigare studie.  

Vi utgår från att resultat kan komma att likna en del tidigare forskning som gjorts och 

vi anser då att reliabiliteten kan anses som högre och tillförlitlig då vi anser att de tidigare 

studierna är tillförlitliga. Vi genomförde en pilot av vår enkät för att se hur lång tid den tog 

att genomföra och även för att kunna få respons på utformning och innehåll, i syfte att minska 

risken för internt bortfall samt att respondenten blir trött och tappar koncentrationen (läser fel 

eller anger fel svarsalternativ). Vi har arbetat mycket med utformning av frågor genom att 

pröva dem och försöka ta fram så tydliga och pedagogiska som möjligt i syfte att hålla hög 

svarskvalitet. Ämnet vi behandlar kan vara känsligt och vi har därför även valt att sätta lite 

mer känsliga frågor senare i enkäten i den mån det varit möjligt. Vi har även satt en 

varningstext i början av enkäten för att personer ska veta att ämnet kan vara känsligt redan 

innan de startar för att minska eventuella interna bortfall.  
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 Krav för att genomför ett chi2-test är bl.a. att max 20% av förväntade värden vara under 5 (Djurfeldt, 

m.fl., 2010, s. 216). 
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I den inledande frågan bad vi respondenterna att återberätta med hjälp av nyckelord 

eller korta förklaringar om sin senaste upplevelse kring den emotion de blivit tilldelad. Det 

gjordes i syfte att förbättra respondentens minnesåterhämtningsförmåga, för att hjälpa denna 

att leva sig in i det specifika minnet samt för att undvika att efterföljande frågor besvaras 

utifrån generella föreställningar om vad som förväntas finnas i denna typ av 

situation/händelse (Tangney, m.fl., 1992; Smith, m.fl., 2002; Silfver-Kuhalampi, m.fl., 2015). 

Erfarenheter av negativa självmedvetande-emotioner kan ofta upplevas som mycket privata 

(ibland ses som en hemlighet), detta kan sänka mätningens reliabilitet (Smith, m.fl., 2002). 

För att minska inverkan av detta beslutades det att deltagande i studien skulle vara helt 

anonymt, att svar det svar som angavs där respondenten i egna ord får beskriva erfarenheten 

skulle anges kortfattat eller genom nyckelord samt att svar på frågan inte skulle ingå i 

analysen, respondenten informerades om detta.  

Eftersom de negativa självmedvetande-emotionerna utgör kärnan i den aktuella 

studien bestämde vi oss för att utgå från operationaliseringar från tidigare studier genom att 

skapa genomsnittsindex baserade på olika aspekter av respektive emotion. Indexen 

reliabilitetstestades även genom att undersöka Chronbachs 𝛼 för att säkerställa att variablerna 

som utgör operationaliseringen av respektive emotion faktiskt undersökte olika aspekter av 

en och samma sak (se ovan, under rubriken Negativa självmedvetande-emotioner). 

Reliabiliteten kan ha påverkats negativt av tre olika faktorer som avser enkäten och 

indikatorerna. För det första undersöks reparativ, fientlig/aggressiv och undvikandebeteende 

avseende handlingsmotivation samt faktisk handling mycket förenklat och endast ur ett 

perspektiv. Ett bättre mått hade kunnat användas genom att använda fler variabler som 

tillsammans operationaliserar dessa. Beslutet om förenklade indikatorer togs i övervägning 

gentemot enkätens längd. För det andra användes på många frågor i enkäten skattningsskala 

från 1 till 5, det är något otydligt vad det mellersta alternativet innebär. Det kan vara så att 

respondenter angett detta när de inte anser att några av de andra alternativen stämmer in på 

deras erfarenhet. Det saknades funktion för att lägga in ett “vet ej-alternativ” i 

skattningsskalan i webbenkätplattformen och vi kunde således inte väga upp för detta. För det 

tredje var nedre delen av skalan opedagogisk, alternativet Håller inte alls med hade bättre 

formulerats genom Tar starkt avstånd från eftersom att steg två och tre i skalan kan tolkas 

som “håller med lite”. 

Social önskvärdhetsbias kan ha inverkan på studiens resultat. Vi undersöker inte 

variabler som kan kontrollera för dess inverkan till förmån för att kortare enkät. Genom att 
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tillämpa och betona deltagares anonymitet samt val av insamlingsmetod (webbenkät)31 avses 

potentiell inverkan av bias att minskas.  

3.5. Validitet  

Validitet står för studiens relevans teoretiskt genom att vi ställer frågor till våra respondenter 

som faktiskt avser att mäta det vi vill ha svar på (Djurfeldt, m.fl. 2010, s. 104). Genom 

diskussion och mycket arbete med indikationer och frågeställningar har vi jobbat för att 

formulera och  mäta det som vi i syftet av uppsatsen säger att vi ska mäta. Genom att 

operationalisera begrepp mest genom tidigare forskning får vi tydlighet i vad frågor och 

indikationer innebär och betyder. Validiteten för vår forskning kan påverkas av längden på 

enkäten. Utifrån den vetskapen har vi arbetat mycket med enkäten, kortat ner, skapat nya och 

andra frågor för att få med så mycket som vi behöver för att få de resultat vi söker. Genom 

pilotstudier har vi haft möjlighet att arbeta med den för att förkorta, förenkla och göra den 

mer lättsam med den respons vi fått från respondenter. Vi har omformulerat begrepp för att 

de ska upplevas som mindre känsliga att besvara men behållit innebörden av dem så att vi 

inte går bort från det vi faktiskt mäter. Vi anser dock att det krävs många frågor för att få de 

svar som vi vill mäta när vi utgår från hur tidigare forskning utfört sina studier och utformat 

enkäter.  

Det kan finnas validitetsproblem med de frågor som behandlar motivation till 

handling och faktisk handling. Frågorna behandlar motivation och faktisk handling i 

situationen/händelsen men specificerar inte när under situationen/händelsen. Det innebär att 

beteende/handlingar som anges kan ha gett upphov till eller följt emotionsupplevelsen. Detta 

utgör ett särskilt starkt problem avseende variabler som undersöker fientlig/aggressiv 

handlingsmotivation och faktiskt handling. Det är t.ex. otydligt om individen känt 

skuldkänslor på grund av tankar om att vilja uttrycka sig fientligt eller om denne haft tankar 

på grund av emotionsupplevelsen.  

3.6. Etiska överväganden 

Utifrån det etiska krav som ställs på oss som studenter i forskningssyfte har vi tagit hänsyn 

till fler aspekter inför och under vårt uppsatsarbete. Vi har valt att utefter informationskravet 

(Vetenskapsrådet 2002) lägga stor vikt vid att informera kring vår insamling och studiens 
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 Webbenkät kan ses som fördelaktigt jmf. t.ex. kvantitativ intervju avseende 

inverkan av social önskvärdhetsbias. 
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syfte till de individer som medverkat i enkäten. Eftersom ett informerat samtycke är mycket 

viktigt har vi gett en detaljerad beskrivning av enkäten och syftet med studien, så att 

respondenten ska vara säker på vad det är man lämnar samtycke till, informerat om att 

medverkan är helt frivillig, anonym och konfidentiell, samt att de kan avbryta sin medverkan 

när de vill (utan påföljder eller vidare frågor). Ytterligare informerades respondenterna om 

hur insamlade data hanteras och lagras, att det endast används i forskningssyfte, samt varför 

respondenten bjudits in till att delta i studien. Kontaktuppgifter och avsändare framgick för 

att respondenterna skulle ha möjlighet att ställa frågor eller kontakta oss.  

Vi har i enkäten formulerat ett avsnitt för samtycke där respondenterna aktivt får 

lämnat samtycke och en garanti om att de är över 18 år för att delta i studien. Vi tog beslut 

om ålderskriterier efter etiska överväganden, vi ansåg det olämpligt att genomföra studien 

bland individer som är under 18 år eftersom att studien behandlar ett känsligt ämne.  

I datainsamlingen var respondenter helt anonyma och inga respondenter kunde 

associeras till individuella svar. Beslutet om anonym insamling gjordes bl.a. i syfte att minska 

obehag hos respondenten samt i syfte. Respondenterna informerades om detta samt att om de 

vill dra tillbaka sitt samtycke om deltagande efter att enkäten skickats in behöver de kontakta 

oss och ge oss identifierande information för att kunna radera respondentens svar.  

De emotioner aktuella studien behandlar riskerar att skapa obehag hos respondenterna 

och vi tog därför fram en varningstext i beskrivningen av enkäten för att undvika att 

respondenterna kunde lida skada eller möjligtvis uppleva känslor som obehag under sin 

medverkan (se Bryman, 2018, s 170). Respondenten informerades om att studien behandlar 

ett känsligt ämne och rekommenderade denna att avstå om de ansåg att de riskerade att 

uppleva ett starkt obehag av att besvara frågor om en erfarenhet i ämnet.  
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4. Resultat 

I kapitlet för resultat presenteras tabeller och tolkning utav resultat från vår undersökning. 

Kapitlet inleds med de negativa självmedvetande-emotionerna genom där deskriptiv och 

sambandsanalys presenteras. Sedan följer resultat och tolkning från deskriptiv statistik och 

sambandsanalys för respektive område: andra emotioner, faktisk handling, upplevelse & 

attribution samt social kontext. För större delen av sambandsanalyserna används binär 

logistisk regression, sambanden analyseras i två steg, först genom bivariat och sedan genom 

multivariat, i vissa fall görs även en post-hoc analys. I multivariata analysmodellerna är 

skam, skuld och förödmjukelse oberoende variabler och kontrollvariabel, när en av negativa 

självmedvetande-emotionsvariablerna undersöks är de andra två kontrollvariabel (t.ex. när 

skam undersöks så är skuld och förödmjukelse kontrollvariabler). I sambandsanalysen genom 

binär logistisk regression presenteras även förklaringskraft av regressionsmodellen, den anges 

i procent men bör tolkas med försiktighet eftersom att tolkningen utgår från ett pseudo-R2. 

Tabeller presenteras även för att ge en tydligare bild av resultaten. De metoder som används 

för sambandsanalys är Spearmans korrelationskoefficient, binär logistisk regression och 

frekvenstabellanalys med Chi2-test. 

Stickprovets storlek i undersökningen (n) är 120 respondenter. Det interna bortfallet i 

enkäten är lågt, totalt 8 svar över hela enkäten, som högst på en och samma fråga är bortfallet 

2 (1,67%), jmf. totala antalet svarande (n = 120). Det interna bortfallet kan tolkas med viss 

försiktighet eftersom att enkäten skickas på sista sidan i enkäten. De som påbörjat enkäten 

men inte skickat in den framgår således inte. Det externa bortfallet behandlas inte eftersom 

att insamlingen övergick till ett bekvämlighetsurval där insamlingsmetoden gjorde det 

omöjligt att få en översikt över hur många som nåtts av denna.  

4.1 Negativa självmedvetande-emotioner 

Sambandet mellan skam, skuld och förödmjukelse undersöks genom spearmans 

korrelationskoefficient (se Tabell 3).  

Skam har en signifikant medelstark korrelation och med både Skuld och 

Förödmjukelse, det talar för att skam har relativt mycket gemensamt med både skuld och 

förödmjukelse men att det samtidigt också finns skillnader mellan dem (se Tabell 3). 

Sambandet mellan skuld och förödmjukelse kunde inte testas på ett tillförlitligt sätt eftersom 

att variablerna inte har ett monotont förhållande gentemot varandra (när den ena variabeln 



 

35 

ökar, förändras den andra inte endast i en riktning) vilket bryter mot de antaganden som finns 

för Spearmans korrelationskoefficient.  

4.1.1. Skam 

De fyra ordinalskalevariabler som operationaliserar skam är att känna sig misslyckad, 

underlägsen andra, värdelös samt förlorad självkänsla. De två förstnämnda variablerna 

framstår centrerat runt det mellersta värdet jmf. de två sistnämnda framstår snedfördelade 

mot lägre värden (se Tabell 4). Spridningen framstår vara relativt jämn för de tre förstnämnda 

variablerna (kvartilavstånd = 2) jmf. Förlorad självkänsla som framstår ha större spridning 

(kvartilavstånd = 3). 

Variablerna har kodats om till ett genomsnittsindex (skam) med medelvärde 2.68 (SD 

= 1.28). Indexet är tydligt snedfördelat och centrerat över lägre värden.  

4.1.2. Skuld 

De fyra ordinalskalevariabler operationaliserar skuld är beteende uppfattas socialt olämpligt, 

handling uppfattas omoralisk, handling uppfattas dålig/förkastlig samt orsaka skada i 

relationer, se Tabell 4. Samtliga variabler framstår vara snedfördelade mot lägre värden med 

en relativt jämn spridning för tre av de fyra variablerna, variabeln handling uppfattas 

dålig/förkastlig har högre spridning (kvartilavstånd = 3, jmf. de andra tre med kvartilavstånd 

= 2) 

Variablerna har kodats om till ett genomsnittsindex (skuld) med medelvärde 2.39 (SD 

= 1.05). Indexet är tydligt snedfördelat och centrerat över lägre värden.  

4.1.3. Förödmjukelse 

De fyra ordinalskalevariabler operationaliserar förödmjukelse är nedvärderad av andra, 

exkluderad av andra, bli skrattade åt samt orättvist behandlad (se Tabell 4). Samtliga 

variabler framstår centrerade över låga värden med kraftig snedfördelning. Spridningen 

framstår relativt hög i variablerna Nedvärderad av andra (kvartilavstånd = 3) och Orättvist 

behandlad (kvartilavstånd = 3) jmf. Exkluderad av andra (kvartilavstånd = 1.75) och Bli 

skrattade åt (kvartilavstånd = 2).  

Variablerna har kodats om till ett genomsnittsindex (förödmjukelse) med medelvärde 

2.14 (SD = 1.08). Indexet är kraftigt snedfördelat och centrerat över lägre värden.  
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Tabell 3. Korrelationsanalys mellan negativa självmedvetande-emotioner. 

Beroende variabler 

 Negativa självmedvetande-emotioner 

n Skam Skuld Förödmjukelse 

Skam 120 1 - - 

Skuld 120 .47** 1 - 

Förödmjukelse 120 .43** .07a 1 

Kommentar: Tabellen återger antal respondenter som ingår i sambandsanalysen (n), Spearmans 

korrelationskoefficient mellan variablerna i vänstra kolumnen (beroende variabler) och variablerna i den övre 

raden (oberoende variabler). * = Signifikant mot signifikansnivå p < .05. ** Signifikant mot signifikansnivå p < 

.01. a = Lever inte upp till antagande om i Spearmans korrelationskoefficient (monotont förhållande mellan 

beroende och oberoende variabel saknas). 

 

Tabell 4. Variabler som operationaliserar skam, skuld och förödmjukelse. 

 n Median Kvartil 1 Kvartil 3 

Skam     

   Misslyckad 120 3 2 4 

   Underlägsen andra 120 3 2 4 

   Värdelös 120 2 1 3 

   Förlorad självkänsla 120 2 1 4 

Skuld     

   Beteende uppfattas socialt olämpligt 120 2 1 3 

   Handling uppfattas omoralisk 120 2 1 3 

   Handling uppfattas dålig/förkastlig 120 2 1 4 

   Orsaka skada i relationer 120 2 1 3 

Förödmjukelse     

   Nedvärderad av andra 120 2 1 4 

   Exkluderad av andra 120 1 1 3 

   Bli skrattade åt 120 1 1 2.75 

   Orättvist behandlad 120 1 1 4 

Kommentar: Tabellen beskriver centralmått (median och kvartiler) och antal respondenter (n) sorterade efter 

kategori (fettext) av emotion variablerna operationaliserar (skam, skuld och förödmjukelse).  
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Tabell 5. Frekvenstabell för dikotoma variabler 

 n 0 1 

Negativa självmedvetande-

emotioner    

  Dikotom skam 120 80 (66.67) 40 (33.33) 

  Diktom skuld 120 84 (70.00) 36 (30.00) 

  Dikotom förödmjukelse 120 96 (80.00) 24 (20.00) 

Andra emotioner    

  Rädsla för social exkludering 120 77 (64.17) 43 (35.83) 

  Innåtriktad ilska 120 60 (50.00) 60 (50.00) 

  Utåtriktad ilska, 120 85 (70.83) 35 (29.17) 

  Hämndlystenhet 120 111 (92.50) 9 (7.50) 

  Dåligt samvete 120 65 (54.17) 55 (45.83) 

Faktisk handling    

  Undvikandebeteende  handling 119 80 (67.23) 39 (32.77) 

Upplevelse & Attribution    

  Allvarlig eller obekväm/komisk 85 48 (56.47) 37 (43.53) 

  Emotionsintensitet 120 40 (33.33) 80 (66.67) 

Sociala faktorer    

  Närvarande publik 119 15 (12.61) 104 (87.39) 

  Relation till publik 106 26 (24.53) 80 (75.47) 

Kommentar: Tabellen innehåller antal respondenter (n), frekvens och inom parentes andel av respondenterna 

som ingår under variabelvärde 0 respektive 1.  

4.2. Andra emotioner 

Variablerna är kodade som dikotoma variabler och mäts som Emotion upplevdes (=1) och 

referenskategori (= 0, Emotion upplevdes inte). De andra emotioner som ingår i studien är 

rädsla för social exkludering, inåtriktad ilska, utåtriktad ilska, hämndlystenhet och dåligt 

samvete, de är beroende variabler i samtliga analysmodeller. Se ovan (3.3.2. Andra 

emotioner) för mer information om kodning. Sambandet mellan skam, skuld respektive 

förödmjukelse (oberoende variabler) gentemot andra emotioner undersöks genom binär 

logistisk regression, först genom bivariat analys, sedan genom multivariat.32 Inåtriktad ilska 

och utåtriktad ilska analyseras även i en post-hoc analys. 

 
32

 Sambandet undersöks genom två hypotestestningar, först för modellens förklaringskraft, den ska 

vara signifikant mot signifikansnivå p < .05 och testas mot hypotesen: H0: Det finns inget samband mellan 
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4.2.1. Rädsla för social exkludering 

En tydlig minoritet av respondenterna upplevde rädsla för social exkludering (35.83 %), jmf. 

referenskategorin (64.17 %), se Tabell 5. I sambandsanalysen nedan förväntar vi oss att se ett 

positivt samband från skam och skuld till rädsla för social exkludering i linje med tidigare 

forskning, vi förväntas oss detsamma för förödmjukelse eftersom att emotionerna framstår 

vara närbesläktade men vi tror att sambandet kan vara svagare för förödmjukelse. 

Få skillnader framstår mellan skam, skuld och förödmjukelse i bivariata 

sambansanalysen mot rädsla för social exkludering, samtliga variabler har ett positivt 

samband till rädsla för social exkludering. Samtliga bivariata modeller är signifikanta mot 

signifikansnivå p < .001 men de framstår förklara olika mycket av variansen i rädsla för 

social exkludering, första modellen för Skam förklarar cirka 32%, andra modellen för Skuld 

förklarar cirka 15% och tredje modellen för Förödmjukelse förklarar cirka 20% av variansen. 

Samtliga negativa självmedvetande-emotioner framstår ha ett positivt samband till rädsla för 

social exkludering som är signifikant till signifikansnivå p < .001 och inga tydliga skillnader 

framstår mellan dem (se Tabell 6).  

I multivariata regressionsmodellen framstår inga större skillnader mellan skam, skuld 

och förödmjukelse. När de andra emotionerna kontrolleras framstår ingen större skillnad från 

bivariata analysmodellerna, signifikansvärdet ökar för respektive emotion men är fortsatt 

signifikant mot men signifikansnivå p < .05 (se Tabell 7).  

Skam, skuld och förödmjukelse har ett positivt samband till rädsla för social 

exkludering men de skiljer sig inte tydligt från varandra. Betakoefficienten för de tre 

variablerna ligger inom det 95% konfidensintervallet för de andra i samtliga modeller, se 

Tabell 6 och Tabell 7.  

4.2.2. Inåtriktad ilska 

Lika många respondenter upplevde inåtriktad ilska (50 %) som inte gjorde det (50 %), se 

Tabell 5. I sambandsanalysen nedan förväntar vi oss, i linje med tidigare studier, att skam och 

skuld ska ha ett positivt samband till inåtriktad ilska samt att skam ska ha ett starkare 

samband, vi förväntar oss att hitta ett svagt positivt samband eller inget samband för 

förödmjukelse eftersom vi misstänker att inåtriktad ilska lättare kan omvändas till utåtriktad 

 
variablerna (Nagelkerkes R2 ≠ 0); H1: Det finns ett samband mellan variablerna (Nagelkerkes R2 = 0). Sedan 

testas betakoefficienten mot signifikansnivå p < .05 mot hypotesen: H0: Det finns inget samband mellan skam 

och rädsla för social exkludering (Betakoefficienten = 1); H1: Det finns ett samband mellan skam och rädsla för 

social exkludering (Betakoefficienten ≠ 1). 
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ilska och tidigare studier talat för en positiv association mellan förödmjukelse och utåtriktad 

ilska. 

I den bivariata analysen framstår, som förväntat, ett positivt samband från Skam och 

skuld till Inåtriktad ilska. Båda modellerna är signifikanta mot p < .001 men dess 

förklaringskraft skiljer sig något, skam har en förklaringskraft på 37% och skuld på 31% (se 

Tabell 6). Både skam och skuld framstår ha ett positivt samband till inåtriktad ilska som är 

signifikant mot p < .001, men vi ser ingen betydande skillnad mellan dem eftersom att det 

95% konfidensintervallet har stor överlappning (se Tabell 6). Modellen för förödmjukelse och 

inåtriktad ilska framstår vara signifikant samt saknar förklaringskraft.  

Betydande skillnader framstår mellan skam, skuld och förödmjukelse i 

multivariatanalysen. Förklaringskraften för modellen som undersöker sambandet skam, skuld 

och förödmjukelse gentemot inåtriktad ilska är relativt hög, cirka 55% samt är signifikant 

mot signifikansnivå p < .001. Störst förändring från bivariata analysen kan ses för 

förödmjukelse som här visar ett tydligt negativt samband och blir signifikant mot 

signifikansnivå p < .01 (se Tabell 7). Skillnader mellan skam och skuld ökar även, 

betakoefficienten ökar för skam som är signifikant mot signifikansnivå p < .001 och minskar 

för skuld som är signifikant mot signifikansnigå p < .01. Betakoefficienterna för skam och 

skuld ligger nu utanför den andres konfidens intervall, men konfidensintervallet (KI 95%) 

lägre och övre gräns överlappar och skillnaden får således tolkas med viss försiktighet men 

det talar för att skam kan ha ett starkare samband till inåtriktad ilska. Skillnaden mellan 

förödmjukelse mot skam och skuld är mycket tydlig och framstår utan överlappning av 95% 

konfidensintervallet.  

En post-hoc analys gjordes även för att få en tydligare bild av förödmjukelsens 

relation till inåtriktad ilska. För detta skapades två binära logistiska regressionsmodeller. I 

båda modellerna är inåtriktad ilska beroende variabel och förödmjukelse oberoende variabel, 

i första modellen är skam kontrollvariabeln och i andra modellen är det skuld. I den första 

modellen framstår ett negativt tydligt negativt samband mellan förödmjukelse och inåtriktad 

ilska, snarlikt sambandet vi fann i den ovannämnda multivariata analysen. I den andra 

,modellen där skuld kontrollerades för, fann vi inget signifikant samband mellan 

förödmjukelse och ilska, marginella skillnader framstod endas mellan denna modellen och 

sambandet i bivariata analysen. Förödmjukelse framstår med andra ord ha ett signifikant 

negativt samband till inåtriktad ilska men sambandet framstår endast när skam kontrolleras 

för. Resultat från post-hoc analysen kan ses i Bilaga A. 
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Resultaten överensstämmer till viss del med de förväntade resultaten med undantag 

för sambandet mellan förödmjukelse och inåtriktad ilska som var oväntat. 

4.2.3. Utåtriktad ilska 

Majoriteten av respondenterna upplevde inte utåtriktad ilska (70.93 %), jmf. de som upplevde 

utåtriktad ilska (29.17 %), se Tabell 5. I sambandsanalyserna nedan förväntar vi oss ett svagt 

positivt eller inget samband mellan skam och utåriktad ilskan, för skuld förväntas inget eller 

ett negativt samband och för förödmjukelse ett positivt samband. Analysen går som för 

inåtriktad ilska, först genom bivariata analys, sedan multivariat och till sist genom en post-

hocanalys. I post-hocanalysen ingår även ansvarsexternalisering som variabel.  

Tydliga skillnader framstår mellan skam, skuld och förödmjukelse i den bivariata 

analysen gentemot utåtriktad ilska. Första modellen för förödmjukelse har störst 

förklaringskraft på 37% och är signifikant till signifikansnivå p < .000. Andra modellen för 

skam med förklaringskraft på 6% är endast signifikant mot signifikansnivå p < .05. Den sista 

modellen för skuld saknar förklaringskraft och är inte signifikant. Förödmjukelse framstår ha 

ett signifikant positivt samband medan utåtriktad ilska, skam har ett relativt svagt positivt 

samband och skuld framstår sakna samband till utåtriktad ilska. Det framstår finnas 

betydande skillnad mellan förödmjukelse gentemot skam och skuld, det 95% 

konfidensintervallet för förödmjukelses betakoefficient överlappar inte och det talar för att 

det finns en skillnad mellan emotionerna.  

I den multivariata analysen undersöker sambandet fann vi skillnader från den 

bivariata analysen. Resultatet för förödmjukelse och skuld framstår ingen eller liten skillnad 

mot den bivariata analysen men större förändring sker för skam vars betakoefficient inte 

längre är signifikant. Endast förödmjukelse framstår ha ett samband till utåtriktad ilska i 

multivariata analysen betakoefficientens 95% konfidensintervall överlappar inte med 

motsvarande för skam och skuld (se Tabell 7).  

För att att få en fördjupad bild av de negativa självmedvetande-emotionernas relation 

till utåtriktad ilska gjordes en post-hoc analys där ett flertal binära logistiska 

regressionsmodeller användes. I de olika modellerna är utåtriktad ilska beroende variabel, 

beroende och kontroll variabler som ingick var bl.a. de negativa självmedvetande-

emotionerna samt ansvarsexternalisering33 (en dikotom kontrollvariabel med referenskategori 

 
33

 Ansvarsexternalisering innebär att respondenten attribuerar andra främsta är ansvaret för att ha 

orsakat den händelse/situation som framkallat den negativa självmedvetande-emotionen. 
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själv ansvarig och ingen ansvarig). Den sistnämnda undersöktes eftersom att det ansågs vara 

en betydande faktor i Silfver-Kuhalampi, m.fl. (2015) när sambandet till utåtriktad ilska 

undersöktes och för att Tangney, m.fl. (1996) diskuterat ansvarsexternalisering vid skam. Tre 

modeller användes för att undersöka sambandet mellan skam (oberoende) och utåtriktad 

ilska, de skiljer sig genom vilka kontrollvariabler som används. Den första modellen med 

förödmjukelse som kontrollvariabel för fann vi inget signifikant samband. I andra modellen 

(skuld som kontrollvariabel) och tredje modellen (ansvarexternalisering som 

kontrollvariabel) fann vi inga eller marginella skillnader mot bivariatanalysen för sambandet 

mellan skam och utåtriktad ilska. Detta talar för att det kan finnas ett positivt samband mellan 

skam och utåtriktad ilska genom förödmjukelse (dvs. att sambandet uppstår när de upplevs 

tillsammans) samt att detta samband inte framstår kunna förklaras genom 

ansvarsexternalisering. Sambandet mellan förödmjukelse och utåtriktad ilska undersöktes 

även genom tre modeller med olika kontrollvariabler, först med skam, sedan skuld till sist 

med ansvarsexternalisering. Vi fann inga tydliga skillnader i resultatet från bivariata och 

multivariana analysen för förödmjukelse i de tre modellerna och förödmjukelse framstår ha 

ett direkt samband till utåtriktad ilska. Till sist undersöktes sambandet mellan skuld och 

utåtriktad ilska genom tre modeller, den första med skam som kontrollvariabel, den andra 

med förödmjukelse som kontrollvariabel och den tredje med ansvarsexternalisering som 

kontrollvariabel. I de två första modellerna framstod inga tydliga skillnader i sambandet för 

skuld från de bivariata och multivariata analyserna, i den tredje modellen med 

ansvarsexternalisering som kontrollvariabel för fann ett positivt samband mellan skuld och 

utåtriktad ilska. Det är ett överraskande resultat eftersom att det inte är i linje med tidigare 

forskning eller våra förväntningar. Resultat för post-hoc analysen kan ses i Bilaga A.  

4.2.4. Hämndlystenhet 

En minoritet av antalet respondenter (9 st totalt) upplevde hämndlystenhet (7.50%) jmf med 

(92.50%) som inte upplevde det alls (se Tabell 5). Vi förväntar oss ett negativt samband 

mellan skuld och hämnlystenhet, inget samband för skam och ett positivt samband för 

förödmjukelse.  

Inga av regressionsmodellerna i bivariata eller multivariata analysmodellerna var 

signifikanta (se Tabell 6 och Tabell 7). 
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4.2.5. Dåligt samvete 

Det var en jämn fördelning mellan de som upplevde dåligt samvete (54.17 %) jmf med de 

som inte gjorde det (45.83 %), se Tabell 5. Vi förväntar oss att skam och skuld har ett positivt 

samband och att förödmjukelse har ett negativt samband till dåligt samvete. 

Det framstår finnas skillnader mellan skam, skuld och förödmjukelse i den bivariata 

analysen mot sambandet till dåligt samvete. Modellen för skuld har en förklaringskraft på 

cirka 45% av variansen i dåligt samvete är signifikant mot signifikansnivå  p <.001, modellen 

för skam är signifikant mot samma signifikansnivå med förklaringskraft på cirka 16% och 

modellen för förödmjukelse är inte signifikant (se Tabell 6). Skuld framstår ha ett relativt 

starkt positivt samband till dåligt samvete, skam ett svagare och förödmjukelse inget 

samband. Det förefaller finnas betydande skillnader mellan de negativa självmedvetande-

emotionerna eftersom att det inte finns någon överlappning av det 95% konfidensintervallen 

för betakoefficienterna för skam, skuld och förödmjukelse. 

Endast förödmjukelse framstår påverkas i betydande utsträckning i den multivariata 

sambandsanalysen. Förklaringskraften för sambandet mellan emotionerna är cirka 51% och 

modellen är signifikant mot signifikansnivå p < .001, (se Tabell 7). Ingen eller marginell 

skillnad för skam och skuld framstår gentemot den bivariata analysen men förödmjukelse 

uppvisar i den multivariata analysen ett signifikant negativt samband till dåligt samvete.  

Resultaten överensstämmer med de förväntade resultaten då skam och skuld visar ett 

positivt samband till dåligt samvete och förödmjukelse ett negativt. Det kan finnas skillnad 

mellan skam och skuld avseende sambandet men det bör tolkas med stor försiktighet 

eftersom att det finns överlappning i betakoeffienternas övre och lägre gränser (se Tabell 7). 

Förödmjukelse skiljer sig tydligt från de andra emotionerna genom att ha ett negativt 

samband.  
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Tabell 6. Bivariat analys genom binär logistisk regression. Skam, skuld och förödmjukelse är 

oberoende variabler, beroendevariabler finns i vänster kolumnen. 

 Skam  Skuld  Förödmjukelse 

 Exp(B) P. R^2  Exp(B) P. R^2  Exp(B) P. R^2 

Andra emotioner         

Rädsla för social 

exkludering 

2.54**  

(1.76, 3.66) .32** 

 2.02**  

(1.37, 2.97) .15** 

 2.26**  

(1.53, 3.34) .20** 

Innåtriktad ilska 2.91**  

(1.95, 4.35) .37** 

 3.12**  

(1.98, 4.92) .31** 

 1.02  

(.73, 1.42) .00 

Utåtriktad ilska, 1.41* 

(1.03,1.93) .06* 

 1.04  

(.71, 1.50) .00 

 3.48**  

(2.16, 5.61) .37** 

Hämndlystenhet 1.21  

(.72, 2.03) .01 

 1.24  

(.66, 2.32) .01 

 1.72  

(.95,3.12) .06 

Dåligt samvete 1.81**  

(1.32, 2.49) .16** 

 4.65**  

(2.73, 7.92) .45** 

 .85  

(.60, 1.19) .01 

Faktisk handling         

Undvikandebeteende 1.52**  

(1.11, 2.07) .08** 

 1.63*  

(1.12, 2.37) .08** 

 1.55*  

(1.08, 2.21) .07* 

Upplevelser         

Allvarlig eller 

obekväm/komisk 

1.23  

(.89, 1.71) .02 

 1.24  

(.84, 1.84) .02 

 1.30  

(.88, 1.91) .03 

Emotionsintensitet 2.04**  

(1.39, 2.98) .18** 

 1.52*  

(1.03, 2.24) .05* 

 1.52*  

(1.03, 2.25) .06* 

Kommentar: Tabellen uppvisar resultat från binär logistisk regression i genom bivariat analys. I den första 

kolumnen visas de beroende variablerna, sorterade efter kategori (fet text), I den översta raden visas de 

oberoende variablerna. kolumnen under “Exp(B)” visas betakoefficienten med 95% konfidensintervall och inom 

parentes konfidensintervallets lägre och övre gräns. I kolumnen bredvid anges pseudo R2 (Nagelkerkes R2). * = 

resultat är signifikant mot signifikansnivå p < .05. ** = resultat är signifikant mot signifikansnivå p < .01.  
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Tabell 7. Multivariat analys genom binär logistisk regression. Skam, skuld och 

förödmjukelse är oberoende variabler, beroendevariabler finns i vänster kolumnen. 

  Skam  Skuld  Förödmjukelse 

 P. R^2 Exp(B)  Exp(B)  Exp(B) 

Andra emotioner       

  Rädsla för social exkludering .30** 1.73* (1.15, 2.68)  1.68* (1.02, 2.78)  1.87* (1.54, 3.04) 

  Innåtriktad ilska .55** 4.27** (2.32, 7.85)  2.21** (1.30, 3.75)  .38** (.21, .70) 

  Utåtriktad ilska, .38** .78 (.48, 1.27)  1.13 (.66, 1.92)  4.06** (2.27, 7.26) 

  Hämndlystenhet .08 .58 (.41, 1.66)  .44 (.64, 2.81)  1.90 (.93, 3.89) 

  Dåligt samvete .51** 1.85* (1.11, 3.09)  4.01** (2.26, 7.13)  .48* (.27, .84) 

Faktisk handling   
 

 
 

 

  Undvikandebeteende .14** 1.12 (.75, 1.68)  1.54 (.99, 2.39)  1.46 (.95, 2.25) 

Upplevelser       

  Allvarlig eller obekväm/komisk .04 1.04 (.67, 1.62)  1.21 (.76, 1.91)  1.26 (.79, 2.00) 

  Emotionsintensitet .19** 1.89** (1.19, 2.99)  1.10 (.69, 1.75)  1.11 (.70, 1.77) 

Kommentar: Tabellen uppvisar resultat från binär logistisk regression i genom multivariat analys. I den första 

kolumnen visas de beroende variablerna, sorterade efter kategori (fet text), I den översta raden visas de 

oberoende variablerna. kolumnen under “Exp(B)” visas betakoefficienten med 95% konfidensintervall och inom 

parentes konfidensintervallets lägre och övre gräns. I kolumnen “P.R2”anges pseudo R2 (Nagelkerkes R2) för 

modellen. * = resultat är signifikant mot signifikansnivå p < .05. ** = resultat är signifikant mot signifikansnivå 

p < .01. 

4.3. Faktisk handling  

Variablerna är kodade som dikotoma variabler för faktiskt handling mäts Handling/beteende 

genomfördes (=1) och referenskategori (= 0, Handling/beteende genomfördes inte). 

Sambandet mellan skam, skuld och förödmjukelse gentemot undvikandebeteende handling 

undersöks genom binär logistisk regressionsanalys. Sambandet görs med samma hypotestest 

som för Andra emotioner (se ovan, under rubriken 4.2 Andra emotioner). 

4.3.1 Undvikandebeteende 

Majoriteten av respondenter svarade att de inte uppvisade ett undvikandebeteende (67.23 %) 

jmf. (32.77 %), se Tabell 5. 
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I de bivariata regressionsanalyserna framstår inga betydande skillnader mellan skam, 

skuld och förödmjukelse. De hade snarlik och låg förklaringskraft, snarlik betakoefficient 

med stor överlappning mellan konfidensintervallet överlappar i stor utsträckning, samt 

uppvisar ett positivt samband, se Tabell 6. Det överensstämmer relativt väl med våra 

förväntningar undantaget att vi förväntade oss att förödmjukelse skulle ha ett svagt eller inget 

samband med undvikandebeteende.  

I den multivariata modellen undersöks skam, skuld och förödmjukelse gentemot 

undvikandebeteende men där framstår inget tydligt samband. Modellens förklaringskraft är 

högre än tidigare av modellen på 14% som är signifikant mot p < .01. Samtliga 

emotionsvariabler betakoefficienter är inte längre signifikanta mot signifikansnivå p < .05 när 

de andra kontrolleras för. Konfidensintervallens övre och undre gräns visar även att skam, 

skuld och förödmjukelse inte har något samband till undvikandebeteende. 

4.4. Upplevelser 

Under denna kategori undersöks huvudsakligen variablerna emotionsintensitet och om 

situationen upplevdes som allvarlig eller obekväm/komisk. För ytterligare beskrivning av 

variablernas kodning, se ovan (under rubriken 3.3 Analysmetod & mått). Emotionsintensitet 

och allvarlig eller obekväm/komisk undersöks genom binär logistisk regression och innefattar 

samma hypotestestning som andra emotioner (se ovan, rubrik 4.2 Andra emotioner). 

4.4.1. Emotionsintensitet 

Emotionsintensitet är en dikotom variabel som mäts genom hög intensitet (= 1) och 

referenskategori låg/medel intensitet (= 0). Två tredjedelar av respondenterna upplevde att en 

negativ självmedvetande-emotion upplevdes med hög intensitet (66.67 %) jmf. låg intensitet 

(33.33), se Tabell 5.  

I den bivariata analysen syns inga få tydliga skillnader mellan skam, skuld och 

förödmjukelse. De framstår ha ett positivt samband till emotionsintensitet med stor 

överlappning mellan variablernas betakoefficients konfidensintervall (se Tabell 6). Modellen 

för skam framstår ha bättre förklaringskraft (cirka 18% av variansen i emotionsintensitet) än 

skuld (ca 5%) och förödmjukelse (cirka 6%). Skam, skuld och förödmjukelse framstår ha ett 

positivt samband till emotionsintensitet. Inga tydliga skillnader framstår mellan emotionerna.  

I den multivariata regressionsmodellen framstår något större skillnader mellan skam 

gentemot skuld och förödmjukelse. Modellens förklaringskraft är cirka 19 % och är 

signifikant mot signifikansnivå p < .01. I modellen framstår betakoefficienten för skuld och 



 

46 

förödmjukelse inte ha något signifikant samband till emotionsintensitet. Skam framstår ha ett 

signifikant positivt samband till emotionsintensitet. Resultatet överensstämmer endast i viss 

mån till förväntningarna. Skam förväntades associeras starkare till högre intensitet än skuld 

och förödmjukelse och de sistnämnda förväntades visa ett positivt samband.  

4.4.2. Allvarlig eller obekväm/komisk 

Variabeln Allvarlig eller obekväm/komisk är en dikotom variabel som mäter 

situationen/händelsen upplevdes som allvarlig (= 1) och referenskategori obekväm/komisk (= 

0). Svaren är relativt jämnt fördelade men en större andel upplevde att situationen var 

allvarlig (56.47 %) jmf. (43.53 %), se Tabell 5. 

Ingen av de fyra binära logistiska regressionsmodellerna (tre bivariata och en 

multivariat) framstår signifikanta (se Tabell 6). Sambandet undersöktes även genom ett chi2-

test och gav liknande resultat (se Bilaga A). Vi fann inget samband mellan att situationen 

upplevs som allvarlig (jmf. obekväm/komisk) och skam, skuld samt förödmjukelse. Det går 

emot det förväntade resultatet eftersom att ett positivt samband förväntades.  

4.5. Social kontext 

I social kontext ingår variabeln Publik, Relation till publik och Ansvarsattribution. Se ovan 

(under rubriken 3.3.6 Social kontext) för ytterligare beskrivning av variablerna och kodning. 

Genom frekvenstabellsanalys med chi2-test undersöks sambandet mellan publik, relation till 

publik (oberoende variabler), samt ansvarsattribution mot dikotom skam, dikotom skuld och 

dikotom förödmjukelse (beroende variabler).  

4.5.1. Publik 

Den dikotoma variabeln undersöker om det fanns publik närvarande34 (= 1) eller ingen publik  

(= 0). Det var en stor majoritet av angivna emotionsframkallande situationer/händelser hade 

en närvarande publik (1: antal = 104 (87.39 %) jmf. 0: antal = 15 (12.61 %)), se Tabell 5. 

Inga signifikanta skillnader hittades mellan publik mot dikotom skam och chi2-test 

kunde inte genomföras mot dikotom skuld och dikotom förödmjukelse eftersom att förväntat 

värde i cellerna var under 5. Sannolikheten att uppleva hög skam framstod lägre vid publik 

närvarade jämfört med när ingen publik närvarade. Sannolikheten att uppleva hög skuld 

framstod lägre vid publik närvarade jämfört med när ingen publik närvarade. Inga tydliga 

 
34

 I publik närvarade ingår fysisk samt virtuell publik.  
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skillnader kan ses mellan hög och låg förödmjukelse. En bör inte dra slutsatser från resultatet. 

Korstabellen presenteras i Bilaga A. 

4.5.2. Relation till publik 

Variabeln undersöker relationen till publiken, om de som hade närvarande publik som de 

kände eller om de var främlingar/bekanta. En stor majoritet kände någon/några i den 

närvarande publiken (antal = 80 (75.47 %), jmf. främlingar/bekanta: antal = 26 (24.53 %)), se 

Tabell 5. 

Inga signifikanta skillnader hittades mellan att känna låg eller hög skam (dikotom 

skam), skuld (dikotom skuld) eller förödmjukelse (dikotom förödmjukelse) till följd av att en 

känner publik (jmf. om de är en bekant/främling) som närvarat i situation/händelsen där den 

negativa självmedvetande-emotion uppstod. Om respondenten känner publiken eller inte 

framstår inte ha en stor inverkan på om emotionerna upplevs eller inte. I för dikotom 

förödmjukelse framstår en något större andel uppleva hög förödmjukelse när publiken består 

av någon bekant/främling jämfört med när respondenten känner publiken, resultatet kan dock 

bero på slump. En bör inte dra slutsatser på resultatet. Korstabellen presenteras i Bilaga A. 

4.5.3. Ansvarsattribution 

Variabeln ansvarsattribution visar att majoritet av respondenter har attribuerat ansvaret som 

själv ansvarig (antal = 72 (60.00%)), den övriga fördelningen är jämnt fördelad mellan 

svarsalternativen ingen ansvarig (23 (19.17%)) och annan ansvarig (25 (20.83%)). 

Svarsfrekvens för variablerna dikotom skam, dikotom skuld och dikotom förödmjukelse kan 

ses i Tabell 5. 

I första frekvenstabellen i Tabell 8 undersöks sambandet mellan variablerna dikotom 

skam och ansvarsattribution. Frekvenstabellen visar att de som upplevt hög skam tenderat att 

i högre grad tenderar att se sig själv som ansvarig för att ha orsakat situationen som orsakat 

emotionsupplevelsen och i lägre grad friskriva ansvar jämfört de som upplevt låg skam. 

Resultatet är inte signifikant (p = .195) mot signifikansnivå p < .05. Resultatet går emot det 

förväntade resultatet, en större andel hade förväntats attribuera andra ansvar. 

I andra frekvenstabellen i Tabell 8 undersöks sambandet mellan variablerna dikotom 

skuld mot ansvarsattribution. Frekvenstabellen visar att respondenter som upplevt hög skuld 

tenderar i betydligt högre grad att se sig själva som ansvariga och i mycket lägre grad 

friskriva eller tillskriva andra ansvaret jmf. med låg skuld. Resultatet är signifikant (p = .000) 

mot signifikansnivå p < .001. Resultatet överensstämmer väl med det förväntade resultatet. 
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I tredje frekvenstabellen i Tabell 8 undersöks sambandet mellan variablerna dikotom 

förödmjukelse mot ansvarsattribution. Frekvenstabellen visar att de som upplevt hög 

förödmjukelse i mycket högre utsträckning tenderar att attribuera andra ansvar för orsakande 

av situation/händelse som orsakat emotionsupplevelsen i jämförelse med de som upplevt låg 

förödmjukelse. Resultatet är signifikant (p = .000) mot signifikansnivå p < .001. Resultatet 

överensstämmer väl med det förväntade resultatet. 

Tydlig skillnad kan ses mellan de som upplevt låg och hög skuld och förödmjukelse, 

dessa skiljer sig även från skam. Tydligast skiljer sig förödmjukelse från skam och skuld, i 

båda kategorierna (låg och hög). En bör dock tolka resultaten med försiktighet, dels för att 

antalet respondenter i respektive grupp som ingår i kategorin hög är relativt låg (avser 

framför allt dikotom förödmjukelse) och dels för att resultatet i första frekvenstabellen inte är 

signifikant.  

 

Tabell 8. Tre frekvenstabeller, ansvarsattribution (beroende variabel) gentemot skam, skuld 

och förödmjukelse (oberoende variabler). 

 1. Dikotom skam  2. Dikotom skuld  3. Dikotom förödmjukelse 

Ansvarsattribution 0 Låg 1 Hög  0 Låg 1 Hög  0 Låg 1 Hög 

  Ingen ansvarig 19 (23.75) 4 (10.00)  21 (25.00) 2 (5.56)  22 (22.92) 1 (4.17) 

  Själv ansvarig 45 (56.25) 27 (67.50)  40 (47.62) 32 (88.89)  64 (66.67) 8 (33.33) 

  Annan ansvarig 16 (20.00) 9 (22.50)  23 (27.38) 2 (5.56)  10 (10.42) 15 (62.50) 

Kommentar: Tabellen visar tre frekvenstabeller, i de tre tabellerna är ansvarsattribution beroende variabel, i 

frekvensTabell 3 är dikotom skam oberoende variabel, i Tabell 4 är dikotom skuld oberoende variabel, i Tabell 5 

är dikotom förödmjukelse oberoende variabel. Frekvens och kolumn-procent visas separat inom respektive 

frekvenstabell. Chi2-test genomförs separat inom de tre frekvenstabellerna. I Tabell 3 är Chi2-värde = 3.27, 

antal frihetsgrader = 2, p = .195. I Tabell 4 är Chi2-värde = 17,89, antal frihetsgrader = 2, p = .000. I Tabell 5 är 

Chi2-värde = 32.08, antal frihetsgrader = 2, p = .000, 16.70% av förväntade värden är under 5. 

4.6. Sammanfattning av viktiga resultat  

De viktigaste skillnaderna mellan skam, skuld och förödmjukelse hittades i relation till de 

andra emotionerna. Relevanta skillnader framstår även i upplevelse och attribution.  

Inåtriktad ilska och utåtriktad ilska i de bivariata och multivariata 

regressionsmodellerna talar för att dessa är viktig variabler för att skilja förödmjukelse från 

skuld och skam. De multivariata regressionsmodellerna uppvisar relativt hög och medelhög 

förklaringskraft, för cirka 55% av variansen i inåtriktad ilska och cirka 38 % av variansen i 

utåtriktad ilska, men värdet bör tolkas med viss försiktighet eftersom att ett pseudo R2 
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används. Förödmjukelse har ett tydligt negativt samband till inåtriktad ilska i multivariata 

analysmodellen som undersöker sambandet till inåtriktad ilska, medan skam och skuld har ett 

positivt samband. När skam kontrollerades i post-hocanalysen framstod det negativa 

sambandet mellan förödmjukelse och inåtriktad ilska, det kan bero på att skam och 

förödmjukelse ofta kan upplevas tillsammans. Betakoefficienten i den multivariata 

regressionsmodellen kan tolkas som att oddset att känna inåtriktad ilska (jmf. att inte uppleva 

inåtriktad ilska) minskar med 62% för varje steg i förödmjukelse, medan oddset att uppleva 

inåtriktad ilska ökar för skam med 327% och för skuld med 121%. Den bivariata analysen 

talar även för att inåtriktad ilska kan skilja skam från skuld, skillnader framstår även mellan 

dessa i multivariata regressionsmodellen men det finns en överlappning mellan 

betakoefficienter i 95% konfidensintervallets övre och lägre gräns. Sambanden mellan de 

självmedvetande-emotionerna till utåtriktad ilska visade också på att tydliga skillnader kan 

ses. Ett svagare samband kunde hittas mellan skam i den bivariata sambandsanalysen, men 

sambandet kunde inte längre ses när skuld och förödmjukelse kontrollerades för. I post-hoc 

analysen fann vi inget samband mellan skam och utåtriktad ilska när förödmjukelse 

kontrollerades för, detta skulle även kunna förklaras av att de skam och förödmjukelse kan 

upplevas tillsammans. Ytterligare fann vi inte att ansvarsexternalisering framstod kunna 

förklara det positiva sambandet vi fann mellan skam och utåtriktad ilska i den bivariata 

analysen. Skuld framstod inte ha något samband till utåtriktad ilska i den multivariata eller 

bivariata analysen men i post-hoc analysen fann vi ett positivt samband mellan skuld och 

utåtriktad ilska när ansvarsexternalisering kontrollerades för, bör tolkas med största 

försiktighet och diskuteras vidare under rubriken 5.3. Begränsningar.  

Upplevelsen av dåligt samvete framstår relevant för att skilja skam, skuld och 

förödmjukelse. Resultaten från de bivariata regressionsmodellerna visar att skam och skuld 

skiljer sig tydligt från varandra och har ett starkare samband med dåligt samvete medan 

förödmjukelse inte framstår ha något tydligt signifikant samband. Ett negativt samband 

framstår dock mellan förödmjukelse och dåligt samvete i den multivariata 

regressionsmodellen men skillnaderna mellan skam och skuld minskar lite och 

konfidensintervallets yttre gränsvärden överlappar något. Betakoefficienten i den multivariata 

kan tolkas som att oddset för att känna dåligt samvete (jmf. att inte känna dåligt samvete) 

minskar med 48% för varje steg i förödmjukelse, för skam ökar oddset med 89% per steg och 

för skuld ökar oddset med 301% per steg. Den multivariata regressionsmodellen visar en 
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relativt hög förklaringskraft på cirka 51% (mätt genom pseudo R2, se ovan) av variansen i 

dåligt samvete. 

Sambandet mellan skam och emotionsintensitet kan vara en relevant variabel för att 

skilja skam från skuld och förödmjukelse men endast i en modell där de senare kontrolleras 

för. I den multivariata regressionsmodellen framstår skuld och förödmjukelse sakna ett 

signifikant samband med emotionsintensitet medan skam uppvisar ett tydligt positivt 

samband. Modellen har dock relativt låg förklaringskraft på cirka 19% (mätt genom pseudo 

R2, se ovan). Betakoefficienten för skam i modellen kan tolkas som att oddset att uppleva den 

negativa självmedvetande-emotionen (efter respondentens tolkning av termen) starkt (jmf. 

svagt eller medelstarkt) ökar med 89% för varje steg i skam. 

Ansvarsattribution framstår vara viktigt för att skilja skam, skuld och förödmjukelse 

från varandra. Resultaten talar för att de som upplever hög (jmf. låg) förödmjukelse tenderar 

att ofta attribuera andra ansvar, mindre ofta sig själv och sällan friskriva sig själv och andra 

ansvaret. Vid hög (jmf. låg) skuld tenderar respondenterna att främst attribuera sig själva 

ansvar och sällan andra eller friskriva ansvaret. Att attribuera sig själv ansvar framstår 

vanligast vid hög skam, i andra hand andra och mer sällan friskriva ansvar, resultatet är dock 

inte signifikant mot låg skam. Jämförelsen mellan emotionerna har inte signifikanstestats och 

för resultatet för skam kan inte slump uteslutas. Skillnaderna mellan förödmjukelse och skuld 

är mycket stora och talar för att det finns en skillnad men resultatet får tolkas med försiktighet 

eftersom att antalet deltagare som ingår i kategorin hög förödmjukelse är låg (se Tabell 5). 

5. Diskussion  

I kapitlet för diskussion summerar vad studien undersöker och vilka resultat som är viktiga 

för studiens syfte och forskningsfrågor. Resultaten kopplas sedan till teori och tidigare 

forskning och diskuteras mer utförligt. Sedan behandlas metodvalens inverkan på resultat, 

begränsningar. Till sist följer en diskussion om hur man kan använda sig utav den här typen 

av studie i framtida studier samt hur studien aktualiserar ytterligare frågor som förslag till 

framtida studier. 

I syfte att besvara frågan om skam, skuld och förödmjukelse kan ses som separata 

distinkta emotioner undersöktes ur olika perspektiv genom tre forskningsfrågor: 

1. Skiljer sig de negativa självmedvetande-emotionernas tydligt från varandra genom 

association till andra emotioner, associerat undvikandebeteende, upplevelser? 
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2. Uppkommer de negativa självmedvetande-emotionerna i olika distinkta sociala 

kontexter? 

3. Framstår potentiella skillnader mellan aktuella studien och tidigare forsknings som 

kan bero på kulturella skillnader?  

Vi förväntade oss att vi skulle finna skillnader mellan skam skuld och förödmjukelse genom 

dess samband till andra emotioner, undvikandebeteende och upplevelser som den första 

forskningsfrågan behandlar. Framför allt förväntade vi oss finna skillnader som avser 

sambandet till andra emotion (däribland främst utåtriktad ilska och dåligt samvete) samt 

upplevelser (främst emotionsintensitet). Vi förväntade oss även att finna skillnader i den 

sociala kontexten där de negativa självmedvetande-emotionerna uppkommit, som 

forskningsfråga två behandlar. Framför allt förväntade vi oss se skillnader som avser 

ansvarsattribution och publiknärvaro. Till sista forskningsfrågan förväntade vi oss inte att 

finna några potentiella resultat som potentiellt kan förklaras genom kulturella skillnader. 

Huruvida frågorna besvaras diskuteras efter forskningsfråga nedan.  

Vi anser den första frågan delvis besvarad men inte fullt ut, vi fann skillnader i andra 

emotioner och upplevelse men inte mellan respektive emotion. Tydligast skillnad mellan de 

negativa självmedvetande-emotionerna fanns genom dess samband till andra emotioner. 

Tydligast fann vi att förödmjukelse kunde skilja från skam och skuld genom sambandet till 

utåt och inåtriktad ilska samt genom dåligt samvete. Skillnaderna mellan skam och skuld 

gentemot varandra framstår dock mindre tydlig, emotionerna framstår kunna skiljas genom 

sambandet till inåtriktad ilska och dåligt samvete men skillnaden kan inte statistiskt fastställas 

på grund av att de yttre värdena i konfidensintervallet överlappar. Vi fann även att skam 

skiljer sig från skuld och förödmjukelse genom sambandet till emotionsintensitet. Genom 

kategorin andra emotioner framstår skillnaderna mellan skam, skuld och genans som bäst. 

Resultaten överensstämmer delvis med våra förväntningar. Tydligast framstår förödmjukelse 

skilja sig från skam och skuld.  

Fråga två anser vi även vara delvis besvarad. Vi fann inga tydliga skillnader mellan 

emotionerna som avser publik och relation till publik som vi förväntat oss. I tidigare studier 

påpekas dock att respondenter tenderar att i större utsträckning beskriva situationer där publik 

närvarar (t.ex. Smith, m.fl., 2002) och att se tydliga skillnader kan ses som en optimistisk 

förväntning. Tydligare skillnad framstod avseende ansvarsattribution. Respondenterna som 

upplevde högre skuld framstod i mycket hög utsträckning uppleva sig själv som 

huvudsakligen ansvarig för att ha orsakat det som framkallade känslan. Det är en betydande 
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skillnad gentemot de som upplevde hög förödmjukelse som oftast upplevde att andra var 

huvudsakligen ansvariga men en tredjedel av dessa såg även sig själv som ansvariga. Vi fann 

inget samband mellan skam och ansvarsattribution. Frågan kan ses som delvis besvarad men 

eftersom att vi inte hade möjlighet att statistiskt testa skillnaderna mellan skam, skuld och 

förödmjukelse mot varandra genom sitt samband till ansvarsexternalisering får resultatet 

tolkas med försiktighet.  

Vi fann inga tydliga tecken på den tredje och sista forskningsfrågan. De resultat som 

framstår avvika från tidigare studiers resultat framstår bättre kunna förklaras på andra sätt 

som diskuteras nedan.  

Sammanfattningsvis framstår två av tre forskningsfrågor endast delvis besvarade men 

hur står resultaten i förhållande till studiens syfte, om de tre emotionerna ses kan som 

distinkta separata emotioner? Det finns starka argument som talar för att emotionerna kan ses 

som distinkta separata emotioner. Genom tidigare studier finns starka argument för att det 

finns betydande skillnader mellan skam och skuld (t.ex. Tangney, m.fl., 1996) men vi 

lyckades inte återskapa dessa i vår studie på ett tydligt sätt. Detta kan bero på urvalsstorleken, 

operationaliseringsskillnader och att viktiga variabler utgått ur studien på grund av mätfel. 

Resultaten för skillnad mellan skuld och skam går inte att statistiskt säkerställa genom denna 

studie men de talar mer för att skillnader finns än att de inte finns, dessa framstår till stor del 

även överensstämma med tidigare studier. Vi fann däremot tydliga implikationer för att 

förödmjukelse skulle kunna ses som en distinkt separat emotion, främst genom det negativa 

sambandet mellan förödmjukelse och inåtriktad ilska när skam kontrollerades för. Resultatet 

framstår särskilt relevant eftersom att det talar för att förödmjukelse inte passar in i Turners 

(2007) definition av skuld eller skam. Genom förödmjukelsens positiva samband till ilska 

framstår emotionen även närmare besläktad Turners (2007, s.10) definition av alienering, 

som Turner beskriver som en emotion som associeras till ”...minskad tillgivenhet till samt 

deltagande i sociala strukturer” (Turner, 2007, s. 10), en emotion som till skillnad från skam 

och skuld inte anses främja högre sociabilitet. Vi anser i samlad syn att de tre emotionerna 

kan ses som tre distinkta emotioner genom resultatens förhållande till tidigare studier men 

fler studier behövs.  

5.1. Resultat i förhållande till tidigare forskning 

Emotionerna framstår som förväntat mer lika än olika såsom tidigare forskning antytt, men 

skillnaderna kan ses som viktiga. Nedan lyfts de negativa självmedvetande-emotionerna och 
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sedan diskuteras resultaten i förhållande till tidigare studier i ordningen av ordningen av 

social kontext, andra emotioner och faktiska handlingar.  

I den aktuella studien har de negativa självmedvetande-emotionerna operationaliseras 

genom tre konstrukt och känslorna beskrivs nedan. Skam är en sensation av att i en specifik 

situation uppleva en kombination av att ha förlorat sin självkänsla och känna sig värdelös, 

misslyckad samt underlägsen andra personer. Det kan beskrivas som en sensation vid ett 

givet tillfälle av att ha en dålig självbild där en jämför sig och sitt värde gentemot 

föreställningar om andra lycka och framgång och/eller sina föreställningar om sociala 

förväntningar. Med andra ord fokuserar konstruktet på upplevelsen av underlägsenhet som till 

stor del grundar sig i de föreställningar och värderingar som denne har om normer och moral, 

föreställningar och värderingar som internaliseras genom individens generaliserade andre. 

Det är dock inte uteslutet att denna underlägsenhet kan tillskriva av andra. Konstruktet för 

förödmjukelse bygger på upplevelsen/erfarenheten av att i en given situation känna sig 

nedvärderad av andra, socialt exkluderad, skrattade åt och orättvist behandlad. Med andra ord 

bygger förödmjukelse på att individen upplever orättvisa samt aktiv nedvärdering och 

exkludering av andra. Om en individ t.ex. blir nedvärderad av andra men ser det som 

välförtjänt kan individen komma att nedvärdera sig själv och inte lika starkt uppfatta den yttre 

nedvärderingen och således uppleva skam. Konstuktet för skuld bygger på att individen i en 

given stund upplever att de orsakar skada i sina relationer, att denne gör något 

dåligt/förkastligt, omoraliskt samt att denne beter sig socialt opassande. Känslan av skuld 

fokuserar således på mer moraliska värderingsöverträdelser, att leva upp till förväntningar 

samt hur dennes relation till andra påverkas. De tre emotionerna har rötterna i det sociala men 

olika fokus. Skam framstår mer lik både förödmjukelse och skuld än skuld till förödmjukelse, 

vilket framstår genom studiens resultat och starkast skiljer sig förödmjukelse mot de andra.  

Emotionerna förväntades uppstå i något olika former av sociala kontexter. Publikens 

närvaro framstår bara till viss del överensstämma med resultat från tidigare studier trots att vi 

inte kunde finna signifikanta mönster för relationerna. I Smith, m.fl. (2002) studie fann de att 

skam oftare tenderade att uppstå inför en publik än skuld, ett resultat som den aktuella studien 

inte har kunnat återskapa. Detta skulle dock kunna förklaras genom den aktuella studiens 

begränsningar. Särskilt intressant är dock att förödmjukelse framstår kunna i en del fall 

framstår kunna upplevas utan närvarande publik (vare sig virtuell eller fysisk), lika ofta som 

skam och skuld. Resultatet motsäger inte i direkt mening resultat från tidigare utan 

antaganden som ofta uttrycks om att förödmjukelse är en mer publik emotion än skam och 
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skuld (i t.ex. Fernández, m.fl., 2015). Det är även överraskande i förhållande till konstruktet 

som gjorts av förödmjukelse eftersom att det fokuserar på uppfattningen om mer direkt 

nedvärdering från andra. En potentiell förklaring till att emotionen uppstått skulle kunna vara 

att känslan uppkommit i förhållande till t.ex. normföreställningar som upplevs orättvisa som 

gör att individen känner sig socialt exkluderad och nedvärderad av andra, andra i detta fall får 

då ses som mer abstrakta/imaginära andra som upplevs sätta normerna. En individs relation 

till publiken har inte undersökts i förhållande till emotionerna men är ändå värd att nämna. I 

relationen till publiken stack även förödmjukelse ut något jmf. skam och skuld även om 

samband inte statistiskt testats. Trots att samtliga emotioner i högre grad framstod uppstå 

inför en publik de känner framstod förödmjukelse, jmf. skuld och skam, oftare uppstå inför 

främlingar, notera dock att stickprovet litet och skillnaden har inte statistiskt testats. I tidigare 

forskning (t.ex. Tangney, m.fl., 1996; Silfver-Kuhalampi, m.fl., 2015) har ansvarsattribution 

undersökts för samtliga emotioner och överensstämmer med aktuella studiens resultat. Det 

bör dock noteras att resultaten inte är helt jämförbara eftersom att vi undersöker vem 

respondenten sett som huvudsakligen ansvarig medan andra har mätt ansvarsattribution 

separat. Det kan ses som motsägelsefullt att vi i studien behandlat ansvarsattribution som ett 

resultat av emotionerna i analysen, detta gjordes eftersom att vi huvudsakligen avsåg att 

undersöka ansvarsexternalisering som försvarsmekanism. Ansvarsattribution skulle även 

kunna ses som en social kontext, i detta fall skulle det innebär att skuld oftare framstår uppstå 

när en individ känner sig huvudsakligen ansvarig för att ha orsakat det som framkallat 

affektupplevelsen i fråga medan förödmjukelse oftare framstår uppstå när individen ser andra 

som ansvariga.  

I förhållande till tidigare studier framstår skam, skuld och förödmjukelses samband 

till andra emotioner mer kontroversiellt, främst avser detta utåtriktad ilska. Vi har till stor del 

lyckats återskapa resultat från tidigare studierna av Fernández, m.fl. (2015) och Silfver-

Kuhalampi, m.fl. (2015) i de binära och multivariata analysmodellerna men post-hocanalysen 

gav i viss mån mer överraskande resultat. Trots att flera tidigare studier (t.ex. Tangney, m.fl., 

1996; Silfver-Kuhalampi, m.fl., 2015) funnit att skam har ett samband till utåtriktad ilska 

genom att attribuera andra ansvar fann vi något stöd för detta. Detta skulle dock kunna bero 

på skillnader på hur skillnader mellan hur ansvarsexternalisering operationaliseras i den 

aktuella studien och de tidigare nämnda men samtidigt hade vi förväntat oss se en 

observerbar inverkan av att se andra som huvudsakligt ansvariga för att ha orsakat det som 

framkallat affektupplevelsen. Resultatet från post-hocanalysen ger desto större stöd för 
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resultaten från Fernández, m.fl. (2015) studie, dvs. att skam har ett positivt samband till ilska 

genom förödmjukelse. Ytterligare framstår upplevelsen av att andra nedvärderar en samt 

upplevelsen av att bli orättvist behandlad av andra, i linje med resultaten från Fernández, 

m.fl. studie, utgöra de viktigaste variablerna för förödmjukelsens positiva samband till 

utåtriktad ilska. Det bör nämnas att förödmjukelse och ansvarsexternalisering (av 

huvudsakligt ansvar) framstår ha jämbördig förklaringskraft av variansen i utåtriktad ilska. 

Med andra ord framstår upplevelsen av utåtriktad ilska vid upplevelsen av skam bättre 

förklaras genom att en individ simultant upplever förörmjukelse (t.ex. Fernández, m.fl., 2015) 

– sensationen av att uppleva sig socialt exkluderade av, skrattade åt, nedvärderade av och 

orättvist behandlade av andra – snarare än att individen använder sig av försvarsmekanismen 

ansvarsexternalisering (t.ex. Tangney, m.fl., 1992; Tangney, m.fl., 1996).  

Resultaten som avser de negativa självmedvetande-emotionernas samband till 

inåtriktad ilska framstår till största del överensstämma med tidigare studier (t.ex. Tangney, 

m.fl., 1996). Trots att vi inte kunde statistiskt säkerställa35 en skillnad mellan skam och skuld 

talar resultatet mer för olikhet än likhet på denna punkt. Resultatet för förödmjukelsens 

negativa samband till inåtriktad ilska har inte undersökts tidigare och kan därför inte jämföras 

mot tidigare studier. Att detta inte studerats tidigare kan å ena sidan tolkas ge resultatet 

mindre tyngd men å andra sidan blir det desto viktigare. Genom Turner (2007, s. 10-11) och 

genom det negativa sambandet till inåtriktad ilska samt positiva sambandet till utåtriktad ilska 

kan förödmjukelse tolkas som en mer antisocial emotion än skam och skuld. De emotioner 

som Turner anser utgöra emotionerna skam och skuld (se 2.2.2. Andra emotioner) beskriver 

han kunna motivera en individ att undvika situationer där de bryter mot sociala regler, 

förödmjukelse skulle potentiellt kunna skilja sig från skam och skuld på denna punkt.  

Rädsla för social exkludering framstår inte ha undersökts i tidigare studier men 

resultatet framstår bekräfta antaganden som finns om de negativa självmedvetande-

emotionerna, dvs. att de associeras till rädsla för social exkludering (t.ex. Tangney, m.fl., 

1996). Att de negativa självmedvetande-emotionerna har ett positivt samband till rädsla för 

social exkludering kan förklaras genom att de kan ses som en grupp emotioner som hjälper 

individen att förhålla sig till förväntningar och krav som ställs genom bl.a. sociala strukturer 

och andra personer (t.ex. Turner, 2007, s. 9-11). 

Det är svårt att säga om sambandet mellan dåligt samvete och skam, skuld samt 

förödmjukelse har studerats i tidigare studier eftersom att emotionstermen kan tolkas 

 
35 Med 95% konfidensintervall. 
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översättas med ett flertal närliggande emotionstermer, översättningen har med andra ord ofta 

varit svår att göra på ett tillförlitligt sätt. Det kan även ses som en emotionsterm som är 

närliggande skuld och ingår även i operationalisering av skuld i Smith, m.fl. (2002) studie.36 I 

studien framstår dåligt samvete kunna ha betydelse för huruvida en individ anser sig ha begått 

en moralisk överträdelse eller inte. Genom detta skulle den aktuella studiens resultat kunna 

tolkas ytterligare bekräfta att skuld har en starkare association till moraliska överträdelser 

samt aktualisera fråga om upplevelsen av förödmjukelse kan påverka en individs moraliska 

bedömning, dvs. minska sannolikheten att denne upplever att denne begått en moralisk 

överträdelse. Om det senare vore sant skulle det även kunna innebär att förödmjukelse 

potentiellt skulle kunna leda till minskad social kontroll genom såväl reella som imaginära 

andra (generaliserade andre).  

Sambandet mellan de negativa självmedvetande-emotionerna och 

undvikandebeteende framstod tvetydigt i förhållande till tidigare studier. I den bivariata 

analysen framstod samtliga emotioner ha ett positivt samband till undvikandebeteende men 

inga av dem i den multivariata. Både förödmjukelse och skam framstod ha ett positivt 

samband till undvikandebeteende i Fernández, m.fl. (2015) studie, endast i de bivariata 

regressionsmodellerna lyckades detta återskapas. I sin helhet kan en med viss försiktighet 

tolka det samlade resultaten som att det överensstämmer med tidigare studier och idéer (t.ex. 

Shott, 1979) att de negativa självmedvetande-emotionerna kan associeras till att faktiskt 

undvika/fly de personer och/eller den situation som emotionen uppstod i.  

5.2. Generaliserbarhet & metodens inverkan på resultat 

Generaliserbarheten av studiens resultat får betraktas som låg. Detta beror främst på tre 

anledningar. För det första utgår studien från ett bekvämlighetsurval vilket begränsar 

generaliserbarheten för studien. För det andra framstår populationen som stickprovet kan ses 

som representativt som otydlig eftersom att det finns en stark överrepresentation av kvinnor 

(69%), högutbildade (pågående/avslutad utbildning på universitets-/högskolenivå) (91%), 

studerande (60%) samt respondenter i åldern 18 till 35 år (71%). För det tredje är stickprovet 

på 120 respondenter litet. Det bör dock nämnas att det framstår vanligt att utföra ett 

bekvämlighetsurval i studiet av negativa självmedvetande-emotioner, att det ofta finns en 

överrepresentation av kvinnor, studerande, högutbildade (pågående/avslutad utbildning på 

 
36 Skuld operationaliseras genom “‘inwardly troubled’, ‘guilty conscience’ and ‘a troubled 

conscience’” (Smith, m.fl., 2002, s. 145). Det engelska begreppet troubled conscience kan ses som en mycket 

god översättning av dåligt samvete och begreppet guilty conscience som en relativt god sådan. 
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universitets-/högskolenivå), en överrepresentation av respondenter i yngre ålder samt 

använda sig av små stickprov. I förhållande till detta framstår ändå studiens stickprov vara 

relativt litet men delar av resultatet (främst avseende de andra emotionerna) kan ändå relevant 

för jämförelser mot tidigare studier.  

Insamlingsmetod genom webbenkät har tydliga fördelar när det kommer till att 

studera av negativa självmedvetande-emotioner eftersom att det ger möjlighet att snabbare 

och enklare nå fler potentiella respondenter och ökar upplevelsen av anonymitet (jmf. t.ex. 

kvantitativ intervju). Upplevelsen av anonymitet och förtroende till de som genomför studien 

måste ses som viktig eftersom att ämnet som studien berör levda erfarenheter av ett 

potentiellt känsligt ämne, brist på anonymitet och tillit kan således också påverka 

svarskvalitet. Inbjudan till studien genom sociala medier och det faktum att vi är studenter 

som genomför studien kan ha en betydande inverkan på upplevelsen av anonymitet samt 

tilliten till att studien genomförs på ett etiskt sätt (med andra ord, oro över att deras privat 

information eller ev. privata hemligheter hanteras och förvaltas på ett sätt som respondenter 

känner sig trygga med). Ytterligare kan enkätens utformning ha påverkat resultaten eftersom 

att vi ställt frågor genom påstående kan detta ses som ledande frågor och leda till att 

respondenter påverkats till att i större utsträckning hålla med eller hålla med starkt när de 

besvarar dessa frågor. Det leder också till att variation i svar kan ses som mindre relevant. 

Det var en av bidragande orsak till att vi valde att huvudsakligen använda binär logistisk 

regression för analys av insamlade data. Eftersom att skalor kodas om till dikotoma variabler 

försvinner variationen, det är en nackdel med analysmetoden. Det fanns dock tydliga fördelar 

med att använda metoden, den var den bäst lämpade metoden för att hantera egenskaperna 

mellan våra beroende variabler och oberoende variabler, för att hantera ett litet stickprov och 

potentiellt ge mer sanningsenliga resultat eftersom att metoden även kan hantera icke-linjära 

samband mellan variabler. Vi lade större fokus på variation och mer komplex 

operationalisering av emotionerna. När publiknärvaro, relation till publik och 

ansvarsattribution undersöktes kunde denna variation inte tas vara på och indexen fick kodas 

om till dikotoma variabler för att chi2-test skulle kunna utföras. Det var nödvändigt eftersom 

att chi2-test är känsliga för små stickprov, kvalitén i mätningen har dock påverkats av detta. 

Initialt var även avsikten att studera fyra emotioner mot varandra, skuld, skam, 

förödmjukelse och genans. När vi skapade index utgick genans från undersökningen 

eftersom att vi fann att reliabiliteten för operationaliseringen var låg (testades genom 

Cronbach's ⍺, se Bilaga A). Vi fann även validitetsproblem i samtliga operationaliseringar för 
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handlingsmotivation samt för faktiskt reparativ handling och aggression/fientlighet, därav 

ingår inte dessa variabler i analysen (resultat kan ses i Bilaga A).  

5.3. Begränsningar  

När vi mäter emotioner vare sig de negativa självmedvetna-emotionerna eller de andra 

emotioner, faktisk handling, upplevelse & attribution eller social kontext finns det en 

begränsning i vilka variabler vi mäter som beroende variabler och vilka som är oberoende. Vi 

kan inte med säkerhet säga vilken variabel som påverkar den andra. Eventuellt kan en 

handling påverka en emotion eller en emotion påverka en handling. Det kan vi utifrån vår 

studie inte veta. 

Då studien inte korrelerade för genans och index var oanvändbart kunde vi inte titta 

djupare på fler variabler som fick uteslutas ut studien helt. Det begränsar studien då även 

vissa delar i tidigare forskning inte kan se som relevant utan mätning av genans. Vår ambition 

var att ställa fyra emotioner mot varandra som inte studerats tillsammans för distinktion 

utifrån tidigare forskning men höll inte genom studien vilket kan begränsa resultat och 

validitet.  

Tangney, m.fl. (1996) menar att skam och skuld har höga värden när det kommer till 

eget ansvar, vår studie visar att det skiljer sig mellan dessa då skuld i vårt resultat visar mer 

tensens för att lägga ansvar på sig själv, vilket kan bero på vår utformning av fråga i enkäten. 

Formuleringen av frågan kan begränsa möjligheten till att svara på frågan som vi önskat. 

Detta påverkar också validiteten i studien då vi utifrån den frågeställningen inte mäter det vi 

avser att mäta. 

Vi kan eventuellt se begränsningar i studien som kan var kopplat till den rådande 

coronapandemin. Då vi i studien utgår från den senaste händelsen där en emotion utspelats 

kan det finnas svårigheter med att isolering och mindre social kontakt är en stor del av livet 

för de flesta idag och längre tid tillbaka. Emotioner som dessa kanske inte upplevts på senare 

tid eller så har de upplevts på annat sätt. De som känt emotionerna i relation till publik har till 

stor del haft en virtuell publik (27,5%). Den fysiska publiken (59%) är fortfarande den största 

men vi tänker att den gruppen kunde varit större om det inte vore för Covid 19 då ingen 

publik hade en svarsfrekvens på 12%.  

Operationaliseringen av emotionen genans visade sig inte fungera. Genom ett försök 

att skapa ett genansindex med variablerna upplevs som löjlig/fånig, mitt beteende var 

oförlåtligt, situationen upplevdes som allvarlig eller obekväm/komisk och Upplevs 
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inkompetent av andra, visade det sig att de inte uppnådde ett mätbart resultat för att kunna 

kopplas till samma emotion. I och med detta kunde vi inte undersöka de frågor som var mer 

situationsbundna och sociologiska för studien vilket begränsar studien. 

Det är inte helt oproblematiskt att använda många kontrollvariabler eftersom att det 

kan i värsta fall riskerar att försämra kvaliteten på resultatet vid mindre stickprov. Till följd 

av detta har vi avstått att använda de demografiska variablerna som kontrollvariabler i denna 

studie och prioriterat att använda de negativa självmedvetande-emotionerna istället. Beslutet 

grundar sig i att detta sågs som viktigare eftersom att de kan upplevas simultant. De 

demografiska variablerna kan dock ge viktig information, i tidigare studier har vi t.ex. sett att 

kvinnor oftare upplever skuld än män (t.ex. Smith, m.fl., 2002). Detta utgör även grunden till 

varför det positiva sambandet mellan skuld och utåtriktad ilska när ansvarsexternalisering 

kontrolleras för (i post-hocanalysen) inte behandlas ovan, detta beslut grundar sig i att vi såg 

att de som upplevde hög skuld tenderade att i en mycket hög utsträckning se sig själv som 

huvudsakligen ansvarig för att ha orsakat situationen/händelsen som orsakat upplevelsen av 

skuld.  

5.4. Vidare forskning  

Vår studie kan bidra till tidigare forskning genom de resultat vi fått fram, framför allt genom 

att belysa behovet av fler studier men även genom de skillnader som påvisas.  

Det kan vara givande att studera skam, skuld och förödmjukelse i förhållande till 

genans och det finns kunskapsluckor som avser de fyra emotionernas likheter och skillnader 

som inte behandlats.  

Vidare forskning kan även se på dessa emotioners definition och distinktioner i 

relation till personlighetsdrag vilket kan anses som viktigt för sociologisk och 

socialpsykologisk forskning. Framför hur narcissistiska personlighetsdrag kan ha inverkan på 

tendensen att uppleva förödmjukelse och utåtriktad ilska, som nämns i Silfver-Kuhalampi, 

m.fl. (2015) studie.  

Framför allt skulle vi önska se hur förödmjukelse förhåller sig till Turners (2007) 

emotionsdefinitioner, med särskilt fokus på emotionen alienering. I den aktuella studien fann 

vi flera likheter mellan förödmjukelse och alienering men också potentiella skillnader. 

Förödmjukelse framstod bl.a. mer antisocial i jämförelse med skam och skuld samt framstod 

ha mer gemensamt med Turners (2007) definition av emotionen alienering snarare än skam 

och skuld genom sin positiva association till utåtriktad ilska. 
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Ett område som den aktuella studien inte har berört är frågan om hur makt- och 

statusskillnader kan ha inverkan på huruvida en emotion upplevs, ett ämne som berörs i 

Fernández, m.fl. (2015). I deras studie diskuteras huruvida statusskillnader mellan individer 

kan ha inverkan på huruvida en individ ska komma att uppleva förödmjukelse eller inte, 

status undersöktes i studien men endast genom högre relativ statur och ännu högre relativ 

status gentemot respondenterna. Det skulle vara relevant att undersöka statusskillnader 

genom högre och lägre relativ status. Ytterligare kan det makt- och statusskillnader ha 

inverkan på huruvida utåtriktad ilska upplevs eller inte, detta kan vara relevant eftersom att 

förödmjukelse framstår ha en medelstark association till utåtriktad ilska. Om det är så att 

utåtriktad ilska skulle kunna ses som en del av förödmjukelse och att förödmjukelse är 

mycket nära besläktat till Turners (2007, s. 10-11) alienering kan detta potentiellt även vara 

relevant för att skilja dessa åt eftersom att alienering implicit framstår starkare associeras till 

låg status.  

Våra förhoppningar genom denna studie var att hitta tydligare tecken på 

hanteringsstrategier av de negativa självmedvetande-emotionsupplevelserna men detta kunde 

inte undersökas till följd av ett mätfel på fem av sex frågor som skulle undersöka detta. Det 

finns fortfarande behov av att undersöka intentioner till handling och faktiska handlingar som 

kan associeras till de olika emotionerna. Detta skulle kunna göra nytta till vidare studier 

genom att appliceras till eller jämföras med socialpsykologiska teorier som grundar sig i 

dessa emotioner, så som Goffmans (1959) rollteori. Eftersom att det även finns en del likheter 

mellan Goffmans (1959) skambegrepp, hanterings- samt preventionsstrategier och Goffmans 

(2009) stigmabegrepp, hanterings- samt preventionstrategier skulle ev. vidare utveckling av 

stigmaidentitetsutveckling ur ett emotionsperspektiv vara ett relevant område för framtida 

studier. I den aktuella studien fann vi som nämnt att förödmjukelse framstår kunna upplevas 

utan reell publik och det skulle potentiellt vara möjligt att se i vilken mån en individ har 

accepterat en stigmatidentitet och/eller om en identiteten i fråga ses som negativ genom 

huruvida individen tenderar att uppleva skam eller förödmjukelse i situationer där denne kan 

tolkas nedvärderas av andra eller när en misskreditatibel avslöjas (blir misskrediterad genom 

att stigmat blir exponerat). Det är möjligt att vidare studier på detta ämne skulle kunna leda 

fram till att mekanismer för identitetsutveckling av skambelagda/stigmatiserade identiteter 

(t.ex. en kriminell identitet) synliggörs.  

Ytterligare framstår det vara relevant att utveckla existerande teorier om social 

kontroll som baseras på negativa självmedvetande-emotioner genom att ta in fler emotioner. 
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Detta skulle kunna vara särskilt givande i t.ex. Braithwaites (ref. i Turner & Stets, 2005, s. 

110-115) teori om integrerande skam och desintegrerande skam. Genom resultaten i denna 

studie samt i förhållande till Turners (2007) teori framstår förödmjukelse särskilt relevant att 

ta in till Braithwaites teori eftersom att desintegrerande skam framstår bära en del likheter till 

förödmjukelse. Det skulle potentiellt kunna utveckla det förebyggande arbetet inom 

fångvården. 

Kunskapen om emotionerna skam, skuld, genans och förödmjukelse är viktig för 

socialpsykologiska studier och kan potentiellt ge nytta till samhället genom applicering av 

dessa kunskaper.  
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7. Lista över bilagor 

Bilaga A 

Bilaga A heter Bilaga A, Tabeller - Wargert, Philip & Staar, Elise och innehåller tabeller för: 

1. Post-hoc analys av sambandet mellan de negativa självmedvetande-emotionerna och 

inåtriktad ilska, samt för sambandet till utåtriktad ilska. 

2. Situation upplevdes allvarlig eller obekväm-komisk 

3. Handlingsmotivation 

4. Faktisk handling  

5. Publiknärvaro 

6. Relation till publik 

Bilaga B 

Bilaga B heter Bilaga B, Enkät - Wargert, Philip & Staar, Elise och innehåller webbenkäten 

som ingick i undersökningen  

 

 


