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Abstract	  

Objectives: Self-critical people compared with those who self-reassure are at increased risk 

of depression and other forms of psychopathology. The purpose of this study was to translate 

two self-report scales – The Forms of self-criticizing/attacking and self-reassuring scale 

(FSCRS) and The Functions of self-criticizing/attacking scale (FSCS) – into Swedish, and to 

evaluate them psychometrically. The scales measure how self-criticism takes different forms 

and functions and the ability to self-reassure.  

Methods: The scales were translated and given to 74 students at two occasions together with 

measures of shame, guilt, well-being, life quality and positive and negative affects.  

Results: The Swedish versions of FSCRS and FSCS were psychometrically comparable to 

the original versions at a satisfying level. Measures of validity and reliability were good. 

There were nevertheless a few items that showed poor psychometrically properties.  

Conclusions: FSCRS and FSCS seem to work well in a Swedish setting, but some  

items need to be rephrased and followed by a new psychometrical evaluation with a larger 

population than in the present study.  

Keywords: depression, self-criticism, self-reassuring, FSCRS, FSCS. 
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Teoretisk bakgrund 

 

”Self-criticism is a reflexive psychological behavior  

in which most people occasionally engage.” 

             (Whelton & Greenberg, 2005) 

 

”To be vulnerable to external shame is to be sensitive to  

negative feelings and thoughts about the self in the minds of others.” 

(Paul Gilbert, 2010, s 83) 

 

 Skam har länge varit en relativt outforskad affekt, och slår man upp Svensk 

Uppslagsbok från 1955 får man endast veta att skam är ett ”folkligt namn på djävulen”. 

Kanske säger det något om människans generella ovilja att konfronteras med skammen, och 

det starka behovet av att förlägga skammen samt dess orsaker och uppkomst utanför sig själv? 

Under senare årtionden har skammen fått allt större uppmärksamhet inom forskningen, vilken 

genererat mer ingående kunskaper om dess väsen, uttryck och funktioner (Tracy & Robins, 

2004; Tangney, 1996). Försöken att definiera, konceptualisera och mäta skam har varit 

problematiskt och lett till många olika ansatser som visat på skilda uppfattningar (Andrews, 

1998). Att vara självkritisk vid misstag eller motgångar, likaväl som att känna skam i 

situationer där vi inte tycker att vi lever upp till våra egna eller andras krav och förväntningar, 

får i grunden uppfattas som normalpsykologiska reaktioner och beteenden (Whelton & 

Greenberg, 2005). Men både skam och självkritik har också kopplats till psykisk ohälsa och 

psykopatologi. Olika former av självkritik har av en rad teoretiker och kliniker från Freud och 

framåt kopplats till depression och andra former av psykopatologi, både i termer av symtom 

och som sårbarhetsfaktor eller predisponerande personlighetsdrag (Gilbert, Clarke, Hempel, 

Miles & Irons, 2004). Gilbert et al (2004) betonade att personer som vanemässigt reagerar 

med självkritik löper större risk att drabbas av psykopatologi jämfört med de som reagerar 

med att uppmuntra och stötta sig själva. Blatt & Zuroff (1982) lyfte fram en vanemässigt 

självkritisk och perfektionistisk personlighetstyp som en av två personlighetskonfigurationer 

som innebär en specifik sårbarhet för depressioner. Rector, Bagby, Segal, Joffe & Levitt 

(2000) framhöll utifrån en jämförande behandlingsstudie med deprimerade patienter 

(behandling med kognitiv terapi respektive farmakoterapi) att graden av behandlingsframgång 

var signifikant associerad med reduktion i självkritik. Driscoll (1988) betonade den höga 

förekomsten av självfördömande (self-condemnation) i den kliniska populationen, och 
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relaterar det till olika termer och begrepp som tex självkritik, självförakt, perfektionism, låg 

självkänsla och lågt självförtroende. Likaså har skam relaterats till depressioner och andra 

former av psykopatologi (Gilbert, 2000; Allan, Gilbert & Goss, 1994), och en aktuell och 

omfattande metaanalys visar att i jämförelse med skuld så är skam signifikant starkare kopplat 

till depression (Kim, Thibodeau & Jorgensen, 2011).  

 Gilbert (2010) betonade att självkritik är mycket vanligt vid skam, och beskriver 

övergripande både skam och självkritik som reaktioner på en upplevelse av att den egna 

personen är bristfällig, inadekvat eller dålig, framför allt i situationer då man misslyckats eller 

gjort något som av en själv och/eller andra kan uppfattas som dåligt. Medan skammen kan 

beskrivas som en emotionell reaktion, med direkta neurologiska och fysiologiska 

konsekvenser för individen, så ser Gilbert självkritik mer som en säkerhetsstrategi som kan ha 

olika komplexa former och funktioner/syften.  

 Syftet med denna studie var att översätta till svenska och psykometriskt 

utvärdera två formulär som avser att mäta olika former och funktioner av självkritik. 

Formulären och dess skalor är framtagna av Gilbert et al (2004) och beskrivs utförligt nedan.  

Då självkritik har en stark koppling till skam görs nedan en inledande genomgång av 

skambegreppet, och därefter återvänder vi till självkritiken, dess väsen och relation till skam.   

 

Skam – definitioner och dess utveckling 

 Även om skammen länge vetenskapligt har varit en relativt outforskad emotion 

kan man finna skammen beskriven på olika sätt inom konsten och litteraturen sedan långt 

tillbaka (Tracy & Robins, 2004), vilket vittnar om skammen som ett centralt men svårförstått 

fenomen hos människan. Trots stora landvinningar inom förståelsen av skam på senare 

årtionden betonade Gilbert (1998) att det fortsatt finns många åtskilda infallsvinklar på vad 

skam är. Utöver att dominerande skolor inom psykologin på olika sätt har försökt definiera 

skammen, framhåller Gilbert att begreppet skam kan betraktas och förstås ur perspektiv av 

emotion, fysiologi, beteende och agerande, kognition, antaganden om det egna självet, sociala 

relationer och kultur. Ett exempel på kulturella skillnader är att man i kinesiskan har 113 ord 

relaterade till skam, medan man i västerländska språk inte har många nyanserade ord 

relaterade till skam och inte heller uppfattas prata mycket om det.  

 Framför allt har differentieringen mellan skuld och skam, och de samtidiga 

försöken att definiera skuld, skapat debatt. Skuld och skam har ofta gemensamt beskrivits 

som känslor knutna till moral vilka reglerar socialt oönskade beteenden, och åtskillnaden har 

ofta fokuserat på att vissa situationer kan utlösa skamreaktioner medan andra utlöser 



	   5	  

skuldreaktioner (Tangney, 1996). Tangney ifrågasatte detta med referens till studier som visar 

att situationer som till exempel att stjäla, ljuga, eller luras, kan leda till skam likaväl som till 

skuld. Slutsatsen här blir att det istället snarare är individens sätt att förstå och uppfatta sitt 

misstag eller sociala gränsöverskridande som avgör om det i första hand är skam eller skuld 

som uppstår. Med referens till Helen Block Lewis (1971) inflytelserika tänkande kring skam 

och skuld på tidigt 70-tal framhöll Tangney (1996) att skam uppstår när den egna personen är 

det centrala objektet för den negativa bedömningen, medan det vid skuld är själva handlingen, 

eller undlåtandet att handla, som står i fokus. Den tidigare starka uppfattningen om att 

skammen förutsätter att individen och dess brist eller misslyckande exponeras för andra har 

också ifrågasatts, och Tangney (1996) refererade till studier som påvisat den lika vanliga 

förekomsten av skamkänslor i enskildhet.  

 Gilbert (1998) föreslog att skam kan definieras som ”en ofrivillig respons på en 

medvetenhet om att man har förlorat i status och är nedvärderad” (Gilbert, 1998, s 22), och 

Tangney (1996) beskrev skammen som en oönskad och svårkontrollerad emotion i jämförelse 

med andra emotioner. Gilbert (1998) ställde skammen bredvid ångesten och betonar att det är 

svårt att föreställa sig en skamreaktion utan ångest. Kopplingen till social ångest och social 

fobi är tydlig med dess rädsla för att bli granskad och negativt bedömd av andra. Gilbert 

(1998) refererade till Tomkins (1963) och hans affektteori som har haft stor genomslagskraft 

med beskrivningen av skam som en medfödd ”tilläggs-affekt” med uppgiften att avbryta 

andra och positiva affekter som framför allt glädje och intresse, vilka sålunda måste föregå 

skammen. Tomkins har betonat skam som en medfödd affekt vilken kan iakttas hos 

spädbarnet så tidigt som i den första levnadsmånaden genom distinkta ansiktsuttryck. Tracy, 

Robins och Tangney (2007) placerade istället skam bland de så kallade självmedvetna 

emotionerna (self-conscious emotions) tillsammans med skuld, genans och stolthet. Här görs 

en åtskillnad från de mer basala emotionerna (glädje, överraskning, ledsnad, rädsla, ilska, 

avsmak/avsky), vilka det idag råder hög konsensus kring att de kan iakttas redan hos spädbarn 

genom att de tar sig universella uttryck. De självmedvetna emotionerna antas däremot 

utvecklas först från 18 månaders ålder då viss kognitiv utveckling är en förutsättning (Lewis, 

2007). När förmågan att kunna skilja ut sig själv som en enskild individ har utvecklats hos 

barnet finns förutsättningarna för att kunna känna till exempel genans (Oatley, Keltner & 

Jenkins, 2006).  

 Gilbert (2007) tog ett brett perspektiv på varför vi har utvecklat förmågan till 

skam, hur den fungerar och vilka dess funktioner är. Med utgångspunkt i ett evolutionärt 

ramverk analyserade han skammen ur såväl ett biologiskt, sociologiskt som psykologiskt 
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perspektiv (se fig 1). Den evolutionära grunden finns i behovet av social trygghet, acceptans 

och tillhörighet vilket har ett tydligt värde för överlevnad och fortplantning. Barnet föds med 
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motivation (s.k. motivationssystem) och förutsättningar för att kunna knyta an till sina 

vårdgivare och bli inkluderad i gruppgemenskapen. Motivationen tar sig uttryck i ett behov av 

att framkalla positiva känslor hos andra avseende den egna personen. För att kunna avgöra i 

vilken utsträckning det lyckas har människan utvecklat avancerade kognitiva förmågor för att 

kunna värdera sig själv (självmedvetenhet) och förstå hur hon uppfattas av andra (tex theory-

of-mind). Dessa motivationssystem och kognitiva förmågor har tillsammans resulterat i ett 

socialt fokus och beteende hos människan, präglat av en känslighet för andras uppfattningar 

om en själv och den egna sociala positionen. Detta komplexa fungerande skapar så 

förutsättningen för att känna skam när vi upplever att vi framstår som oattraktiva, bristfälliga 

eller oönskade i andras medvetanden. Skammen kan då uppfattas utgöra en varningssignal 

som gör oss uppmärksamma på den möjliga sociala faran. Gällande socialt samspel relaterade 

Gilbert (2007) skammen ur evolutionärt perspektiv till ett inlärt beteende som syftar till att i 

en kamp om hierarkisk placering och makt pacificera en aggressor genom att signalera lägre 

status. En individ som visar att den skäms signalerar undergivenhet vilket har en lugnande 

effekt på den andra (dominanta) individen. Detta sker genom nedärvda gester av 

undergivenhet vilka är universella bland högre primater inklusive människan, tex  att sänka 

blicken, huka sig, vara orörlighet och uttrycka rädsla i ansiktet.   

 En diskussion har förts gällande att göra en distinktion mellan extern respektive 

intern (eng; internal) skam (Gilbert, 1998). Extern skam innebär att man skäms utifrån andras, 

dvs yttre, (faktiska eller antagna) uppfattningar om att man gjort något skamligt, medan intern 

skam innebär att man skäms utifrån egna uppfattningar om att man gjort något skamligt. Detta 

har lett till en diskussion om huruvida skam kan förekomma i frånvaron av negativa 

självbedömningar gällande de handlingar eller personliga egenskaper som utgör fokuset för 

skammen. Vid rent extern skam kan det vara tänkbart att individer gör något de vet är socialt 

skamligt om de tror de kan undvika att bli påkomna, och Gilbert lyfte här fram det möjliga 

exemplet med att gå till en prostituerad. En skamreaktion skulle då kunna uppstå om 

individen blev upptäckt, men han eller hon kan fortsatt anse att det inte är något fel eller dåligt 

i att köpa tjänster av en prostituerad varför skammen inte kan uppfattas som intern. Likaså har 

frågan ställts om skam kan förekomma i frånvaron av yttre signaler om att det finns anledning 

till att skämmas, eller till och med vid explicita yttre signaler om att orsaken inte utgör 

anledning till skam. En fråga kan även formuleras om skillnaden mellan att känna sig 

skamsen respektive att ”bli utskämd” eller ”skamgjord”, samt vad som leder från att bli 

skamgjord till att man känner skam. Sammanfattningsvis såg Gilbert (1998)  det som 

sannolikt att såväl ”rent” extern skam som ”rent” internaliserad skam kan förekomma, och 
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betonar att det är föreställningen om sig själv som socialt oattraktiv som leder till skam 

oavsett om man själv eller andra är källan till uppfattningen om det skamliga. ”Snarare är det 

en inre upplevelse av självet som en oattraktiv social agent, under press att begränsa den 

möjliga skadan på självet genom flykt eller underkastelse, som beskriver skammen tydligast” 

(Gilbert, 1998, s 22). I Gilberts skammodell (2010, fig. 1, författarnas översättning) är det 

också tydligt att skam ytterst alltid har en koppling till (upplevelsen av) andras (föreställda 

eller faktiska) negativa bedömning av en själv.  

 Allan, Gilbert & Goss (1994) betonade att de flesta försök att mäta skam har lett 

till självskattningsfrågor om hur individen bedömer sig själv, medan frågor om hur individen 

tror att andra uppfattar henne varit mer sällsynt. De betonar utifrån sin jämförande studie med 

fyra olika skamskalor [The other as shamer scale (OAS), The internalized shame scale (ISS), 

The dimensions of conscience questionaire (DCQ) samt The adapted dimensions of 

conscience questionaire (ADCQ)] att skalor som mäter ”trait” till skillnad från de som mäter 

”state” är starkare relaterade till mått på psykopatologi, och speciellt depression (mätt med 

Beck depression inventory). Skalorna OAS och ISS beskrivs som mått på ”trait”, och 

framhålls mäta globala negativa uppfattningar om hur andra ser på och värderar en själv. De 

två övriga skamskalorna fokuserar i likhet med många andra skamskalor på specifika 

situationer och skamreaktioner i dessa.  

 

Självkritik, dess definition och dess relation till skam 

 Whelton & Greenberg (2005) definierade självkritik som ”ett reflexmässigt 

psykologiskt beteende vilket de flesta personer ibland sysslar med” (2005, s 1583). Självkritik 

delades av Gilbert (2010) in i en mer adaptiv och positivt motiverad självkorrigering präglad 

av samtidig medkänsla med den egna personen respektive en mer destruktiv självkritik som 

kan vara attackerande, aggressiv eller hämndfokuserad. Medan den senare varianten är tydligt 

relaterad till skam, har den adaptiva formen av självkritik snarare en koppling till skuld med 

en motivation till att lära sig av sina misstag och om möjligt reparera den skada som skett.  

Utifrån sin studie av kopplingen mellan negativa emotioner och självkritik hos 60 college-

studenter lyfte Whelton & Greenberg (2005) fram två faktorer som avgörande för att 

självkritik kan bidra till att depression uppstår. Dels är det närvaron av negativ affekt vid 

självkritiken, främst förakt och avsky, och dels låg grad av ”self-resiliance” vilket kan förstås 

som en motståndskraft hos självet. Denna motståndskraft beskrevs innebära en förmåga att 

bemöta självkritik med en ”hållning av autonomi, stolthet och självhävdelse” (Whelton & 

Greenberg, 2005, s 1589).  
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 Gilbert och medarbetare (2004) framhöll tanken kring självkritik som en 

intrapsykisk kommunikation där en del av självet står för självkritiken och en annan del tar 

emot och svarar på den. De kopplade detta i ett evolutionärt, sociologiskt och psykologiskt 

perspektiv till den utvecklade förmågan hos människan att inta sociala roller i syfte att reglera 

och koordinera socialt samspel, och menade att denna förmåga även kan användas för 

självvärdering och intrapsykisk reglering av olika delar av självet. Detta sker genom 

interaktion ”på en subjektiv (själv-till-själv) nivå” (Gilbert et al, 2004, s 33). De roller som 

både Gilbert och medarbetare (2001, 2004) och Whelton & Greenberg (2005) mer specifikt 

refererade till gällande självkritik är roller för hierarkisk reglering mellan överordnad 

(dominant) respektive underordnad, vilket kan relateras till diskussionen ovan gällande skam. 

Whelton & Greenberg (2005) refererade till Gilbert (1992) i den evolutionärt grundade 

uppfattningen att ”depression kan relateras till en adaptiv, undfallande delrutin använd för att 

lösa stress vid social rangordning, vilken har misslyckats i att leda till försoning och vars 

ihållande skapar en bestående upplevelse av skam, nederlag och hjälplöshet” (Whelton & 

Greenberg, 2005, s 1593). Gilbert och medarbetare (2004) betonade i sammanhanget att 70% 

av förekomsten av röster vid psykossjukdomar är kritiska och fientliga. I en studie med 66 

patienter diagnosticerade med schizofreni som hör röster, samt 50 självkritiska, deprimerade 

patienter, framlade Gilbert et al (2001) bevis för att båda dessa grupper upplever sina röster 

respektive sin självkritik som fientliga, dominerande och kontrollerande. Vidare att rösterna 

respektive självkritiken aktiverade försvarsstrategier präglade av att underordna sig, och däri 

en aktivering av kamp/flykt-systemet. Whelton & Greenberg (2005) föreslog utifrån sin studie 

att det inte bara är kritiken och dess innehåll som kan internaliseras i interaktionen mellan det 

växande barnet och dess föräldrar, utan även kritikens ”emotionella ton av förakt och 

avsmak” (Whelton & Greenberg, 2005, s 1593).  

 Gällande självkritik har en liknande distinktion som den ovan angående extern 

respektive intern skam framförts. Thompson och Zuroff (2004) framhöll i en studie baserad 

på självskattnings-instrumentet LOSC (The levels of self-criticism scale) belägg för två 

åtskilda former av negativa självvärderingar – jämförande självkritik (comparative self-

criticism) respektive internaliserad självkritik (internalized self-criticism). Bägge formerna av 

självkritik uppfattas som dysfunktionella och relateras till olika utvecklingsmässiga 

mognadsnivåer sett ur synvinkel av psykoanalytisk/ psykodynamisk teoribildning. Thompson 

och Zuroff beskrev den jämförande självkritiken som en jämförelse mellan sig själv och andra 

där de andra uppfattas som överlägsna och den egna personen som underlägsen eller 

mindervärdig. Som en konsekvens av detta uppstår ”obehag med att bli bedömd av eller 
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exponerad inför andra” (Thompson & Zuroff, 2004, s 421). De betonade här upplevelsen av 

underlägsenhet vid jämförande självkritik som en relationell aspekt präglad av (upplevelsen 

av) att andra ställer stora krav, är fientliga och inte går att lita på. Denna uppfattning framstår 

skilja sig åt från Gilberts syn på självkritik i att det inte finns någon tydlig koppling till 

(extern) skam vid jämförelsen med andra. Andras (upplevda, föreställda och/eller befarade) 

negativa uppfattningar, och dess möjliga sociala konsekvenser, står inte i fokus eller framstår 

som en oundviklig konsekvens vid jämförande självkritik. Av LOSC-skalans 22 item är det 

flera som relaterar till skam, men ingen av de skalor som används vid valideringsstudien av 

LOSC (Thompson & Zuroff, 2004) adresserar skam specifikt. Sammantaget framstår det 

oklart huruvida en jämförande självkritik i enlighet med Thompson och Zuroffs 

konceptualisering kan förekomma utan relaterad skam. Den internaliserade självkritiken 

beskrev Thompson och Zuroff (2004) däremot explicit som att den inte innebär någon 

jämförelse med andra eller de åsikter som andra kan ha om en själv. Istället är det höga 

personliga krav och standarder som det konstant är svårt att leva upp till som står i fokus. 

Därmed skiljer konceptualiseringen av internaliserad självkritik tydligt ut sig från en 

skamreaktion.  

 

Självkritik i perspektiv av olika former och funktioner 

 I Gilbert och medarbetares (2004) försök att begreppsliggöra självkritiken och 

dess olika former och funktioner finns som tidigare nämnts en tydlig koppling till deras syn 

på skam som en funktion av det evolutionära behovet av att säkerställa socialt baserad 

trygghet och tillhörighet (se ovan samt se tex Gilbert 1998, 2010). De har utgått från idén om 

att evolutionärt utvecklade sociala kompetenser, för att inta roller och reglera socialt samspel 

med andra, ofta ligger till grund även för hur man relaterar till sig själv (self-to-self forms of 

relating). Dessa kompetenser möjliggör interaktionen mellan barnet och föräldrarna, där 

förälderns sätt att bemöta och hantera barnets felsteg eller misslyckanden internaliseras hos 

barnet och blir till det växande barnets sätt att bemöta sig själv vid liknande situationer. 

Gilbert och medarbetare (2004) utvecklade därför en hypotes om tre olika huvudsakliga 

interpersonella relationsformer som kan ligga till grund för hur individer förhåller sig 

intrapersonellt vid olika former av misslyckanden eller felsteg; en dominant-underordnad 

relationsform, en stigmatiserande och förföljande relationsform samt en inkluderande, varm, 

förlåtande och stödjande relationsform. De två första relationsformerna präglas av (själv-) 

kritik medan den tredje sålunda istället innebär ett stödjande och empatiskt förhållningssätt.  
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 Relationsformen präglad av dominans och underordnande relateras till djurrikets 

iakttagbara hierarkier där attacker syftar till lydnad, men med referens till Bowlbys (1980) 

tänkande kring anknytning kopplas relationsformen även till föräldrar som för ”barnets eget 

bästa” använder hotande budskap om möjliga negativa sociala konsekvenser, i syfte att 

reglera barnets beteende. Här utvecklas den internaliserade formen av självkritik eller 

självattackerande med en funktion att korrigera beteendet, dvs här finns en funktionell strävan 

efter förbättring och att undvika att göra om samma misstag. Relationsformen präglad av 

stigmatiserande och förföljelse kopplade Gilbert och medarbetare till fiendskap, rasism och 

etnisk rensning, eller aktivt missnöje eller hat mot de som upplevs avvika. Här räcker det inte 

med lydnad och säkerställda hierarkier som i föregående relationsform då det implicerar en 

fortsatt inklusion, kontakt och närhet. Evolutionärt och socialt såg Gilbert och medarbetare 

istället en koppling till behovet av att hålla ”skadliga” individer eller grupper borta från sig 

själv eller den egna gruppen, att ”rena” genom att förstöra eller rensa ut. De affekter som 

kännetecknar relationsformen är avsmak/avsky, förakt och hat, vilka Gilbert och medarbetare 

kopplade till en evolutionär grund i behovet av att undvika det som är giftigt. Om denna 

relationsform präglar relationen mellan förälder och barn så menade Gilbert och medarbetare 

att barnet kan utveckla en syn på sig själv som dålig tillsammans med känslor av avsky och 

förakt inför sig själv. Den internaliserade formen för relaterande till sig själv vid motgångar 

och misslyckanden kan därmed kopplas till en funktion av att vilja rensa bort, bli av med eller 

förstöra det som är dåligt hos sig själv.  

 Med grund i sin egen forskning kring förmågan till medkänsla med sig själv 

vilket präglar den terapeutiska metoden Compassion focused therapy (se tex Gilbert, 2010), 

postulerade Gilbert en tredje möjlig relationsform som i internaliserad form präglas av 

självuppmuntran, medkänsla, stöd och värme gentemot sig själv vid misslyckande eller när 

saker gå fel. Med detta sätt att reagera hamnar fokus på ens positiva sidor, resurser och 

förmågor, och att använda och stärka dessa vid motgångar.   

 

Utvecklingen av FSCRS och FSCS  

 I syfte att testa dessa antaganden om självkritikens möjliga former och 

funktioner utvecklade Gilbert med kollegor (2004) två självskattningsformulär. Formuläret 

kallat ”Forms of self-critizing and self-reassuring scale” (förkortat FSCRS och hädanefter 

benämnt så) fokuserar i 22 item på olika former av självkritik respektive självuppmuntran 

som de beskrivits ovan. Formulärets olika item frågar efter hur man reagerar och agerar mot 

sig själv ”när saker går fel”. Formuläret kallat ”Functions of self-critizing/attacking scale” 
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(förkortat FSCS och hädanefter benämnt så) fokuserar på de funktioner som personer kan 

uppfatta att självkritik kan ha. I 21 item ges olika exempel på anledningar till varför man blir 

kritisk och arg på sig själv, och testpersonen uppmanas att skatta hur väl det stämmer. 

Skalorna baserades på erfarenheter från kliniskt arbete med deprimerade patienter, och kom 

ursprungligen att omfatta 24 respektive 21 påståenden att ta ställning till på en 5-gradig 

Likertskala [från 0 = ”not at all like me” (”inte alls likt mig”) till 4 = ”extremely like me” 

(”precis likt mig”)]. Skalorna provades ut på 246 kvinnliga studenter (medelålder 27,7 år, SD 

= 7,2). Formulärens utveckling och psykometriska egenskaper beskrivs i det följande var för 

sig.  

 

Forms of self-criticizing/attacking and self-reassuring scale (FSCRS). 

Utifrån redovisade teoretiska och kliniska utgångspunkter fokuserar FSCRS på två 

former av självkritik och en form av självuppmuntran. Den första formen har Gilbert kallat 

”Inadequate self”, vilket vi valt att översätta till ”Inadekvat själv” (IS). Denna form 

karaktäriseras av en uppfattning om det egna självet som inadekvat och bristfälligt och i 

behov av korrigering. Den andra formen har de valt att kalla ”Hated self” vilket i 

översättningen blivit ”Hatat själv” (HS), och karaktäriseras av ett direkt attackerande mot det 

egna självet, som ses som äckligt eller dåligt. Den tredje delskalan mäter förmågan att trösta 

och uppmuntra sig själv i tider av motgång och har kallats för ”Reassured self”, vilket i vår 

översättning har blivit ”Uppmuntrat själv” (RS).  

Det ursprungliga formuläret bestod av 24 item. Varje påstående inleds med ”When 

things go wrong for me” … följt av till exempel ”I am easily disappointed” (IS). I den 

svenska översättningen blir det då: ”När saker går fel för mig blir jag lätt besviken på mig 

själv”. Den mer attackerande formen av självkritik kan exemplifieras av ”I have a sense of 

disgust with myself” (HS), som i översättning blir ”…känner jag äckel gentemot mig själv”. 

Självuppmuntran kan å sin sida exemplifieras med påståendet ”I still like being me”, som i 

översättning blir ”…tycker jag fortfarande om att vara jag” (RS).    

Vid faktoranalys av insamlad data (med s.k. principalkomponentanalys) användes 

oblik rotering då faktorerna förväntades vara relaterade (oblik rotering tillåter faktorer vara 

korrelerade). En cut-offgräns lades på .40 för att ett item skulle inkluderas i en faktor. 

Undersökningen av scree-plot ledde till en tre-komponent-lösning, som förklarade 58,32% av 

variansen. Nio av skalans 24 item laddade på Inadekvat själv. Sju av skalans item laddade på 

Uppmuntrat själv. Fem item laddade på Hatat själv. Två item (originalets 11 och 12) 
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plockades bort efter analysen. Varken item 11 ”I try to boost myself up” eller item 12 ”I think 

I deserve it” korrelerade signifikant med de andra påståendena.  

Samtliga faktorladdningar på skalans övriga 22 item låg på över .40, varav 13 hade 

värden från .72 till .80. Den interna konsistensen mättes med Cronbachs alfa till .90 för 

Inadekvat själv och .86 för respektive Uppmuntrat själv och Hatat själv. Sammantaget 

konstaterades att FSCRS statistiskt gav belägg för två former av självkritik samt 

självuppmuntran och att skalan fungerade väl. 

 

Functions of self-criticizing/attacking scale (FSCS) 

Utifrån redovisade teoretiska och kliniska utgångspunkter fokuserar FSCS på två olika 

funktioner; att genom självkritik vilja korrigera och förbättra sig själv vid misslyckanden, 

respektive att genom självkritik vilja hämnas på, skada eller bli av med (delar av) självet vid 

misslyckanden. Formuläret bestod av 21 item, och varje påstående inleddes med ”I get critical 

and angry with myself…” följt av till exempel ”to make me concentrate” (i föreliggande 

svensk översättning; ”Jag blir kritisk och arg på mig själv… för att få mig att koncentrera 

mig”). De mer destruktiva exemplen av självkritik kan exemplifieras av ”to destroy a part of 

me” ( i föreliggande svensk översättning; ”för att förstöra en del av mig själv”). FSCS 

provades ut (Gilbert et al, 2004) på 246 kvinnliga studenter (medelålder 27,7 år, SD = 7,2). 

Vid faktoranalys av insamlad data (med s.k. principalkomponentsanalys) användes oblik 

rotering då faktorerna förväntades vara relaterade (oblik rotering tillåter faktorer vara 

korrelerade). En två-komponent-lösning framstod mest sannolik och begriplig (till skillnad får 

en tre-komponent-lösning vilken också prövades men befanns svårtolkad). Vid analys av en 

så kallad scree-plot framkom att två-komponent-lösningen förklarade 57,75% av variansen. 

13 av skalans 21 item laddade på den ena komponenten som gavs rubriken ”Self-correction” 

(på svenska; ”Självkorrigering”), medan övriga 8 item laddade på den andra komponenten 

som gavs rubriken ”Self-persecution” (på svenska; ”Självförföljelse”). Samtliga 

faktorladdningar på skalans 21 item var på över .40, varav flertalet (14 st) hade värden från 

.72 till .80. Den interna konsistensen mätt med Chronbachs alfa var .92 för respektive 

komponent. Sammantaget konstaterades att FSCS statistiskt gav belägg för hypotesen om två 

åtskilda upplevda funktioner av självkritik, och att skalan fungerade väl.  

 

Relationen mellan självkritikens former och funktioner  

 I Gilbert och medarbetares studie (2004) fann man som beskrivits tydliga belägg 

för förekomsten av olika former och funktioner i enlighet med ovanstående konceptualisering, 
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och att de tillfredsställande kan skiljas ut från varandra. Statistiska beräkningar (multipla 

regressionsanalyser) gjordes även för att se hur skalornas former respektive funktioner 

relaterade till varandra samt till ett mått på depression hos testgruppen (depressionsskalan 

CES-D; Centre for epidemiological studies depression scale, Radloff, 1977). Här framkom att 

funktionerna och formerna kunde förutsäga depressionsnivå, och att formerna fungerade som 

mediatorer för de två funktionerna. Ingen av funktionerna Självkorrigering eller 

Självförföljelse visade sig ha någon signifikant påverkan (.10 respektive .05) på den beroende 

variabeln depression när man kontrollerade för mediatorerna. Men genom mediatorerna blev 

påverkan signifikant (Hatat själv; .29, p<0.05, Uppmuntrat själv; -.27, p<0.05). En vilja att 

attackera, skada och hämnas på sig själv (Självförföljelse/FSCS), tillsammans med starka 

negativa känslor av ilska och avsky mot sig själv och att inte tycka om att vara sig själv (Hatat 

själv/FSCRS, .85, p<0.05) hade den starkaste påverkan på den beroende variabeln depression 

(.29, p<0.05). Självförföljelse hade även en stark koppling (.54, p<0.05) till Inadekvat själv 

men utan att detta vidare hade någon betydelsefull inverkan på Depression (.08). 

Självkorrigering som funktion kunde kopplas starkast till Inadekvat själv (.22, p<0.05) men 

utan någon vidare påverkan på den beroende variabeln (.08). Gilbert och medarbetare (2004) 

diskuterade resultaten i termer av att det skulle kunna vara möjligt att ”känna sig väldigt arg 

på sig själv och även vilja skada eller ta hämnd på sig själv (kanske utifrån frustration), men 

om man under detta i grunden tycker om sig själv så har det mindre påverkan på depression” 

(Gilbert et al, 2004, s 45). Kombinationen av viljan att skada och hämnas på sig själv och 

känslor av hat och avsky mot sig själv framhölls som mest patogent. Att vara arg på sig själv 

vid misslyckande med syftet att korrigera sig själv kan alltså både vara kopplat till 

uppfattningar om sig själv som inadekvat men även till att vara uppmuntrande och stödjande.  

 

Syfte med uppsatsen 

Syftet med denna uppsats var att översätta självskattningsformulären FSCRS och 

FSCS till svenska samt att anpassa dem till svenska förhållanden utifrån en svensk population. 

Detta har inbegripit en statistisk undersökning av de översatta skalornas faktorstruktur, 

reliabilitet, (test-retest-reliabilitet och intern konsistens) och validitet (konvergent och 

diskriminativ). Därtill har syftet med uppsatsen även varit att göra en genomgång av relevant 

teori och forskning gällande begreppen självkritik och skam. Uppsatsen är en del i en större 

behandlingsstudie som syftar till att utveckla och utvärdera en metod för att behandla 

patologisk skam hos depressiva patienter. Detta kommer först ske i en serie fallstudier och i 

en senare fas i form av en randomiserad kontrollerad studie. Självskattningsskalorna FSCRS 
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och FSCS kommer att användas för att mäta självkritisk attityd och förmåga till 

självuppmuntran i såväl baslinjemätningar samt i mätningar före, under och efter 

behandlingen i fallstudierna. Projektet leds av docent Gardar Viborg vid institutionen för 

psykologi vid Lunds Universitet, som även är handledare för denna uppsats.  

 

 

Metod 

Översättning av formulär 

Översättningen har gjorts på sedvanligt sätt genom att formulären först översattes från 

orginalets engelska till svenska av uppsatsförfattarna, för att sedan översättas tillbaka till 

engelska av en professionell översättare. Målet har varit att återöversättningen ska ha en till 

orginalet näraliggande ordalydelse. För att nå målet har ett antal versioner av formulären 

omformulerats och återöversatts till dess ett slutresultat bedömts vara tillräckligt bra. Under 

denna process har det blivit tydligt att en del idiomatiska uttryck svårligen låter sig översättas. 

Mer om detta i diskussionsdelen.  

 

Urval 

Deltagarna i denna studie är 74 studenter vid Lunds universitet och Linnéuniversitetet 

samt Komvux i Malmö.  De har rekryterats till studien genom att deras lärare har tillfrågats 

om uppsatsförfattarna fick komma till två undervisningstillfällen med två veckors mellanrum 

för att låta studenterna fylla i frågeformulär. Väl på plats informerades studenterna om 

studien, att deltagandet var frivilligt och skulle ske vid två tillfällen, samt att deltagarnas 

identitet skulle skyddas. Den skriftliga informationen om studien samt de översatta 

formulären finns som bilaga till uppsatsen. Sammanlagt fyllde 74 personer i formulären vid 

båda tillfällena, och det är de som utgör deltagarna i studien. Ett fåtal personer fyllde i 

formulären vid första tillfället, men var inte närvarande vid det andra, och de sorterades ut ur 

studien. Deltagarna var mellan 20 och 46 år gamla (medelvärde 26,12, SD=5,99). Gruppen 

bestod av 16 män och 58 kvinnor.  

 

Design 

För att se att de översatta formulären FSCRS och FSCS mäter stabila svarsmönster 

och inte dagsform användes ett test-retest-förfarande där deltagarna fick fylla i dem två 

gånger med två veckors mellanrum. I studien undersöker vi också interkonsistensen av 

formulären för att se hur väl varje item korrelerar med de övriga inom samma delskala. Den 
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konvergenta och divergenta validiteten har mätts genom att deltagarna även fått fylla i 

formulär som mäter andra konstrukt (se nedan) och eventuella korrelationer har sedan 

undersökts. Slutligen har även en faktoranalys gjorts för att undersöka formulärens 

underliggande variabler.  

 

Mätinstrument 

Quality of Life Inventory. En rad mätinstrument har använts vid sidan om FSCRS och 

FSCS för att undersöka testens validitet. Quality of Life Inventory (QoLI; Frisch, Cornell, 

Villanueva & Retzlaff, 1992; översatt till svenska och validerat av Paunivic & Öst, 2003) 

mäter graden av upplevd livskvalitet. Formuläret berör 16 olika livsområden, där man skattar 

dels hur viktigt varje område är för ens allmänna välbefinnande (0-2 poäng) och dels hur nöjd 

man är för närvarande med området (-3 till +3). I sammanställningen multipliceras hur viktigt 

området är med hur nöjd man är med det, vilket ger en poängskala från -6 till +6. Ju högre 

poäng desto bättre upplevd livskvalitet. Frisch et al. (1992) uppger att skalans interna 

konsistens mätt med Cronbachs alfa är .77 är till .89 och test-retest är r=.80 till r=.91. 

Instrumentet används i denna studie för den psykometriska utprövningen av FSCRS och 

FSCS.  

Test of Self-Conscious Affect. Ett test som mäter självmedvetna känslor är Test of 

Self-Conscious Affect (TOSCA; Tangney, Wagner, & Gramszow, 1989) Instrumentet mäter 

graden av upplevd skam, skuld, externalisering, likgiltighet, stolthet rörande självet (”alfa 

stolthet) och stolthet rörande beteende (”beta stolthet”). Formuläret består av 15 scenarier (10 

negativa och 5 positiva) som följs av fyra eller fem olika tankemässiga, känslomässiga 

och/eller beteendemässiga responser som skattas på en 5-gradig skala om hur sannolikt 

personen skulle reagera på situationen på föreslaget sätt.  Det finns 15 föreslagna reaktioner 

som mäter skam, 15 som mäter skuld, 15 som mäter externalisering, 10 som mäter 

likgiltighet, 5 som mäter stolthet rörande självet och 5 som mäter stolthet rörande beteendet. 

Skalans subskalor har alla god intern konsistens. I denna studie är det de skalor som mäter 

skam och skuld som har använts för jämförelser med FSCRS och FSCS.  

Experience of Shame-scale. Upplevd skamskala (Experience of Shame-scale, ESS , 

Andrews, Qian, & Valentine, 2002) mäter med 25 frågor graden av upplevd skam utifrån åtta 

olika områden.  Dessa är personbunden skam (som innefattar områdena skam för personliga 

vanor, sätt att bete sig tillsammans med andra, skam för den sortens människa man är samt 

personlig förmåga att utföra saker) beteendemässig skam (som innefattar skam för att man 

gjort något fel, skam för att man sagt något dumt samt skam för att man misslyckats i en 
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tävling) och kroppsskam (skam över sin kropp). För varje del av de sammanlagt åtta 

områdena finns en fråga om personen känt sig skamsen (en upplevelsemässig komponent),  

har oroat sig för andras åsikter (en kognitiv komponent) och om man har försökt dölja eller 

undvika det man skäms över (en beteendemässig komponent).  Personerna skattar på en 

fyragradig skala hur väl varje påstående stämmer överens med dem själva. Skalan löper från 

”inte alls till ”väldigt mycket ”. Exempel på frågor är ”Har du skämts över hur du uppför dig 

med andra?” som mäter beteendemässig skam och ”Har du undvikit att titta dig själv i 

spegeln?” som mäter kroppsskam. Andrews med flera (2002) visade att skalan har god intern 

konsistens (Cronbach’s alfa = .92 för hela skalan och mellan .86 och .90 för delskalorna). En 

svensk översättning av formuläret gjord av Åhlin, Wiklander och Åsberg, Karolinska 

Institutet (2004) har använts i denna studie. I denna undersökning är det de sammanslagna 

skalorna för personbunden skam, beteendemässig skam, kroppsskam samt totalskalan som 

används i jämförlese med FSCRS och FSCS.  

PANAS. The Positive and Negative Affect Schedule (PANAS, Watson, Clark, & 

Tellegen, 1988) består av två uppsättningar av 10 sinnesstämningar och togs fram för att få ett 

kort mätinstrument runt positiva och negativa affekter. Deltagarna ska utifrån en 5-gradig 

skala skatta i vilken omfattning de har känt en viss sinnesstämning den senaste veckan.  

Skalorna har visat sig ha en hög intern konsistens, uppvisa låg korrelation samt ge stabila mått 

över en två månaders tid. Både den negativa och den positiva skalan används för att jämföra 

med FSCRS och FSCS.  

Ryff`s Psychological Well-Being scale. Slutligen används även ett 

självskattningsformulär som används för att mäta psykiskt välbefinnande - Ryff´s 

Psychological Well-Being scales (Ryff, 1989, Ryff, & Keyes, 1995; översatt till svenska och 

validerat av Lindfors (2002). Det är ett instrument i form av tre olika långa versioner och vi 

har använt det kortaste som består av sammanlagt 18 frågor. Instrumentet består av sex 

delskalor : förmåga att hantera vardagen, självacceptans, positiva relationer till andra, mening 

med livet, personlig utveckling, samt självständighet. I kortversionen ingår tre items för varje 

delskala. Frågorna är formulerade som positiva eller negativa frågor som besvaras på en 6-

gradig skala från ”stämmer inte alls” till ”stämmer precis”. Poängsättning är 1-6, där höga 

poäng visar på högt skattat välbefinnande. I den amerikanska normeringen korrelerar 

kortversionen från .70 till .89 med de olika delskalorna på den ursprungliga 120-items-skalan 

samt uppvisar en test-retest reliabilitet mellan .80-.88. Samtliga delskalor används för att 

jämföra med FSCRS och FSCS. 
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Procedur 

Enkäterna delades ut vid två föreläsningstillfällen som inföll med två veckors 

mellanrum. Samtliga studenter fyllde i FSCRS och FSCS vid båda tillfällena. De övriga 

instrumenten fylldes i vid ett tillfälle. 

 

Databearbetning  

Alla statistiska beräkningar har gjorts i SPSS version 20. Faktoranalys gjordes med 

”principal component analysis” med oblik rotering, där inspektion med hjälp av scree-plot 

gav de tre- respektive tvåfaktor-lösningar som testades och redovisas här. Internkonsistens 

(Cronbachs alfa) beräknades på FSCRS och FSCS delskalor. Pearson-korrelationer har 

beräknats för delskalorna i förhållande till varandra, till helskala, samt till de ovan beskrivna 

formulärens delskalor och helskalor. Resultaten har jämförts med motsvarande i Gilbert et al 

(2004). 

 När det gäller sk missing values  har deltagarens svar helt lyfts bort från just den 

delskala där svaret saknades. Deltagarens svar finns dock med i de delskalor där han/hon fyllt 

i samtliga svar. Detta innebär att antalet deltagare i varje enskild delskala kan variera något.  

 

 

 
Resultat- FSCRS 

Deskriptiv data 

I tabellerna 4a, 4b samt 4c framgår medelvärden samt standardavvikelser för varje 

item. För delskalan Inadekvat själv ligger medelvärdena mellan 1,29 och 2,40 med 

standardavvikelser på mellan 0,99 och 1,34. För delskalan Uppmuntrat själv ligger 

medelvärdena mellan 1,82 och 2,94 med standardavvikelser på mellan 1,07 och 1,29. För 

delskalan Hatat själv ligger medelvärdena mellan 0,62 och 1,03 med standardavvikelser på 

mellan 1,00 och 1,26. Gruppen som helhet har alltså skattat högst på delskalan Uppmuntrat 

själv och lägst på Hatat själv Det är ett rimligt resultat med tanke på att det är en ickeklinisk 

grupp som utgör undersökningsgruppen.  

I tabell 1 redovisas medelvärden för varje delskala utifrån kön. På delskalan Inadekvat 

själv hade männen medelvärdet 13,53 med en standardavvikelse på 7,42, medan kvinnorna 

hade ett medelvärde på 19,16 med en standardavvikelse på 7,35. På delskalan Uppmuntrat 

själv hade männen ett medelvärde på 19,93 med en standardavvikelse på 9,91, medan 
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kvinnorna hade ett medelvärde på 19,91 med en standardavvikelse på 6,02. På delskalan Hatat 

själv hade männen ett medelvärde på 3,06 med en standardavvikelse 2,70, medan kvinnorna 

hade ett medelvärde på 4,44 med en standardavvikelse på 4,30. T-test för oberoende grupper 

indikerar att skillnaden mellan män och kvinnor vad gäller Inadekvat själv är signifikant 

(t(70)= -2,63, p<.01), men däremot framkom inga signifikanta skillnader mellan de andra 

delskalorna. Med tanke på att gruppen manliga studenter innehåller så få individer är det inte 

möjligt att dra några direkta slutsatser om populationen. Möjliga tendenser diskuteras dock i 

diskussionen.  

 

Tabell 1. Medelvärde och standardavvikelse på FSCRS:s delskalor fördelade på kön.  
 
Delskala/ kön  N M  SD  
 
Inadekvat själv – man  15 13,53 7,42 
Inadekvat själv – kvinna  57 19,16 7,35 
 
Uppmuntrat själv – man  15 19,93 9,90 
Uppmuntrat själv – kvinna  56 19,12 6,02  
 
Hatat själv – man   16 3,06 2,69 
Hatat själv - kvinna  57 4,44 4,30 
 

Faktorstruktur  

Faktoranalys gjordes med principalkomponentsanalysis (PCA) med oblik rotering för 

att tillåta faktorerna att vara korrelerade (“Varimax with Kaiser Normalization”). Kaiser-

Meyer-Olkin mätning visade att materialet var lämpat för en analys, KMO = .79 och 

Bartlett`s test of sphericity χ²	  = 805,99, p< .001,indikerade att korrelationer mellan itemen var 

tillräckligt höga för att genomföra PCA. Denna analys gav 5 faktorer med egenvärden över 

1,0 med en samlad förklarad varians om 66,45%. En analys av scree plot visade dock att en 

lösning med tre faktorer kunde vara rimlig. Därför gjordes en andra faktoranalys, där antalet 

faktorer specificerades till tre. Denna analys gav 3 faktorer med en sammanlagd förklarad 

varians på 54,79 %. Detta motsvarar i hög grad de tre delskalorna Inadekvat själv (IS), 

Uppmuntrat själv (RS) och Hatat själv (HS) ; se Tabell 2, där de högsta laddningarna för varje 

item visas, liksom andra laddningar över .30.  
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Tabell 2. Faktorstruktur i FSCRS (N = 72). De högsta faktorladdningarna för varje 
item samt andra förekommande laddningar över .30 redovisas. 
 
Item och innehåll    Faktorladdningar 
(ordnat efter delskalor samt i fallande ordning) IS RS HS 
Inadekvat själv (IS) 
2. en del av mig nedvärderar mig själv  .83 
1. lätt bli besviken på mig   .78 
7. nedslagen av självkritiska tankar   .78  .31 
6. en del av mig inte bra nog  .76   
14. ältar misslyckanden    .67   
20. vill bli av med delar som inte gillar   .54   
18. förtjänar självkritik   .39   
4. svårt att kontrollera ilska mot mig själv .31  .52 
  
 
Uppmuntrat själv (RS) 
13. lätt att tycka om mig själv   .78 
16. snäll mot mig själv    .77 
19. tar hand om mig själv    .76 
21. uppmuntrar mig inför framtiden    .70 
8. tycker om att vara jag    .70 
3. kan påminna mig om positiva saker om mig  .68 
11. känner mig värd att älskas   .58 -.36 
5. lätt att förlåta mig    .31 
 
Hatat själv (HS) 
9. velat såra eller skada mig själv    .66 
10. känner äckel mot mig själv    .74 
12. slutar bry mig om mig själv    .70 
15. kallar mig negativa saker   .56  .54 
22. tycker inte om att vara jag  .54  .40 
 
 Cronbachs alfa  .81 .85 .77 
 Procent av förklarad varians 22,87 18,37 13,55 

 

Faktoranalysen visar att den svenska versionen till stor del sammanfaller med den 

engelska orginalversionen. Men tre items laddar högre i en annan faktor än den de hör till, 

nämligen item 4 (”När saker går fel för mig har jag svårt för att kontrollera min ilska och 

frustration mot mig själv”), item 15 (”När saker går fel för mig kallar jag mig för negativa 

saker”)och item 22 (När saker går fel för mig tycker jag inte om att vara jag”). Item 4 tillhör 

delskalan Inadekvat själv och laddar .31 med den. Den laddar dock betydligt högre med 

delskalan Hatat själv och hamnar på .52. Item 15 är den fråga som vi haft svårast att översätta 

och kanske är det en anledning till att den laddar något lägre i delskalan Hatat själv dit den 

hör med .54 än med delskalan Inadekvat själv, där den laddar med .56. Item 22 laddar tydligt 
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lägre i delskalan Hatat själv dit den hör med .40 än med delskalan Inadekvat själv med .54. 

Detta sammantaget gör dessa tre item till potentiellt problematiska ur ett psykometriskt 

perspektiv, och ett resonemang om detta kommer att föras i diskussionen.  

 

Reliabilitet 

Testets interna konsistens har mätts med Cronbachs alfa för varje delskala och jämförs 

med resultatet för det engelska formuläret (Gilbert et al, 2004), vilket redovisas i tabellen 3. 

Delskalan Inadekvat själv ligger på .87 att jämföra med den engelska versionens .90. 

Delskalan Uppmuntrat själv ligger på .85 i jämförelse med engelskans .86. Delskalan Hatat 

själv ligger på .75 att jämföra med engelskans .86. Det innebär att delskalorna Inadekvat själv 

och Uppmuntrat själv har resultat som väl överensstämmer med det engelska formulärets 

resultat. Resultatet för delskalan Hatat själv ligger däremot något lägre än dess engelska 

motsvarighet.  

 

Tabell 3. Intern konsistens mätt med Cronbachs alfa för den svenska översättningen jämfört 

med det engelska orginalet.  

 
Delskala   svenskt formulär engelskt formulär 
 
Inadekvat själv  .87  .90 

Uppmuntrat själv  .84  .86 

Hatat själv   .75  .86 

 

I tabell 4a, 4b och  4c redovisas medelvärde, standardavvikelse, korrigerad item-total 

korrelation och Cronbachs alfa om item utesluts för de tre delskalorna. Cronbachs alfa anger 

här vad alfa för delskalan skulle bli om item exkluderas. Ett item är problematiskt om det 

höjer Cronbachs alfa vid exkludering (Field, 2009). Som framgår av tabell 4a så ligger 

Cronbachs alfa om item exkluderas under eller nära .87 på samtliga item på delskalan 

Inadekvat själv. Tre item ligger obetydligt högre (item 4 på .88, item 18 på .88 och item 20 på 

.88). Korrigerad item-total korrelation är också viktigt att mäta eftersom korrelationer under 

.30 indikerar att itemet inte mäter samma sak som de övriga itemen i delskalan gör (Field, 

2009). Alla värden ligger här över .30, vilket tyder på att delskalan har en hög intern 

konsistens. Det är dock värt att notera att item 4 och item 18 är något svaga med resultat på 

.36 och .34. 
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Tabell	  4a	  Medelvärde,	  standard	  avvikelse,	  korrigerad	  item-total	  korrelation	  och	  
Cronbachs	  alfa	  om	  item	  utesluts	  för	  delskalan	  IS	  (N=72).	  
 
Frågor: 
När saker går fel för mig: 

 
M 

 
Sd 

Korrigerad  
item-Total  
korrelation 

Cronbachs 
alfa om 
item exkl 

1. Blir jag lätt besviken på mig själv 2,40 1,17 .65 .85 
2. 
 

Finns det en del av mig som 
nedvärderar mig själv 

2,22 1,27 .80 .84 

4. Har jag svårt att kontrollera min ilska och 
frustration mot mig själv 

1,29 1,11 .36 .88 

6. Finns det en del av mig som inte tycker 
jag är bra nog 

2,21 1,21 .78 .84 

7. Känner jag mig nedslagen av 
självkritiska tankar 

1,71 1,29 .79 .84 

14. Minns jag och ältar över mina 
misslyckanden 

2,28 1,27 .58 .86 

17. Kan jag inte acceptera misslyckanden 
och bakslag utan att känna mig 
otillräcklig 

1,64 1,23 .72 .85 

18. Tycker jag att jag förtjänar självkritik 1,97 0,99 .34 .88 
20. Finns det en del av mig som vill bli av 

med de delar som jag inte gillar hos mig 
själv 

2,26 1,34 .44 .88 

	  

Vad gäller delskalan Uppmuntrat själv så visar tabell 4b på motsvarande sätt mått på 

korrigerad item-total korrelation och Cronbachs alfa om item utesluts. Cronbachs alfa för 

delskalan är .84 och tabellen visar att Cronbachs alfa om item 5 utesluts överstiger en aning 

det aktuella alfavärdet. Samtliga item överstiger dock .30 när det gäller korrigerad item-total 

korrelation. 

	  

Tabell	  4b	  Medelvärde,	  standard	  avvikelse,	  korrigerad	  item-total	  korrelation	  och	  
Cronbachs alfa om item utesluts för delskalan RS (N 72) 
Frågor: 
När saker går fel för mig:  

 
M 

 
Sd 

Korrigerad  
item-Total  
korrelation 

Cronbachs 
alfa om 
item exkl 

3. Kan jag påminna mig om positiva saker 
med mig själv   

2,28 1,11 .48 .84 

5. Har jag lätt att förlåta mig själv 2,27 1,13 .37 .85 
8. Tycker jag fortfarande om att vara jag 2,96 1,10 .69 .81 
11. Kan jag ändå känna mig värd att älskas 

och accepteras 
2,94 1,19 .55 .83 

13. Har jag lätt att tycka om mig själv 2,11 1,26 .69 .81 
16. Är jag snäll och stöttande gentemot mig 1,82 1,07 .63 .82 
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själv 
19. Kan jag bry mig om och ta hand om mig 

själv 
2,32 1,29 .69 .81 

21. Uppmuntrar jag mig själv inför framtiden 2,59 1,14 .55 .83 

 

Slutligen visas i tabell 4c motsvarande mått för delskalan Hatat själv, och här framgår 

att Cronbachs alfa om item exkluderas ligger under .75 på samtliga item. Inte heller något 

item ligger under .30 på korrigerad item-total korrelation.  

Tabell 4c Medelvärde, standard avvikelse, korrigerad item-total korrelation och Cronbachs 
alfa om item utesluts för delskalan HS (N 72) 

Frågor: 
När saker går fel för mig: 

 
M 

 
Sd 

Korrigerad  
item-Total  
korrelation 

Cronbachs 
alfa om 
item exkl 

9. Har jag blivit så arg på mig själv att jag 
velat såra eller skada mig själv 

0,62 1,00 .46 .73 

10
. 

Känner jag äckel gentemot mig själv  0,64 1,06 .64 .67 

12
. 

Slutar jag att bry mig om mig själv 0,82 1,11 .47 .72 

15
. 

Kalla mig själv för negativa saker 1,03 1,25 .56 .69 

22
. 

Tycker jag inte om att vara jag 1,03 1,26 .48 .72 

 

Test-retest  

Testets test-retest reliabiltet har mätts med Pearsons korrelationskoefficient. Resultatet 

visar hur väl deltagarnas svar sammanfaller mellan det första och det andra testtillfället och 

ger ett mått på stabilitet över tid Resultatet redovisas i tabell 5, och ger höga resultat för 

samtliga delskalor. För delskalan Inadekvat själv är resultatet .81, för Uppmuntrat själv är det 

.82 och för Hatat själv är det .76.  

 

Tabell 5. Test-retest redovisad för delskalorna i FSCRS.(N=74). 

 
Delskala   svenskt formulär 
 
Inadekvat själv  .81 

Uppmuntat själv    .82   

Hatat själv    .76   
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Validitet 

Testets konvergenta validitet har undersökts genom att beräkna hur väl delskalorna 

korrelerar med andra självskattningsformulär som mäter liknande tillstånd. För att resultatet 

ska anses vara gott bör korrelationerna vara positiva och signifikanta. De formulär som har 

använts som jämförelsematerial för delskalorna Inadekvat själv och Hatat själv är ESS, 

TOSCA:s delskala för skam, samt PANAS negativa skala. Delskalan Uppmuntrat själv, som 

till skillnad från de båda andra delskalorna inte mäter olika former av självkritik utan 

självtröstande beteenden, jämförs istället med PANAS positiva skala samt delskalorna ur 

Ryff´s Well-Being och QOLI. Man kan även förvänta sig negativa korrelationer med de 

skalor som de båda andra delskalorna jämförs med.  

Testets diskriminativa validitet har undersökts genom att beräkna korrelationer med 

självskattningsformulär som mäter andra tillstånd. För att testet ska anses ha god 

diskriminativ validitet måste korrelationerna visa sig svaga eller negativa.  De formulär som 

använts som jämförelser för delskalorna Inadekvat själv och Hatat själv är TOSCA:s delskala 

skuld, delskalorna ur Ryff´s Psychological Well-being samt PANAS positiva delskala. För 

delskalan Uppmuntrat själv mäts den diskriminerande validiteten istället mot ESS, TOSCA:s 

delskala för skam samt PANAS negativa skala. När det gäller resultaten av såväl den 

konvergenta som den diskriminativa validiteten så redovisas samtliga korrelationer i tabell 6.  

 

Tabell 6. Korrelation (Pearsons r) mellan delskalorna i FSCRS, inadequate self (Is), reassure 
self (Rs), och hated self (Hs) och andra mått. (N=72). 

_______________________________________________________________________
____ 

 Mätinstrument                             Is   Rs                Hs            
_______________________________________________________________________

____  
Ryff 
Environmental Mastery  -.04  .27* -.22  
Self-Acceptance   -.34  .38** -.48** 
Positive relations    .07  .30* -.13 
Purpose in life     .20  .00 -.08 
Personal Growth     .18 -.02 -.04 
Autonomy   -.35  .20 -.23 
Total    -.09  .30* -.31** 
PANAS 
 Positiv    .02  .31** -.02 
 Negativ    .37** -.18  .25* 
TOSCA 
 Skam    .53** -.51**  .43** 
 Skuld    .44** -.22  .20 
Skamskala 
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 Personbunden skam   .50** -.46**  .43** 
 Beteendemässig skam   .60** -.40**  .35** 
 Kroppsskam    .49** -.33**  .35** 
 Total    .59** -.46**  .43** 
QOLI 

Hälsa   -.12  .19 -.14 
 Självrespekt   -.41**  .50** -.43** 
 Mål och värderingar  -.22  .38** -.18 
 Ekonomi   -.13  .03 -.12 
 Arbete   -.06 -.04 -.16 
 Fritid   -.22  .30* -.13 
 Inlärning och utveckling  -.04  .37** -.24* 
 Kreativitet   -.13  .37** -.20 
 Hjälpa andra   -.12  .13 -.18 

Kärlek   -.04  .32** -.10 
Vänner    .05 -.03 -.09 
Barn    .00  .08  .03 
Anhöriga    .05  .20 -.00 
Hem   -.05  .10 -.02 
Grannskap   -.19  .10 -.01 
Samhället   -.10  .25*  .00 
Total   -.25*  .46** -.26* 

_______________________________________________________________________
______  

Not: *p<.05, ** p<.01 
	   	   	  
Som går att utläsa ur tabell 6 så uppvisar delskalan Inadekvat själv en god konvergent 

validitet med signifikant positiva korrelationer med PANAS negativa skala, TOSCA:s skamskala 

och ESS:s samtliga skamdelskalor. Alla korrelationerna är signifikanta på .01-nivå. Delskalans 

diskriminativa validitet är också god, eftersom det inte finns några signifikanta korrelationer med 

delskalorna i Ryff´s Well-Being eller PANAS positiva skala. När det gäller QOLI:s delskala 

Självrespekt finns en negativ signifikant korrelation (p<.01) liksom med totalskalan (p<.05). 

Endast den signifikanta korrelationen med TOSCA:s skuldskala (.44, signifikant på .01-nivå) 

bryter det förväntade mönstret och resultatet kommer att behandlas i diskussionen.  

Även delskalan Hatat själv uppvisar en god konvergent validitet med signifikant posititva 

korrelationer med PANAS negativa skala, TOSCA:s skamskala samt ESS:s samtliga delskalor. 

Alla korrelationer utom en är signifikant på .01-nivå. Korrelationen med PANAS negativa skala 

är signifikant på .05-nivå. Den diskriminativa validiteten verkar också vara god. En signifikant 

negativ korrelation på .01-nivå med delskalan Self-Acceptance samt totalskalan ur Ryff´s Well-

Being liksom med delskalorna Självrespekt, Inlärning och utveckling samt totaskalan ur QOLI. 

Därutöver finns inga signifikanta korrelationer.  
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Delskalan Uppmuntrat själv uppvisar även den en god konvergent validitet med 

signifikanta korrelationer med tre av Ryff´s delskalor (Environmental Mastery p<.05, Self-

Acceptance p<.01 samt Positive Relations p<.05) samt dess totalskala (p<.05), PANAS positiva 

skala (p<.01), negativ korrelation med TOSCA:s skamskala (p<.01), starka negativa 

korrelationer med ESS:s samtliga skalor samt korrelationer med flera av QOLI:s delskalor 

inklusive totalskalan. Den diskriminativa validiteten kan ses som god eftersom det finns ett 

flertal delskalor som får anses mäta annat än just förmågan att trösta sig själv där det inte finns 

några korrelationer. Exempel på det är QOLI:s delskala om ekonomi, arbete där inga samband 

föreligger.   

 

Resultat – FSCS 

 

Deskriptiv data 

I tabellerna 9a och 9b framgår medelvärden samt standardavvikelser för varje item. 

Här blir det tydligt att en stark snedfördelning av data, beroende på att många individer svarat 

med det lägsta svarsalternativet 0, gör att standardavvikelserna i flera fall överskrider 

medelvärdets storlek. Framför allt gäller detta delskalan Självförföljelse. För delskalan 

Självförföljelse (tabell 9a) ligger medelvärdena mellan 0,47 och 1,16 med standardavvikelser 

på mellan 0,97 och 1,26. För delskalan Självkorrigering ligger medelvärdena mellan 0,87 och 

2,03 med standardavvikelser på mellan 1,06 och 1,39. Gruppen som helhet har alltså skattat 

högre på Självkorrigering vilket är ett rimligt resultat med tanke på att det är en ickeklinisk 

grupp som utgör undersökningsgruppen. Vid undersökning av delskalornas medelvärden och 

standardavvikelser vid uppdelning på kön framkom inga skillnader av betydelse.  

 

Faktorstruktur  

 Faktoranalys på de 21 itemen gjordes genom s.k. “principal-component 

analysis” (PCA), samt oblik rotation för att tillåta faktorerna att vara korrelerade (“Varimax 

with Kaiser Normalization”). Kaiser-Meyer-Olkin mätning visade att materialet var lämpat 

för en analys, KMO = 0.77 och Bartlett`s test of sphericity ²	  = 724,99, p<,001,indikerade att 

korrelationer mellan itemen var tillräckligt höga för att genomföra PCA. Denna analys gav  
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Tabell 7. Faktorstruktur i FSCS (N = 72). De högsta faktorladdningarna för varje item, samt 

andra förekommande laddningar över 0,30, redovisas.  

 
Item och innehåll     Faktorladdningar 
(ordnat efter delskalor samt i fallande ordning)  SP SC 
Självförföljelse (SP) 
9. klara av känslor av äckel mot mig själv  .92 
10. hämnas på en del av mig själv   .81 
13. förstöra en del av mig själv   .80 
4. mår bättre om jag straffar mig själv   .78 
6. skada en del av mig själv   .76 
8. straffa mig själv för mina misstag   .71 
21. komma åt de saker jag hatar inom mig själv  .60 
2. stoppa mig själv från att vara lycklig   .59 
 
Självkorrigering (SC) 
14. få mig att koncentrera mig    .82 
5. stoppa mig från att vara lat    .74 
20. påminna mig om mina ansvarsområden   .72 
15. få försäkran från andra     .66 
16. stoppa mig från att bli arrogant    .64 
19. hindra mig från att göra mindre misstag   .60 
17. förhindra framtida pinsamheter    .59 
11. stoppa mig från att bli allt för självsäker   .52 
3. visa att jag bry mig om mina misstag    .48 
18. påminna mig om mina tidigare misslyckanden  .33 .47 
1. se till att jag håller uppe mina normer    .41 
7. hålla mig själv i schack    .42 .38 
12. stoppa mig från att vara arg på andra 
 
 Cronbachs alfa   .89 .84 
 Procent av förklarad varians  23,6 21,8 
 

6 faktorer med egenvärden över 1,0 med en samlad förklarad varians om 70,1%. En analys av 

scree plot visade dock att en lösning med två faktorer kunde vara rimlig. Därför gjordes en 

andra faktoranalys, där antalet faktorer specificerades till två. Denna analys gav en 

tvåfaktorlösning med en sammanlagd förklarad varians på 45,4 %. Detta motsvarar i hög grad 

de två delskalorna Självförföljelse (Self-Persecution) samt Självkorrigering (Self-Correction) 

från originalets analys. Se vidare i Tabell 7, där laddningar över .30 visas för varje item. 

 Gällande delskalan Självkorrigering är det dock tre item vars laddningar är 

problematiska; item 7 och 18 som laddar på bägge delskalor, samt item 12 vars laddning är 

under .30. Item 7 (”Jag blir kritisk och arg på mig själv för att hålla mig själv i schack”) 

laddar högre (.42) på ”fel” delskala (Självförföljelse) jämfört med på delskalan 
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Självkorrigering (.38). Vidare laddar item 18 (”Jag blir kritisk och arg på mig själv för att 

påminna mig om mina tidigare misslyckanden”) med .33 på delskalan Självförföljelse samt 

med .47 på delskalan Självkorrigering där den hör hemma. Se vidare under Diskussion för 

resonemang om hur detta kan uppfattas.  

 

Reliablitet  

 Testets interna konsistens har mätts med Cronbachs alfa och redovisas för bägge 

delskalor i tabell 8. Som jämförelse redovisas även mått på intern konsistens från det engelska 

originalet. 

 

Tabell 8. Intern konsistens mätt med Chronbachs Alfa mellan delskalorna Självkorrigering 

och Självförföljelse. N=72. Jämförelse med intern konsistens för det engelska formuläret 

(Gilbert et al, 2004).  

 
Delskala   svenskt formulär engelskt formulär 
 

Självkorrigering  .84  .92 

Självförföljelse  .89  .92 

 

 I tabell 9a redovisas medelvärde, standardavvikelse, korrigerad item-total 

korrelation och Cronbachs alfa om item utesluts för delskalan Självförföljelse (SP). 

Cronbachs alfa anger här vad alfa för de övriga frågorna skulle bli om item exkluderas. Ett 

item är problematiskt om den höjer Cronbach alfa vid exkludering (Field, 2009). Som framgår 

av tabell 9a så ligger Cronbach alfa om item exkluderas under .90 på alla itemen, vilket är bra. 

Korrigerad item-total korrelation är också viktigt att mäta eftersom korrelation under .30 

indikerar att itemet inte riktigt mäter vad de övriga itemen i delskalan gör (Field, 2009).  Alla 

värden ligger över .30, vilket ytterligare tyder på att delskalan har en hög intern konsistens.  
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Tabell 9a. Självförföljelse - medelvärde, standardavvikelse, korrigerad item-total korrelation 

och Cronbachs alfa om item utesluts. N = 72. 
 
      korrigerad  Chronbachs 
   M SD  item-total Alfa om  
Item     korrelation     utesluts 
 
2. stoppa mig själv från att vara lycklig   0,65 1,04 .49    .89 

4. mår bättre om jag straffar mig själv   0,68 1,10 .64 .87 

6. skada en del av mig själv   0,47 1,05 .71 .86 

8.   straffa mig själv för mina misstag   1,16 1,26 .63 .88 

9. klara av känslor av äckel    0,54 1,10 .73 .86 

10. hämnas på en del av mig själv   0,58  0,97 .77 .86 

13. förstöra en del av mig själv   0,51  0,99 .73 .86 

21. komma åt det jag hatar hos mig själv   0,78 1,13 .58 .88 

	  

Vad gäller delskalan Självkorrigering (Self-Correction) så visar tabell 9b på motsvarande sätt 

mått på korrigerad item-total korrelation och Cronbacs alfa om item utesluts. Cronbacs alfa 

för delskalan är .84 och tabellen visar att Cronbacs alfa om item utesluts för item 12 

överstiger en aning det aktuella alfavärdet. Item 12 har dessutom korrigerad item-total 

korrelation som understiger .30 (.19). Därtill har item 12 faktorladdning under .30 såsom 

redovisats ovan. Det innebär att item 12 måste anses som problematiskt.  

Tabell 9b. Självkorrigering - medelvärde, standardavvikelse, korrigerad item-total 

korrelation och Cronbachs alfa om item utesluts. N =72. 

 
      korrigerad  Chronbachs 
   M SD  item-total Alfa om  
Item     korrelation     utesluts 
 

1.   upprätthålla mina normer 1,61 1,16 .35 .84 

3.   bry mig om mina misstag 2,03 1,16 .48 .83 

5.   stoppa mig från att vara lat 2,00 1,35 .63 .82 

7.   hålla mig själv i schack 1,59 1,31 .40 .83 

11. stoppa mig från att bli för självsäker  0,87 1,06 .40 .83 

12. stoppa mig från att vara arg på andra 1,20 1,21 .19 .85 
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14. få mig att koncentrera mig 1,66 1,33 .69 .81 

15. få försäkran från andra  1,20 1,15 .55 .82 

16. stoppa mig från att bli arrogant  0,92 1,09 .48 .83 

17. förhindra framtida pinsamheter 1,82 1,39 .53 .82 

18. påminna mig tidigare misslyckanden 1,37 1,15 .45 .83 

19. hindra mig från att göra små misstag 1,82 1,35 .58 .82 

20. påminna mig om mitt ansvar 1,79 1,25 .60 .82 

 

 

 Testets test-retest reliabilitet har mätts med Pearsons korrelationskoefficient och 

redovisas för bägge delskalor i tabellen nedanför. Värdena kan sägas vara något låga men 

sammantaget ändå acceptabla då de är över .60 i enlighet med praxis. 

 

Tabell 10. Test-retest reliabilitet mellan Självkorrigering och Självförföljelse. (N=74). 

 
Delskala   svenskt formulär 
 

Självkorrigering  .68   

Självförföljelse  .73   

 

 

Korrelationer - FSCS 

 För att utforska hur de två måtten på självkritikens upplevda funktioner relaterar 

till varandra, samt hur dessa mått relaterar till de andra mått som använts i studien, har 

korrelationer mellan samtliga mått genomförts med hjälp av Pearsons produkt-moment 

korrelation. Tabell 11 visar en översikt över samtliga korrelationer. 
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Tabell 11. Korrelation (Pearsons r) mellan delskalorna i FSCS (Självförföljelse = SP, 

Självkorrigering = SC) och andra mått. N=72.                   
 

Instrument     Delskala                         SP SC       
Ryff Environmental Mastery  -.34** -.07 

Self-Acceptance  -.48** -.10 
Positive relations  -.13 -.01 
Purpose in life  -.10  .12 
Personal Growth   .01 -.12 
Autonomy   -.12 -.20 
Total   -.30** -.05 

 
PANAS Positiv    -.11 -.09 
 Negativ     .32**  .20 
 
TOSCA Skam     .36**     .28* 
 Skuld     .27*  .39** 
 
ESS Personbunden skam    .41**  .17 
 Beteendemässig skam    .33**  .24* 
 Kroppsskam     .38**  .14  
 Total     .40**   .21 
 
QOLI Hälsa   -.18  .03 
 Självrespekt   -.30* -.16 
 Mål och värderingar  -.26* -.02 
 Ekonomi    .10  .09 
 Arbete   -.12  .09 
 Fritid   -.12 -.04 
 Inlärning och utveckling  -.16 -.11 
 Kreativitet   -.07  .04 
 Hjälpa andra   -.11  .00 

Kärlek   -.14 -.09 
Vänner    -.02  .13 
Barn    -.13 -.13 
Anhöriga    -.18 -.00 
Hem    .10 -.02 
Grannskapet    .23* -.00 
Samhället   -.05 -.17 
Total   -.16 -.03 
* p<.05, ** p<.01     

 

 Korrelationerna mellan FSCS delskala Självförföljelse och de 6 delskalorna 

samt totalt resultat (helskala) i Ryff´s scales of psychological well-being sträcker sig från 
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signifikant negativa till icke signifikanta (negativa resp positiv). Ryff´s skala mäter positiva 

aspekter av psykiskt välbefinnande vilket inte förväntas korrelera med delskalan 

Självförföljelse, dvs med upplevelsen av funktionen med självkritik som att vilja skada, 

hämnas på eller bli av med delar av sig själv. Gällande delskalan Självkorrigering i FSCS 

korrelerar de 6 delskalorna samt totalt resultat i Ryff på en icke-signifikant negativ respektive 

positiv nivå. Sammantaget uppfattas föreliggande korrelationer mellan Ryff´s och FSCS 

indikera en god diskriminativ validitet.  

 Korrelationerna mellan FSCS delskala Självförföljelse och PANAS negativa 

delskala är signifikant och positiv (.32, p<.01), vilket indikerar god konvergent validitet då 

negativa sinnesstämningar kan förväntas vara relaterade till självkritik i syfte att hämnas på 

eller skada självet. Korrelationen till PANAS positiva delskala är negativ om än ej signifikant 

vilket visar på diskriminativ validitet. Delskalan Självkorrigering korrelerar ej på en 

signifikant nivå med varken PANAS positiva eller negativa delskala vilket indikerar 

diskriminativ validitet. TOSCAs delskala för skam korrelerar signifikant positivt både med 

Självförföljelse (.36, p<.01) och Självkorrigering (.28, p<.05). Den jämförelsevis starkare 

korrelationen med Självförföljelse framstår rimlig mot bakgrund av hur delskalorna beskrivits 

skilja sig (Gilbert, 2004). Sammantaget indikerar korrelationerna god konvergent validitet. 

Gällande relationen till TOSCAs delskala för skuld korrelerar också både Självförföljelse och 

Självkorrigering signifikant positivt. Här blir det f.a. intressant att det gällande 

Självkorrigering föreligger en starkare korrelation (.39, p<.01) jämfört med skamskalan (se 

ovan), vilket diskuteras nedan. ESS skamskalas samtliga 4 delmått (personbunden, 

beteendemässig och kroppslig skam, samt total skam) korrelerar signifikant positivt (p<.01) 

med FSCS Självförföljelse. Sålunda framträder här god konvergent validitet. Gällande 

Självkorrigering är det dock endast beteendemässig skam i ESS-skalan som korrelerar 

signifikant positivt (p<.05), medan övriga delmått visar på svaga korrelationer. QOLI mäter 

graden av upplevd livskvalitet inom 16 olika livsområden, detta genom mått på hur viktigt 

varje område är för ens välbefinnande samt hur nöjd man är inom området. Som förväntat 

förekommer för bägge delskalor i FSCS övervägande svaga till signifikant negativa 

korrelationer vilket indikerar diskriminativ validitet. Dock förekommer oväntat en signifikant 

positiv korrelation mellan Självförföljelse och delskalan Grannskapet i QOLI, vilket 

diskuteras nedan.  
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Diskussion 

Syfte 

Syftet med denna uppsats har varit att översätta och psykometriskt utvärdera de två 

självskattningsformulären FSCRS och FSCS.  

 

Metod 

Det föreligger vissa svagheter när det gäller urvalet i föreliggande studie. För det 

första är antalet deltagare för lågt för att man på ett säkert sätt ska kunna dra slutsatser när det 

gäller faktorstrukturen av de båda översatta formulären. Praxis är att deltagarantalet är fem 

gånger fler än antalet item. Det innebär att det vore önskvärt med minst 110 deltagare. För det 

andra finns även en skevhet i urvalet vad gäller kön på så sätt att antalet kvinnliga studenter är 

fem gånger fler än de manliga. Det kan delvis förklaras med att de utbildningar vi besökte 

hade övervägande kvinnliga studenter. Det vore dock önskvärt med en jämnare 

könsfördelning i en eventuell efterföljande studie. Den tredje eventuella svagheten när det 

gäller urvalet är att deltagarna kommer från potentiellt olika populationer – 

universitetsstudenter och komvux-studenter. I en eventuell efterföljande studie behöver man 

ta hänsyn till ovanstående.  

 

FSCRS 

Vid en faktoranalys är det viktigt att undersökningsgruppen har tillräckligt många 

deltagare i relation till antalet item för att resultatet ska vara tillförlitligt (se diskussion om 

urval). Eftersom denna studie inte uppfyller detta krav är det viktigt att man tolkar resultaten 

av faktoranalysen försiktigt. Med denna reservation uppfattas ändå analysen visa att FSCRS 

svenska version i tillfredsställande grad motsvarar det engelska originalet med dess tre-

faktorsstruktur (se Gilbert et al, 2004).  

Det finns dock tre item som laddar högre på en annan delskala än den egna, och som 

därför få ses som potentiellt problematiska och som kräver en mer utförlig genomgång och 

diskussion.  

Item 4, ”När saker går fel för mig har jag svårt att kontrollera min ilska och frustration 

mot mig själv”, tillhör delskalan Inadekvat själv (.31), men har en högre laddning i delskalan 

Hatat själv (.52). Cronbachs alfa höjs något om detta item exkluderas (från .87 till .88). 

Dessutom har den en godkänd, men förhållandevis lågt korrigerad item-total korrelation på 

.36. Om man jämför med den engelska versionens ”I find it difficult to control my anger and 

frustration with myself” så laddade itemet även här i båda delskalorna, men med en högre 
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laddning i delskalan Inadequate self (.51) än i Hated self (.33), och är därmed det item i 

formuläret som laddar högst även i en annan än den egna delskalan. Detta tyder på att det är 

ett item som inte renodlat knyter sig till endast en delskala ens i originalversionen. Dock bör 

anledningen till att betydelseförskjutningen blivit så stor sökas i antingen översättningen eller 

i en kulturell kontextskillnad mellan i det här fallet Sverige och Storbritannien.  

Översättningen till svenska har inte inneburit några svårigheter när det gäller detta 

item. Det var ett av de påståenden som återöversattes ordagrant direkt. Vår hypotes blir då att 

fenomenet att förlora kontrollen över ilska riktad mot sig själv upplevs i ett svenskt 

sammanhang vara mer allvarligt och kanske tolkas mer fysiskt än i Storbritannien, och att det 

därigenom förståelsemässigt knyts närmare ett självbestraffande och kanske till och med 

självskadande beteende som ligger närmare en självbild som bättre beskrivs av delskalan 

Hatat själv än Inadekvat själv. Möjligen upplevs ordet kontrollera som ett hårdare ord på 

svenska än engelskans motsvarighet ”control” och det skulle vara intressant att se ifall 

påståendet omformulerades till ”har jag svårt att styra min ilska och frustration mot mig själv” 

skulle ge den betydelseförskjutning som skulle göra att påståendet laddar högre i delskalan 

Inadekvat själv i den svenska versionen. Men utifrån att formuläret utprovats i en något för 

liten grupp och att detta item laddar förhållandevis högt i två delskalor även i det engelska 

originalet borde det kunna stå kvar oförändrat vid en eventuell justering av översättningen.  

Item 15, ” När saker går fel för mig kallar jag mig själv för negativa saker” laddar 

något högre i delskalan Inadekvat själv (.56) än i delskalan Hatat själv (.54), där det hör 

hemma i originalversionen. Även i den engelska versionen ”I call myself names” laddar 

påståendet relativt högt i delskalan Inadequate self (.29) men betydligt högre i delskalan 

Hated self (.60). Itemet faller dock inte ut negativt på något annat psykometriskt mått, utan 

uppvisar en god korrigerad item-total korrelation och Cronbachs alfa stiger inte heller om 

itemet exkluderas. Detta är dock det item som varit svårast att översätta i formuläret utifrån att 

det utgörs av ett idiomatiskt uttryck vars betydelse ligger bortom den ordagranna 

översättningen. Vår hypotes är att den svenska översättningens försök att ligga nära 

originalformuleringens ordalydelse snarare än dess faktiska betydelse har gjort itemet 

svårförståligt. Påståendet har tappat sin affektiva laddning betydelse av självhån. Ett förslag är 

att itemet omformuleras till ”När saker går fel hånar jag mig själv” som ligger 

betydelsemässigt nära originalpåståendet.  

Item 22, ”När saker går fel för mig tycker jag inte om att vara jag” laddar även det 

högre i delskalan Inadekvat själv (.54) än i delskalan Hatat själv (.40) där det hör hemma 

enligt grundversionen. I den engelska versionen ” I do not like being me” laddar detta item 
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lägst av alla inom delskalan Hated self (.43), men ännu lägre i delskalan Inadequate self (.18).  

Påståendet har ett godkänt korrigerat item-total korrelation och Cronbachs alfa stiger inte om 

itemet exkluderas. Även detta påstående var lätt att översätta. Vår hypotes är att påståendet på 

svenska närmar sig ett bland unga människor rudimentärt fast uttryck där ”att inte tycka om 

att vara jag” gränsar till uttrycket ”det är inte lätt att vara jag” och därmed mer hör ihop med 

en känsla av att vara otillräcklig i en viss situation än med en mer starkt affektiv känsla av 

självförakt. Om man istället formulerar om påståendet ”vill jag inte vara mig själv” skulle det 

förmodligen ladda i rätt delskala. Frågan är dock om det låter sig göras utan att man anses gå 

alltför långt utanför originalformuläret. Utifrån att studien inte har ett helt tillfredsställande 

antal deltagare är det dock vanskligt att göra en så pass stor förändring, och vårt förslag blir 

att ha kvar formuleringen som den är.  

Sammantaget visar de korrelationer som beräknats med studiens övriga instrument på 

god validitet för FSCRS, både diskriminativt och konvergent. Det innebär att FSCRS svenska 

version är ett instrument som på ett tillfredsställande sätt mäter det som det utgör sig för att 

mäta. Delskalan Uppmuntrat själv är den skala som har flest signifikanta korrelationer med 

andra instrument. Delskalan mäter en kvalitativt annorlunda förmåga än de andra två 

delskalorna som i detta sammanhang kan ses som själva motsatsen till de andra två 

delskalornas former av självkritik. Detta syns – självklart – i resultaten där delskalan uppvisar 

signifikant positiva korrelationer med de instrument som mäter positiva aspekter – välmående 

(Ryff), upplevd livskvalitet (QoLI) samt positiv affekt (PANAS) – och signifikant negativa 

korrelationer med de instrument som mäter negativa aspekter – i detta fall skam (TOSCA 

samt ESS). Högst signikanta korrelationer uppvisar delskalan med Ryffs delskala Self-

acceptance, PANAS positiva lista, QoLI:s delskalor Självrespekt, Mål och värderingar, 

Inlärning och utveckling, Kreativitet, Kärlek samt QoLI:s totalskala. Flera av dessa delskalor 

handlar just om synen på självet och om man kan acceptera sig själv med de fel och brister 

man har samt om man kan känna stolthet för den man är.  

Utifrån Gilberts et al (2004) tankar om att man kan finna två former av självkritik där 

den ena utgår från en känsla av att vara inadekvat och otillräcklig och den andra utifrån en 

mer destruktiv känsla av själväckel är det särskilt intressant att se på vilket sätt 

korrelationerna med de övriga instrumenten skiljer sig åt när det gäller delskalorna Inadekvat 

själv och Hatat själv. När det gäller området välmående (Ryff) visar det sig att delskalan 

Inadekvat själv inte korrelerar signifikant med någon av Ryffs delskalor, medan delskalan 

Hatat själv har starka signifikanta negativa korrelationer med delskalorna Self-acceptance och 

totalskalan. Det stärker Gilberts et al (2004) tankar om att det är möjligt att vara självkritisk 
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men samtidigt tycka om sig själv på ett mer övergripande sätt och på det stora hela vara nöjd 

med aspekter i sitt liv. 

När det gäller den konvergenta validiteten korrelerar de båda delskalorna signifikant 

positivt med PANAS negativa affektskala samt samtliga mått på skam (TOSCA samt ESS). 

Delskalan Inadekvat själv uppvisar också en signifikant positiv korrelation med TOSCA:s 

skuldskala, som inte motsvaras av en korrelation med delskalan Hatat själv. Denna korrelation 

är intressant och kan ses mot bakgrund av Gilberts resonemang om att skuld är kopplat till en 

en mer adaptiv form av självkritik som baserar sig på något vi faktiskt har gjort – till skillnad 

mot skammen som mer handlar om hela vår person.  

Efter att ha redovisat skillnaderna och likheterna i signifikanta korrelationer mellan 

delskalorna Inadekvat själv och Hatat själv inställer sig frågan om delskalorna verkligen 

skiljer ut sig tillräckligt mycket i den svenska versionen. Det som skiljer de båda delskalorna 

är enbart att delskalan Hatat själv har två signifikanta negativa korrelationer med Ryff, där 

inga signifikanta korrelationer finns för Inadekvat själv, en negativ korrelation i QoLI:s 

delskala Inlärning och Kreativitet som inte motsvaras hos Inadekvat själv, samt den positiva 

korrelation mellan TOSCA:s skuldskala och Inadekvat själv, som tidigare diskuteras. Det 

faktum – som tidigare diskuterats - att tre item ur de två delskalorna laddar högre i den 

delskala de inte ursprungligen hör till, bidrar förmodligen till detta. Att delskalan Hatat själv 

endast innehåller fem item, varav två ansetts vara potentiellt problematiska, ger delskalan en 

viss instabilitet. Detta sammantaget talar för att en justering av översättningen behöver göras 

enligt ovan och därefter en ny psykometrisk utvärdering.  

 

 

FSCS 

 Vid en faktoranalys är det viktigt att undersökningsgruppen har tillräckligt 

många deltagare i relation till antalet item för att resultatet skall vara tillförlitligt (se 

diskussion ovan). Sålunda bör en försiktighet beaktas i tolkningen av faktoranalysen. Med 

detta sagt uppfattas ändå faktoranalysen visa att FSCS svenska version i tillfredsställande grad 

motsvarar det engelska originalet med dess tvåfaktorsstruktur (se Gilbert et al, 2004). 

Gällande delskalan Självförföljelse är laddningarna i hög grad jämförbara, och delskalans åtta 

item ordnar sig även i stort sett jämförbart i fallande grad avseende laddning. Gällande 

delskalan Självkorrigerings tretton item är studiens laddningar till stor del i god 

överensstämmelse med det engelska originalets, och så också i den fallande ordningen, men 

dock inte i lika hög utsträckning som för delskalan Självförföljelse. Här finns framförallt tre 
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item som är problematiska och påkallar en diskussion. Item 12, ”Jag blir kritisk och arg på 

mig själv för att stoppa mig från att vara arg på andra”, laddar inte (dvs ej över .30) på någon 

av delskalorna. Vidare höjs Cronbach alfa om item 12 exkluderas, och det har en korrigerad 

item-total korrelation under .30.  Flera psykometriska indikatorer pekar sålunda på att item 12 

inte fungerar i den svenska översättningen. Här bör man först beakta att detta item var det av 

de tretton i delskalan Självkorrigering som laddade lägst i faktoranalysen av det engelska 

originalet (.51), och då även laddade svagt på delskalan Självförföljelse (.15). Översättningen 

till svenska har inte inneburit några svårigheter utan kunnat göras ”rakt av”, men frågan bör 

ändå ställas vad i översättningen, eller i den svenska kontexten, som kan göra att detta item 

inte fungerar. En diskussion har förekommit under översättningsarbetet kring en möjlig 

skillnad i benämningen ”being angry with others” (= originalet) och ”being angry at others” 

(= tillbakaöversättning), där det första möjligen kan uppfattas innebär en ilska som ageras ut 

mot den andre medan det senare har kvaliteten av att man är arg på den andre i sina tankar 

och känslor. I så fall skulle en mer betydelsemässigt korrekt svensk översättning kunna vara 

”Jag blir kritisk och arg på mig själv för att stoppa mig från att uttrycka min ilska mot andra”. 

En annan hypotes är att det kan finnas en kulturell skillnad i synen på att stoppa sig från ”att 

vara arg på andra”. Kanske kan ilska mot andra i Sverige i högre grad än i England uppfattas 

vara något som är begripligt och acceptabelt, och därmed inte heller något som nödvändigtvis 

skall stoppas? Då detta item så tydligt inte fungerar i den svenska översättningen föreslås att 

det ändras enligt ovan.  

 Item 18, ”Jag blir kritisk och arg på mig själv för att påminna mig om mina 

tidigare misslyckanden”, laddar även på ”fel” delskala (.33 på Självförföljelse) om än inte lika 

starkt som på Självkorrigering (.47) där det uppfattas höra hemma. Detta är dock relativt likt 

faktoranalysen för det engelska originalet där detta items laddning på Självkorrigering är .56, 

och laddningen på Självförföljelse är .37. Sammanfattningsvis är inte detta item helt renodlat 

vilket visar sig i faktoranalysen både hos Gilbert et al (2004) och i föreliggande studie, och 

ingen ändring bedöms vara påkallad.  

 Slutligen finner vi att item 7, ”Jag blir kritisk och arg på mig själv för att hålla 

mig själv i schack”, laddar högre (.42) på ”fel” delskala (Självförföljelse) jämfört med på 

delskalan Självkorrigering (.38). I faktoranalysen för det engelska originalet laddar det endast 

på delskalan Självkorrigering (.77). En möjlighet är att översättningen inte blivit bra när den 

gjorts enligt praxis för att uppnå exakt överensstämmelse vid återöversättning. Kanske kan 

man i stället använda det svenska begreppet ”hålla koll” för att mer närma sig betydelsen av 

det engelska originalets uttryck ”to keep myself in check”. Den svenska översättningen ”för 
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att hålla mig själv i schack” kan framstå vara mer kraftfullt självkontrollerande än vad som 

avsetts med det engelska originalet, vilket skulle kunna förklara att det laddar mer på 

Självförföljelse än på Självkorrigering. Sålunda föreslås att item 7 ändras till ”Jag blir kritisk 

och arg på mig själv för att hålla koll på mig själv”.  

 Sammantaget visar som redovisats de korrelationer som beräknats med studiens 

övriga instrument på god validitet för FSCS, både diskriminativt och konvergent. Vi kan 

således sluta oss till att FSCS är att uppfatta som ett mätinstrument som på ett 

tillfredsställande sätt mäter vad det avser att mäta. Man kan dock konstatera att det är fler 

signifikanta korrelationer, såväl positiva som negativa, mellan delskalan Självförföljelse och 

övriga instrument än för delskalan Självkorrigering. Vidare att det endast är för 

Självförföljelse som signifikanta negativa korrelationer förekommer. Både den konvergenta 

och den diskriminativa validiteten är således starkare för delskalan Självförföljelse jämfört 

med delskalan Självkorrigering. Detta kan dock ses som belägg för Gilbert och medarbetares 

differentiering mellan de olika formerna av självkritik vilket därför är värt att diskuteras 

noggrannare. Exempel på den diskriminativa validiteten här är korrelationerna mellan FSCS 

och Ryff respektive QOLI som mäter positiva aspekter – välmående (well-beeing – ”hur du 

upplever dig själv och ditt liv”) respektive upplevd livskvalitet inom olika områden. Här finns 

flera signifikanta negativa korrelationer med delskalan Självförföljelse men inte motsvarande 

för Självkorrigering. Detta kan förstås utifrån Gilberts och medarbetares (2004) teoretiska 

tänkande om de två olika funktionerna av självkritik, dvs de olika syften man kan ha med att 

kritisera sig själv, vilka fick belägg i deras studie då åtskilda faktorer framkom vid 

faktoranalys. Här betonas att man kan vara självkritisk och samtidigt övergripande tycka om 

sig själv, och sannolikt även tycka att man är värd att satsa på för att förbättra sig. Att man 

ibland kan vara tuff i sin kritik mot sig själv utifrån en tanke om att vilja lära av sina misstag, 

men utan att hata sig själv eller känna starka negativa affekter som avsky mot sig själv. 

Medan delskalan Självkorrigering uppfattas fånga in denna funktion av självkritik uppfattas 

delskalan Självförföljelse mäta en kraftigare självkritik som vi sålunda kan förvänta oss står i 

starkare motsats till psykiskt välmående och upplevs livskvalitet. En relaterad skillnad mellan 

FSCS delskalor framträder också i korrelationerna med PANAS Negativa skala där en 

signifikant positiv korrelation föreligger med Självförföljelse (.36, p<.01), medan 

motsvarande korrelation med Självkritik är svag (0.20, ej sign.). Sett i ljuset av Whelton & 

Greenbergs (2005) betoning på närvaron av negativ affekt (förakt, avsky) vid självkritik som 

en avgörande faktor för att den skall bidra till uppkomsten av depression, beläggs därmed 

Gilberts (se tex 2010) syn på Självförföljande självkritik som särskilt patogent. Att Ryff´s 
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delskala Self-Acceptance har den starkaste negativa korrelationen med Självförföljelse (-.48, 

p<.01) framstår således också relevant utifrån Ryff,s beskrivningen av individer med hög 

poäng på Self-Acceptance som att de ”erkänner och accepterar multipla aspekter av självet 

inklusive goda och dåliga kvaliteter” (Ryff, 1989, s 45). I likhet med detta finns en signifikant 

negativ korrelation med delskalan självrespekt i QOLI (-.30, p<.05).  

 Den konvergenta validiteten visar sig tydligt i relation till Toscas skam- och 

skuldskalor samt ESS skamskalor. Men dessa resultat visar återigen på skillnader mellan 

FSCS delskalor genom starkare och fler signifikant positiva korrelationer för delskalan 

Självförföljelse, samt att Självkorrigering även visar på viss diskriminativ validitet i 

förhållande till tre av ESS fyra delmått på skam. Övergripande kan detta åter förstås utifrån 

ovanstående resonemang om skillnaden mellan FSCS delskalor i förhållande till Ryff och 

QOLI, vilket här innebär att Självförföljelse som en jämförelsevis mer kraftfull självkritik 

präglad av negativ affekt mot den egna personen begripligen korrelerar starkare med skam.  

Här blir det dock intressant att försöka förstå skillnaden mellan ESS respektive TOSCAS 

operationalisering av skam för att begripliggöra de skiftande korrelationerna med 

Självkorrigering. Den enda signifikant positiva korrelationen mellan Självkorrigering och 

ESS är med Beteendemässig skam, medan Personbunden, Kroppslig samt Total skam visar på 

viss diskriminativ validitet i svaga korrelationer. Beteendemässig skam kan här uppfattas som 

en mildare form av skam jämfört med Personbunden och Kroppslig skam, just utifrån 

åtskillnaden mellan en själv som person och ens beteende. Detta kan jämföras med att 

Beteendemässig skam korrelerar svagast (om än signifikant positivt) av de fyra delskalorna 

med Självförföljelse. Beteendemässig skam framstår sålunda även kunna kopplas tydligt till 

självkorrigerande självkritik med dess fokus på att förbättra ens beteende utifrån ett 

misslyckande, men i en kontext av att i övrigt vara positiv till sig själv. Den positiva 

korrelationen mellan Självkorrigering och TOSCAs skamskala skulle här i likhet med 

ovanstående kunna förstås utifrån att TOSCAs består av 15 hypotetiska scenarier där man 

skall föreställa sig att man betett sig på ett specifikt sätt. De specificerade skamreaktioner man 

skall skatta hur sannolikt man själv skulle reagera med i dessa situationer kan till stor del ses 

som personbundna och globala, men samtidigt förblir skattningarna tydligt knutna, och 

därmed begränsade, till just ett specifikt beteende. 

 Vid jämförelsen med TOSCA är det även intressant att Gilberts (2010) tänkande 

kring skillnaden mellan skam och skuld i relation till självkritik tycks få visst belägg. Medan 

TOSCAs delskala Skam korrelerar signifikant positivt med Självförföljelse på en starkare 

nivå (.36, p<.01) jämfört med Självkorrigering (.28, p<.05), så råder det omvända förhållandet 
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i att TOSCAS delskala Skuld korrelerar signifikant positivt på en starkare nivå med 

Självkorrigering (.39, p<.01) jämfört med Självförföljelse (.27, p<.05). Gilbert (2010) kopplar 

skuld till en mer adaptiv form av självkritik med syftet att utvecklas och försöka reparera den 

skada som ens misstag har inneburit. Dessa fynd kan också relateras till refererade fynd om 

att skam är starkare kopplat till depression jämfört med skuld (Kim, Thibodeau & Jorgensen, 

2011). Här tycks vi således sammantaget kunna relatera skamkänslor och kraftig självkritik 

präglad av självhat och starka negativa affekter till en ökad risk för depression, medan 

skuldkänslor tillsammans med en självkritik i syfte att lära sig av sina misstag inte tycks 

utgöra samma risk.   

 En signifikant positiv korrelation föreligger oväntat mellan FSCS delskala 

Självförföljelse och delskalan Grannskapet i QOLI. Samtliga övriga 15 livsområdens 

delskalor i QOLI visar (som förväntat) på diskriminativ validitet utifrån svaga (positiva och 

negativa) till signifikant negativa korrelationer. Att skatta högt på delskalan Grannskapet kan 

innebär två saker; att grannskapet är viktigt för ens välbefinnande och att man är nöjd med 

grannskapet. Detta i sig kan innebära att man tycker det ser trevligt ut i området där man bor, 

att där inte begås mycket brott (såvida inte kriminalitet är något man föredrar) samt att man 

tycker om människorna i området. En hypotes för att förklara det oväntade positiva 

sambandet måste alltså försöka begripliggöra ett samband mellan att som ovan beskrivits vara 

positiv till sin närmiljö och samtidigt vid personliga motgångar vara starkt självkritisk på ett 

hatiskt och självfördömande sätt. Om korrelationerna på samtliga delskalor i QOLI i 

förhållande till Självförföljelse ordnas i fallande ordning från mest positiv till mest negativ 

avseende korrelationsmåtten, finner man att den ”övre” halvans åtta delskalor inleds med den 

signifikant positiva korrelationen med Grannskapet följt av bla delskalorna Vänner (-.02) och 

Samhälle (-.05). Dessa tre delskalor relaterar alla till den sociala kontext man befinner sig i 

fast på olika distanser från den egna personen. Bland den ”undre” halvans delskalor återfinns 

ytterligare tre delskalor som relaterar till den sociala kontexten; Barn (-.13), Kärlek (-.14) 

samt Anhöriga (-.18), men vilka sålunda är negativt korrelerade med Självförföljelse. En 

hypotes skulle kunna vara att starkt självkritiska personer även kan vara kraftigt benägna att 

jämföra sig negativt med andra personer i den sociala kontext de befinner sig i, men att 

benägenheten att jämföra sig kan skifta beroende på hur nära de aktuella andra befinner sig. 

Ur detta perspektiv blir det intressant att just Grannskapet visar på starkast samband av de 5 

olika sociala delskalorna. Med undantag för Samhälle, som ju är riktat mot en mer 

övergripande och mindre personlig social aspekt, så är Grannskapet den sociala grupp som 

kan uppfattas befinna sig längst bort medan Vänner, Barn, Kärlek och Anhöriga alla ligger 
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närmare individen och här visar på en negativ korrelation. Och den egna personen, genom 

delskalan Självrespekt, ligger på den lägsta och signifikant negativa korrelationsnivån. 

Kanske utgör grannskapet en nivå av den sociala kontexten som lättast låter sig idealiseras vid 

en jämförelse mellan andra och sig själv präglad av kraftfull självkritik? Att en starkt negativ 

syn på sig själv tillsammans med emotioner som skam, förakt och avsky kan ha en koppling 

till en samtidigt förhöjt positiv föreställning om de människor som finns i närheten men med 

vilka man inte har en närmare relation (som med anhöriga, barn, partner och vänner), något 

som möjliggör att hos dem, på ”ytliga” grunder, uppfatta positiva egenskaper som är 

motsatsen till vad man upplever hos sig själv? Den signifikanta korrelationen mellan 

Grannskapet och Självförföljelse skulle kanske också kunna bero på denna beskrivna tendens 

hos ett mindre antal individer i testpopulationen, den subpopulation som ligger högst på 

Självförföljelse?  

 

Sammanfattande diskussion 

 

Trots att studiens möjlighet till att dra slutsatser till viss del begränsats av att 

urvalsgruppen är något för liten (N=74) så bedöms att erhållna mått på validitet respektive 

reliabilitet är tillfredsställande. I huvuddrag anses därmed studiens syfte att översätta, anpassa 

och statistiskt utvärdera FSCRS och FSCS både vara uppnått och ha utfallit väl. Detta sagt 

kvarstår att föreslagna justeringar av de problematiska item i den svenska översättningen som 

identifierats bör göras, och följas av en ny utprovning med en testpopulation av minst 110 

deltagare med en jämn könsfördelning.  

Vid en sådan uppföljande studie vore det av intresse att lägga ett genusperspektiv på 

studien. Gilberts et al grundstudie (2004) grundar sig helt på en kvinnlig studentpopulation. I 

föreliggande studie framkom en signifikant skillnad, där kvinnliga studenter i högre grad än 

sina manliga kurskamrater uppvisade ett Inadekvat själv. Om detta resultat skulle visa stå sig i 

en uppföljande studie med ett urval med en jämn könsfördelning skulle det kunna knytas till 

mätningar av psykisk ohälsa hos unga, som visar att flickor och unga kvinnor upplever mer 

stress och psykisk ohälsa än pojkar och unga män.  

Det vore också intressant att utvidga utblicken till andra former av psykopatologi där 

skam och en känsla att bli värderad av andra tros spela stor roll – t ex social fobi. Genom att 

inkludera mått på social fobi och göra en liknande utvärdering som Gilbert och hans 

medarbetare gjort gällande depression (Gilbert et al, 2004) skulle betydelsen av självkritikens 

form och funktion även vid detta kliniska tillstånd kunna beläggas.  
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 Föreliggande studie är en examensuppsats inom psykoterapeutprogrammet och 

det faller sig därför naturligt att vi avslutningsvis vill resonera om de implikationer studien 

kan ha för depressionsbehandling. FSCRS och FSCS har vad vi känner till ännu så länge 

främst använts vid forskning relaterat till självkritik, men vi uppfattar att skalorna även skulle 

kunna användas kliniskt tex inom ramen för en psykoterapeutisk behandling för att kartlägga 

och utvärdera förekomsten av självkritik hos en individ. Att terapeutiskt fokusera på 

självkritik har som refererats framställts vara av signifikant betydelse för att nå resultat med 

deprimerade patienter (Rector et al, 2000). Här skulle FSCS kunna ge värdefull information 

om vilket syfte individen uppfattar med att vara självkritisk, dvs dess funktion, vilket i sin tur 

kan ge material till utforskande av om syftet uppnås och vilka konsekvenser det får på kort 

respektive lång sikt. Information från FSCRS kring vilken form självkritiken tar sig skulle 

kunna ge värdefull information om hur självkritiken tar sig uttryck, något som patienter 

sannolikt inte alltid har reflekterat över i explicita termer då det kan handla om mer 

automatiska och invanda reaktionsmönster och strategier. Att synliggöra detta öppnar för ett 

terapeutiskt fokus på utforskande och provande av andra förhållningssätt mot den egna 

personen vid motgångar och misstag. Speciellt viktigt här blir om den mer patogena formen 

Självhat förekommer då där finns en starkt koppling till psykopatologi. I detta pekar både 

tidigare och föreliggande studier på Självhatets relation till starka negativa affekter/emotioner 

riktade mot självet, inklusive skam. Att använda formulären i terapeutiskt arbete framstår 

också vara i linje med hur Gilbert (2010) inom ramen för Compassion focused therapy 

förespråkar fokus på att öka individens förmåga till medkänsla till sig själv, att kunna stötta, 

lugna och uppmuntra sig själv vid motgångar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 1: Information om studien. 

Bilaga 2: Svensk översättning av FSCRS. 

Bilaga 3: Svensk översättning av FSCS.  
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Information	  om	  studien	  	   	   	   	   Bilaga	  1	  

Studiens	  syfte	  är	  att	  testa	  validitet	  och	  reliabilitet	  hos	  två	  test	  som	  mäter	  självkritik.	  Om	  
resultatet	  av	  studien	  är	  tillfredställande	  kommer	  testen	  att	  användas	  i	  ett	  större	  projekt	  
här	  på	  psykologiska	  institutionen	  vars	  syfte	  är	  att	  vidareutveckla	  terapimetoder	  för	  
depression.	  Vi	  som	  gör	  denna	  studie	  går	  båda	  på	  psykoterapeutprogrammet	  på	  Lunds	  
universitet.	  	  

Studien	  kommer	  att	  ske	  vid	  två	  tillfållen	  med	  en	  till	  två	  veckors	  mellanrum.	  Tiden	  per	  
tillfålle	  uppskattas	  till	  ca	  15	  minuter.	  Din	  uppgift	  blir	  att	  fylla	  i	  ett	  antal	  
självskattningsformulär.	  Det	  är	  av	  stor	  vikt	  att	  du	  kan	  delta	  vid	  båda	  tillfällena.	  
Biobiljetter	  kommer	  att	  lottas	  ut	  bland	  deltagarna.	  	  

Ditt	  deltagande	  i	  studien	  är	  frivilligt	  och	  Du	  kan	  när	  som	  helst	  avbryta	  Din	  medverkan.	  
Dina	  svar	  behandlas	  konfidentiellt.	  Du	  ska	  därför	  inte	  skriva	  ditt	  namn	  någonstans	  på	  
något	  frågeformulär.	  Det	  kommer	  att	  stå	  ett	  kodnummer	  på	  de	  frågeformulär	  Du	  
besvarar	  -‐	  detta	  behövs	  för	  att	  det	  ska	  vara	  möjligt	  att	  jämföra	  Dina	  svar	  på	  de	  första	  
frågeformulären	  med	  Dina	  svar	  på	  de	  frågeformulär	  som	  Du	  kommer	  att	  få	  besvara	  vid	  
det	  andra	  tillfället.	  	  

Inga	  enskilda	  personer	  kommer	  att	  kunna	  identifieras	  utifrån	  de	  resultat	  som	  
presenteras.	  

Jag	  har	  tagit	  del	  av	  den	  ovan	  givna	  informationen	  om	  studien	  och	  har	  förstått	  vad	  det	  
innebär	  att	  delta.	  Jag	  ger	  här	  mitt	  samtycke	  till	  att	  delta	  i	  studien	  	  

	  

Datum:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

Namn:	  	  

	  

Namnförtydligande:	  	  	  
	  

Jag	  är:	  	   	  	  	  	  	   Man	  	  	   Kvinna	  

Födelseår:	  	  

Kodnummer:	  	  

	  
	  
Ansvariga	  för	  studien	  	   	   	   Handledare	  	  

Anna	  Lekberg	  (anna@lekberg.st)	  	   	   Gardar	  Viborg	  	  
Staffan	  Wester	  (staffan.w@telia.com)	  	  	   Universitetslektor	  	  
Psykoterapeutprogrammet	  	   	   Lunds	  Universitet	  	  
Lunds	  Universitet	  	   	   	   gardar.viborg@psychology.lu.se	  	  
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THE FORMS OF SELF-CRITICIZING/ATTACKING SCALE & SELF-REASSURING 
SCALE (FSCRS) 

När saker går fel i vårt liv eller inte fungerar så som vi hoppats, och vi känner att vi kunde ha 
gjort bättre ifrån oss kan vi ibland få negativa och självkritiska tankar och känslor. Dessa kan 
ta sin form i att vi känner oss värdelösa, odugliga eller underlägsna andra. Men människor 
kan också försöka att vara stödjande gentemot sig själva. Nedan finns en rad tankar och 
känslor som människor ibland har. Läs varje påstående noga och ringa in den siffra som bäst 
beskriver hur sant varje påstående är för dig.  

Använd skalan nedan. 
 
Inte alls              Lite                  Ganska   Ganska mycket  Precis 
likt mig           likt mig                  likt mig           likt mig                       likt mig 
      0                           1                            2                                 3                               4 
 
När saker går fel för mig: 

1.    blir jag lätt besviken på mig själv .               0    1    2    3    4 

2     finns det en del av mig som nedvärderar mig själv.             0    1    2    3    4 

3.    kan jag påminna mig om positiva saker med mig själv.             0    1    2    3    4 

4     har jag svårt för att kontrollera min ilska och frustration 

       mot mig själv.                0    1    2    3    4 

5.   har jag lätt för att förlåta mig själv.                           0    1    2    3    4 

6.    finns det en del av mig som inte tycker att jag är bra nog.                      0    1    2    3    4 

7.   känner jag mig nedslagen av mina egna självkritiska tankar.                  0    1    2    3    4 

8.    tycker jag fortfarande om att vara jag.              0    1    2    3    4 

9.    har jag blivit så arg på mig själv att jag velat såra eller 

       skada mig själv.                            0    1    2    3    4 

10.  känner jag äckel gentemot mig själv.              0    1    2    3    4 

11.  kan jag ändå känna mig värd att älskas och accepteras.             0    1    2    3    4 

12.  slutar jag att bry mig om mig själv.                                   0    1    2    3    4 

13   har jag lätt för att tycka om mig själv.                0    1    2    3    4 

14.  minns jag och ältar över mina misslyckanden.                                  0    1    2    3    4 

15   kallar jag mig själv för negativa saker.               0    1    2    3    4 

16.  är jag snäll och stöttande gentemot mig själv.                          0    1    2    3    4 

17.  kan jag inte acceptera misslyckanden och bakslag 

       utan att känna mig otillräcklig.                0    1    2    3    4 

18.  tycker jag att jag förtjänar min självkritik.               0    1    2    3    4 

19.  kan jag bry mig om och ta hand om mig själv.                                       0    1    2    3    4 

20.  finns det en del av mig som vill bli av med de delar som 

       jag inte gillar hos mig själv.                0    1    2    3    4 

21.  uppmuntrar jag mig själv inför framtiden.               0    1    2    3    4 

22.  tycker jag inte om att vara jag.                0    1    2    3    4 

© Gilbert et al., 2004 
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THE FUNCTIONS OF SELF-CRITICIZING/ATTACKING SCALE (FSCS) 

Det kan finnas många anledningar till varför människor blir kritiska och arga på sig 
själva. Läs varje påstående noggrant och ringa in den siffra som bästa beskriver hur 
mycket varje påstående är sant för dig. 
 
Använd skalan nedan. 
 
  Inte alls              Lite                  Ganska   Ganska mycket  Precis 
   likt mig           likt mig                likt mig           likt mig                    likt mig 
        0                        1                          2                            3                            4 
 
 
Jag blir kritisk och arg på mig själv: 
1.    för att se till att jag håller uppe mina normer               0    1    2    3    4   
2.    för att stoppa mig själv från att vara lycklig              0    1    2    3    4   
3.    för att visa att jag bryr mig om mina misstag              0    1    2    3    4   
4.    för att jag mår bättre om jag straffar mig själv             0    1    2    3    4   
5.    för att stoppa mig från att vara lat              0    1    2    3    4   
6.    för att skada en del av mig själv               0    1    2    3    4   
7.    för att hålla mig själv i schack               0    1    2    3    4   
8.    för att straffa mig själv för mina misstag              0    1    2    3    4  
9.    för att klara av känslor av äckel mot mig själv             0    1    2    3    4   
10.  för att hämnas på en del av mig själv              0    1    2    3    4   
11.  för att stoppa mig från att bli alltför självsäker             0    1    2    3    4   
12.  för att stoppa mig från att vara arg på andra              0    1    2    3    4   
13.  för att förstöra en del av mig själv               0    1    2    3    4   
14.  för att få mig att koncentrera mig                          0    1    2    3    4   
15.  för att få försäkran från andra               0    1    2    3    4   
16.  för att stoppa mig från att bli arrogant              0    1    2    3    4   
17.  för att förhindra framtida pinsamheter              0    1    2    3    4   
18.  för att påminna mig om mina tidigare misslyckanden             0    1    2    3    4  
19.  för att hindra mig från att göra mindre misstag             0    1    2    3    4   
20.  för att påminna mig om mina ansvarsområden             0    1    2    3    4   
21.  för att komma åt de saker jag hatar inom mig själv             0    1    2    3    4   
 
Om du kan komma på några andra anledningar till varför du blir självkritisk, var snäll 
och skriv ned dem på utrymmet nedan: ………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………. 

© Gilbert et al., 2004 
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