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Abstrakt 
 

Syftet med denna studie var att studera sambandet mellan depression, ångest och dissociation. 

Studien grundar sig i både den psykoanalytiska teorin och den kognitiva teorin. Som deltagare 

valdes 90 studenter vid en högskola i södra Sverige och som materiel användes tre 

frågeformulär: ett dissociationsformulär, ett depressionsformulär och ett ångestformulär. 

Resultaten i denna studie visar på att det inte är någon skillnad i förekomsten av depression 

mellan män och kvinnor. Depression och ångest har en stark bindning till varandra. Dock kan 

inte denna studie avslöja hur begreppen depression och ångest påverkar varandra, utan 

troligen påverkas de av varandra i en dynamisk process. Om man har ångest har man även 

vissa depressiva inslag och tvärtom. Studien visar ingen bindning mellan depression och 

dissociation, men visar på ett samband mellan dissociation och både ångest och depression. 
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Introduktion 

Denna studie söker finna ett samband mellan tillstånden depression, ångest och dissociation. 

Depression kan orsakas bland annat av en genetisk benägenhet för att utveckla tillståndet, 

men också av psykologiska processer, samt inre och yttre påverkan såsom det sociala- , 

kulturmässiga- eller det akademiska livet, d.v.s. studentförhållanden. Detta arbete har en 

teoretisk utgångspunkt i psykoanalysen och kognitionsteorin. Inom psykoanalysen fokuserar 

man på hur delar av personligheten hamnar i konflikt med varandra och hur dessa 

intrapsykiska konflikter löses med hjälp av att forma kompromisser. Dessa kompromisser 

(vanligtvis omedvetna) kan leda till neurotiska symptom och karaktärsstörningar (Freud, 1940 

& 1948/1986). Denna teori förutsätter vidare att det existerar en biologisk ”kraft” (också 

kallad instinkt) som driver människan att göra vissa saker. Alla psykologiska uttryck eller 

beteenden ses som ett resultat av kompromisser mellan instinkter och förbud. De så kallade 

förbuden baseras delvis på det medvetnas uppfattning om de konsekvenser en drift kan få och 

delvis på det omedvetnas inlärda kunskap om tabu (Brenner, 1968/1997). Den ovan nämnda 

instinkten är alltid riktad mot ett objekt, som kan vara levande eller icke-levande.  

Diskussionen om objekt och instinkt kallas objektrelationsteori (Igra, 1993), och den 

menar att personligheten är organiserad som ett inre system av relaterade personlighetsdrag 

och ofta motsägelsefulla självbilder, vilka baseras på barnets tolkning av relationen till det 

primära objektet (viktig person i barndomen). Barnet internaliserar så småningom det primära 

objektets kapacitet att handskas med besvikelser och ambivalens. Störningar i denna process 

lägger grunden för personlighetsdrag som lågt självförtroende och ett strängt överjag, vilka 

gör barnet mer benäget att bli depressivt senare i livet (Igra, 1993). Här fokuserar (gällande 

depression) den moderna psykoanalysen mer på objektrelationsteorin än på teorier kring 

instinkt och drifter. I objektrelationsteorin menar man att störningar såsom förlusten av det 

primära objektet kan vara orsaken och därmed nyckeln till att kunna förstå depression. En 

känsla av saknad blandas med ilska på grund av förlusten och denna ilska eller aggression förs 

genom repression över till ett hat från överjaget riktat mot självet. Detta innebär att 

besvikelsen och ilskan över att ha blivit lämnad av det primära objektet vänds inåt mot självet 

istället för utåt mot objektet. Följaktligen bildar denna undantryckta aggression grunden för 

depression (Igra, 1993). 

Den kognitiva psykologin ställer människans informationsprocesser i centrum, där 

processer som perception (syn, hörsel, känsel, smak, lukt), minne (inlärning av nya saker), 

tanke och språk ingår. Dessa processer har sitt kognitiva innehåll gemensamt, eftersom alla 

innehåller information om någonting. Följaktligen intresserar man sig i denna teori av hur 

människors kunskaper utvecklas och konstrueras.  
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Ett annat uttryck för ”kognitivt innehåll” är ”objekt”, det vill säga att dessa processer 

omfattar information som kan tillskrivas ett objekt. Inom den kognitiva teorin diskuteras 

termen selektiv kontinuerligt, då man resonerar kring selektivt seende, hörsel m.m., och 

detsamma gäller även för de informationsprocesser som diskuterats innan. Den information en 

människa tar in (oberoende av dess natur) beror på var/vad denna individ fäster sin 

uppmärksamhet vid, vilket alltså innebär en selektion (Lundh, Montgomery & Waern, 1992). 

Gällande depression menar man att den deprimerade har negativ uppfattning om sig själv, 

omvärlden och framtiden. Personen ser sig själv som oduglig, värdelös och oönskad och har 

helt enkelt svagt självförtroende. Vidare uppfattar den deprimerade omvärlden som krävande 

och full av oöverkomliga hinder och framtiden som en tid fylld av motgångar och besvikelser 

om dess existens överhuvudtaget erkänns. Denna personlighet kallas även depressiv 

personlighet (Levitt & Lubin, 1975). 

En viktig idé i den kognitiva teorin är att människors upplevelser och erfarenheter hela 

tiden hjälper till att utveckla människorna, medan det samtidigt finns några mindre 

genomträngliga kognitiva strukturer. Dessa sistnämnda strukturer består mestadels av 

grundantaganden som påverkar hur en person uppfattar sig själv och sina relationer till andra. 

Depressionens förvrängda tankemönster består således av selektivt utvald information som 

leder till felaktiga slutsatser (d.v.s. förhastade slutsatser), övergeneralisering, förstoring av 

triviala händelser osv. Det är dock viktigt att påpeka att dessa tankemönster finns hos alla 

individer, men de blir endast allvarliga då de ingår i en systematisk bekräftelse av felaktiga 

scheman (Perris, 1996). 

De flesta människor upplever någon gång i livet en mild variant av depression, som 

Passer och Smith (2001) kallar ”mild depression” (s. 601), ofta på grund av en förlust eller en 

smärta som båda är oundvikliga fenomen i livet, men dessa reaktioner är normala. Man kan 

till exempel känna sig deprimerad, sorgsen, modfälld, apatisk och passiv. Dessa känslor tonar 

så småningom bort efter att händelsen passerat eller om personen har vant sig vid den nya 

situationen (Passer & Smith, 2001). En mindre intensiv form av depression, kallad dystymi, 

ger mindre allvarliga dramatiska effekter på det personliga planet liksom i arbetslivet. 

Däremot är dystymi en mer kronisk och långvarig form av förtvivlan som pågår i åratal med 

vissa uppehåll av normal sinnesstämning som inte håller i sig längre än ett par veckor eller 

månader (Cullberg, 1993). En allvarligare form av depression, ”major depression” eller 

”egentlig depression”, gör individen oförmögen att fungera effektivt i sitt liv (Passer & Smith, 

2001). Sammanfattningsvis är både mild- och egentlig depression rena depressiva tillstånd 

medan dystymi mer är ett personlighetsdrag, detta tillstånd befinner sig då mitt emellan mild 
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och egentlig depression vad gäller nivån av depression. (American Psychiatric Association, 

DSM-IV-TR, 2000). 

Då en depression i grunden är en sinnesstämningsstörning eller affektiv störning kan 

den ta sig uttryck i emotionella, kognitiva, motivationella och även somatiska symptom. De 

emotionella symptomen kan innefatta sorgsenhet, hopplöshet, ångest, förtvivlan och även en 

oförmåga att uppleva glädje. De kognitiva symptomen kan ge negativa tankar om självet, 

världen och framtiden samtidigt som de motivationella symptomen ter sig som ointresse, 

avsaknad av kraft och även oförmåga att påbörja någonting. Även somatiska symptom kan 

uppstå vid en depression, såsom aptitförlust (därigenom viktminskning), brist på energi, 

sömnsvårigheter och rubbningar i mag- och tarmkanalen (Ottosson, 2000). Med depression 

följer även en minskad sexuell lust (Wasserman, 2000). Som en sista utväg kan döden kännas 

som en befrielse och medför då att depression som sjukdom kan bli dödlig (Niméus, 2000). 

Självmordsförsök förekommer vanligen då individens depression mildras, både vid början av 

och vid slutet av en djupare depression, eftersom personen i sin djupaste depression är 

närmast handlingsförlamad och okapabel till att utföra en sådan handling (Freeman, Pretzer, 

Fleming & Simon, 1994).  

Då en individs enda framträdande tillstånd är depression, kallas detta också för 

unipolär depression (Passer & Smith, 2001). Bipolär depression, till skillnad från unipolär, 

innebär att en individs mest framträdande tillstånd alternerar mellan perioder av mani och 

depression. Manins beteendeyttringar är en motsats till depressionens då kognitiva symptom 

exempelvis är grandiositet, och emotionella symptom kan vara eufori. Personen tror inte att 

det finns gränser för vad som kan uppnås och han eller hon känns inte vid de eventuella 

negativa konsekvenser som kan följa om de grandiosa planerna sätts i verket (Passer & Smith, 

2001). Det motivationella symptomet tar sig uttryck genom att personen är hyperaktiv 

(Jamison, 1995). I ett maniskt tillstånd kan talet ofta vara snabbt och jäktat och maniska 

personer kan vara igång i flera dagar utan att sova till dess att utmattningen oundvikligen 

sätter in och manin trappas av (DSM-IV-TR, 2000). 

Klinisk depression skiljer sig från en mild depression genom att frekvensen, 

intensiteten och varaktigheten av de depressiva symptomen är av oproportionerlig karaktär i 

individens livssituation (Oatley & Jenkins, 1992). Risken att någon gång i livet utveckla en 

klinisk depression uppskattas i flera studier till 20% för män och 40% för kvinnor. Bland de 

deprimerade (3-5% av befolkningen) är det ca 30% som inte söker hjälp, och av de 70% som 

söker hjälp är det 40% som blir felbehandlade. Av de 60% som får rätt behandling är det 80% 

som blir återställda medan 20% förblir oförbättrade (Svanborg & Åsberg, 1995). Dock kan 

man genom frågeformulär enbart få depressiva symptom uppmätta, då varje enskild individ 
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behöver bli bedömd av professionell expert inom området. Denna studie ämnar inte ge någon 

av de anonyma deltagarna en diagnos av t e x mild eller egentlig depression, utan vill istället 

visa på samverkan mellan de symptom som deltagarna eventuellt har enligt sin egen 

självbedömning. 

Depression är tillsammans med ångeststörningar den mest upplevda psykiska 

störningen (Kessler, McGonagle, Zhao & Nelson, 1994; Robins & Regier, 1991). Nagy 

(1986) skriver ”begreppstriangeln ångest-neuros-depression är en märklig röd tråd som går 

igenom den psykiatriska litteraturen (…) Alla tycks förstå att dessa på olika sätt övergår i eller 

beror av varandra. Ändå tycks det vara svårt att definiera eller avgränsa dem på ett för andra 

bedömare acceptabelt sätt” (s. 21). Ett av målen i denna uppsats är att söka visa på att 

tillstånden depression och ångest övergår i eller beror av varandra.  

 

Ångest 

Ångest är ett fenomen som har definierats och diskuterats inom olika ramar såsom psykologi, 

teologi och filosofi. Den viktigaste ramen med avseende på denna uppsats ämnesområde är 

psykologin. Sigmund Freud har en viktig del i ångestens definition då han tidigt såg ångesten 

som ett avgörande problem i samband med emotionella störningar (Freud, 1940/1980). Den 

psykoanalytiska teorin menar således att ångeststörningar är interna konflikter och omedvetna 

drifter, medan man i det kognitiva synsättet anser att personer med ångeststörning tenderar att 

överskatta både graden och sannolikheten av eventuell fara, och de ”skrämmer upp” sig själva 

då de har en orealistisk uppfattning om vissa situationer. De behavioristiska beteendevetarna, 

i motsats till psykoanalytikerna, menar att ångest utlöses av specifika yttre förhållanden då en 

person inte kan handskas med en viss situation. Inom det biologiska perspektivet har mycket 

forskning (studier på enäggstvillingar, biokemiska studier etc.) gjorts som påvisar att ångest 

till en viss grad är ärftligt (Atkinson, Atkinson, Smith, Bem & Nolen-Hoeksema, 1996). Trots 

beteendevetarnas olika uppfattningar om ångest och dess störningar kan inte det faktum att 

ångest finns och upplevs förnekas. Hur kommer forskningen kring ångest att se ut i 

framtiden? Moxnes (1991) skrev om den framtid som vi nu lever i idag och menar att oavsett 

hur mycket man forskar och försöker förstå ”[vet] den enskilda människan (...) något som 

ingen vetenskap någonsin kan veta” (s. 206). Han menar också att ångest är något som alla 

måste gå igenom individuellt, men i relation till sin omgivning. Det är viktigt att ångesten inte 

ska betraktas som en obotlig sjukdom. 

Ångest upplevs både psykiskt och somatiskt. När det gäller de psykiska aspekterna av 

ångest är det av intresse att se över de mentala mekanismer som fungerar som förmedlare 

mellan en situation och en reaktion. Dessa kan indelas i omedvetna och medvetna mentala 
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mekanismer då det gäller rädsla och ångest. Inom psykologin kallar man dessa mekanismer 

för automatiska (omedvetna) bearbetningssystem och intentionellt kontrollerade (medvetna) 

system. Det automatiska bearbetningssystemet fungerar snabbt och automatiskt och baseras 

på ytliga helhetsanalyser av stimuli hellre än ”fullständiga analyser”. Ett exempel på en ytlig 

analys kan vara att en trädgårdsslang i gräset förvandlas till en skrämmande orm (en sådan 

reaktion kallas också ”irrationell ångest”). Detta bearbetningssystem fungerar på detta vis för 

att vårt medvetande inte ska belastas med rutinuppgifter. När dessa rutinuppgifter inte längre 

fungerar träder det intentionellt kontrollerade bearbetningssystemet in. Det fungerar 

viljemässigt och kräver en långsam medveten ansträngning. Detta system kan bara göra en 

sak i taget och det utför en fullständig analys av stimuli för att få en utgångspunkt för 

handling. Ångest i denna form handlar oftast om befarade händelser (exempelvis smärta) än 

faktiska inträffande händelser. Ångest fungerar också i ett självbevarande syfte, då man 

förväntar sig mer eller mindre realistiska katastrofer och resultatet blir att en person låter bli 

att göra det han eller hon inte tror sig klara av. Trots att förväntad ångest grundar sig på 

graden av självförtroende kan den (i en funktionell bemärkelse) också göra oss försiktiga i 

besvärliga situationer. Faran ligger i att ångesten oftast tappar kontakten med verkligheten och 

istället blir ett självdestruktivt medel. Man kan ha så mycket ångest för att exempelvis inte 

klara av en tentamen att man inte klarar den, därför att alla resurser redan använts på att vara 

orolig (Öhman, 1994).  

I den biologiska upplevelsen av ångest kan begreppet skrämselreaktion diskuteras. 

Skrämselreaktion uppstår då ett oväntat och starkt stimulus ”uppfattas” av en människa och 

tar sig uttryck i exempelvis att personen hastigt skjuter fram huvudet, blinkar och visar andra 

tecken på att de blivit uppjagade. Detta beteende är en primär och medfödd reaktion som inte 

heller kan styras av viljan. Denna skrämselreaktion är inte i sig rädsla eller ångest, då det är 

den första automatiska reaktionen. Den egentliga rädslan eller ångesten uppkommer efter 

skrämselreflexen (May, 1980). Förutom den ovan diskuterade reaktionen finns en mängd 

fysiologiska reaktioner som en person kan uppleva vid upplevelser av rädsla och ångest. 

Dessa reaktioner är bland andra en ihärdig rastlöshet (Ottosson, 2000), hjärtklappning, torrhet 

i munnen, illamående och muskelspänningar. De bidrar till emotionella upplevelser (vilka 

kommer att diskuteras längre fram) men enbart i samspel med hur den situation i vilken dessa 

fysiologiska reaktioner sker tolkas. Om en person springer uppför en trappa kan 

hjärtklappning upplevas, men den känns inte emotionellt tyngande då man vet att orsaken är 

en följd av muskelarbete. Men om detta trappspringande är ett resultat av en förföljande 

våldsman skulle hjärtklappningen få en negativ emotionell betingning (Öhman, 1994).   
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I begreppet ångeststörning ingår en samling av störningar i vilka ångest antigen är 

huvudstörningen (general anxiety disorder och panic disorder) eller upplevs i samband med 

att en person försöker kontrollera vissa beteenden (obsessive-compulsive disorder, ”besatthet” 

av att utföra vissa handlingar, dvs. ritualer, ett visst antal gånger för att minska ångesten, samt 

återkommande tankar). En person som lider av generalized anxiety disorder går igenom sina 

dagar i ett spänt tillstånd, och känner sig något obekväm större delen av tiden och har en viss 

benägenhet för att reagera starkt över småsaker och att oroa sig för potentiella problem som 

kan dyka upp. De vanligaste fysiska besvären brukar vara oförmåga att slappna av, rubbad 

sömn, trötthet, yrsel, huvudvärk och snabba hjärtslag. Individen har också 

koncentrationssvårigheter och besvär med att ta beslut. När personen slutligen tar ett beslut, 

blir det en ny anledning till oro och undran över om man har fattat rätt beslut. Vidare finns det 

en gnagande känsla av oro hos personen omkring potentiella problem som kan dyka upp. 

Personer som lider av general anxiety disorder kan oftast inte förklara varför de är rädda, då 

denna störning inte utlöses av en speciell händelse, utan hellre av en rad olika tillfällen 

(Atkinson et al., 1996). 

Huvuddragen i panic disorder är återkommande, oväntade panikattacker, som 

väsentligen kännetecknas av en åtskild tidsperiod av intensiv rädsla eller obehag men i 

frånvaron av verklig fara. Attacken utlöses hastigt och trappas upp snabbt (10 minuter eller 

mindre) såväl som de åtföljande känslorna av fruktansvärd fara och en instinkt att fly. 

Panikattacken efterföljs av minst 4 av 13 somatiska eller kognitiva symptom, bland andra 

hjärtklappning, kvävande känsla, smärtor i bröstet, kväljningar, lättare förlamning och 

dödsrädsla. Efter en panikattack oroar sig personen i minst 1 månad för uppdykandet av en ny 

attack samt dess möjliga konsekvenser. Förekomsten och svårighetsgraden av dessa attacker 

varierar mycket. För vissa sker det en gång i veckan och för andra kan det gå månader eller år 

mellan attacken. En person med panic disorder oroar sig mestadels för en ny attack, och är 

rädda för att deras attacker någon gång ska avslöja en livshotande sjukdom såsom en 

hjärtsjukdom (DSM-IV-TR, 2000). 

Anledningen till att i denna studie undersöka ångest i samband med depression 

grundar sig i tanken om ångest som ett självdestruktivt beteende. En människa med negativa 

tankar om sig själv och sin omgivning (utan att vara deprimerad) kan ha benägenhet för att 

utveckla ångest och även att använda sig av försvarsmekanismer, därav intresset av att 

undersöka ångestens och depressionens samverkan med dissociation, som ibland betraktas 

som en försvarsmekanism. Då ångest blir en ”besatthet” eller ett sätt att handskas, uppfatta 

och lösa problem ligger en depressiv utveckling inte långt bort. Bland tidigare studier som 

visar på detta samband finns en studie, som utförts på 59 deltagare där man undersökte 
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depression och ångest symptom, visar att kvinnor hade högre nivåer av både depression och 

ångest. I studien visades att höga värden i trait-ångest åtföljdes av höga värden i depression 

(Peterlini, Tibéro, Saadeh, Pereira & Martins, 2002). Något som bekräftas i denna studie är 

det starka sambandet mellan ångest och depression, dock fanns inte lika markanta 

könsskillnader. Det har också visats att det inte finns könsskillnader i bipolär depression, 

förutom en allvarlig och svårbehandlad variant av störningen som mestadels drabbar kvinnor 

(Muller-Oerlinghausen, Berghofer & Bauer, 2002).  

 

Dissociation 

Det finns många olika störningar som härleds ur begreppet dissociation. 

Upphovsmannen till dissociationskonceptet var Janet (1925/1976) som hävdade att 

dissociation representerade fundamentala mekanismer underliggande sådana 

psykopatologiska förhållanden som multipel personlighet, somnambulism (djupt hypnotiskt 

tillstånd) och fugue som innebär att en person kan plötsligt och oväntat lämna sitt hem eller 

sitt arbete för att sedan vara oförmögen att komma ihåg det som hänt (Shives, 1986) och 

psykogenisk amnesi, d.v.s. psykiskt orsakad glömska (Arnold & Ludwig, 1983). Dissociation 

skulle kunna förklaras som processen att avskilja en starkt känsloladdad konflikt från 

medvetandet. Denna avskilda information är avskuren från medveten uppmärksamhet, vilket 

tillåter personen att fördröja eller åsidosätta upplevelsen av känslobetonade intryck eller 

plågsamma känslor. Personer drabbade av dessa störningar hanterar psykosociala stressorer, 

ångest eller farliga situationer genom ”avsiktlig glömska” (Shives, 1986). Dissociativ 

identitetsstörning (DID) är tidigare känd som multipel personlighetsstörning, vilket innebär 

närvaron av två eller flera distinkta identiteter eller personlighetstillstånd, som återkommande 

tar kontroll över beteendet. Där finns också en oförmåga att minnas viktig personlig 

information. Denna oförmågas utsträckning är alltför komplex för att förklaras genom 

hänvisning till vanlig glömska (DSM-IV-TR, 2000).  

Den psykoanalytiska definitionen av försvarsmekanismer är att dessa är avsiktliga och 

funktionella och den ser också dissociation som en försvarsmekanism, vilket är en teoretisk 

konstruktion som refererar till det avsiktliga förnekandet av information som skulle kunna 

orsaka ångest eller smärta (Freud, 1936/1986). Singer (1995) skriver att: 

 
“Janet thought that the mechanism responsible for denying councious access to certain 

mental contents was dissociation (his term was actually desagregation), while Freud 

postulated the concept of repression. Both processes were held to deny certain mental 

contents to phenomenal awareness and voluntary control”. (s. 181)  
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Medan psykoanalysen ser dissociation som en medveten process, antar Janet att dissociation 

kan ske när en person upplever våldsamma känslor, inklusive fasa, vilket begränsar 

uppmärksamheten och upplöser den ordinära fullständiga medvetande funktionen. Den mest 

lämpliga beskrivningen av dissociativa händelser inkluderar förmodligen både medvetna och 

omedvetna processer (Lynn & Rhue,1994).   

Då dissociation är ett begrepp som kan innebära många olika fenomen och då olika 

teoretiska inriktningar vill tolka begreppet på sitt sätt, blir begreppet svårförklarat. 

Anledningen till att förklara dissociation ligger i studiens syfte om att kanske kunna finna en 

samverkan mellan depression, ångest och dissociation. Det har inte forskats mycket om 

dissociation ännu (Duncan, Hubble & Miller, 1997), men det finns ökande bevis på något 

slags samband mellan trauma och dissociativa fenomen. Än så länge representerar 

dissociation många olika typer av fenomen och konstruktioner.  

Det kan tänkas att det finns samverkan mellan depression och ångest, då de är 

intilliggande tillstånd. Vidare kan samverkan förväntas mellan depression och dissociation då 

dissociation är en försvarsmekanism och det kan tänkas att en depressiv individ använder sig 

av olika försvarsmekanismer såsom till exempel dissociation eller bortträngning (Singer, 

1995).  

 

Syfte 

Arbetets syfte var att finna samverkan mellan de tre begreppen depression, ångest och 

dissociation genom att studera huruvida depressiva symptom fanns hos deltagarna, och i så 

fall i vilken grad dessa var relaterade till dissociation och ångest. Ett ytterligare syfte var att 

undersöka om det fanns samverkan mellan depression, ångest och dissociation samt kön.  

 

Metod 

Deltagare 

Deltagarna i denna studie utgjordes av 90 högskolestudenter, mellan åldrarna 19 till 48 år, 

(M= 25,62, SD= 6,73), och av båda könen. Antalet män uppgick till 31 och antalet kvinnor till 

55, och slutligen fanns det 4 individer som ej angav kön. Deltagarna som valdes studerade på 

olika utbildningsprogram, för att försäkra en variation mellan båda könen. För att alla 

deltagare skulle vara någorlunda jämbördiga i studien, valdes de som läste sitt första 

programår på utbildningen. Förstaårs studenter (där samtliga läste utbildningsprogram) valdes 

främst med anledning av att alla deltagare skulle befinna sig på samma nivå inför 

undersökningen. Alla deltagare behandlades konfidentiellt.  
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Instrument 

Dissociationsformulär. Som dissociationsformulär användes Dissociative Experiences 

Scales, DES (Bernstein Carlson & Putman, 1993; bilaga 1). Det utvecklades för att ge en 

pålitlig och giltig metod att kvantifiera dissociativa upplevelser. DES utvecklades också för 

att åskådliggöra hur dissociation bidrar till andra psykiska störningar. Formuläret söker få 

självrapporterande och kortfattade svar som mäter frekvensen av upplevda dissociativa 

händelser. Frågorna rör sådant som minnesstörning, identitet, medvetenhet och kognition. 

Trots att detta formulär har översatts till flera språk är det viktigt att uppmärksamma att DES-

värdena inte nödvändigtvis har samma betydelse i alla kulturer eftersom språket är olika 

(Bernstein Carlson & Putnam, 1993). Lindblom (2002) redovisar följande medelvärden för 

dissociation: 3,74 (män) och 4,38 (kvinnor), och skalan är för värden mellan 0-10. 

Depressionsformulär. Som depressionsformulär användes Zung Self-Rating 

Depression Scale, SDS (Hedlund & Vieweg, 1979; bilaga 1). Det är en självskattningsskala 

för depression och på grund av detta har den ifrågasatts då det funnits bristande 

överensstämmelse mellan expertskattningar och självskattningar. Patienter skattar sig som 

sjukare än vad experterna gör. En orsak till detta kan vara att som patient relaterar man sitt 

tillstånd till hur man själv mått tidigare och läkaren relaterar till sin erfarenhet av tidigare 

patienter (Svanborg & Åsberg, 1995). Depressionsformuläret Zung SDS designades för att 

vara en enkel administrerad och bedömd kvantitativ mätning av depressiv symptomatologi. 

Testet har bland annat använts för att mäta depressions symptomatologi bland olika 

subgrupper i den allmänna populationen, både i USA och i andra kulturer, såsom Japan, 

Australien, Tjeckoslovakien, England, Tyskland och Schweiz. Man fann då att användningen 

av SDS är tillräckligt känsligt för att skilja ”normala” försökspersoner åt även inom olika 

kulturer (Hedlund & Vieweg, 1979). Generellt sett verkar litteraturen stödja användningen av 

SDS principiellt som ett screeninginstrument och som ett kompletterande kliniskt redskap, 

inte som en oberoende mätning av klinisk depression. Frågor har även kommit upp hur 

lämplig användningen av SDS är för epidemiologiska studier av icke-kliniska grupper 

(Hedlund & Vieweg, 1979). Efter att man lagt ihop summan av en individs svar i 

depressionsformuläret delar man detta tal med 80 och multiplicerar med 100. Man får då fram 

ett så kallat SDS-värde och dessa är indelade i 4 olika depressionsnivåer: upptill 49 poäng så 

anses det inte finnas någon depression. Från 50 poäng upp till 59 anses det på ett kontinuum 

vara från en  minimal depression upptill en mild depression. Från 60 poäng upptill 69 poäng 

anses det finnas en lindrig upptill en påtaglig depression. Från 70 upptill 80 anses det vara 

från allvarlig till en mycket extrem depression. 
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Ångestformulär. Som ångestformulär användes trait-versionen STAI – the State and 

Trait Anxiety Inventory (Spielberger, 1983; bilaga 1) Detta mäter hur människor uppfattar 

stressfyllda eller farliga situationer och hur de följaktligen reagerar genom ångest.  Trait-

ångest syftar således till en relativt stabil tendens hos en person att reagera genom just ångest. 

Formuläret syftar också till att ”avslöja” personer med neurotisk ångest. Likt 

dissociationsformuläret baseras detta på självrapporterande svar som frågar efter hur folk 

känner sig generellt sett. Frågorna rör också sådant som självförtroende och att oroa sig 

mycket (Spielberger, 1983). 

 

Procedur 

Efter överenskommelse med de lärare, vars klasser skulle bli föremål för undersökningen, 

besöktes två klasser i vilka enkäten delades ut i början av lektionen. Den givna informationen 

vid datainsamlingstillfällena var enligt följande: presentation av författarna till studien, deras 

ämnesområde och anledningen till studiens utförande. Vidare förklarades det för deltagarna 

att medverkandet i undersökningen var frivilligt och anonymt och då frågorna var av något 

känslig natur fick de avbryta sitt deltagande närhelst de ville utan att några frågor skulle 

ställas. För att minska risken av den negativa påverkan som begreppen depression, 

dissociation och ångest skulle kunna bära med sig, presenterades i stället dessa som tre olika 

känslotillstånd och deras möjliga inbördes samverkan. Genom informationsbladet (se bilaga 

1) som delades ut (och även genom muntlig presentation) lämnades först upplysning om vart 

deltagarna kunde vända sig om de skulle behöva samtala med någon och vidare att de kunde 

ta del av resultatet i hela studien genom att kontakta författarna. Deltagarna informerades 

också om att det inte fanns någon tidsbegränsning, men att den uppskattade tiden var cirka 20 

till 25 minuter. Det gavs även möjlighet att ställa frågor avseende ifyllandet av 

frågeformuläret innan, under och efter att deltagarna svarat på enkäterna.  

 De statistiska tester som användes för bearbetning av data var t-test, Spearmans 

korrelationtest och multipel regressionsanalys. 

 

Deltagargrupp 1. Klassen bestod av 16 personer totalt varav 3 kvinnor och 13 män. 

Av dessa svarade ej 1 kvinna och 1 man, vilket betyder att det totala antalet insamlade enkäter 

uppgick till 14. Till bortfallet räknas de 2 deltagare som avstod från att medverka i studien. 

 

Deltagargrupp 2. Klassen bestod av 65 personer varav totalt 52 kvinnor, 9 män, och 4 

personer som inte angav kön. Av dessa svarade ej 1 man, vilket betyder att det totala antalet 
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insamlade enkäter uppgick till 64. Till bortfallet räknas 1 deltagare som avstod från att 

medverka i studien.  
 

Deltagargrupp 3. Klassen bestod av 17 personer totalt varav 5 kvinnor och 12 män. 

Av dessa svarade inga kvinnor eftersom studien krävde fler män och kvoten av kvinnor redan 

var uppfylld, vilket betyder att det totala antalet insamlade enkäter uppgick till 12. I denna 

grupp förekom inget bortfall. 

 

Resultat 

 

Variablerna Dissociation, Ångest och Depression kunde i stort sett betraktas som 

normalfördelade (figur 1). I denna studie bland studenterna på en högskola visade det sig att 

enbart 6 personer av 89 individer var lindrigt till påtagligt deprimerade, medan hela 57 

personer inte var deprimerade, d v s de var ”normalt” deprimerade. Dock hade 26 personer 

minimala upptill milda depressiva symptom. 

 

 

Figur 1: Fördelningen hos variablerna Dissociation, Ångest och Depression. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 1 

Medelvärden (SD) för Dissociation, Depression och Ångest för hela gruppen och för separata 

kön, samt T-test. 

TOTÅNG

70 ,065 ,060 ,055 ,050 ,045 ,040 ,035 ,030 ,025 ,0

Normalfördelning

Ångest symptom
20

10

0

Std. De v = 10,0 0  
Mean = 40,0

N = 87,00

TOTDIS

15 ,0
14 ,0

13 ,0
12 ,0

11 ,0
10 ,0

9,0
8,0

7,0
6,0

5,0
4,0

3,0
2,0

1,0
0,0

Normalfördelning

Dissociativa symptom
30

20

10

0

Std. De v = 2,76  
Mean = 3,2

N = 87,00

DEPS DS

65 ,0
62 ,5

60 ,0
57 ,5

55 ,0
52 ,5

50 ,0
47 ,5

45 ,0
42 ,5

40 ,0
37 ,5

35 ,0
32 ,5

Normalfördelning

Depressiva symptom
20

10

0

Std. De v = 7,41   
Mean = 47,2
N = 89,00
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 Hela 

gruppen (N 

= 90)* 

Män 

(n = 31) 

Kvinnor 

(n = 55) 

T 

 

P 

Dissociation  

 

8,93 

(2,76) 

 8,04 

(2,88) 

9,92 

(2,72) 

-1,058 0,29 

      

Depression 37,77 

(5,93) 

36,84 

(6,12) 

38,09 

(5,83) 

-0,938 0,35 

      

Ångest 40,02 

(9,99) 

37,81 

(9,21) 

41,37 

(10,30) 

-1,597 0,11 

* 4 försökspersoner uppgav ej sitt kön 

 

Det fanns inga könsskillnader då det gäller dissociation, depression eller ångest (tabell 1).  

 

Spearmans korrelation  

Först gjordes en korrelation för hela gruppen med variablerna depression, ångest och 

korrelation, ingen könsindelning utfördes. Depression korrelerade positivt med deltagarnas 

självskattade Ångest, (rs=0,73, p= 0,000, N=86). Depression korrelerade även positivt med 

deltagarnas självskattade Dissociation, (rs=0,36, p= 0,001, N=86). Dissociation korrelerade 

positivt med deltagarnas självskattade Ångest, (rs=0,37, p= 0,000, N=86). 

 

Därefter gjordes korrelationer med en könsindelning av deltagarna. För männen visades att 

det fanns positiv korrelation mellan deras självskattade depressionsnivå och deras 

självskattade ångestnivå (rs=0,74, p= 0,000, n=30). Dessutom fanns en positiv korrelation 

mellan de manliga deltagarnas självskattade dissociationsnivå och deras självskattade 

ångestnivå (rs=0,47, p= 0,007, n=31). För kvinnorna visades att det fanns en positiv 

korrelation mellan deras självskattade depressionsnivå och deras självskattade ångestnivå 

(rs=0,70, p= 0,000, n=52). Det visade sig även att det fanns en positiv korrelation mellan  

deras självskattade depressionsnivå och deras självskattade dissociationsnivå  

(rs=0,40, p= 0,003, n=52). Slutligen fanns en positiv korrelation mellan kvinnornas 

självskattade dissociationsnivå och deras självskattade ångestnivå (rs=0,30, p= 0,035, n=50). 

Skillnaden mellan män och kvinnor bestod alltså i att för män fanns inget samband mellan 

depressionsnivå och dissociationsnivå, vilket det gjorde för kvinnor.  
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Regression 

En (hierarkisk) regressionsanalys utfördes. Först mellan depression och ångest då ångest 

enligt frågeställningen torde påverka depressionen mer än dissociationen. Depression var 

signifikant beroende av ångest (depression= 24,94 + 0,55ångest, p=0,000). Dissociation gav 

inget ytterligare bidrag till regressionsekvationen. Detta resultat tyder på att depression 

påverkas mer av ångest och mindre av dissociation. Ingen påverkan mellan ångest och 

dissociation. 

 

Diskussion 

En person som har ångestsymptom kan samtidigt uppleva depressiva symptom och denna 

studie visar på att det finns en stark länk mellan depression och ångest. En av skillnaderna 

mellan depression och ångest är att medan en person med ångest kan uppleva glädje saknas 

denna förmåga hos en person som är deprimerad (Mineka, Watson, & Clark, 1998).  

 I denna studie var 29 procent av deltagarna milt deprimerade, vilket stämmer väl 

överens med tidigare studie där 25-30% av studenterna på ett college i USA var milt 

deprimerade (Seligman, 1991). Denna milda depression är något som kan förekomma hos 

många människor någon gång i livet. Det är dock viktigt att notera att detta inte är likvärdigt 

med ”egentlig depression”, som praktiskt taget lamslår en individ (Passer & Smith, 2001). 

Denna spekulation kan också göras med hänsyn till det faktum att dessa 29 procent deltagare 

svarade på enkäterna och befann sig på högskolan, därav slutsatsen att deras vardagsliv 

(inklusive ”skol-liv”) inte hämmats av allvarlig depression. 

 Denna studie visar dock inte att depression är beroende av dissociation. Elgar och Arlett 

(2002) utförde en studie där syftet var att studera stabilitet i och förhållande till uppfattad 

social otillräcklighet och depressivt tillstånd hos adolescenter. De visade att uppfattad social 

otillräcklighet är stabil över tid och oberoende av dess association med depressivt tillstånd. 

Trots att dissociation inte är ett ”rent” socialt förfarande, är dess kopplingar med det sociala 

livet starka (såsom att inte kunna kommunicera med människor). Det kan då tänkas att 

dissociation, likt social otillräcklighet, är oberoende av depression, men istället kan kopplas 

ihop med andra (kanske mer kliniska) tillstånd. Oberoende av diagnos är dissociativa 

symptom, såsom depersonalisering och/eller derealization (förlorandet av ett sinne för 

verkligheten i ens omgivning), vanliga hos psykiatripatienter (Brauer, Harrow & 

Tucker,1970; Cattell, 1972; Fliess, Gurland & Goldberg, 1975; Tucker, Harrow & Zunilan, 

1973). Under adolescensen verkar dissociativa symptom särskilt vanliga (Dixon, 1963; Myers 

& Grant, 1970). Sen adolescens slutar ungefär i 23 –års åldern och i denna fas har personer 

oftast högre grad av dissociation än ”vuxna”. Medelåldern för individerna i denna studie var 
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runt 25 år och även i denna ålder kan man befinna sig i sen adolescens. Då deltagarnas 

uppskattade dissociationsnivå i denna studie hade något högre värden vid jämförelse med 

andra studier skulle detta kunna tyda på att dessa högre värden enbart beror på vilken fas 

deltagarna är i livet. Psykoanalysen ser dissociation som en försvarsmekanism där man 

avsiktligt förnekar information som skulle kunna orsaka ångest eller smärta (Freud 

1936/1986). Det kan spekuleras i att unga människor, i detta fall sen adolescenter, har svårare 

att handskas med våldsamma känslor och väljer istället (medvetet eller omedvetet) att 

”glömma bort” dessa, och låter försvarsmekanismer som dissociation ta hand om det 

obehagliga. 

 Den frågeställning som ställdes med anledning av denna studie har delvis verifierats 

och delvis falsifierats. Verifierats på så sätt att det fanns depression och i vissa fall depressiva 

tendenser hos deltagarna i studien, vars tillstånd hade ett samband med deras upplevda ångest 

och dissociation. Falsifierats genom att inget signifikant samband fanns mellan tillstånden 

depression och dissociation i en multipel regressionsanalys. Studien visade dock inte den 

tydliga skillnad mellan män och kvinnor när det gäller depression, som gjorts i andra studier. I 

denna studie var variationen i depressionsgrad liten, vilket skulle kunna förklara varför det 

inte fanns några könsskillnader. I andra studier visas det oftast att kvinnor lider av depression 

i större grad än män. Culbertson (1997) menar att transkulturella studier kan vara ett sätt att 

förstå könskillnaderna när det gäller depression. Sådana studier är dock svåra att utföra i 

mindre skala, eftersom bästa resultat uppnås genom longitudinella studier (Sartorius, 

Davidian, Ernberg, Fenton, Fuki, Gastpar, Gulbinat, Jablensky, Kielholtz, Kehmann, Naraghi, 

Shimizu, Shinfuku & Takahashi, 1993). När det gäller att studera depression med tanke på 

könskillnader är det viktigt att kunna fastställa huruvida dessa könskillnader enbart beror på 

kön eller om de faktiskt är beroende av eller samverkar med yttre faktorer, såsom det sociala- 

eller akademiska livet och kulturen. När det gäller att försöka förstå könsskillnaden i 

depression, kan i denna studie en ledtråd hittas i de uppnådda värdena för dissociation och 

ångest. Depression och dissociation korrelerar positivt för kvinnor men inte för män, samt 

visar resultaten att kvinnor har högre medelvärden än män när det gäller dissociation. 

 Det kognitiva perspektivet förklarar, som nämnts innan, depression som en negativ 

uppfattning vad gäller självet och omvärlden. Det psykoanalytiska perspektivet ser depression 

som konflikter i jaget (Freud, 1940 & 1948/1986). Här ses ett samband med tillståndet 

dissociation, där individen hamnat i konflikt med både inre behov och yttre krav. I sin studie 

rapporterade Nolen-Hoeksema (1990) att det i höginkomstländer som Sverige förekom 

könskillnader i depression. Med hänsyn till de löneskillnader (Statistiska centralbyrån, 2001) 

som finns för män och kvinnor kan det tänkas att kvinnor i högre grad än män utvecklar 
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negativ självbild, oroar sig mer, dissocierar och slutligen utvecklar depression. Det finns även 

outtalade regler i samhället där mannen är friare än kvinnan att leva en livsstil som för vissa 

människor skulle upplevas som osedligt om det istället varit en kvinna, då män t e x inte får 

negativt rykte om de är osedliga,  men som skulle uppfattas som mycket negativt och som 

skulle kunna förstöra en kvinnas hela liv, för att hon inte följer ”normerna” i samhället. Män 

kan tänkas uppleva ett mindre konfliktfyllt samhälle som skulle ha definierats som en motsats 

till kvinnans då männen ibland har det ”lättare” vad gäller t e x, som tidigare nämnts, högre 

lönenivå än kvinnor. Samtidigt skulle man kunna tänka sig att männen har en högre press på 

sig att ”leva upp till” bilden av mannen som försörjare i familjen och "behöver” därför ha 

högre lön för att känna sig mer ”manlig” enligt vissa samhällens normer. Så behöver det ju 

inte vara överallt, då detta är en gammaldags syn på tillvaron, livet och människorna som 

lever i den. Tidigare studier har visat att kvinnor lider av depression och ångest i högre grad 

än män (Peterlini et al., 2002), och med hänsyn till diskussionen som förts ovan, kan det 

tänkas att kvinnor också har större benägenhet att utveckla negativa tankar om sig själv och 

sin omgivning.  

 I första skedet av denna studie skulle kliniskt sjuka personer ingå i deltagarurvalet, 

d.v.s. deltagarna skulle delvis bestå av en normalpopulation och delvis en klinisk grupp, men 

på grund av olika omständigheter var dock detta inte möjligt att genomföra. Bland dessa 

omständigheter fanns frågan om detta skulle godkännas av en etisk kommitté, och hur lång tid 

detta beslut då skulle fördröja studien. Variationen i depressionsgrad hade möjligen blivit 

större om deltagarurvalet hade bestått av två distinkta grupper. 

 Resultaten i denna studie blev ganska ringa. En anledning till detta tänks vara att 

frågorna i de använda frågeformulären (då enbart SDS och STAI formulären) är alltför lika, 

vilket i sig ger en hög korrelation mellan depression och ångest. Dessa två frågeformulär 

består av frågor som i stort påminner om varandra (se bilaga 1), då båda innehåller frågor 

gällande känslotillstånd (om man känner sig glad/lycklig eller nedstämd/olycklig). Vidare rör 

frågorna självförtroende, praktiska handlingar och hur man ser sig själv i en större kontext. 

Möjligen hade utslagen av resultatet varit mer givande om ett av dessa frågeformulär ersatts 

med något annat. DES formuläret skiljer sig åt från de ovan diskuterade formulären på så vis 

att det huvudsakligen fokuserar på individen i relation till vad de minns eller inte minns. En 

ytterligare orsak till att formulären depression och ångest är liknande kan bero på att vissa 

symptom är detsamma för depression och ångest, såsom somatiska symptom (t ex 

sömnsvårigheter), och kognitiva symptom (t ex negativa tankar). Skillnad mellan depression 

och ångest kan tänkas vara att en person med mer depressiva inslag har t ex en mer 

välkomnande inställning till döden medan en person med ångest är mer rädd för döden och 
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kanske drömmer mardrömmar om död och förruttnelse. Samtidigt som en person med ångest 

kanske är mer rädd för vardagliga ”småsaker” (mer än andra) kan en depressiv person mer ha 

en ”allt-är-meningslöst-attityd” och bryr sig sällan om dessa ”småsaker”, särskilt då deras rika 

inre liv tar upp alltför mycket energi. Följaktligen har depression och ångest liknande 

symptom samtidigt som de ibland är varandras motpoler, vilket leder till en viss svårighet i en 

studie som denna. 

 Framtida forskning inom detta område bör fortsätta med depression bland unga 

människor så som det gjorts i denna studie. De flesta människor söker inte hjälp hos 

exempelvis en psykolog trots att de är i behov av just detta. Anledningarna kan vara lika 

många som antalet människor som lider av depression. Utslaget av depression blev större än 

förväntat, då ett stort antal av deltagarna uttryckte någon form av depression, vare sig mild 

eller markant. Det behövs en större undersökning bland unga människor för att ”spåra” den 

depression som kan ligga dold under ytan. Intressant är också att i samband med depression 

studera den bakgrund människor har, och då specifikt vilken uppfostran de fått. 

Objektrelationsteorin förklarar att grunden till depression kan framkallas redan i barndomen. 

Uppfostringsmiljön är då intressant eftersom familjeformation och familjemedlemmars 

inbördes relation kan undersökas och studeras i samband med depression eller depressiva 

symptom. Man kan spekulera i att människor som av olika anledningar uppfostrats i en miljö 

där de blivit förtryckta, bortglömda eller liknande har större tendens till att utveckla 

depression. Eftersom dissociation inte visade några betydande signifikanta resultat i studien 

bör man fundera över dess roll i relation till depression och ångest. Depression och ångest 

skulle exempelvis kunna utforskas närmare i relation till stress, medan dissociation skulle 

kunna studeras närmare i relation till multipel personlighet, schizofreni och liknande områden.  

 Tidigare forskning har visat att det finns god reliabilitet och validitet i de instrument 

som använts i denna studie (Bernstein Carlson & Putnam, 1993; Hedlund & Vieweg, 1979; 

Spielberger, 1983), vilket fastställer att detta även gäller i denna studie. Datainsamlingen 

skedde konsekvent och enligt de kriterier som tidigare nämnts i proceduren. På grundval av 

detta samt att tre etablerade frågeformulär använts, anses studien var reproduktiv. Vad gäller 

validiteten, anses studien ha mätt de variabler som var avsedda att mätas, därav ganska bra 

extern validitet. Den interna validiteten är bra, dock ska det uppmärksammas att SDS och 

STAI formulären kan, p.g.a. liknande innehåll, ge upphov till en lägre intern validitet. 

 Depression är ett tillstånd som trots sin utbredning bland människor inte diskuteras 

ofta. Denna studie hade som mål att få en inblick i denna utbredning och därtill även dess 

relation till tillstånden ångest och dissociation. Resultaten i denna studie visar ett starkt 

samband mellan depression och ångest, medan sambandet mellan depression och dissociation 
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är svagare. Det är trots detta både intressant och nödvändigt att studera dissociation och vilken 

roll den spelar i studenters vardagsliv. Det är viktigt att erkänna det faktum att även studenter, 

som är morgondagens arbetsverksamma individer, lever ansträngande liv som kan ge upphov 

till negativa biverkningar.  
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BILAGA I 
 
Följande undersökning ingår i en C-uppsats i psykologi vid Institutionen för 
Humaniora vid Blekinge Tekniska Högskola, ledd av Azade Hatami och Linda 
Carlsson. Vi vill undersöka utbredningen av tre olika känslotillstånd och 
huruvida dessa samverkar med varandra. Om Du vill ställa frågor till oss om 
undersökningen eller om Du vill veta resultatet av studien, maila oss gärna på 
fhh00aha@student.bth.se eller fhh00lca@student.bth.se . Skulle du vilja prata 
med någon om hur du mår kan du om du vill kontakta skolkurator Mariana 
Sahlström på mail-adress mariana.sahlstrom@bth.se eller på telefonnummer 
0708-31 14 24. Du kan också hitta nummer till öppenvårdpsykiatrin genom att 
gå in på www.It.blekinge.se.Handledare för vår uppsats är Lotten Lindblom, 
fil.dr. i psykologi. 
 
 
Undersökningen består av tre olika delar.  
 
Del 1: Självskattningsformulär A.  
Del 2: Självskattningsformulär B.  
Del 3: Självskattningsformulär C.  
 
 
Alla uppgifter som lämnas här behandlas konfidentiellt, och eftersom dessa 
frågeformulär kan upplevas något känsliga får Du avbryta ditt deltagande 
närhelst du vill. 
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Var vänlig fyll i:     
      BILAGA I 
Man □              Mall till enkäterna. 

Kvinna □     

Ålder ____ år 
 
Självskattningsformulär A 
  
Instruktioner: Detta frågeformulär består av 28 frågor om upplevelser som Du eventuellt har 
i ditt dagliga liv. Vi är intresserade av hur ofta du har dessa upplevelser. Det är emellertid 
viktigt att besvarar frågorna under förutsättning att du inte är påverkad av alkohol eller andra 
droger, när du har den aktuella upplevelsen. För att besvara frågan ska du fastställa i vilken 
utsträckning det aktuella påståendet passar in på dig och sedan sätta en ring runt det 
procenttal, som anger hur stor del av tiden du har den upplevelsen.  
 
Exempel: 
 
 0% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% 
 aldrig alltid 
 
 
1. En del människor upplever, då de kör eller åker bil, buss eller tunnelbana, att de inte kan 

minnas vad som hänt under hela eller delar av resan.  
Ringa in det procenttal som visar hur ofta du upplever att detta händer dig. 

  
 0% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% 
 
2. En del människor märker plötsligt, medan de lyssnar på någon som talar, att de inte hört 

allt eller delar av det som har sagts. 
Ringa in det procenttal som visar hur ofta du upplever att detta händer dig. 

  
 0% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% 
 
3. En del människor upplever ibland att de befinner sig på en viss plats, men inte alls vet hur 

de kom dit. 
Ringa in det procenttal som visar hur ofta du upplever att detta händer dig. 

 
 0% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% 
 
4. En del människor upptäcker plötsligt att de har kläder på sig, som de inte minns att de har 

satt på sig. 
Ringa in det procenttal som visar hur ofta du upplever att detta händer dig. 

 
 0% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% 
 
5. En del människor upptäcker att de har saker bland sina ägodelar, som de inte minns att de 

har köpt. 
Ringa in det procenttal som visar hur ofta du upplever att detta händer dig. 

 
 0% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% 
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6. En del människor kan uppleva att främmande människor ibland hälsar på dem men att de 
använder fel namn och/eller insisterar på att de har mötts tidigare. 
Ringa in det procenttal som visar hur ofta du upplever att detta händer dig. 

 
 0% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% 
 
7. En del människor känner det ibland som om man står utanför sig själv eller som om man 

tittar på sig själv göra något och man faktiskt kan se sig själv som om man var en annan 
person. 
Ringa in det procenttal som visar hur ofta du upplever att detta händer dig. 

 
 0% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% 
 
8. En del människor får höra att de ibland inte känt igen sina vänner eller familjemedlemmar. 

Ringa in det procenttal som visar hur ofta du upplever att detta händer dig. 
 
 0% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% 
 
9. En del människor upplever att de inte minns vissa viktiga händelser i livet (exempelvis sitt 

bröllop eller sin examen). 
Ringa in det procenttal som visar hur ofta du upplever att detta händer dig. 

 
 0% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% 
 
10. En del människor får ibland uppleva att de anklagas för att ha ljugit, när de själva inte 

tycker att de har ljugit. 
Ringa in det procenttal som visar hur ofta du upplever att detta händer dig. 

 
 0% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% 
 
11. En del människor finner ibland att de inte känner igen sig själva när de tittar i en spegel. 

Ringa in det procenttal som visar hur ofta du upplever att detta händer dig. 
 
 0% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% 
 
12. En del människor känner det ibland som om andra människor och föremål, eller världen 

omkring dem, inte är verkliga. 
Ringa in det procenttal som visar hur ofta du upplever att detta händer dig. 

 
 0% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% 
 
13. En del människor upplever ibland att den egna kroppen inte tycks vara deras egen. 

Ringa in det procenttal som visar hur ofta du upplever att detta händer dig. 
 
 0% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% 
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14. En del människor upplever ibland att de minns en tidigare händelse så intensivt att de 
känner det som om de återupplever samma händelse. 
Ringa in det procenttal som visar hur ofta du upplever att detta händer dig. 

 
 0% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% 
 
15. En del männskor upplever ibland att de inte är säkra på om saker som de minns verkligen 

hände eller om de bara drömde det. 
Ringa in det procenttal som visar hur ofta du upplever att detta händer dig. 

 
 0% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% 
 
16. En del människor upplever det ibland som om de var på en välbekant plats men att den 

känns främmande och okänd. 
Ringa in det procenttal som visar hur ofta du upplever att detta händer dig. 

 
 0% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% 
 
17. En del människor upptäcker att de, medan de tittar på TV eller på en film, blir så 

absorberade av handlingen i filmen att de inte är medvetna om saker som händer runt 
omkring dem. 
Ringa in det procenttal som visar hur ofta du upplever att detta händer dig. 

 
 0% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% 
 
18. En del människor upplever att de lever sig så in i en fantasi eller en dagdröm att det känns 

som om den verkligen inträffade. 
Ringa in det procenttal som visar hur ofta du upplever att detta händer dig. 

 
 0% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% 
 
19. En del människor upplever att de ibland kan totalt bortse från den smärta de känner. 

Ringa in det procenttal som visar hur ofta du upplever att detta händer dig. 
 
 0% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% 
 
20. En del människor upplever att de ibland kan sitta och stirra rakt framför sig utan att tänka 

på någonting speciellt och att de inte märker att tiden går. 
Ringa in det procenttal som visar hur ofta du upplever att detta händer dig. 

  
 0% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% 
 
21. En del människor upptäcker att ibland när de är ensamma, pratar de högt för sig själva 

Ringa in det procenttal som visar hur ofta du upplever att detta händer dig. 
 
 0% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% 
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22. En del människor upptäcker att i en situation uppträder de så annorlunda jämfört med en 
annan att det nästan känns som om de vore två olika personer. 
Ringa in det procenttal som visar hur ofta du upplever att detta händer dig. 

 
 0% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% 
 
23. En del människor upplever att de ibland, i vissa situationer, kan agera eller göra saker med 

en förvånansvärd lätthet och spontanitet något som de normalt inte gör (exempelvis sport, 
arbete, umgänge etc.) 
Ringa in det procenttal som visar hur ofta du upplever att detta händer dig. 

 
 0% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% 
 
24. En del människor upptäcker ibland att de inte kan minnas om de verkligen gjorde en sak 

eller enbart tänkte göra det (exempelvis om man har postat ett brev eller om man bara 
tänkt på att posta det). 
Ringa in det procenttal som visar hur ofta du upplever att detta händer dig. 

 
 0% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% 
 
25. En del människor kan ibland få bevis på att de gjorde någonting, som de inte minns att de 

gjorde. 
Ringa in det procenttal som visar hur ofta du upplever att detta händer dig. 

 
 0% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% 
 
26. En del människor hittar ibland texter, ritningar eller anteckningar bland sina tillhörigheter, 

som de inte kan minnas att de är upphov till. 
Ringa in det procenttal som visar hur ofta du upplever att detta händer dig. 

 
 0% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% 
 
27. En del människor upplever ibland att de hör röster inne i huvudet, som säger till dem att 

göra vissa saker eller som kommenterar saker som de gör. 
Ringa in det procenttal som visar hur ofta du upplever att detta händer dig. 

 
 0% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% 
 
28. En del människor känner det ibland som om de ser världen i en dimma, så att personer och  

föremål verkar vara otydliga eller långt borta. 
Ringa in det procenttal som visar hur ofta du upplever att detta händer dig. 
 

 0% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% 
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Självskattningsformulär B      BILAGA I 

 
Instruktioner: Nedan finns ett antal uttalanden som människor har använt för att beskriva sig 
själva. Läs varje påstående och ringa sedan in den siffra som bäst motsvarar hur Du känner 
just nu. Det vill säga, i detta ögonblick. Inget svar är rätt eller fel. Tänk inte för länge på varje 
uttalande, utan ge det svar som tycks beskriva Dina känslor bäst just nu. 
 
 1 = inte alls 
 2 = lite 
 3 = ganska mycket 
 4 = väldigt mycket 
 
1 Jag känner mig nedstämd och olycklig............................................................... 1  2  3  4 

2 Jag mår bäst på morgonen............................………………... Denna fråga vänds! 1  2  3  4 

3 Jag har perioder när jag gråter eller vill gråta..................................................... 1  2  3  4  

4 Jag har sömnproblem.......................................................................................... 1  2  3  4  

5 Jag äter lika mycket som jag brukar göra......……………….  Denna fråga vänds! 1  2  3  4  

6 Jag är fortfarande intresserad av sex..............……………….  Denna fråga vänds. 1  2  3  4  

7 Jag har märkt, att jag minskar i vikt.................................................................... 1  2  3  4  

8 Jag har problem med förstoppning...................................................................... 1  2  3  4  

9 Mitt hjärta slår snabbare än vanligt..................................................................... 1  2  3  4  

10 Jag blir trött utan orsak........................................................................................ 1  2  3  4  

11 Jag är lika klar i mina tankar, som jag alltid har varit...…….  Denna fråga vänds. 1  2  3  4  

12 Jag har lätt för allt, som jag tidigare har kunnat.............……  Denna fråga vänds! 1  2  3  4  

13 Jag är rastlös och har svårt för att vara stilla....................................................... 1  2  3  4  

14 Jag är optimistisk vad gäller framtiden.........................…….. Denna fråga vänds! 1  2  3  4  

15 Jag är mer lättirriterad än vanligt........................................................................ 1  2  3  4  

16 Jag har lätt för att fatta beslut........................................…….. Denna fråga vänds! 1  2  3  4  

17 Jag känner att jag behövs och gör nytta................ …………….. Denna fråga vänds! 1  2  3  4  

18 Mitt liv är ganska rikt.............................................………… Denna fråga vänds! 1  2  3  4  

19 Jag känner det som att andra skulle må bättre om jag var död........................... 1  2  3  4  

20 Jag tycker fortfarande om sådant, som jag alltid har tyckt om Denna fråga vänds! 1  2  3  4  
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Självskattningsformulär C     BILAGA I 

 
Instruktioner: Nedan finns ett antal uttalanden som människor har använt för att beskriva sig 
själva. Läs varje uttalande och ringa sedan in den siffra som bäst motsvarar hur Du känner i 
allmänhet. Inget svar är rätt eller fel. Tänk inte för länge på varje uttalande, utan ge det svar 
som bäst beskriver hur Du i allmänhet känner dig.  
 
 1 = inte alls 
 2 = lite 
 3 = ganska mycket 
 4 = väldigt mycket 
 
1 Jag känner mig glad................................................................. Denna fråga vänds! 1  2  3  4 

2 Jag känner mig nervös och rastlös..........................................………………………. 1  2  3  4 

3 Jag känner mig tillfreds med mig själv.....................................Denna fråga vänds! 1  2  3  4  

4 Jag önskar jag kunde vara lika lycklig som alla andra verkar vara ……………… 1  2  3  4  

5 Jag känner mig misslyckad................................................................................. 1  2  3  4  

6 Jag känner mig utvilad............................................................ Denna fråga vänds! 1  2  3  4  

7 Jag är lugn och samlad........................................................…. Denna fråga vänds! 1  2  3  4  

8 Jag känner att svårigheterna blir oöverstigliga................................................... 1  2  3  4  

9 Jag oroar mig mycket för saker som inte spelar någon roll................................ 1  2  3  4  

10 Jag är lycklig.......................................................................... ..Denna fråga vänds! 1  2  3  4  

11 Jag tänker tankar som upprör mig....................................................................... 1  2  3  4  

12 Jag saknar självförtroende................................................................................... 1  2  3  4  

13 Jag känner mig trygg och säker.........................................….. Denna fråga vänds! 1  2  3  4  

14 Jag har lätt för att fatta beslut.........................................………Denna fråga vänds! 1  2  3  4  

15 Jag känner mig otillräcklig.................................................................................. 1  2  3  4  

16 Jag är  nöjd........................................................................…... Denna fråga vänds! 1  2  3  4  

17 Oviktiga tankar stör mig...................................................................................... 1  2  3  4  

18 Jag tar besvikelser så hårt, att jag inte kan få dem ur tankarna........................... 1  2  3  4  

19 Jag är en stabil person......................................................….... Denna fråga vänds! 1  2  3  4  

20 Jag blir spänd eller orolig när jag tänker på det som senaste tiden 

 har bekymrat mig.............................................................................................. 

 

1  2  3  4  

 
Tack för Din hjälp! 

 
Azade Hatami och Linda Carlsson, Psykologi 41-60, Ht-02, Blekinge Tekniska Högskola 

Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap 
fhh00aha@student.bth.se  &   fhh00lca@student.bth.se   

 


