
Risken att drabbas av psykisk 
ohälsa handlar inte bara om att 
vara benägen att uppleva tillstånd 
som ångest eller nedstämdhet, 
utan också om hur vi förhåller 
oss till dessa tillstånd.  

En ny italiensk studie visar på ett sam-
band mellan svårighet att bära skuldkäns-
lor och OCD, skriver Research Digest.

Det ska göras tydligt från början att detta 
är en korrelationsstudie, det vill säga att 
forskarlaget velat synliggöra styrka och 
riktning av samband mellan förmåga att 
bära skuldkänslor och OCD, och om dessa 
skuldkänslor skulle kunna utgöra en risk-
faktor. Det går alltså inte dra några slut-
satser om ett kausalt samband, det vill säga 
att det ena otvetydigt leder till det andra; 
att oförmåga att bära skuld utlöser OCD.

Oförmåga att bära känslor
Olika forskare har länge varit intresserade 
av att undersöka huruvida oförmåga att 
stå ut med starka känslor ökar sårbarhe-
ten för att utveckla OCD. Att själva oför-

mågan att hantera känslor till exempel 
leder till ett överdrivet kontrollerande. 
Hittills har resultaten pekat i olika rikt-
ningar. Den italienske forskaren Gab-
riele Melli och hans kollegor har därför 
velat undersöka om individer med en 
högre känslighet för skuldkänslor löper 
större risk att utveckla OCD än individer 
med lägre känslighet. Själva känslighe-
ten eller oförmågan att stå ut med starka 
skuldkänslor är i denna studie huvudfak-
torn, skriver Research Digest, som är en 
publikation under The British Psycholo-
gical Society.

Ny skattningsskala
Forskarlaget inledde med att skapa en helt 
ny skattningsskala för ”skuldkänslighet”. 
Skalan innehåller 20 påståenden, i stil 
med ”Skuld är en outhärdlig känsla” eller 
”Tanken på att ha skuldkänslor på grund 
av att jag varit vårdslös gör mig väldigt 
ängslig”. Studien visar att det tydligt går 
att skilja ut en personer med OCD från 
individer med annan typ av ångest, där 
de som uppgav att de hade svårt att bära 
skuldkänslor i större utsträckning ägnade 
sig åt kontrollerande ritualer.

– Känslighet för skuld verkar påverka 
individer i en riktning som gör att de är 
extra vaksamma för handlingar som är po-
tentiellt farliga för andra, det vill säga att 
de tror att de kan skada andra genom sitt 
beteende. Detta gör att de tvångsmässigt 
kontrollerar för att undvika, förebygga 
och neutralisera den fruktade känslan av 
skuld, menar Gabriele Melli.

Går att använda i terapi
Forskarlaget tycker att resultatet kan an-
vändas i terapeutiska sammanhang, till 
exempel i KBT, där kognitiv omstruk-
turering (att lära sig nya sätt att tolka 
och tänka), inte bara skulle inrikta sig på 
överdrivna övertygelser om ansvar, utan 
också tankar som handlar om den låga 
toleransen och farligheten att uppleva 
skuld. 
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Det är inte hur 
man har det,
utan hur man tar det
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