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Abstract 

This study aimed to analyze how psychologists reflects on the patient's shame experience in the 

therapy situation and how they identify the patient's shame in the clinical work. The following 

research questions guided this study: how the respondents reflect on the patient shame experience 

in therapy; how they identify the patient's shame in therapy; how the respondents reflect on 

shame as a chronic emotion; which is the importance of the patient's shame in the clinical work. 

The empirical material is based on semi-structured interviews carried out with eight 

psychologists in a general psychiatric outpatient clinic. The empirical material was analyzed with 

thematic analysis. The results showed that shame is a painful emotion which strongly affects both 

patient and therapist. Shame experience is described as multi-faceted emotion and difficult to 

identify for both patient and therapist. Shame is considered to have both positive and negative 

features, and can thus be healthy as well as unhealthy. The key conclusion is that shame is 

characterized by a duality dimension: shame can be both functional and dysfunctional, shame can 

be useful in therapy (motivational) or unusable (obstructing), shame can be communicative and 

in the same time inhibitory. 
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Introduktion 

Är skam viktig att uppmärksamma för yrkesverksamma psykologer i deras kliniska 

arbete? Om frågan ska besvaras med förankring i forskningsresultat då blir svaret ett tydligt ja. 

Skam är en universell emotion som erfaras dagligen av människor (Kaufman, 1989). Skam är en 

naturlig, oundviklig del av det vardagliga livet och kan vara både en positiv och en negativ del i 

mänskliga relationer. Likväl fastnar vissa människor i en varaktig upplevelse av skam som skadar 

deras liv och begränsar deras möjligheter (Pattison, 2000). Skam blir problematisk när den 

upplevs kontinuerligt och/eller i för stor omfattning. Forskning visar att skam kopplas såväl till 

psykisk som till fysisk ohälsa hos vuxna och barn (Mills, 2004). Detta gör att skam utgör en 

viktig aspekt att reflektera över som yrkesverksam psykolog. 

Studier om skam utgör ett relativt nytt forskningsområde inom klinisk psykologi. Skam är 

ett svårfångat begrepp och har länge förbisetts i forskning (Gilbert, 1998; Kaufman, 1998). 

Tangney & Dearing (2011) noterar att skam nämns sällan i grundböcker och vetenskapliga 

artiklar i klinisk psykologi. Teyber, m.fl., 2011 anser att de flesta kliniska texter benämner endast 

kort den maladaptiva sidan av skammen. Samma försummelse sker även i terapirummet, både 

patient och terapeut förbiser skam i terapisituationen (ibid.). Skam är en mångfacetterad 

upplevelse som inrymmer olika komponenter såsom externa eller interna självvärderande 

komponenter såväl som emotionella-, beteende- och fysiologiska komponenter (Gilbert & Miles, 

2002). Trots att skam är svårbegriplig och mångfacetterad visar forskningen att denna emotion 

har stor betydelse i terapin. Förbisedd skam i terapin har viktiga implikationer på den terapeutiska 

processen och den terapeutiska relationen, exempelvis det har konstaterats att det finns en stark 

koppling mellan skam och suicid (Tangney & Dearing, 2011).  

Skam är dessutom svår att skilja från skuld. Förutom svårigheten att finna allmänt 

godtagna definitioner för skam och skuld har dessa begrepp använts som synonymer (Gilbert, 

2011; Tangney & Dearing, 2002). Skuld har tidigare ansetts ligga till grund för psykisk ohälsa 

och därmed har fått underbygga psykologiska modeller (exempelvis depression) samt 

klassificeringsinstrument (DSM). Tangney & Dearing (2002) anser att en ogenomtänkt 

användning av skam och skuld som synonymer, exempelvis gällande depression, kan leda till att 

skamkänslor förbises och blir så småningom patologiska. Genom att särskilja skam från skuld 

kan terapeuten göra en distinktion mellan olika emotioner och därmed identifiera patientens 
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egentliga problematik. Utöver detta så finns det en nyansering av skam och skuld, exempelvis 

identifiering i terapi av en s.k. skamfri-skuld tillstånd (ibid.).  

Det mest vanliga och effektiva sätt att förändra dysfunktionell skam är att omvandla 

denna till skuld. Hur kan detta förstås? Senare forskning visar att skuld är externt orienterad, 

empatisk och har ett reparerande syfte. Skam däremot har många motsatta egenskaper, den är 

fokuserad på det totala självet och dess självmedvetenhet och inte på specifika handlingar samt 

har inte i fokus i reparerande handlingar. I skamupplevelsen blockeras medvetenhet om andra, 

deras känslor och behov, d.v.s. skammen inhiberar empatin då individen är självfokuserad 

(Pattison, 2000).  

Den psykoterapeutiska processen är mycket komplex. Psykoterapi fungerar som ett 

sammanhang där patienten berättar ytterst intima minnen, tankar och känslor till terapeuten som 

är en okänd person. I det som individen väljer berätta finns en medvetenhet om vilka delar av 

berättelsen ska avslöjas respektive döljas (Rizvi, m.fl., 2011). Med andra ord, skam utgör en del 

av det terapeutiska mötet där båda parterna kan exponeras för skamupplevelser (Kaufman, 1998; 

Gilbert, 2000). Skamupplevelsen kan bli ett hinder i det terapeutiska arbetet genom bl.a. hindra 

etablering av en god allians (Kaufman, 1989). Alliansen mellan terapeut och patient är 

betydelsefull när det gäller att ta sig igenom svåra situationer (Gilbert & Leahy, 2007). En god 

terapeutisk relation mellan patient och terapeut anses vara grunden som möjliggör det 

terapeutiska arbetet (Hardy, m.fl., 2007). Skam upplevs oftast i interpersonella kontexter och 

leder till responsbeteenden såsom aggressiva reaktioner, skuldbeläggande och låg grad av 

empatiskt förmåga (Tangney & Fisher, 1995). Skam kan även leda till dåligt samarbetsförmåga 

och konfliktundvikande (Lopez, m.fl., 1997). I skamupplevelsen finns det en ovillighet hos 

individen att prata om skamfulla erfarenheter, men det finns även svårigheter att identifiera och 

benämna skamrelaterade emotioner (Gruenewald, Dickerson & Kemeny, 2007). Alla dessa 

aspekter kan försvåra den terapeutiska processen.  

Sammanfattningsvis kan sägas att skam utgör fortfarande en oklar dimension inom 

psykologisk forskning; skam har inte fått en hög dignitet som emotion i forskning i klinisk 

psykologi och därmed inte studerats på samma sätt som sexualitet, ångest och aggression. 

Samtidigt dras slutsatsen att skam utgör en viktig dimension att studera för att: (i) det finns ingen 

annan emotion som är lika betydelsefull för den enskildes identitetsskapande, (ii) ingen annan 

emotion är lika plågsamt för självet samt (iii) skam ligger till grund för människans samvete och 
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värdighet som vidare påverkar i en avsevärd omfattning ens fungerande avseende självförtroende, 

självbild och kroppsbild (Kaufman, 1989). 

Den tidigare forskning som lyfts fram hittills pekar på ett paradoxalt förhållande som är 

intressant att undersöka i denna studie: å ena sidan utgör skam en viktig aspekt för den enskildes 

psykiska välmående och för terapisituationen, samtidigt som skam inte uppmärksammas i 

tillräcklig hög grad i forskning. Denna paradox framkallar min nyfikenhet kring hur legitimerade 

psykologer reflekterar kring betydelsen av skam inom terapisituationen.  

 

Teori och tidigare forskning 

I den fortsatta framställningen presenteras forskning om skam tillsammans med förtydligande och 

problematisering av skam som utgör ett nyckelbegrepp i uppsatsen.  

 

Emotioner 

Sedan Aristoteles tid har det gjorts försök att identifiera och kategorisera grundläggande 

och allmängiltiga emotioner. Detta föreställer ett långsiktigt arbete som påbörjades för nästan 

2 500 år sedan. Det har varit svårt i forskning att särskilja emotion som begrepp från andra 

grundbegrepp såsom affekt, känsla, intuition, instinkt, temperament, karaktärsdrag eller 

sinnesstämning. Inom emotionsforskning finns inte en tydlig och enhetlig definition om vad 

emotioner är, vilket illustreras i den mängd teorier om vad som räknas som emotion. Till viss del 

finns det konsensus om att emotioner är kommunikativa till sin karaktär och involverar känslor, 

kognitioner (tankar, minnen, bedömningar), fysiska reaktioner och affektiva responser. Samtidigt 

är det oklart hur dessa emotionsrelaterade komponenter samspelar med varandra. En annan 

svårighet när det gäller identifiering av emotioner utgörs av att människor har generellt svårt att 

särskilja mellan emotioner, fysiska reaktioner och kognitioner. Upplevelser, även s.k. mentala 

upplevelser, kan exempelvis betraktas som emotionella när dessa inrymmer fysiska reaktioner 

eller omedelbara uppfattningar av en situation som skrämmande eller spännande (Pattison, 2000).  

Gällande emotioner görs en distinktion mellan grundemotioner (såsom glädje, ledsenhet, 

avsky, rädsla, vrede och förvåning) och självmedvetna emotioner (såsom skam, skuld, 

förlägenhet, stolthet). Grundemotioner är omedelbara till sin karaktär, har oftast distinkta 

ansiktsuttryck och kan involvera självvärderingsprocesser (Tangney & Dearing, 2002). 

Självmedvetna emotioner skiljer sig från grundemotioner genom att de är mindre akuta till sin 
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natur, saknar generellt distinkta ansiktsuttryck och fordrar att individen har en förmåga till 

självmedvetenhet och självvärdering. Det finns flera förklaringar till att de självmedvetna 

emotionerna saknar ansiktsuttryck, nämligen dessa emotioner uttrycks oftast genom språk och 

inte genom icke-verbala uttryck. De är dessutom mer komplexa till sin karaktär och behöver mer 

komplexa kroppsställningar eller kroppssignaler. De självmedvetna emotionerna är tillika mindre 

akuta i sin kommunikation än grundemotionerna och därmed mer beroende av avsiktliga 

processer och verbalisering. I dagens samhälle är det mindre lämpligt att uttrycka emotioner 

vilket har gjort det mer adaptivt att dölja de självmedvetna emotionerna. För vissa självmedvetna 

emotioner såsom stolthet, blyghet och skam, har man kunnat identifiera ansiktsuttryck, dock i 

kombination med kroppsställningar eller huvudrörelser (Tracy & Robins, 2007).  

Det finns oenighet bland forskare huruvida skam tillhör grundemotionerna. Tracy & 

Robins (2007) anser att emotionerna kan förstås som ett kontinuum, där ytterligheterna är 

grundemotioner respektive självmedvetna emotioner. I upplevelsen av en emotion kan man röra 

sig mellan polerna. Exempelvis, kan skam tillhöra de självmedvetna emotionerna genom att den 

fordrar självrepresentationer och självmedvetenhet. Skam kan inte avläsas omedelbart från 

ansiktsuttryck och är kognitivt komplex. Det kan även sägas att skamkänslor är universella, 

adaptiva, åtföljda av funktionella fysiska eller endokrina responser vilket gör att skam uppfyller 

även kriterierna för att räknas som grundemotion (ibid.).  

Självmedvetna emotioner har stort betydelse när det gäller att motivera den enskilde, men 

även när det gäller reglering av tankar, känslor och beteenden. Självmedvetna emotioner såsom 

skam och stolthet kan driva människor till att arbeta hårt och att bete sig på ett moraliskt, socialt 

önskvärt sätt (Ekman, 1992; Tangney & Fisher, 1995).  

 

Vad är skam? 

Ordet skam kan härledas till indoeuropeiska språket och betyder att täcka, att dölja. 

Många skamdefinitioner utgår inte ifrån vad skam är, utan istället utgår ifrån individens 

reaktioner på denna emotion (Pattison, 2000). Skam kan definieras som känslan den enskilde har 

när han/hon utvärderar egna handlingar, känslor eller beteenden och uppfattar att man har gjort 

något fel. Skam omfattar hela individen. Skam frambringar en önskan att gömma sig, att 

försvinna eller t.o.m. dö (Lewis, 1992).  
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En förklaring till att skam har negligerats i forskning (Gilbert, 1998; Kaufman, 1989) är 

att detta ligger just i skammens natur, nämligen att döljas. Skam är en emotion som är vansklig 

att identifiera och beskriva samt smärtsamt att uppleva, vilket bidrar till att skam blir en dold 

emotion (Kaufman, 1989; Pattison, 2000). Skam upplevs som intimt vilket framkallar en vilja att 

gömma själva upplevelsen; skam är något man inte vill visa för andra (Gilbert, 2011).   

Skam anses vara en smärtsam emotion. ”Förnedring och skam är värre än fysisk smärta, 

säger man i judarnas heliga bok, Talmud. Den fysiska smärtan läks med tiden men det gör inte 

alltid skammen” (Cullberg Weston, 2008, s 17). Skam är ofta kopplad till negativa uppfattningar 

om personliga kvalitéer (kroppsform, storlek, konstitution), personliga egenskaper (tråkig, 

korkad, oärlig) eller beteenden (ljuga, stjäla) som andra finner oattraktiva och kan resultera i 

bortstötning. Skam anses dessutom vara en emotion om underlägsenhet; att känna skam är att 

känna sig sedd och förminskad på ett plågsamt sätt (Gilbert, 1997; Kaufman, 1989).  

Människan har en tendens att komma undan vid upplevelse av skam. Detta förklaras med 

att skam triggas när individen upplever sig exponerad och sedd på ett oönskat sätt samt när det 

avslöjas aspekter av självet som är synnerligen av en känslig, intim och sårbar karaktär. Den 

smärtsamma exponeringen, som kan vara verklig eller enbart i individens tanke, leder till önskan 

att komma undan för den som upplever skam, men även för den som observerar (Kaufman, 1989; 

Pattison, 2000); ”He who is ashamed would like to force the world not to look at him, not to 

notice his exposure. He would like to destroy the eyes of the world. Instead he must wish for his 

own invisibility” (Erikson i Pattison, 2000, s 69).  

En annan svårighet när det gäller att utforska skam är att det saknas ett språk som kan på 

ett tydligt sätt beskriva skam och människans inre upplevelser (Kaufman, 1998; Nathanson, 

1987). Pattison (2000) menar att människor oftast kan beskriva vad skam betyder för dem dock 

det sällan finns en vedertagen tydlig innebörd för ordet. Det saknas en semantisk 

överensstämmelse eller universell definition av vad som menas med skam. Retzinger (1995) listar 

mer än ett hundra populära uttryck för skam; forskaren grupperar dessa under sex kategorier: 

fjärmad (förkastad, dumpad), förvirrad (tom, ihålig), löjlig (dum, fånig), otillräcklig (maktlös, 

svag, osäker), obekväm (rastlös, spänd, ängslig), skadad (kränkt, upprörd, sårad). Andra vanliga 

formuleringar av skam som har identifieras i forskning är: att känna sig dålig, värdelös, 

inkompetent, misslyckad, exponerad, liten, smutsig, äcklig, oälskbar, oönskad, pinsam (Pattison, 

2000).  
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Skam betraktas som en mångfacetterad emotion som inrymmer en mängd andra 

emotioner såsom ångest, ledsenhet, avsky, ilska. Skamupplevelsen är en komplex process med 

bl.a. ifrågasättande tankar om sig själv, känsla av kaos och förvirring, meningslöshet, svårigheter 

att kommunicera, känsla av akut isolering, förtvivlan, hjälplöshet och passivitet. Till detta 

förekommer även kroppsliga reaktioner, exempelvis känsla av att frysa, vara hett, känsla av 

förlamning, tung som bly, fysisk svaghet (Pattison, 2000); ”Like an onion, shame is made up of 

enfolded and overlapping, but also discrete, meanings and understandings; there is no ’essential 

onion’ or ’essential shame’ at the centre of meaning or experience” (Pattison, 2000, s 39). 

 

Olika typer av skam  

Som nämnt ovan, skam har negligerats i forskning (Kaufman, 1989; Pattison, 2000). Men 

när skam fokuseras då görs det olika distinktioner: akut reaktiv respektive kronisk skam 

(Pattison, 2000), tillfällig (röd) respektive kronisk (vitt) skam (Kjellqvist, 1993), global 

respektive situationsspecifik skam (Rizvi, m.fl., 2011), intern respektive extern skam (Gilbert, 

2000) samt skam som karaktärsdrag (trait) eller sinnesstämning (state) (Tangney & Dearing, 

2011). Några av dessa kommer att beskrivas närmare nedan.  

Pattison (2000) skiljer mellan två typer av skam: akut reaktiv och kronisk skam. Den 

akuta reaktiva skamupplevelsen är situationsbetingad och intensiv, dock kortvarig till karaktär. 

Den kan vara smärtsam när den upplevs, dock dess konsekvenser behöver inte vara helt negativa. 

I den akuta skamupplevelsen framkallas olika symtom såsom rodnad, titta bort, titta ner. Dessa 

symtom kan inte ignoreras, hindras eller dämpas av individen. Däremot den kroniska 

skamupplevelsen anses vara ett karaktärsdrag, d.v.s. formar ens personlighet och kan finnas 

under hela livet. När en person med kronisk skam erfar akut skam, upplevs detta som outhärdligt. 

Konsekvensen av kronisk skam leder till varaktiga negativa uppfattningar om sig själv. De 

symtom som framkallas i den kroniska skamupplevelse, är svårare att identifiera (ibid.).  

Andra forskare differentierar mellan intern och extern skam. Gilbert (2000) beskriver att 

individens självbild uppstår från sammanblandningen av två processer, hur individen uppfattar 

sig själv respektive hur individen tror att han/hon uppfattas av andra. Dessa processer ger upphov 

till två olika sorter av skam: (i) intern skam som uppstår när individen värderar sig negativt och 

har negativa känslor gentemot sig själv och (ii) extern skam som uppstår när individen upplever 

eller anteciperar andras fördömande och/eller nedvärdering. Tracy & Robins (2007) förklarar på 
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liknande sätt att skam kan uppstå ur en intern process som handlar om kognitiva representationer 

av individens själv (hur individen ser på sig själv, t.ex. tycker om sig själv eller ser sig själv som 

dålig). Skam kan uppstå även ur en extern process som handlar om hur individen tror att han/hon 

uppfattas av andra, s.k. relationella, sociala och kollektiva självrepresentationer. Med detta menas 

hur individen ser på sig själv i förhållande till en partner (t.ex. som en kärleksfull person), social 

grupp (t.ex. som psykolog) och större kollektiv (t.ex. som kvinna) (ibid.). 

En annan distinktion avseende skam handlar om positiva respektive negativa aspekter av 

skam. En positiv aspekt av skam handlar om skam i syfte att upprätthålla sociala normer och som 

skyddar gruppen mot separation. En upplevelse av skam kan motivera individen till 

beteendeförändring samt att ställa till rätta sig själv eller försämrade relationer till andra. Skam 

anses vara adaptiv när det leder till prosociala beteenden och därmed medför positiva 

konsekvenser för individen i det sociala livet. Däremot starka känslor av skam är kopplade till 

psykopatologiska problem och kan förvärra dessa (Scheel, m.fl., 2014). Skammens positiva 

funktion syftar på individens respekt för andra människor, institutioner, normer, ideal, lämpliga 

beteenden. Denna fungerar i förebyggande syfte då det hindrar att människor beter sig på ett icke-

accepterat sätt (Pattison, 2000). Kaufman (1998) menar att skam har en avgörande roll när det 

gäller utveckling av självmedvetenhet och motiverar till nödvändig självkorrigering vid dåligt 

uppförande. Den optimala utvecklingen av självmedvetenhet är beroende av adekvat och lämplig 

grad av skam. Självmedvetenhet fallerar vid antingen brist eller överskott på skam. Skam anses 

vara betydelsefull då den signalerar både överträdelse och kränkning av individens värdighet 

(ibid.). Den negativa sidan av skam handlar om reaktiv skam när man bryter mot sociala normer. 

Exempelvis, en person med stark känsla av respekt för andra kommer att uppleva skam när 

han/hon bryter mot normerna. Däremot skam kommer inte att väckas hos en individ som hyser 

lite/mindre respekt för andra (Pattison, 2000). Det är en debatterad fråga bland forskare om skam 

överhuvudtaget har en positiv funktion. En avgörande faktor för att skam ska kunna betraktas 

föra med sig en positiv funktion är individens förmåga till introspektion utan att fastna i defensiva 

reaktioner såsom ilska, förnekande och externalisering (Tangney & Dearing, 2011). 

Cullberg Weston (2008) anser att skam inte kan betraktas som något enhetligt. Skam kan 

upplevas till allt kopplat till: person (utseende, kläder, kropp, personlighetsdrag), saker man 

identifierar sig med (bakgrund, familj, religion, hemland), bristande kompetens, förlust av 

kontroll (känslor, kroppsliga- och mentala funktioner), impulser, icke-acceptans i grupper, 
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misslyckande (egna eller andras ideal). För att förstå skammens funktion behöver terapeuten 

fokusera på olika former av skam (ibid.). Koerner m.fl. (2011) identifierar fyra källor till skam: 

(i) skam kopplad till avsikter (drömmar, önskningar, mål), (ii) skam kopplad till emotioner 

(specifika emotioner såsom ilska, stolthet eller starka emotionella upplevelser), (iii) skam 

relaterad till sexualitet (behov, önskningar, preferens) och hunger samt (iv) skam kopplad till 

interpersonella behov.  

 

Skamreaktioner  

Det finns olika teorier avseende hur människor reagerar och beter sig när de upplever 

skam. Det framställs i forskning att skam aktiverar tillbakadragande- eller undvikandebeteenden, 

dock inte beteenden av att närma sig andra. Skam kan leda till närmanden ifall individen som har 

gjort fel önskar samt anser att det är möjligt att återfå den positiva bilden av sig själv (de Hooge, 

m.fl., 2010). Gilbert (2010) bedömer individens närmanden vid skam som dysfunktionella eller 

defensiva strategier. Han anser att individen, i syfte att kompensera för upplevda brister, kan 

överprestera eller vara i behov av andra (ibid.). Även Cullberg Weston (2008) ser perfektionism 

som en skamreaktion. Perfektionism kan betraktas som ett undvikandebeteende eller en 

reparationsrespons där individen vill förbättra sig själv. I den fortsatta framställningen kommer 

att lyftas fram några av teorierna som är relevanta i förhållande till skamreaktioner.  

Gilbert & Andrews (1998) diskuterar om fyra skamresponser: (i) omedelbara responser i 

den akuta reaktiva skamupplevelsen, (ii) responser i syfte att hantera skamupplevelsen,            

(iii) responser i syfte att undvika skamupplevelser och (iv) reparationsresponser. Dessa förklaras 

kort nedan: 

(i) Omedelbara responser i den akuta reaktiva skamupplevelsen anses vara önskan att 

gömma sig, ”sjunka genom marken”, att göra sig så oansenlig som möjligt. Detta anses 

vara en vanligt förekommande respons i en hotfull situation. Till detta uppträder icke-

verbal kommunikation såsom böjd kroppshållning, undvikande av ögonkontakt. De 

omedelbara responserna kan vara hjälpsamma för individen i syfte att lugna sig själv eller 

att uppnå sympati och förlåtelse. 

(ii) Responser i syfte att hantera skamupplevelsen. Det förekommer många beteenden i 

syfte att hantera den smärtsamma skamupplevelsen. Individen vill framförallt dölja sin 

skam framför andra, därmed vill dölja sin osäkerhet, att man ser sig själv som dålig, 
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underlägsen andra, rädd eller emotionellt besvärad. Ilska och aggression anses vara 

vanliga reaktioner hos den som upplever skam i en specifik situation. 

(iii) Responser i syfte att undvika skamupplevelser kan vara att undvika situationer som 

skulle kunna leda till skamupplevelser såsom att söka hjälp, sociala situationer och 

relationer. Andra responser är utförande av beteenden som syftar på att minska obehaget 

genom att exempelvis titta bort, dricka alkohol, ta droger. Individer kan även utveckla 

kompensatoriska strategier såsom perfektionism för att undvika skamupplevelser. Ett 

ytterligare sätt att hantera en skamupplevelse är att hålla den hemlig. 

(iv) Reparationsresponser. Dessa kan variera beroende på om skamupplevelse triggas i en 

offentlig situation eller enbart i individens inre värld. Syftet med reparationen är att 

bibehålla ett positivt anseende och/eller en positiv självbild. Dessa beteenden kan vara att 

be om ursäkt, visa sig ödmjuk, blygsam, anspråkslös eller involverad i någon form av 

välgörenhet. Här kan skiljas mellan fel som individen tror det går att reparera respektive 

går ej att reparera. Den sistnämnda är en del av den kroniska skammen och kan leda till 

psykisk ohälsa.  

På liknande sätt framställer Nathanson (1992) fyra vanligt förekommande responser när 

man upplever skam: (i) dra sig tillbaka/isolering, (ii) själv-attack, (iii) undvikande respektive 

utvecklande av kompensatoriska strategier, (iv) attackera andra.  

Lewis (1992) skiljer mellan olika skamresponser. Den första, identifierad skam, handlar 

om när individen gör något fel och skammen är framträdande, d.v.s. att individen blir medveten 

om upplevda skamkänslor, kroppsliga reaktioner såsom hjärtklappning, svettning, rodnad i 

kombination med en subjektiv känsla av att känna sig förminskad, utsatt, dålig, dum, misslyckad. 

Reaktionen är mycket kortvarig. Denna reaktion är uppenbar både för den som upplever skam 

och för andra. Den andra responsen, den icke-identifierade skammen, handlar om att skammen är 

uppenbar, men individen som upplever skam varken kan eller vill identifiera eller kännas vid 

skammen. Istället kan individen känna sig dum, dålig, utsatt, misslyckad, spänd, tom. Den tredje 

responsen, förbipasserad skam, handlar om att det saknas medvetenhet om skamkänslan (ibid.).  

 

Kronisk skam 

Den kroniska skammen kommer att belysas eftersom den blir skadlig och djuprotad i 

individens självbild på ett sätt som framkallar behov av professionellt stöd; därmed blir den 
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aktuell att undersöka i denna studie. Men vad är kronisk skam? Pattison (2000) uppger att det 

saknas en allmänt vedertagen definition om vad kronisk skam är. Det finns inte enighet kring 

symtombilden heller; det samma som gäller för skam som emotion. Kronisk skam är ett begrepp 

skapat av kliniker. Evidens för både omfattning och betydelsen av kronisk skam kommer till stor 

del från klinisk erfarenhet. Den återfinns hos personer som inte känner till ett annat sätt att vara 

och som har upplevt skam och avvisanden från mycket ung ålder. Oftast har dessa personer inget 

hopp om att deras inre tillstånd kommer någonsin att förändras (ibid.). Hos vissa individer är 

skam som ett karaktärsdrag, permanent till sin natur. Individen upplever sig på ett djupare plan 

som värdelös och/eller oälskbar. Skam i detta fall blir en framträdande egenskap, djupt inrotad 

och invant sätt att reagera på sig själv och andra. Individen upplever sig ständigt förminskad, 

misstänksam, olycklig eller obekväm och har en orimlig självmedvetenhet. Hos den som 

upplever kronisk skam framträder även ett överdrivet sinne för andras åsikter och 

hyperkänslighet för andras inställning och handlingar gentemot dem (Cullberg Weston, 2008; 

Pattison, 2000).  Personer med psykisk ohälsa har generellt en benägenhet att uppleva skam 

(Tangney & Dearing, 2011); ”To have shame as an identity is to believe that one’s being is 

flawed, that one is defective as a human being. Once shame is transformed into an identity, it 

becomes toxic and dehumanizing” (Bradshaw i Pattison, 2000, s 93). 

 

Skam och skuld 

Skam och skuld är båda viktiga emotioner och har viktiga funktioner för individen själv 

och dess relationer. Båda anses vara moraliska emotioner och därmed tillhörande människans 

mest intima erfarenheter. Upplevelsen av skam eller skuld vägleder individens handlingar och 

påverkar hur han/hon ser på sig själv. Oftast har dessa emotioner blandats med varandra vilket 

har inneburit svårigheter när individen ska förstå och beskriva inre erfarenheter. Flera forskare 

har belyst vikten av att särskilja dessa emotioner åt (de Hooge, m.fl., 2010; Gilbert, 2011; 

Kaufman, 1989; Pattison, 2000; Tangney & Dearing, 2002). Skam anses vara en smärtsam 

emotion, som har negativ inverkan på interpersonella beteenden. Skambenägna individer har en 

tendens att klandra andra eller sig själva för negativa händelser, har sämre sociala färdigheter, 

uppvisar en benägenhet att reagera med stark ilska och har maladaptiva strategier för att hantera 

ilska samt påvisar sämre empatiförmåga. Skuld beskrivs i forskning som en mer positiv emotion. 

Skuldbenägna individer anses vara mer empatiska, tar ansvar för negativa händelser, är mindre 
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benägna att reagera med ilska och när arga kan de uttrycka ilskan på ett mer konstruktivt sätt än 

skambenägna individer (Pattison, 2000; Tangney & Dearing, 2002).  

Skam associeras ofta med moral, då den är tätt kopplad till värden och normer. Vissa 

forskare anser att skuld är en s.k. moralisk emotion eftersom den är externt orienterad, empatisk 

och har ett reparerande syfte. Skam däremot har många motsatta egenskaper, den är fokuserad på 

det totala självet och dess självmedvetenhet, är inte fokuserad på specifika handlingar och har 

inte i fokus möjliga reparerande handlingar. Skam tenderar att blockera medvetenhet om andra, 

andras känslor och behov, inhiberar empati då individen är självfokuserad. Med detta dras 

slutsatsen att skam inte är en användbar moralisk emotion och verktyg för moralinlärning 

(Pattison, 2000).  

Gilbert (2011) presenterar fyra skillnader mellan skuld- och skamupplevelser: (i) i skuld 

läggs fokus på att någon annan har sårats genom ens handlande, däremot skam handlar om att 

skadan är hos individen genom att uppfatta sig eller tror sig bli uppfattad av andra som dålig;     

(ii) i skuld läggs fokus på en särskild händelse där man har gjort något fel, däremot i skam läggs 

fokus på känslor om självet som defekt, dålig, misslyckad; (iii) i skuld finns en önskan att 

reparera, däremot i skam önskar individen att försvinna, att gömma sig; (iv) skuld triggas oftast 

när det finns en skillnad mellan det individen önskar och risken att det man vill kan påverka 

andra negativt eller kan skada andra.  

Oidentifierad eller negligerad skam leder till konsekvenser för den terapeutiska relationen 

(Sanftner & Tantillo, 2011; Gilbert, 2011). Tangney & Dearing (2002) menar att terapeuten kan 

uppnå bättre resultat i terapin genom att tänka på den hårfina men viktiga skillnaden mellan skam 

och skuld.   

 

Skam, skuld och psykopatologi 

Tangney & Dearing (2002) synliggör att skam har försummats i forskning, vilket har lett 

till att fokus i psykologiska symtom har hamnat på skuld. Forskarna ger exempel på ett av 

kriterierna för depression i DSM-IV som handlar om ”obefogade värdelöshets- eller 

skuldkänslor”, utan att det klargörs i manualen om känslor av värdelöshet (besläktade med skam) 

och skuld anses vara synonymer. Ett annat exempel som forskarna ger är BDI-formulären som 

också fokuserar på skuld, ej skam. Forskning på området har visat att snarare skam och inte skuld 

är central för depression. Tangney & Dearing (2002) anser att stor del av forskningen har kommit 
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fram till att skuld, som inte blandas med skam, leder inte till psykologiska symtom. Däremot 

skuld, sammansmält med skam, kan bli maladaptiv. Exempelvis skuld med överlappning av skam 

leder till rumination och självbestraffning (ibid.).   

 

Skam och psykoterapi 

Skam är ständigt närvarande i psykoterapin. Skam framkallas i terapin genom tre 

processer. Den första processen handlar om stigmat som finns i samhället kopplat till att ha 

psykiska problem. Många människor som söker psykologisk behandling har identifierat sig själva 

som bristfälliga, otillräckliga, i behov av förbättring. En rädsla i terapin är att bli betraktad som 

svag, misslyckad, oförmögen att lösa själv sina problem. Individen som inleder terapin kan vara 

orolig att andra ska ta reda på att han/hon går i terapi och riskerar att identifieras som 

”psykpatient”. Den andra processen är själva terapiprocessen som via sin natur är 

skamframkallande. I terapin berättar patienten på ett öppet sätt om sina problem som han/hon har 

inte lyckats hantera själv, exempelvis försök att trycka ner minnen och känslor, förlust av kontroll 

avseende mat/alkohol/känslor, undvikande av situationer. Exponering av privata erfarenheter 

leder till att psykoterapin i sig skapar tillfällen som kan frambringa skam. Dessutom finns det en 

tendens hos patienter att anta att terapeuten är ett exempel av psykisk hälsa. Den tredje processen 

handlar om mänskligt sårbarhet och tillkortakommanden hos terapeuten såsom trötthet, 

osäkerhet, eget mående som kan framkalla skam hos terapeuten själv eller både hos terapeut och 

patient (Gilbert, 2011; Tangney & Dearing, 2002; 2011). Terapeuter kan uppleva skam i terapin 

när patienten anser att terapeuten inte är vänlig, hjälpsam eller förstår problematiken. Terapeuten 

kan då reagera med en blandning av (i) extern skam, genom att oroa sig för vad patienten tänker 

om terapeuten; (ii) intern skam, genom att reflektera på egna brister och begränsningar; och     

(iii) känsla av förödmjukelse eller ilska, med önskan att kritisera patienten (Gilbert, 2011).  

Andra faktorer som kan vara skambringande i terapin är perfektionistiska tendenser hos 

patienten, t.ex. önskan att vara den perfekta patienten, vilket bäddar för besvikelser och därmed 

upplevelse av skam (Sanftner & Tantillo, 2011). Även de psykoterapeutiska ramarna respektive 

hantering av rambrott är en källa till upplevelser av skam, t.ex. uteblivna sessioner, utebliven 

betalning, negligerar tider (Tagney & Dearing, 2011).  

Psykoterapiforskningen pekar på flera viktiga aspekter avseende skam, nämligen att skam 

bedöms vara svår att känna igen och diagnosticera. Skam kan lätt misstolkas, förbises, ej 
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identifieras eller ignoreras i terapi. Skam anses dessutom vara ett dolt tillstånd som sällan hamnar 

i fokus i behandlingsarbetet; skam döljs många gånger bakom depression, ilska eller ledsenhet. 

En annan aspekt som lyfts fram är att patienter är oftast omedvetna om sin skam. En viktig 

uppgift för terapeuter är att hjälpa patienten att komma över undvikandet av emotionen. Skam är 

en svår emotion att beskåda hos andra, därmed kan det finnas en önskan hos terapeuter att 

undvika upptäckandet och kännas vid skam (Pattison, 2000).  

 

Skammens många ansikten 

Tagney & Dearing (2011) menar att patienter berättar sällan spontant att de känner eller 

har känt skam. En förklaring ligger i att skam förekommer sällan som diskussionsämne i 

vardagliga diskussioner bland lekmän. Forskning visar att kliniskt relevant skam undviks ofta 

utav patient och/eller terapeut (ibid.).  

Hur känner man igen skam? Kaufman (1998) anser att skamupplevelsen är kommunikativ 

till sin natur. När en individ skäms, kommuniceras detta direkt, dock flyktigt, genom att huvudet 

böjs, blicken flackar och/eller tittar ner. Skam är en emotion som drar uppmärksamhet till 

ansiktet, genom att förstärka det som syns i ansiktet. Detta trots att skamupplevelsen reducerar 

ansiktsuttrycken (ibid.). Det finns en mängd kännetecken inom verbal och icke-verbal 

kommunikation som tyder på upplevelse av skam såsom undvikande av ögonkontakt, rodnad, 

spändhet i kroppen, undvikande svar, frusenhet, skratt, mumlande, pratar tyst eller pratar för fort, 

icke-relevanta kommentarer, monologer, tomhet, tystnad, irritabilitet, ilska/aggressivitet, 

ångestpåslag. Även oförmåga att återberätta en händelse kan tyda på skam (Gilbert, 2011; 

Herman, 2011; Pattison, 2000; Tangney & Dearing, 2002; 2011). Skam är ofta förtäckt av andra 

emotioner såsom ilska, aggressivitet, avundsjuka, förakt, grandiositet i syfte att skydda individen 

från den smärtsamma primära emotionen, nämligen skammen. Det är vanligt att individer 

använder många ord för skam såsom löjlig, dum, fånig, idiotisk, förödmjukad, hjälplös, svag, 

oduglig, beroende, liten, sämre, ovärdig, trivial, blyg, känslig, obekväm, generad. Skam 

förekommer dessutom i individers negativa grundantaganden såsom ”jag är 

dålig/oälskbar/värdelös” (Herman, 2011).  
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Syfte 

Syftet är att analysera hur legitimerade psykologer reflekterar över patientens skamupplevelse i 

terapisituationen samt hur de uppger identifiera patientens skam i det kliniska arbetet. Följande 

forskningsfrågor kommer att vägledda undersökningen:  

 Hur reflekterar respondenterna över patientens skamupplevelse i terapin? 

 Hur identifieras patientens skam i terapin?  

 Hur reflekterar respondenterna kring skam som en kronisk emotion? 

 Vad har patientens skam för betydelse i det kliniska arbetet?  

 

Metod 

I den fortsatta framställningen kommer att redovisas för val av metod, urval av deltagare och det 

använda tillvägagångssättet för att komma i kontakt med respondenterna. Därutöver kommer att 

presenteras den använda analysmetoden för bearbetning av det empiriska materialet samt etiska 

överväganden.  

 

Kvalitativ intervju 

Syftet med studien är att analysera hur terapeuter reflekterar kring samt uppger identifiera 

skam. För att följa upp denna ambition används en kvalitativ metod. Inom den kvalitativa 

forskningen är forskaren intresserad av att få en förståelse för det som studeras till skillnad från 

kvantitativa metoder där fokus ligger mer på att förklara det studerade (Kvale, 1997; Lantz, 

2007). Denna förståelse nås med hjälp av om olika kvalitativa metoder; en av dessa metoder är 

intervjuer. Kvale (1997) anser att intervjuer lämpar sig när man vill utforska människors 

reflektioner och uppfattningar om den verklighet de befinner sig i. 

Styrkan med intervjuer är att forskaren får en stor mängd empiri om det som undersöks 

(Halvorsen, 1992). Genom intervjuer kan forskaren närma sig respondentens egna beskrivningar 

av den verklighet som denna befinner sig i (Cassel & Symon, 1997; Kvale, 1997). En annan 

styrka med intervjuer är att det finns möjlighet att ställa följdfrågor för att klargöra relevanta 

aspekter för studien samt för att undvika missuppfattningar kring de frågor som ställs (Halvorsen, 

1992).  

 Som intervjuform väljs semistrukturerade intervjuer. Denna typ av intervju ger en 

möjlighet att kombinera tematiska frågor kopplade till studiens syfte och forskningsfrågor med 
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följdfrågor utifrån det respondenten uppger i intervjusituationen för att kunna uppnå en fördjupad 

förståelse i studien (Lantz, 2007). Ambitionen har varit att formulera öppna frågor för att 

möjliggöra intervjupersonen att utrycka fritt. Intervjun upplevs mer som ett samtal och 

intervjupersonen har möjlighet att exempelvis återkomma till tidigare diskuterade ämnen och 

komma med exempel (Halvorsen, 1992).  

 

Deltagare 

 Studien bygger på intervjuer med åtta legitimerade psykologer verksamma vid en 

allmänpsykiatrisk mottagning i en stad i södra Sverige. Respondenterna kontaktades via mejl och 

frågades om de vill delta i studien. Respondenterna fick kort information om vad studien handlar 

om och att studien är inom ramen för en uppsats på psykoterapeutprogrammet. I mejlet 

förklarades dessutom att deltagandet i studien är frivilligt. Valet av organisation, d.v.s. 

allmänpsykiatrisk mottagning, görs utifrån kriteriet att intervjupersonerna har daglig erfarenhet 

att psykoterapeutiskt arbete. Tid för intervju bokades med var och en av intervjupersonerna 

utifrån deras möjlighet att avsätta tid. Intervjuerna gjordes på respondenternas arbetsplats. 

Intervjuerna spelades in på MP3 spelare med respondenternas godkännande. Intervjuerna 

analyserades utifrån tematisk analys, som kommer att beskrivas ingående längre fram i arbetet.   

De intervjuade är fem män och tre kvinnor. Studien har inte ett genusperspektiv, därmed 

respondenternas könstillhörighet inte anses ha betydelse i förhållande till studiens syfte. De 

intervjuade psykologerna har arbetat olika antal år inom yrket samt har olika utbildningsnivå. 

Urvalet av psykologer är ett bekvämlighetsurval och baseras på de psykologer som hade 

möjlighet och intresse att intervjuas. Svartdal (2001) anser att det är vanligt inom forskning att 

forskaren använder sig av bekvämlighetsurval.  

 

Tillvägagångssätt 

Kontakt togs med respondenterna under hösten 2015. Intervjuerna varade mellan 50 och 

60 minuter. Intervjuerna följde en intervjuguide som konstruerades utifrån studiens syfte, 

forskningsfrågor och teoretisk referensram (se Bilaga 1 - Intervjuguide). Frågorna i 

intervjuguiden utgår från teman med direkt koppling till studiens forskningsfrågor: frågor om 

skammens betydelse i det kliniska arbetet, upplevelsen av skam, identifiering av skam i terapin, 

komplexitet och svårigheter i det psykoterapeutiska arbetet med skam. Intervjufrågorna 
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konstruerades utifrån forskning om skam. Intervjuerna analyserades utifrån en tematisk analys 

som kommer att presenteras längre ner.   

 

Tematisk analys  

Det finns olika metoder för analys av intervjumaterial, exempelvis tematisk analys, 

interpretative phenomenological analys (IPA), grounded theory och diskursanalys. I studien 

valdes tematisk analysmetod för analys av det empiriska materialet, vilket används ofta inom det 

psykologiska forskningsfältet i syfte att identifiera, analysera samt redovisa mönster/teman i 

intervjumaterialet (Braun & Clarke, 2006).  

Tematisk analys av intervjumaterialet genomfördes enligt de steg som beskrivs av Braun 

& Clarke (2006). Det första steget under tematiseringsprocessen handlar om förtrogenhet med 

datamaterialet. Efter att intervjuerna var genomförda valdes två intervjuer slumpmässigt ut. 

Författaren gick igenom materialet noggrant, flertalet gånger och letade efter relevanta teman 

bedömt utifrån studiens syfte. I denna fas gjordes de första noteringarna kring materialet. 

Förtrogenhet med materialet innebär att ta del av materialet på ett aktivt, analytiskt och ett kritiskt 

sätt. Det andra steget i analysen handlade om att koda materialet på ett systematiskt sätt. De 

kodade delarna av materialet, ord eller korta fraser, sorterades efter betydelse och relevans för 

studien. Dessa utgjorde grunden för att skapa huvudteman och underteman. Kodningen följdes av 

ett ytterligare steg, nämligen organisering av teman efter relevans. Med detta menas teman som 

kan besvara forskningsfrågorna. Vissa teman som skapades under föregående steg togs bort om 

de bedömdes som irrelevanta för studien. Nästa steg i analysen handlade om att definiera funna 

teman, d.v.s. att fastställa vad som är unikt och specifikt med varje tema. Varje tema behöver ha 

en tydlig fokus, omfattning och ändamål. Därefter, gjordes ett utdrag från det kodade materialet 

under varje tema, som sammanfattades i form av en berättelse. Denna berättelse illustrerar varje 

tema och gör det begripligt för läsaren att följa forskarens analys. I detta steg är det avgörande att 

forskaren visar vad som är intressant i empirin. I detta steg gjordes även justeringar av teman. 

Därefter, i det sista steget namngavs teman; namnet på teman ska avspegla vad temat handlar om.  

 

Etiska överväganden 

Studien har som ambition att följa upp Vetenskapsrådets etiska överväganden. Kravet om 

informerat samtycke har följts upp genom att respondenterna informerades om studiens 
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övergripande syfte och kunde därmed ta ställning till om eventuell medverkan. Respondenterna 

informerades även om att de kunde avbryta sitt deltagande när som helst vilket är förenligt med 

samtyckeskravet. Nyttjandekravet har beaktats då det empiriska materialet använts endast i denna 

studie. Även konfidentialitet har tagits hänsyn till. Intervjupersonerna har informerats om att det 

kommer att hållas anonyma. Redovisningen av empirin och citaten i uppsatsen kommer att 

presenteras på ett sätt som garanterar respondenternas anonymitet; samma resonemang gäller 

detsamma deras verksamhetsanknytning, varken arbetsplatsen eller staden de är verksamma i 

nämns i arbetet. Det viktigaste i denna studie är vad som sägs, inte vem som säger det 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Resultat 

De teman som identifierades i den tematiska analysen är: Terapeuters beskrivning av skam, Den 

goda och den onda skammen, Skam i terapirummet – ”ett svart hål”, Reflektioner om patientens 

hantering av skam – göra allt för att inte känna skam, Skam – en viktig med svårupptäckt 

emotion, Utmaningar i arbetet med skam – ”att bara få ta plats i stolen”, Den kroniska skammen 

– ”när det blir fel då blir det väldigt fel” och Terapeutens upplevelse av skam – ”den heliga 

graalen”. Dessa teman kommer fortsättningsvis att presenteras i den nämnda ordningen.  

 

Terapeuters beskrivning av skam 

De flesta respondenter beskriver skam i termer av en smärtsam emotion som påverkar 

starkt individen. Det tilläggs att skam väcker många tankar och känslor hos patienten. Denna 

process är inte inriktad på att bearbeta skam i sig, utan får istället en inriktning just mot det 

motsatta, nämligen att försöka undvika att komma i kontakt med vad som står till grund för 

skamupplevelser. Följande citat illustrerar vad de flesta intervjuade gav uttryck för 

skamupplevelser:     

Det är en emotion som brukar väcka mycket hos patienten. Man känner hur smärtsam den 

är och hur otroligt mycket undvikande [hos patienten] det finns kring känslan.  

Beskrivningen av skam skiljer sig mellan respondenterna. Det framkommer tydligt en avsaknad 

av en enhetlig bild av vad skam är. Flera respondenter uppger att skam handlar om ett lidande 

kopplat till föreställningar om att andra granskar och bedömer individen på ett negativt sätt samt 

att individen uppfattar sig själv som dålig och misslyckad. Dessutom lyfts fram att individens 
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föreställningar om andra och sig själv omfattar hela individen; dennes tankar, känslor och 

handlingar i helhet. Vidare, det lyfts fram att skam är kopplad till personlighet och självkänsla. 

Här följer några citat som lyfter fram dessa aspekter:  

Det känns som hela ens mänsklighet är granskad, värderad och bedömd. Uppenbart att det 

är oerhört plågsamt, outhärdligt känsla. 

 

Det är inte bara en sak, det är inte det de gör, utan hela personen är fel. 

 

Skam brukar man kalla för den giftiga emotionen. Skam finns ju mycket i vårt samhälle och 

våra patienter upplever en hel del skam helt klart. Den är ganska övergripande, för den 

kommer in, den nästlar sig in överallt på något sätt. Skammen, den är ju giftig, det är 

någonting som genomsyrar hela varelsen – tanke, känsla, handling, och den är, rent 

känslomässigt, så är den stark. 

 

Skam uppstår när man upplever att man inte passar in, att man inte möts av acceptans. 

Kan inte tänka mig att det uppstår i ett vakuum. Det har med andra människors dömande 

att göra, om man upplever ngn typ av dömande från andra, det jag gör, den jag är, det jag 

tänker. 

 

Det är en tung känsla därför den är kopplad till individen. Alltså den är kopplad till 

personligheten på olika sätt. 

 

Skam är mer integrerad till vem man är som person, är kopplad till självkänsla. 

Någon respondent lyfter fram liknande aspekter som ovanstående, men belyser dessutom inre 

processer som är skambringande, nämligen negativ värdering av egna regler och normer i relation 

till andras regler och normer. Detta uttrycks såhär:  

När man känner sig dålig för någonting, men den är också riktad mot andra på något sätt. 

Det är också vanligt att man skäms inför andra men det måste inte alltid vara så. Man kan 

skämmas när man får dåligt samvete, för sina egna regler så att säga men det är väldigt 

vanligt i relation till andra. Vilket värde man känner i relation till andra.   

Andra respondenter beskriver att skam handlar om individens vilja att gömma sig, isolera sig. Det 

uppges att individen vill bara förvinna från situationen för att inte bemöta känslan av skam 

framkallad av det man har gjort då man bedömer sig själv eller sina handlingar som dåliga: 

Skam är en emotion som handlar om att vilja skylla något, antingen sig själv eller delar av 

sig själv eller saker man har gjort. Något man vill dra tillbaka eller sluta med.  

En respondent anser att skam handlar om att bli avslöjad med att ha en känsla som inte verkar 

stämma överens med faktiska förhållanden, att plötsligt råka blotta känslor av intim karaktär. 
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Exempelvis att känna sig avvisad, utstött, omöjligt att älskas när man egentligen bär på 

föreställningen om att vara älskad och omtyckt. Det omtalas att det handlar om:  

En känsla av att tro att man får någonting som man inte får, lite som handen in kakburken. 

Man tror att man ska få något och sen kommer någon in i sista stund och slår bort handen 

’Nej, detta är inte för dig’. Eller som att tro att man är älskad när man inte är det. Något 

väldigt inåtvänd känsla också. Och genans på något sätt. Det handlar också om känsla av 

dömande och misslyckande.  

Några respondenter lyfter fram att skam handlar om rädslan att bli avvisad från en social 

gemenskap och därmed riskerar att förbli ensam. En av de intervjuade beskriver denna dimension 

på följande sätt: 

 Skam handlar om rädslan att exkluderas från social gemenskap, vilket är outhärdligt. 

Känna sig avvisad, utstött, ensam. 

 

Den goda och den onda skammen   

Ett annat tema som framträder i det empiriska materialet handlar om positiva och negativa 

aspekter med skam. Samtliga respondenter menar att skam har en positiv sida, nämligen att den 

reglerar individens beteende i sociala sammanhang. Denna reglering anses vara positiv då det 

uppmuntrar individen till att såväl reflektera över som förändra sitt beteende när han/hon har 

gjort något fel eller betet sig illa gentemot någon annan. Den negativa sidan med skam som lyfts 

fram av respondenterna handlar om destruktiva skamupplevelser som hindrar individen att leva 

sitt liv. Men som det kommer att framgå nedan, är dessa resonemang komplexa och leder ibland 

till motsägelser i de intervjuades svar.    

Som redan nämnd, samtliga respondenter anser att skam har en positiv funktion när en 

individ bryter mot rådande normer i samhället. Respondenterna menar att skam inträffar när 

individen gör något fel. Skammens funktion blir då att individen skäms (mår dåligt) för sitt 

beteende och därmed drar sig tillbaka för att begrunda det man har gjort fel och förändra sitt 

beteende. På så sätt kan sägas att skam är dels normupprätthållande, dels ett skydd för 

gemenskapen genom att korrigera individer som på ett eller annat sätt bryter mot gällande 

normer. Skam gör att individen inordnar sig. Dessutom, även om respondenterna inte uttryckligen 

säger att skam är bestraffande, kan man tolka innebörden i resonemangen i termer av 

bestraffning. Skamupplevelsen till att börja med manar individen som gör fel till att dra sig 

tillbaka och även riskera exkludering från gruppen, vilket anses vara smärtsamt för människor. 
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Dessutom i sin ensamhet, behöver individen begrunda vad han/hon har gjort fel eller på vilket 

sätt han/hon är fel som person. Denna process ger uttryck för bestraffning. Dessa resonemang 

framträder i följande citat: 

Funktionen [av skam] är ju att man på något sätt har brutit mot en norm. Man kan säga att 

den har haft stor betydelse för vårt gruppsamhälle att vi på något sätt har gjort något fel 

kanske, och vi ska lämna gruppen, begrunda vad vi har gjort för fel, återkomma som en 

bättre människa på något sätt. Det är därför det blir så starkt också för att, någonstans, så 

har man inte levt upp till något förväntat. 

 

Skam har med att passa in att göra. När man har gjort något som inte är ok, om det finns 

ett slags sund sfär inom det, då är det kopplat till att man tar hand om varandra, outtalad 

roll på något sätt, om hur man beter sig och vad man gör och hur man är. Och att folk är 

på ett visst sätt mot varandra. 

 

Sedan finns det ju berättigad skam också /…/  [när] vi har gjort en annan person illa så kan 

ju skammen vara funktionell och god kanske, man skulle kunna säga. Så det ska vi inte 

glömma bort att om vi har gjort fel så kan vi reparera. Att vi kan gottgöra och försöka 

förklara för motparten och lära oss ngt av det.  

 

Skammen har en regleringsfunktion för människor, att reglera sitt uppträdande, att inordna 

sig, men även reglera den man är, sin presentation, sin person.  

En ytterligare dimension som framträder i det empiriska materialet är en ambivalens kring 

skammens positiva funktioner. Skammens positiva funktioner uttrycks i termer som visar en viss 

återhållsamhet uttryckta i termer av ”kanske”, ”om”; med andra ord, respondenternas reflektioner 

ger uttryck för motstridiga betraktelsesätt avseende skammens positiva funktioner.     

Skam som normupprätthållande funktion används aktivt i olika sammanhang såsom i 

familjen och skola. Det framkommer att skam kan användas även i terapin när patienten bedöms 

av terapeuten uppträda på ett olämpligt sätt eller inte håller överenskommelser. Detta beskrivs i 

följande citat:  

Skam är ju en reglerande känsla om patienten bär sig illa åt, om de blir gränslösa eller inte 

gör vad man har kommit överens om, t.ex. en hemuppgift. Så tar man upp det och så skäms 

de lite och så skärper de till sig, då är det en ganska positiv känsla. När det är oskyldigt, 

basic, reglerande känsla.  

 

Det här med skam, det finns ju dels i vår kultur men det är också en vanlig 

uppfostringsmetod. Hemma och i skolan, men också socialt. Skammen är också en social 

emotion som ska få oss att upphöra med vissa beteenden som inte är socialt accepterade. 

Här kommer just det här att skyla vissa delar av uppförandet, vissa beteenden. Så det finns 

en viktig funktion.   
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Enstaka terapeuter beskriver komplexiteten i terapin när skammens reglerande funktion går till 

överdrift och blir både positivt och negativt på en och samma gång. Respondenten anser att 

skambenägna patienter kan ha överdriven fokus på vad terapeuten önskar och/eller har för höga 

prestationskrav, vilket kan leda till att patienter antingen pressar sig för hårt eller för lite, 

nämligen vågar inte göra uppgifter eller låter bli berätta saker av rädsla för att skämmas. För 

terapeuten handlar det om att uppnå en balans mellan den positiva och den negativa skammen. 

Detta beskrivs såhär:  

Patienter med mycket skam är jätte duktiga på att känna av sin omgivning /…/ Känna av 

var de tror att man vill komma. Så det kan bli för mycket av det. De vill inte göra fel och 

det innebär att de vill göra många saker rätt. Ofta gör mina skampatienter hemuppgifter i 

kanske högre grad än andra för att man vill inte misslyckas. Sedan finns ju så klart en 

baksida. Det är inte så att alla skampatienter är högpresterande på något sätt. Man vill 

inte göra bort sig, man vill inte göra fel, det ska bli rätt och man är mån om att det ska 

vara bra. Ofta finns en förbättringspotential på det sättet.  

Samtliga respondenter lyfter fram negativa aspekter av skam också. Generellt anser 

respondenterna att negativa aspekter av skam handlar om att uppleva skam i överdrift, vilket 

leder till missvisande och orealistiska uppfattningar om sig själv som vidare leder till upplevelse 

av negativa emotioner. Skam gör att patienten kan undvika situationer och relationer för att slippa 

känna denna emotion eller använder sig av dysfunktionella strategier för att undvika 

skamkänslor. Följande citat avspeglar detta:   

Skam hjälper oss att reglera oss i förhållande till andra /…/ så visst är det väl positivt som 

reglerande funktion. Men det är negativt att ha ett stort överskott på skam. Just för att man 

hamnar i undvikanden och man hamnar i känslan av värdelöshet. Och det hindrar en att 

utforska relationer och få en ny inlärning på det sättet. 

 

Det kan vara en adekvat upplevelse när man har uppträtt gränslöst, då är den funktionell. 

När den blir dysfunktionell då är den missvisande, orealistisk, exempelvis någon som är 

mobbad för allt man är. Den tillfälliga skammen blir dysfunktionell i samma ögonblick när 

det blir dysfunktionella copingstrategier, exempelvis att man agerar ut i ilska eller 

använder missbruk för att dämpa den. När man inte försöker reglera beteenden, utan 

snarare slippa skammen på olika destruktiva sätt. Då blir den dysfunktionell. 

Respondenter lyfter fram hur skamupplevelsen även kan leda till onda cirklar av dåligt mående, 

nämligen att man reagerar med ilska eller ältar händelser och känner dessutom skuld, ledsenhet, 

hopplöshet, vilket leder till flera problem eller negativa känslor för individen. En respondent 

uppger att: 
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Dysfunktionell är när den hindrar en att leva det liv som man vill leva. Skammen kan göra 

livet komplicerat för andra människor när man inte vågar göra saker det kan försvåra för 

de nära och kära, det kan försvåra i en arbetssituation, när den hindrar en i livet att man 

avstår från vissa saker eller hindras från att göra vissa saker. 

Att följa normer handlar delvis om tolkning om vad som är rätt respektive fel och att tolka andras 

signaler. Flera respondenter uttrycker komplexiteten i skamupplevelsen, dels för att sociala 

situationer är öppna för tolkning, dels för att det finns individuella skillnader när det gäller att 

uppleva emotioner och vilka inre normer och regler varje individ har. Här kommer några citat 

som illustrerar denna komplexitet: 

Skam kan triggas i situationer som är öppna för tolkning. För att det här med det sociala 

är såpass öppet för tolkning hela tiden. Om man är då någorlunda normal fungerande så 

skulle det här [sociala situationer] flyta på med eller mindre felfritt den större delen av 

tiden. Men för de patienter vi träffar, som har mycket problem och är ganska skadade av 

det de har varit med om, det blir som att deras kompass är ganska fel så att deras data är 

felprogrammerat och då helt plötsligt många olika saker fel när de har möjlighet att döma 

sig själva och misstolka andras signaler. Så att de som har mycket problem med det här 

[sociala situationer] så blir det så mycket som blir fel. När man har lärt sig att hela 

personen är fel, då blir det handikappande. [Att uppleva skam] I lagom dos är det bra för 

att inte bli utesluten. När det blir dysfunktionellt då blir det väldigt handikappande. 

 

Skam är en rätt så bra känsla. Det är bra att må dåligt när man har gjort någon illa, gjort 

något dumt. Människor gör en massa dumheter. Så det är jättebra att man kan känna skam. 

Men så är det tyvärr att vissa känner ingen skam när de borde, och andra känner skam när 

de inte borde.  

 

Alla människor upplever skam och skam är inte alltid något negativt. Det är viktigt att ha 

skam i kroppen, lagom skam i kroppen. 

 

Skam i terapirummet – ”ett svart hål” 

Ett ytterligare tema som utkristalliseras i empirin handlar om den komplexitet som finns då 

skam ska identifieras i terapin. De flesta respondenter beskriver att skam kan identifieras 

antingen genom att den uttrycks direkt av patienten eller indirekt förmedlad genom det som sägs 

mellan raderna. Terapeuterna uppger att de kan identifiera skam även utifrån patientens 

ansiktsuttryck och kroppsspråk. En viktig dimension som lyfts fram i intervjuerna är att 

identifiering av skam försvåras när patienten själv har svårt att identifiera och förstå emotionen, 

undviker att närma sig den eller aktivt döljer skamupplevelsen. Respondenterna skiljer sig åt i 

uppfattningen huruvida det är lätt respektive svårt att identifiera skam i terapin. 
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Hälften av de intervjuade anser att skam är svår att identifiera och uppger olika 

förklaringar. Någon terapeut beskriver att patienter ofta har svårt att identifiera, förstå och 

beskriva skamupplevelsen. Detta leder till att även terapeuten har det svårt att identifiera och 

förstå problematiken, dess omfattning, styrkan i emotionen samt hur den påverkar individen: 

Jag upplever att patienter har svårt att sätta fingret på det och därför har jag själv också 

svårt att sätta fingret på det /…/ Sedan verkar att skam är folk mer nollställda inför. Att 

man inte förstår. Som ett spöke, som en motsats till någonting. Man kan likna det med ett 

svart hål. Svarta hål kan man inte se, utan man kan bara hitta dem när man registrerar 

med ljuset att det finns något som saknas där. Jag har haft jättesvårt att identifiera, det 

skadar jättemycket, det försvinner jättemycket, det tar bort jätte mycket, men det är svårt 

att se. 

En annan förklaring till svårigheten att identifiera skam ligger i individens tendens att undvika 

skamkänslor. Skam beskrivs vara smärtsam och socialt bestraffande, vilket gör att människor vill 

ogärna känna den och desto mindre prata om och analysera skamfyllda situationer:  

Skammen är sällan särskilt välkommen, tänker jag. Så jag tycker det inte att skam är så 

synligt och det av flera anledningar. Dels för att man kanske inte vill ha så mycket med den 

att göra då skam är en ganska stark negativ emotion, den är kanske samspelsmässigt mest 

bestraffande emotion och då är det klart man kanske inte alla gånger är bekväm med att 

diskutera, vända och vrida på den, just för att det gör ont. 

Skam anses vara subtil till sin karaktär, vilket också försvårar identifieringen. Flera terapeuter 

anser att utmaningen i terapin är att tyda skam utifrån subtila kommunikations–, beteende- 

och/eller reaktionsmönster:  

 Jag tänker att skam inte är så tydligt kopplad till ansiktsuttryck, så som vissa andra 

emotioner. Det finns andra som har mer fysiska korrelat, som när man är upprymd, vilket 

skam säkert har men inte lika tydligt att observera på hur man för sig i situationen. Men 

mer kanske jag skulle tolka utifrån hur man reagerar olika i situationer om man skäms.  

Att identifiera skam ställer höga krav på terapeuten, vilket resulterar i att vissa terapeuter tvivlar 

på sin egen kompetens att ringa denna emotion. Detta gäller framförallt när patienten känner 

skam, men inte signalerar detta med vanligt förekommande kännetecken. En respondent uppger:   

Jag tycker att det är svårt. Jag vet inte om jag är dålig på det eller att det är generellt 

svårt. Lättast skulle vara att säga att folk har svårt med ögonkontakt, man sjunker ihop, 

man blir lite tyst. Men det är svårt. 

Flera respondenter lyfter fram svårigheten att identifiera skam när patienten anstränger sig för att 

dölja emotionen. Terapeuterna beskriver att skam handlar om en inre process som kan på ett 

aktivt sätt göras osynlig för andra. Här följer två citat som illustrerar detta:   
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Hos vissa är skammen maskerad, man behöver kompensera för skam. Exempelvis 

”elitmänniskor” som har ställts på en piedestal hela sitt liv eller ”de trasiga” – som har 

hög presterat vill sällan erkänna sin skam och har inte kontakt med den. Man anstränger 

sig extra mycket för att maskera. Det är skamligt att erkänna att man skäms. 

 

Det är ju också komplext. Det är lätt att tänka att det är en människa som tittar ner, men 

om man jämför det med sig själv, det beror på vad man har valt för strategi. Vissa som 

skäms jätte mycket kan satsa på att vara supersociala, titta jätte mycket i ögonen för att 

täcka något annat som är jobbigt. Det kan vara en reaktion på skam /…/ Vi vill helst inte 

visa att vi skäms /…/ Många har ”effektiva” strategier för att hantera skam genom att bete 

sig på ett sånt sätt så att den personen man pratar med slutar prata om det som är jobbigt. 

Man är otrevlig, sur snäser. Så skam kan vara svår på det sättet. 

Skam kan vara problematisk att identifiera då den sällan dyker upp som ensam emotion. 

Människor upplever oftast flera emotioner samtidigt och har ofta svårt att särskilja emotionerna åt 

när dessa dyker upp utanför terapirummet: 

Det är ganska sällsynt att skam är den enda känslan. De förekommer minst i par. Det 

problematiska är att vi försöker på något viss stycka upp de här olika emotionerna för att 

verkligen förstå, men i praktiken är det ofta en ända gröt och en massa olika emotioner 

som går in och ut och ökar och minskar i intensitet. Många patienter kan inte riktigt sålla 

vilken emotion är det nu egentligen, det är bara något obehagligt. 

Men alla respondenter håller inte med om att skam är svår att identifiera för terapeuten. Enstaka 

respondenter anser att skam kan snabbt identifieras av terapeuter genom att hitta ledtrådar i 

patientens berättelse, ansiktsuttryck, kroppsspråk. En respondent uppger att det:  

För oss som behandlare kan det blir tydligt och rätt så snabbt kan det bli tydligt. I många 

fall ändå. Men för patienten kanske är inte så tydligt. I vilken utsträckning skammen kan 

påverka. Att de inte är medvetna om det. Och att man upptäcker det i hur patienten 

beskriver sig själv eller sin psykiska ohälsa. Att man mer kan hitta ledtrådar där.  

En annan respondent anser att skam träder tydligt fram i terapin om patienten känner sig trygg 

och bekväm i relationen till terapeuten och därmed vågar öppna upp sig:  

Jag tycker att det är en emotion som tydligt träder fram i terapin. Ibland tänker jag att det 

tar tid innan den kommer /…/ Skam uppfattar jag att den ofta skamfyllt att prata om. Jag 

tänker att det är något som man gärna gömmer /…/ Det är en utmaning att få patienten 

trygg för att kunna ta fram det.  

En dimension som har berörts i intervjuerna avseende identifiering av skam var terapeutens 

jämförelse av skam med andra emotioner. De flesta respondenter anser att skam är svårare att 

identifiera än andra emotioner, svårare att verbalisera kring, väcker obehag och leder till att 

individer undviker känna emotionen och prata om den. Medan när det gäller andra emotioner 
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brukar patienterna ha lättare att både visa och prata om dem. Här följer några citat som avspeglar 

respondenternas uppfattning när det gäller att identifiera skam i terapi:  

Jag tycker att skam inte är lätt att identifiera; det tar längre tid att identifiera skam. Syns ej 

lika påfallande som ångest.  

 

Patienter har lättare att prata om sin ångest än sin skam. Folk har lättare att säga att de är 

ledsna eller arga eller har ångest. Men man säger inte att man har skam. Det är som om 

själva känslan är obehaglig. Och säger man att man har skam, det räcker nästan att 

erkänna att man har det hos sig själv. Det är någonting med skamkänslan som är skamligt. 

 

Likartad depressivitet att man ser ledsen ut och ryggar tillbaka och sjunker ihop. Man talar 

med lägre röst. Jag skiljer mellan det sorgsna ansiktet och skam ansiktet, de kan nog hänga 

ihop på så sätt att man känner sig liten. Kanske skammen mer än sorgen och 

depressiviteten. Skammen är lite mer, att jag känner och ser att patienten skäms för mig på 

något sätt. Den depressive skäms inte för den sorgen på samma sätt, den är mer i sin sorg, i 

sig själv, i sin egen kropp, patienten bryr sig inte lika mycket om mig. Den som skäms, 

skäms för mig på något sätt och då kan man titta bort, man har en form av undergivenhet 

som är i ansiktsuttrycket. 

 

Alltså ilska eller aggression eller irritabilitet är det kanske lättare att observera och 

likadant sorg som är lättare att se, hur den uttrycks, vilken roll den har i samhället. Skam 

är svårare att observera som emotionsuttryck. 

 

Reflektioner om patientens hantering av skam – göra allt för att inte känna skam 

Samtliga respondenter beskriver patienters strategier för att hantera skamupplevelser som är 

mer eller mindre hjälpsamma respektive dysfunktionella. De dysfunktionella strategierna som 

beskrivs av terapeuterna är att fly från skam genom att undvika situationer såväl som känslor. 

Andra strategier som nämns är att patienten tonar ner sig själv, ursäkta sig eller försöka 

överkompensera för skam genom att reagera med ilska, aggressivitet och/eller perfektionism.  En 

av terapeuterna uttrycker detta på följande sätt:  

Man drar sig undan, tonar ner sig själv, är lite ursäktande, eller man överkompenserar det 

man upplever som skamfyllt hos sig själv. Att klienten förhåller sig på ett eller annat sätt 

till det som skulle kunna vara skamligt. Och hur man förhåller sig till blir ett problematiskt 

förhållningssätt. Man vill på olika sätt, tona ner det, sudda ut den delen av sig själv. 

Tystnad, isolering nämns av flera terapeuter som ett vanligt förhållningssätt till skam. 

Respondenterna beskriver att många patienter väljer att inte berätta om sig själva eller sitt 

mående för att inte riskera bli sårade eller bli bemöta på ett negativt sätt; genom tystnad försöker 

patienten värja sig från att andra ska se annorlunda på dem. De intervjuade omtalar att en del 
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patienter har sedan tidigare upprepade negativa erfarenheter som har framkallat skam, vilket 

förstärker undvikandet att öppna sig. En respondent reflekterar på följande sätt: 

Och sen är det ju bilden utåt såklart, att den riskerar att ändras. Många patienter är rädda 

för hur andra ska bemöta dem. Om de vågar berätta om detta skamfyllda att det finns en 

massa farhågor om att de blir bemötta med ilska, oförståelse, att risken finns ju att man 

upplever ännu mer skam och andra negativa emotion. Då känner man att det är bättre att 

inte visa, att inte riskera att göra sig ännu mer sårbar. Och särskilt faktiskt patienter som 

har varit utsatta för sexuella övergrepp, där man inte sällan har man faktiskt också blivit 

bemött på ett väldigt negativt sätt, där man inte blivit trodd och där man faktiskt, där 

skammen har faktiskt ökat, att erfarenheten är ju sån. Så att man har riskerat mycket. 

För vissa individer är det viktigt att upprätthålla bilden som andra har om en själv, i synnerhet om 

det utåt sett handlar det om en välfungerande individ. Flera respondenter beskriver att många 

patienter använder sig av kompensatoriska strategier såsom perfektionism, agerar självsäkert, 

sätter inte gränser, ställer inte krav som ett sätt att hantera skam, d.v.s. undviker till det yttersta att 

hamna i situationer som kan väcka emotionen. Konsekvensen att använda sig av dessa strategier 

är att patienten inte bearbetar det som han/hon skäms över, utan istället låter det skamfyllda vara 

dold för andra; på så sätt får det man skäms över finas kvar på insidan. Dessa aspekter belyses i 

kommande citat:   

Man utvecklar annat och så lever skammen kvar på insidan. Jag har patienter som utåt sätt 

kan man tycka att de är så väl fungerande i mycket, men att det ändå finns en hemlig 

psykiatrisk problematik. Och de personerna har det gemensamt att de ofta har en rätt så 

bekymmersamt skamproblematik. Men har lagt kompensatoriska strategier runtomkring. Så 

att den bristen eller tomrummet förblir gömd. Dold för andra. Det är nästan viktigare då 

när man har det att visa hur kompetent och väl man funkar på utsidan.  

Ett annat förhållningssätt som kommer fram i det empiriska materialet är att många patienter 

försöker hantera skam genom att bli nedlåtande mot andra. Genom att behandla andra illa så kan 

man själv undvika skam. En respondent beskriver att: 

Vissa dumpar skammen hos någon annan genom att exempelvis misshandla, trakassera och 

få den andre att känna sig värdelös istället.  

En annan respondent beskriver att skam är en svår emotion att komma i kontakt med och att 

patienter försöker skydda sig från skam genom att antingen undvika eller förminska emotionen. 

Detta görs med hjälp av olika dysfunktionella strategier såsom självskadebeteenden, missbruk, 

bagatellisering och genom andra undvikande strategier såsom att titta ner eller göra sig liten på 

något sätt. Terapeuten beskriver detta såhär:  
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Vissa blir aggressiva när man hamnar i en situation när skammen väcks eller ledsna och 

då drar man sig undan och sluter sig ännu mer. Men även destruktiva beteenden som 

självskadebeteende, olika former av missbruk, eller riskbeteenden, att man nyttjar mat eller 

relationer på ett destruktivt sätt. Skammen är ofta en svår emotion. Många vill ju undvika 

den på olika sätt och man vill förminska känslan. Att bagatellisera situationer som har 

väckt skam. Man vill undvika att gå in i situationerna för att undvika själva emotionen /…/ 

Strategier för undvikande, men också för skydd. Att man skyddar sig själv på det sättet. 

Men vill gärna skyla sig på något vis, man kanske tittar ner, man kanske sitter på ett sätt 

som man skyler sig, alltså man blir liten på något vis i kroppsspråk, men också verbalt. 

Generellt att man blir liten och blicken är någon annanstans. 

 

Skam – en viktig med svårupptäckt emotion  

Ett tema som framkommer i intervjuerna är huruvida skam kan missas i terapin. 

Respondenterna resonerar på olika sätt.  

Några respondenter anser att skam inte kan missas i terapin. En respondent anser att utifrån 

behandlingsmodellen som används har terapeuten ständigt fokus på emotionerna, inklusive skam. 

Terapeuten arbetar dessutom med hypoteser om vilka emotioner kan vara aktuella utifrån 

patientens problematik. Respondenten nämner att:  

Eftersom jag jobbar utifrån KBT-modellen så har man hela tiden känslorna med. Och 

kommer inte patienten själv och sätter ord på känslor, så försöker man ju resonera med 

patienten och man kan ju själv utifrån problematiken kanske ha en hypotes om vilka 

känslor och emotion som är aktuella. Om man märker att patienten inte har tillgång till 

känslor så satsar man ju mer på det. Och man kan ju presentera som en hypotes. Nej, jag 

tycker inte att den skulle försvinna. Men det är möjligt att den har en alltför undanskymd 

roll. När man sitter i behandling här, så tycker jag inte att den glöms bort. 

En annan terapeut uppger att skam upptäcks i terapin genom att terapeuten uppmärksammar 

aktuella processer och diskuterar dessa med patienten. Terapeuten lyfter fram att ifall skam 

missas då kan denna emotion bli ett hinder i behandlingen: 

Viktigt som terapeut är att fånga det som händer i rummet, hjälpa personen att namnge 

detta, och namnge alla de känslor som förekommer. Sen är jag inte så säker på att det finns 

något bekymmer med att vi inte uppmärksammar och uppfattar skam tillräckligt. Men jag 

tänker att det kan bli ett problem om man missar att skammen finns där. Att det kan finnas 

som ett hinder i behandlingen. Jag är inte säker på att vi jobbar för lite med den. Inte som 

jag har tänkt på.  

Ett flertal respondenter uppger att skam är svår att upptäcka. Skam kan komma i skymundan om 

den är den primära emotionen som leder till sekundära emotioner såsom ilska och ledsenhet. På 
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så sätt finns det en risk att terapeuten inriktar behandlingen endast på de sekundära emotionerna 

och därmed missar skammen. Konsekvenser blir i så fall att skammen förblir dold, obearbetad 

och lever sig kvar såsom förvrängd självbild eller destruktiva mönster hos patienten. Denna 

dimension lyfts fram i de två följande citat:  

Det är svårt, för att den [skammen] kan leda till så mycket andra känslor, alltså sekundära 

känslor. Det är ganska lätt att missa [skammen] om den är den primära [känslan], då den 

leder till starka sekundära känslor. Så den [skam] kan vara svår att fånga om det är den 

första /…/ Det är det som är det farliga tror jag. Att patienten gå runt och tänker sina saker 

och har en bild som är jätte förvrängd utan att det kommer fram. Så det kan vara en jätte 

destruktiv kraft tycker jag om man inte lär sig identifiera och ta tag i det. 

 

Det finns det en risk för att, om skammen är den primära emotionen att de sekundära 

emotionerna tar över. Som behandlare kan man bli missriktad, att man kanske jobbar mer 

med dem sekundära emotionerna såsom ilska, aggressiva emotionerna som istället tar 

över. Eller depressiva eller ångestfyllda emotioner. Alltså skammen kan vara en adekvat 

emotion, men så agerar man ju utifrån de sekundära emotionerna och då får man ju aldrig 

riktigt alltså bete sig på ett adekvat sätt. Och likaså i behandlingen. Visst behandlingen blir 

ju relevant för det kan ändå vara viktigt att ta hand om de sekundära emotionerna och de 

beteendena men man kommer inte till kärnproblemen. Om det är det som hela tiden gör att 

patienten upprepar det här mönstret. Risken är ju att det blir långdraget och missriktat i 

behandlingen.  

En annan terapeut menar att skam kan missas då det ligger i skammens natur, d.v.s. att människor 

inte vill kännas vid emotionen eller vill dölja det man skäms över, vilket uttrycks såhär:    

Skammen kan vara svår att få tag på för att det är i skammen natur. Skam innebär att man 

vill dölja någonting oftast, inte kännas vid. Så den kan vara en svår känsla att få tag på. 

En ytterligare respondent lyfter fram att det finns patienter som använder sig på ett effektivt sätt 

av kompensatoriska strategier och därmed döljer skamupplevelsen, vilket leder till att terapeuten 

kan missa emotionen. Det omtalas att: 

Det kan bli en svårighet om den [skam] riktas mot det som händer här [i terapin], så att det 

blir ett hinder, ett terapistörandebeteende som hindrar en person till att antingen komma 

hit eller ta upp väsentliga saker i terapin. Alltså att vara duktig för att slippa skämmas. Så 

ibland kan skam var ett terapistörande beteende som kan hindra från förbättring. I 

synnerhet är ett bekymmer om personen är så duktig på det så att jag missar att upptäcka 

att det finns där.  

Generellt hade respondenterna samma uppfattning när det gäller betydelsen att identifiera och 

behandla skam, att det är avgörande för behandlingsresultatet. Flera terapeuter anser att skam är 

ofta ett kärnproblem då den är kopplad till självkänsla, och har därmed stort betydelse för 

behandlingsresultatet. I följande citat exemplifieras detta på ett tydligt sätt: 



 

 

33 

 

Alltså missar du skammen, så missar du förbannat jävligt mycket. Då blir det inte en bra 

förståelse av patienten. Man kan missa allt möjligt, men missar du skammen, alltså de 

bitarna, då har du missat jävligt mycket. Och då blir det ju inte en bra behandling. För att 

det ska bli en bra behandling så måste du ha fattat de centrala bitarna. Och finns det ju 

hyfsat med skam, så är det ju centralt. 

 

Man kan få effekt av behandlingen, dock ej lika långvarig. Jag tror också att om den 

[skammen] inte kommer fram så tror jag att behandlingsresultatet ibland är mer kortsiktigt 

än om att verkligen få chans att jobba med skammen. Då hittar man en annan varaktighet.  

 

Då missar man något oerhört viktigt. Ofta är det ju ett kärnproblem, för att det hänger ihop 

med självkänslan. Jag tror att om man bara ska hantera depressiva fenomen med 

beteendeaktivering, kognitiv omstrukturering och så missar man att det finns jätte mycket 

skam och självhat eller låg självkänsla under, så har man bara duttat på ytan då. Då har 

man inte tagit itu med grundproblematiken så mycket.  

 

Utmaningar i arbetet med skam – ”att bara få ta plats i stolen” 

Samtliga terapeuter anser att den största utmaningen i terapisituationen är att bryta 

patientens undvikande av tankar och känslor. Undvikandet med dess olika former gör att 

patienten inte kommer i kontakt med egna känslor och föreställningar om sig själv och andra. De 

intervjuade anser att utmaningen för terapeuten ligger på flera plan såsom att skapa 

förutsättningar för att patienten ska känna sig trygg, öppna sig, undersöka känsliga tankar samt 

uppleva smärtsamma emotioner. Terapeuten anses dessutom behöva uppmuntra patienten till att 

uppnå förändring av tankar och föreställningar. En ytterligare utmaning för terapeuten anses ligga 

även i att motivera patienten att handla på ett annorlunda sätt trots att man upplever skam.  

En respondent beskriver att utmaningen i arbetet med skam är dels att bryta patientens 

undvikande för emotionen, dels att patienten ska öppna sig för andra. Många individer som 

undviker skamupplevelser isolerar sig i syfte att skydda sig. Svårigheten för terapeuten är att 

motivera patienten till att lämna denna trygghet för att istället utsätta sig för starka emotioner och 

känsliga tankar, men även riskera att bli sårad om man öppnar upp för andra. Terapeuten berättar:   

Det svåra är att bryta undvikandet för skam. Det egna emotionella undvikandet, att våga 

närma sig detta. Men också att öppna upp för andra. Det blir som en sluten liten mussla. 

Så det känslomässiga undvikande kan bli väldigt svårt för patienten att bryta. Att våga 

närma sig detta. 

En annan respondent beskriver att utmaningen för terapeuten i arbetet med patientens skam är att 

åskådliggöra känsliga ämnen. Det kan vara tankar som patienten inte tidigare har kunnat 

formulera eller närma sig som dessutom ska anförtros till en främmande person. Denna process är 
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både smärtsam och skamfylld för patienten. För vissa människor kan det till och med vara svårt 

att, såsom samma terapeut uttrycker sig, ”ta plats i terapistolen” samt utsätta sig för olika känslor 

som skapas när man blir sedd och lyssnad på av någon annan. Dessa aspekter belyses i följande 

citat:  

Man kanske inte alltid vågar tänka saker för sig själv, vilket gör att man har väldigt mycket 

som man inte ens är medveten om. Så det är kanske saker som man inte kommer till terapi 

med att det här och det här är mitt problem. För att kanske man har inte ens formulerat det 

är för sig själv. För att man vill att knappt tänka tanken för att det gör så ont och det är så 

skamfyllt att man inte ens kan titta inåt. Och det ställer ju till det /…/ Eller ta plats i stolen. 

För många patienter är det svårt att bara ta den platsen, att här kan jag få sitta och här 

kan jag få ta den här platsen, här kan jag få komma med mitt och någon tar emot det. Att 

man inte ens räknar med det. För många kan det ju vara ett steg - att bara få ta den 

platsen. 

Några respondenter anser att utmaningen i terapin inte handlar om att ta bort dysfunktionella 

uppfattningar. Istället är utmaningen att bygga upp någon form av känslomässig trygghet. 

Individer som har en skamproblematik tampas ofta med känslor av otrygghet eller känslor av 

oälskbarhet, ofta utifrån upprepade negativa erfarenheter. Utmaningen i terapin uppges handla 

om att bygga upp ett annat omhändertagande eller byta skamkänslor med andra mer konstruktiva 

emotioner. Detta beskrivs i nedanstående citat:    

Skam handlar ofta om att bygga upp något annat. Ofta hänger den samman med självbild. 

Så rätten att bli älskad, att hitta trygghet. Den typen av uppbyggnad. Om man jämför med 

att släcka bränder och man bygger brandskydd, så tänker jag, att minimera skadan, skam 

handlar inte om vad man tar bort, utan att bygga upp någonting annat. En annan 

förväntan. Att utmana patienten att göra en annan anknytning, andra relationer, det 

handlar också om att bygga upp ett annat omhändertagande. Att byta ut skam och skuld till 

något annat. 

 

Svårigheten är att bygga upp en självkänsla, självförtroende och att våga ta steg i en annan 

riktning. Det är utmaningen. Å andra sidan när man lyckas ta de här stegen så är det ju en 

kraft, en kick. Det blir en positiv förstärkning när man upptäcker att man klarar, så 

kommer man över den här tröskeln så finns det ju massor att vinna. Svårt att få patienten 

att våga ta steget och hitta nya vägar och inte följa gamla mönster inte lyssna på skammen. 

Många patienter är inte så insatta i det här med känslor. Det är svårt att få patienten att 

våga tro på sig själv, och inte se skammen som en sanning.  

En annan respondent beskriver skamproblematiken som komplex. Skam beskrivs vara en svår 

emotion då den sprider sig till olika problemområden. Att möta i terapi en person som anser sig 

vara fel i hela sin personlighet, fullständigt värdelös eller helt oälskbar kan leda till tröstlöshet 
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hos terapeuten. Utmaningen för terapeuten menas vara att förhålla sig till det arbete man gör, men 

även till det som inte kan påverkas. Detta beskrivs av en respondent på följande sätt:  

Skam är ju otroligt komplext. Exempelvis, personer med skamproblematik har ju stora 

svårigheter i sina kärleksrelationer relationer. Men att sortera ut skamproblematiken från 

allt annat det är ju inte så lätt. Det sprider sig som tunna förgreningar igenom allting. Hur 

ska man lösa det? 

Även andra respondenter uttrycker att skammens komplexitet försvårar behandlingsarbetet. 

Utmaningen för terapeuten uppges vara att reducera symtom men även att bygga upp något annat 

hos patienten vilket kan kräva en kombination av strategier och modeller.  Följande citat illustrera 

behovet av ”något extra” i terapin:  

Skam är kanske svårare emotion att placera. Den kan ta så många olika uttryck. Många 

behandlingar handlar om symtom reduktion. Man vill minska panikångest, minska 

depression och så vidare. Men vad det gäller skam vi vill minska, men även bygga upp 

någonting annat och i det arbetet så behöver man kanske jobba mer på schema nivå. Man 

behöver till någonting extra så att det verkligen landar.  

 

Det kräver mycket, fler strategier. Då det är kopplat till kollektivet så krävs kanske ett 

kollektivt för att reparera. Behöver gruppens godkännande. 

En individ med mycket skam har ofta en stabil och omåttlig uppfattning om att vara värdelös. En 

av respondenterna beskriver denna problematik som väldigt djup och undrar om det 

överhuvudtaget är möjligt att ändra på detta. Utmaningen för terapeuten beskrivs vara att hitta en 

balans mellan det som är möjligt att göra i behandlingen samtidigt som man brottas med 

existentiella frågor, som man inte har kontroll över. Detta uttrycks på följande sätt:   

Det är svårt att ändra den känslan att man är värdelös om den har suttit i tillräckligt länge. 

Alltså många erfarenheter och tolkningar genom livet som man har gjort, speciellt tidigt i 

livet /…/ då sitter väldigt djupt. Alltså det kan sitta som en stark känsla och jag vet inte 

alltid om man kan förändra det. I vissa fall handlar det mer om att lära sig hantera den där 

känslan. För de allra, allra svåra [patienter] har man förståelse att de inte vill leva längre, 

att livet blir outhärdligt till slut. Men förhoppningsvis kan man ju gå upp en bit, när man 

inte känner sig värdelös eller i så fall att man inte känner skam och det handlar om att 

arbeta för att minska skammens makt. Att man bygger upp andra erfarenheter.  

 

Den kroniska skammen – ”när det blir fel då blir det väldigt fel”  

Respondenterna reflekterar på liknande sätt kring skam av kronisk karaktär. Samtliga 

skiljer i sina reflektioner mellan tillfällig skam som upplevs i specifika situationer eller under 

kortare perioder och skam som upplevs mer eller mindre konstant, som en del av personligheten. 
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Flera respondenter anser att en person som har blivit utsatt för skam från ung ålder och dessutom 

i orimlig omfattning har integrerat skam i sin personlighet. För den personen är skammen ständigt 

närvarande, hur man generellt är som person och hur man beter sig. Det omtalas att patienten 

med en omfattande skamproblematik har en konstant och fullständig känsla av att vara dålig, 

värdelös och/eller oälskbar. En majoritet av respondenterna lyfter fram nödvändigheten av långa 

behandlingar för att kunna förändra negativa föreställningar inkorporerade sedan barndomen som 

underhåller en skamproblematik av kronisk natur. Nedan följer två citat som belyser detta på ett 

tydligt sätt:   

För vissa handlar inte om en temporär svacka, utan ett invant beteende som man har för 

det mesta och som man är för det mesta. Skammen är närvarande konstant, endast från 

barndomen för att man har blivit skammad så mycket, på olika sätt, man har man fått 

känna på skam mycket, i många situationer. Då är skammen mer närvarande och hela 

tiden.  

 

När skammen har varit etablerad sedan väldigt länge, den känns så fundamental. Om man 

tänker någon som har blivit mobbad eller väldigt tidigt har upplevt att man inte är okej, att 

vara den jag är, att jag passar inte in, då kan jag tänka mig den sitter ganska hårt. Så pass 

att man nästan har inkorporerat den i sin person, i sig själv. Det kan vara svårt. Det är 

ingenting som man suddar bort i en handvändning. 

En terapeut beskriver att patienter med svårartad problematik har oftast mycket skam, vilket 

innebär att de besitter en djup känsla av att vara värdelösa. Detta omfattar många minnen av att 

vara värdelös men även en fullständig känsla av att vara värdelös i hur man tänker om sig själv 

och andra. Skam färgar individens liv och förvränger egna tolkningar av relationer till 

omgivningen som oftast leder till negativa slutsatser. Samma respondent omtalar att:   

Patienter med mycket skam, det alltså mycket svårt, och många av de svåra patienterna har 

nog väldigt mycket skam /…/ Känner man mycket skam, känner man sig värdelös, så det 

sitter nog rätt djupt, alltså man har många minnen av att vara värdelös /…/ Då har man i 

stor grad en känsla av att vara värdelös och då får man tänka sig långa behandlingar. 

Alltså det är hela känslan av sig själv: omfattande delar för hur de ser på dig själva, hur de 

tänker om sig själva, som är i negativa termer /…/ Och då får man jobba länge, länge, 

länge, med ett spektra av olika arbetssätt alla delar av deras liv, alltså yttre liv, relationer, 

inre bild, hur man tolkar saker och ting.  

Skam som har upplevts från tidig ålder är invävt i personligheten och har en generaliserad, stabil 

karaktär. Denna skamupplevelse beskrivs vara komplex då den är kopplad till självkänslan. 

Obehandlad långvarig och omfattande skamproblematik leder till ytterligare svårigheter såsom 

depression. Skam triggar en utveckling av nya negativa emotioner. En respondent framhåller att:  
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Går man länge med det så hamnar man i depression. Om den lagras på under lång tid. Den 

hänger ihop med uppväxt, gamla scheman, invävt i personligheten, då är det en avancerad 

känsla. Den är kopplad till självkänsla – en generaliserad, stabil skam, hur man upplever 

sig som person. 

En annan terapeut beskriver svårigheter i arbetet med patienter som har upplevt skam från tidig 

ålder, exempelvis genom kränkande behandling i den egna familjen. Skam som grundläggs 

mycket tidigt hos en individ handlar även om barnets tidiga behov som inte blivit tillgodosedda 

såsom känslan av att inte vara älskad och önskad, av att inte ha ett värde. Den skammen är 

livslång, ständigt närvarande och djupt inrotad hos individen. För terapeuten blir det svårt att 

komma åt det som ligger bakom symtomen för att därefter kunna tillämpa en adekvat behandling. 

Det förklaras att:    

Om det är ju primitivt etablerad skam, kanske för att man har blivit kränkt av sina 

föräldrar som två-tre årig det är inte så lätt som KBT-are att vare sig hitta eller förstå eller 

göra någonting åt det när man är 40 år gammal /…/ Då ligger ju djupare ner i lagerna. 

Man får ju vara långa tider i terapin för att ta itu med det, att nästan nyetablera en 

upplevelse av sig själv som person. Det är inget man gör på 10 gånger.  

 

Terapeutens upplevelse av skam - ”den heliga graalen” 

Flera terapeuter beskriver att de påverkas av patientens skam, samtidigt som de poängterar 

att detta inte leder till att de undviker emotionen. Skam utgör egentligen en känsla terapeuterna 

säger sig vilja ta fram hos patienten, just för att det är en emotion som ligger till grund för 

psykisk ohälsa. Samtidigt tilläggs att skam kan synliggöras och reflekteras kring endast om 

terapeuten lyckas skapa en god allians med patienten. Det nämns att:   

Skammen är en känsla som jag blir berörd av. Jag känner inte att jag undviker den, utan 

tvärtom, det är en sådan stark känsla som jag själv verkligen berörs av och därför vill jag 

gärna liksom, jag vill gärna plocka fram den hos patienten. För mig är det en jätte stark 

emotion och på något viss … så den emotionen bygger så mycket i alliansen om man kan få 

fram den och prata om den. För att det är en emotion som alla kan relatera till.  

En respondent beskriver att skam är en emotion som väcker olika känslor hos terapeuten. Å ena 

sidan tampas terapeuten med en önskan att lindra skammen och det smärtsamma som triggas hos 

patienten. Terapeuten menar att ibland, om det blir för smärtsamt för patienten, kan det vara bra 

att lindra skamkänslorna. Oftast är det dock önskvärt att låta skammen finnas då den är bärare av 

viktig information. Å andra sidan, när patienten upplever skam då väcks en intensiv vaksamhet 

hos terapeuten, en inre signal på att något betydelsefullt händer eller berättas i terapin. Denna inre 
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process hos terapeuten beskrivs vara en del av psykologyrket där man ständigt utvecklar sina 

kunskaper och sig själv som verktyg i terapin. Respondenten uppger att:    

Det väcker nog, på gott och ont, att man vill lindra skammen på något sätt, alltså 

automatiskt, från att få patienten att känna mindre skam. Men även en sorts alertness i sig 

själv, om att detta är något viktigt. Att det kan vara bra reaktioner. Att få patienten att 

känna mindre skam, det kanske inte riktigt behöver vara något bra. Men det väcker en vilja 

att jobba med detta, detta är något viktigt. Det är inte bra att vara för snabb med att säga 

till patienten att det där ska du inte känna och att vilja ta bort det på något sätt. Man kan 

göra det av väl vilja, men så är det kanske egentligen inte det bästa för patienten. Kanske 

någon gång för att det blir för mycket, men alla gånger inte för att man tar bort material 

som är betydelsefull. Och detta är ju terapins fingertoppskänsla som man aldrig blir färdig 

med, det är något man jobbar med hela livet.  

En annan respondent beskriver att det händer något med terapeuten när skamkänslor triggas hos 

patienten, dock framhålls det att det inte är rädsla för eller undvikande av emotionen. Det 

beskrivs att emotionen är mycket skamfyllt vilket kan leda till att terapeuten blir mer varsam och 

försiktig genom att tänka mer noggrant på vad som sägs. Denna varsamhet handlar om att inte 

förstöra något eller att riskera upprepa negativa upplevelser hos patienten. Skam beskrivs 

signalera att något viktigt har berörts genom att terapeuten blir mer lyhörd, får en önskan att sätta 

sig bredvid patienten, istället för att titta rakt fram på patienten. Respondenten menar att:  

Ibland kan det bli känsligt att ha den heliga graalen [refereras till skam] på bordet. Det gör 

något med mig, jag känner att jag behöver vara varsam och försiktig med det. I ett sådant 

läge kan jag nog tänka mig mer noggrant för att inte förstöra något. Jag är nog mer lyhörd 

i de här lägena, att jag känner att nu är vi ”här”, vi kan nästan titta på den tillsammans på 

något sätt. Jag blir mer varsam och lyhörd på något sätt. Inte så att jag undvika den eller 

rädd för den, jag vill ju få fatt på den. Ibland så kan jag känna att jag vill byta plats, sätta 

mig nästan bredvid patienten istället för att titta på den liksom. Validera patienten. Jag 

tänker att man inte vill trigga fram skam för att det är så skamfyllt och om man då tar fram 

den så tror jag att det är otroligt viktigt att bli rätt validerad. I den upplevelsen, så att det 

inte blir fel igen, om man skulle jämföra det med till exempel åter traumatisering. 

En annan respondent beskriver en inre process som väcks i terapeuten i terapi med en patient med 

mycket skam. Hos individer med kronisk skam kan enkla tillsägelser väcka starka 

skamupplevelser, vilka i grunden inte är kopplade till den specifika situationen, utan till 

patientens kärnscheman. Reaktionerna är då överdrivet starka såsom att patienten blir 

oproportionell arg eller kan brysk avsluta terapin. Respondenten beskriver behovet av större 

försiktighet och större överseende i mötet med en person med mycket skam just för att undvika 

att såra eller kränka patienten. I terapeutens inre process sker både reflektion över egna 
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handlingar och den terapeutiska processen, men även ett eget skambeläggande genom självkritik, 

såsom att:  

Det är svårt när en enkel tillsägelse kan väcka skam som inte är relaterat till den specifika 

situationen, utan det väcker kärnscheman eller kärnproblem och patienten hamnar i djup 

emotion, slutar komma eller blir jätte aggressiva. Det kan också bli ett problem om 

terapeuten, i terapin med en mycket känslig patient, undviker att säga något för att man 

inte vill såra, kränka sin patient och då blir det ju ett undvikande beteende hos terapeuten. 

Man är överseende med vissa beteenden. Man vill inte skuldbelägga eller försöka vända 

ansvaret på patienten, ungefär som våldtäktsoffer i rättegången man försöker få det till att 

det brottsoffrets fel, och det vill jag ju inte att patienten ska uppleva, att försöka antyda att 

det är något hos patienten som legitimerar t.ex. irritation. Och då kan jag bli lite mesig 

som inte vågar ta upp det som faktiskt borde regleras, där skam kanske är befogat. Man 

kan bli lite snäll som inte är så hjälpsamt för patienten.  

 

Diskussion 

Syftet med studien var att förstå hur legitimerade psykologer reflekterar över patientens 

skamupplevelse i terapisituationen samt hur de uppger identifiera patientens skam i det kliniska 

arbetet. Studien utgick från följande frågeställningar: hur reflekterar respondenterna över 

patientens skamupplevelse i terapisessionen; hur identifieras patientens skam i terapin; hur 

reflekterar respondenterna kring skam som en kronisk emotion samt betydelsen av patientens 

skam i det kliniska arbetet.  

I den fortsatta framställningen kommer det empiriska materialet att analyseras med hjälp 

av de teorier och analytiska verktyg som har presenterats i kapitlet med teori och tidigare 

forskning. Analysen struktureras utifrån studiens forskningsfrågor. Arbetet avslutas med en 

sammanfattning av studiens slutsatser. 

 

Hur reflekterar respondenterna över patientens skamupplevelse i terapin? 

Respondenterna beskriver på samma sätt att skam är en smärtsam emotion som påverkar 

starkt individen, vilket är i linje med vad forskningen visar. Enligt Kaufman (1989), att känna 

skam är att känna sig sedd och förminskad på ett plågsamt sätt. Pattison (2000) anser att skam är 

en emotion som är smärtsamt att uppleva.  

Terapeuterna bedömer att skamprocessen, genomsyrad av tankar och känslor, inte är 

inriktad på att bearbeta skam i sig, utan får en inriktning just mot det motsatta, nämligen att 

försöka undvika att komma i kontakt med vad som står till grund för skamupplevelsen. Kaufman 
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(1989) och Pattisson (2000) beskriver att skamupplevelsen leder till önskan att komma undan för 

den som upplever denna emotion.  

Skam beskrivs på olika sätt av terapeuterna. Olikheterna i sättet att beskriva skam kan 

förstås utifrån Pattison (2000) som menar att inom emotionsforskning saknas en tydlig och 

enhetlig definition av skam. Att skam definieras på olika sätt i forskning är problematiskt med 

tanke på att forskningen står till grund för terapeuternas kunskapsinhämtning. Den otydlighet som 

finns i skamforskningen återfinns bland studiens respondenter.  

I empirin framkommer att skam har både positiva och negativa aspekter. Terapeuterna 

menar att skam har en reglerande funktion vilket anses vara positiv då den uppmuntrar individen 

som har gjort fel till att reflektera över såväl som förändra sitt beteende. Skam beskrivs som 

negativ när den hindrar individen från att leva sitt liv. Av respondenternas resonemang framgår 

att skam dels är normupprätthållande, dels fungerar som ett skydd för gemenskapen vilket får 

stöd i forskning. Scheel, m.fl. (2014) anser att skammens positiva syfte är att upprätthålla sociala 

normer och skydda gruppen mot separation. Studiens resultat stämmer överens med forskningen, 

nämligen att skam har såväl en positiv som en negativ sida (Kaufman, 1989; Pattisons, 2000; 

Scheel, m.fl., 2014). Till skillnad från respondenterna, anser nämnda forskare att skam har en 

positiv funktion när den leder till prosociala beteenden, nämligen den agerar i förebyggande syfte 

för att förhindra ett olämpligt beteende. Prosociala beteenden reglerade av skam resulterar i 

positiva konsekvenser för individen i det sociala livet (ibid.). I sina beskrivningar av skam som 

bestraffande för individen, talar terapeuterna snarare om skammens negativa funktion. Pattison 

(2000) beskriver att skammens negativa sida handlar om reaktiv skam, när individen bryter mot 

sociala normer vilket leder till negativa konsekvenser för individen. Det kan tänkas att 

respondenterna missbedömer eller underskattar skammens negativa sida. Detta kan vara ett 

uttryck för svårigheter att ringa in skammens komplexitet. Att inte fullt ut förstå skammens 

negativa sidor kan ha negativa konsekvenser i terapin.  

Att skam överhuvudtaget har en positiv sida är inte obestridligt. Flertalet terapeuter 

uttrycker ambivalens avseende skammens positiva sida. Terapeuterna lyfter fram att individuella 

skillnader såsom biologisk-, emotionell- eller kognitiv sårbarhet eller individens värderingar kan 

vara avgörande för att skamupplevelsen får en positiv funktion. Dessa resonemang finner stöd i 

forskning. Tangney & Dearing (2011) och Scheel, m.fl. (2014) lyfter fram situationella och 

individuella faktorer som avgörande för att skam kan vara adaptiv. Kaufman (1998) menar att 
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den optimala utvecklingen av självmedvetenhet som är nödvändig för självkorrigering är 

beroende av adekvat och lämplig grad av skam.  

Flera respondenter framhåller ytterligare positiva aspekter genom att lyfta fram 

skammens reparativa funktion. När en individ beter sig illa mot någon annan, då kan skammen 

träda in som ett sätt att reparera relationen. I detta avseende skiljer sig respondenternas 

resonemang från forskningen. Generellt anses i forskning att skam aktiverar tillbakadragande 

eller undvikandebeteenden, men inte beteenden av att närma sig andra (de Hooge, m.fl., 2010). 

Skam kan leda till närmanden ifall individen som har gjort fel önskar återfå ett positivt anseende 

och/eller positiv självbild (Gilbert & Andrews, 1998). Gilbert (2010) bedömer individens önskan 

till närmanden vid skamupplevelser som dysfunktionell eller defensiv strategi. Han anser att 

individen kan närma sig andra, dock i syfte att kompensera för upplevda brister, genom att 

exempelvis överprestera eller vara överdrivet beroende av andra (ibid.). Således har skam inte 

fokus på att reparera relationer utan handlar primärt om att ställa till rätta individens självbild. 

Det kan vara så att terapeuterna blandar skam med skuld i deras reflektioner. Skuld, till skillnad 

från skam, har fokus på den andres känslor och viljan att reparera relationer för den andres skull. 

Medan skam har en negativ inverkan på interpersonella beteenden (Pattison, 2000; Tangney & 

Dearing, 2002). Skambenägna individer har en tendens att klandra andra eller sig själva för 

negativa händelser, har sämre sociala färdigheter, uppvisar en benägenhet att reagera med stark 

ilska och har maladaptiva strategier för att hantera ilska samt påvisar sämre empatiförmåga 

(ibid.). En egen reflektion är att respondenterna sammanblandar skam och skuld åt, vilket 

stämmer överens med forskningen. de Hooge, m.fl. (2010), Gilbert (2011), Kaufman (1989), 

Pattison (2000) och Tangney & Dearing (2002) anser att skam och skuld ofta har blandats med 

varandra vilket har inneburit svårigheter när en individ ska förstå och beskriva inre erfarenheter. 

Det kan tänkas att för terapeuter är det viktigt att särskilja mellan dessa olika emotioner för att 

kunna identifiera patientens egentliga problematik. 

Respondenterna beskriver att patienternas strategier för att hantera skamupplevelsen ofta 

är dysfunktionella vilket leder till negativa konsekvenser. De dysfunktionella strategierna handlar 

om att undvika situationer såväl som känslor, tona ner sig själv och/eller reagera med ilska, 

aggressivitet och/eller perfektionism. De beskrivna strategierna återfinns i forskning. Gilbert & 

Andrews (1998) diskuterar om fyra skamresponser: omedelbara responser i den akuta reaktiva 

skamupplevelsen (t.ex. önskan att gömma sig, att försvinna) inklusive icke-verbal 
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kommunikation (rodnad, böjd kroppshållning, undvikande av ögonkontakt), responser i syfte att 

hantera skamupplevelsen (t.ex. dölja skam/tillkortakommanden för betraktaren), responser i syfte 

att undvika skamupplevelser (t.ex. undvikanden, säkerhetsbeteenden, kompensatoriska strategier) 

och reparationsresponser i syfte att bibehålla ett positivt anseende/självbild (t.ex. visa sig 

ursäktande, ödmjuk, blygsam). Respondenternas svar avspeglar de tre första kategorierna av 

skamresponser. Endast en av respondenterna beskriver strategier som omfattar även den fjärde 

kategorin. Hur kan det förstås att dessa responser inte nämns i empirin? Frågan kan inte besvaras 

utifrån detta empiriska material. Istället skulle kunna formuleras frågor för vidare forskning: kan 

det vara så att dessa responser anses vara mindre dysfunktionella till karaktär vilket gör att de inte 

uppmärksammas av studiens respondenter? Kan det också vara så att dessa responser är vanligt 

förekommande och kulturellt uppmuntrade såsom att be om ursäkt eller visa sig ödmjuk, vara 

anspråkslös och därmed förbises som just skamresponser?  

 

Hur identifieras patientens skam i terapin? 

Studiens resultat visar att identifiering av skam i terapi är komplex. Med detta menas att 

både patient och terapeut har svårt att ringa in skam som emotion.   

När det gäller patientens identifiering av skam anser terapeuterna att en del patienter har 

svårigheter att förstå och beskriva den nämnda emotionen. Patientens svårighet att förstå sig på 

skamemotionen kan begripliggöras utifrån Kaufmans (1989) och Nathansons (1987) resonemang 

om att skam är svår att forska om då det saknas ett språk som beskriver denna emotion på ett 

tydligt sätt. Gilbert (1998) och Kaufman (1989) lyfter fram att skam är ett svårfångat begrepp. En 

svårighet när det gäller att redogöra för emotionen är att det finns oerhört många ord och 

formuleringar för skam (Herman, 2011). Retzinger (1995) listar mer än ett hundra populära ord 

och uttryck för skam. Pattison (2000) menar att människor har generellt svårt att särskilja mellan 

emotioner, fysiska reaktioner och kognitioner. Upplevelser, även s.k. mentala upplevelser, kan 

exempelvis betraktas som emotionella när dessa inrymmer fysiska reaktioner eller omedelbara 

uppfattningar av en situation som skrämmande eller spännande (ibid.). Det kan tänkas att om det 

inte finns ett språk bland forskare för att identifiera och beskriva skam då är det minst lika svårt 

för patienter att fånga och därefter verbalisera kring denna emotion, vilket i sin tur gör det svårt 

för terapeuten att identifiera patientens skam.  
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Respondenter nämner att patienter undviker identifiera skam eftersom den är en svår 

emotion. Skam beskrivs som en smärtsam och socialt bestraffande emotion som människor vill 

ogärna känna och desto mindre prata såväl som analysera den. Patienter kan dessutom medvetet 

anstränga sig för att dölja skamupplevelsen. Dessa resonemang har stöd i forskningen. 

Gruenewald, m.fl. (2007) beskriver att det finns en ovillighet hos människor att prata om 

skamfulla erfarenheter. Tagney & Dearing (2011) menar att patienter sällan berättar spontant att 

de känner/har känt skam. En förklaring ligger i att skam förekommer sällan som diskussionsämne 

i vardagliga diskussioner bland lekmän (ibid.). Kaufman (1989) och Pattison (2000) förklarar att 

skam är en emotion som är smärtsamt att komma i kontakt med vilket gör det ännu mer 

betungande att prata om den. I det som individen väljer berätta finns det en medvetenhet om vilka 

delar av berättelsen ska avslöjas eller döljas (Rizvi, m.fl., 2011) vilket i sig kan tänkas försvåra 

patientens identifiering av skam.  

Om det blir stora svårigheter för patienten att identifiera skam, blir det ännu svårare för 

terapeuterna att ringa in denna emotion i terapin. En majoritet av de intervjuade anser att skam 

behöver tydas utifrån subtila kommunikations–, beteende- och/eller reaktionsmönster. Denna 

aspekt återfinns även i tidigare forskningsresultat som belyser att det finns en mångfald av 

kännetecken inom verbal och icke-verbal kommunikation som tyder på upplevelse av skam 

(Gilbert, 2011; Herman, 2011; Pattison, 2000; Tangney & Dearing, 2002; 2011). Identifiering av 

skam utifrån subtila kännetecken är krävande för terapeuten. Respondenterna menar dessutom att 

skam dyker sällan ensam upp; människor upplever oftast flera emotioner samtidigt. Pattison 

(2000) drar slutsatsen att skamupplevelsen är mångfacetterad då den inrymmer en mängd andra 

känslor, tankar, fysiska och endokrina responser samt kognitiva nedsättningar. Det är oklart hur 

dessa komponenter samspelar med varandra vilket gör det svårt att skilja skam från andra 

emotionella responser. Utöver detta, det anses att människor har svårt att särskilja mellan 

emotioner, fysiska reaktioner och kognitioner (ibid.) vilket ökar komplexiteten i gärningen av att 

identifiera skam. Alla respondenter håller inte med om att skam är svår att identifiera. Några 

terapeuter anser att skam träder tydligt fram genom ledtrådar i patientens berättelse, 

ansiktsuttryck och kroppsspråk eller då patienten känner sig trygg i relationen till terapeuten och 

vågar öppna upp sig. Dessa resonemang har inte stöd i forskningen (Gilbert, 2011; Herman, 

2011; Pattison, 2000; Tangney & Dearing, 2002; 2011) och kan tänkas utgöra en förenkling av 

skamupplevelsen.  
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En majoritet av respondenterna pekar på att skam är en viktig emotion och dess 

identifiering bedöms vara avgörande för behandlingsresultatet. I empirin kommer det fram att 

skam oftast är ett kärnproblem då den är kopplad till patientens självkänsla. Tangney & Dearing 

(2011) förklarar att förbisedd skam i terapin har viktiga implikationer på den terapeutiska 

processen och den terapeutiska relationen; det har konstaterats att det finns en stark koppling 

mellan skam och suicid. Sanftner & Tantillo (2011) och Gilbert (2011) anser att oidentifierad 

eller negligerad skam leder till konsekvenser för den terapeutiska relationen. 

Det finns ytterligare svårigheter med att identifiera skam. Flera respondenter menar att 

skam kan komma i skymundan om den är den primära emotionen och då kan behandlingen 

missriktas på sekundära emotioner. På så sätt missar terapeuten skammen som är en betydelsefull 

emotion. Konsekvensen blir att skammen förblir dold, obearbetad och lever sig kvar såsom 

förvrängd självbild eller destruktiva mönster hos patienten. Behandlingen kan vara framgångsrik 

med de sekundära emotionerna, men patientens kärnproblematik blir kvar. Herman (2011) 

beskriver att skam är ofta förtäckt av andra emotioner i syfte att skydda individen från den 

smärtsamma primära emotionen såsom skam. Gilbert & Andrews (1998) förklarar att patienten 

kan reagera med ilska som en strategi för att undvika komma i kontakt med obehagliga 

skamkänslor. Dessa aspekter försvårar ännu mer identifiering av skam i terapin.   

 

Hur reflekterar respondenterna kring skam som en kronisk emotion? 

Respondenterna skiljer mellan tillfällig skam som upplevs i specifika situationer och 

skam som upplevs mer eller mindre konstant som en del av personligheten. Det beskrivs att 

kronisk skam formas hos personer som har blivit utsatta för skam från ung ålder och i orimlig 

omfattning, vilket gör att skam integreras i personligheten. För dessa individer är skam ständigt 

närvarande; skam blir en del av hur de generellt är som personer och hur de beter sig. 

Respondenterna beskriver att patienten med en omfattande skamproblematik har en konstant och 

fullständig känsla av att vara dålig, värdelös och/eller oälskbar. Respondenternas reflektioner som 

leder till distinktion mellan tillfällig skam och kronisk skam finner stöd i forskning. Cullberg 

Weston (2008) och Pattison (2000) beskriver den kroniska skammen som en 

personlighetsegenskap, nämligen som permanent till sin natur. Individen upplever sig på ett 

djupare plan som värdelös och/eller oälskbar. Skammen blir en framträdande egenskap, djupt 

inrotad och invant sätt att reagera på sig själv och andra. Individen upplever sig ständigt 
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förminskad, misstänksam, olycklig eller obekväm och har en orimlig självmedvetenhet. Hos den 

som upplever kronisk skam framträder även ett överdrivet sinne för andras åsikter och 

hyperkänslighet för andras inställning och handlingar gentemot dem (ibid.).  

Som redan diskuterat, kunde respondenterna inte definiera skam på ett enhetligt sätt; även 

i skamforskningen kommer det fram att det inte finns en enhetlig definition (Kaufman, 1989; 

Gilbert, 2011; Tangney & Dearing, 2002; Pattisson, 2000). När det gäller kronisk skam då 

reflekterar de intervjuade på ett och samma sätt. Den osäkerhet som finns gällande skam 

omvandlas till enhetliga reflektioner gällande kronisk skam. Men denna enhetliga bild har inte 

förankring i forskning där det understrycks att det saknas en allmänt vedertagen definition om 

både skam och kronisk skam. Forskningen hävdar att begreppet kronisk skam är skapat av 

kliniker (Pattison, 2000) och beskrivs på likartat sätt som respondenterna gör i denna studie. 

Evidens för både omfattning och betydelsen av kronisk skam kommer till stor del från klinisk 

erfarenhet: ”Chronic shame could then be regarded as an explanatory construct in a particular set 

of discourses that has some kind of social utility. Just because a concept is socially constructed 

does not mean that it is not socially ’real’” (Pattison, 2000, s 95). Det kan tänkas att terapeuterna 

har lättare att diskutera i termer av kronisk skam då emotionen har blivit så pass dysfunktionell 

och plågsam till sin natur för patienten att den är lättare att uppmärksamma; det kan också vara så 

att även patienten som upplever det som terapeuterna anser vara kronisk skam har själva lättare 

att acceptera och diskutera om emotionen.  

 

Vad har patientens skam för betydelse i det kliniska arbetet? 

Terapeuterna anser att skam är en stark emotion som berör både patient och terapeut. 

Kaufman (1998) och Gilbert (2000) lyfter också fram samma aspekt, nämligen att skam utgör en 

emotion av betydelse för det terapeutiska mötet där båda parterna kan exponeras för 

skamupplevelser. Terapeuterna beskriver att de gärna vill framkalla skamemotionen hos 

patienten, just för att den ligger ofta till grund för psykisk ohälsa. Terapeuternas reflektion om att 

skam har en koppling till psykisk ohälsa stämmer överens med vad forskningen har kommit fram 

till (Mills, 2004). Många terapeuter understryker att de inte undviker framkalla patientens skam i 

terapin, trots att denna emotion är smärtsam för patienten vilket till viss del skiljer sig från 

psykoterapiforskningen som belyser att skam ignoreras i terapin. Många forskare anser att skam 

är en svår emotion att beskåda hos andra, därmed kan det finnas en benägenhet hos terapeuter att 
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undvika upptäcka eller kännas vid skam (Pattison, 2000). Kaufman (1989) menar att den 

smärtsamma exponeringen av skam leder till önskan att komma undan både för den som upplever 

skam, men även för den som observerar. Skam är en svår emotion som individer helst vill 

undvika (de Hooge, m.fl., 2010).  

Respondenterna beskriver att patientens skamupplevelse signalerar att något 

betydelsefullt berättas i terapin. Samtidigt uppges att skamupplevelsen manar terapeuten till att 

bli mer varsam och försiktig då man vill undvika förstöra något eller riskera upprepa negativa 

upplevelser hos patienten. Terapeuternas reflektioner om att skamupplevelsen är känslig för 

patienten diskuteras av Kaufman (1989) och Pattison (2000) som uppger att skam triggas när det 

avslöjas aspekter av självet som är synnerligen av en känslig, intim och sårbar karaktär för 

patienten. Skammens betydelse i terapin i kombination med omsorg för att inte belasta patienten 

med negativa upplevelser leder till en ambivalens som uttrycks i det empiriska materialet. Å ena 

sidan försöker terapeuterna få tag i emotionen då skamupplevelsen signalerar att något 

betydelsefullt berättas. Å andra sidan manar emotionen till försiktighet från terapeutens sida för 

att inte göra det ännu svårare för patienten. Denna ambivalens innebär en utmaning i det 

terapeutiska arbetet.  

Skam framställs som ständigt närvarande emotion i terapin. Skammens komplexitet 

framkallar en självgranskning hos terapeuten. Flera respondenter hänvisar till reflektioner som 

inbegriper en granskning av egna kunskaper, skicklighet och val av behandlingsmetod. Några 

respondenter uttrycker osäkerhet kopplat till den egna skickligheten att identifiera skam eller att 

man visat överdrivet försiktighet i terapin med patienter med kronisk skam. Denna granskning 

kan leda till att man upptäcker egna begränsningar som terapeut. Skamupplevelser kan framkallas 

även då patienten uttrycker missnöje med terapeutens arbetssätt. När dessa begränsningar 

utkristalliseras kan de leda till skamupplevelser. Gilbert (2011) menar att det inte är ovanligt att 

terapeuter kan uppleva skam i mötet med patienten som tycker att terapeuten inte är vänlig, 

hjälpsam eller förstår problematiken. Terapeuten kan då reagera med en blandning av extern 

skam genom att oroa sig för vad patienten tänker om honom/henne. Terapeuten kan dessutom 

uppleva intern skam genom att reflektera på egna brister och begränsningar (ibid.).  

Sammanfattning av slutsatser 

 Skam anses vara en smärtsam emotion som påverkar starkt både patient och terapeut. 

Patienter använder sig av olika strategier för att undvika denna emotion.  
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 Precis som forskningen visar finns ingen enhetlig definition på skam som emotion bland 

studiens respondenter.  

 När det gäller beskrivning av kronisk skam, reflekteras det på ett tydligt och ett enhetligt 

sätt. Detta skiljer sig från sättet att resonera i skamforskningen som påvisar att kronisk 

skam är en klinisk konstruktion.  

 Det framkommer att skam har både positiva och negativa funktioner och kan därmed vara 

sund såväl som osund. Skam framställs som positiv eftersom den är normupprätthållande 

och till skydd för gemenskapen, den gör att individen reproducerar normer i samhället. 

Det finns dock en tendens att överskatta skammens positiva funktion när denna emotion 

egentligen kan visa sig ha en bestraffande effekt på individen. Skam anses vara negativ 

när den hindrar patienten att leva sitt liv.  

 Terapeuternas reflektioner ger uttryck för ambivalens avseende skammens positiva 

funktion som anses vara avhängig situationella (vad det är som gör att något bedöms vara 

skamframkallande) och individuella faktorer (individens sårbarhet och tolerans av skam).  

 Det finns en dualitet avseende skammens reglerande och motiverande funktion i terapin: å 

ena sidan behöver skam problematiseras för att inte övergå från en motiverande till en 

dysfunktionell funktion, å andra sidan kan denna emotion användas som ett terapeutiskt 

verktyg för att stödja patienten i önskad riktning.  

 Terapeuterna sammanblandar skam med skuld. Skuld beskrivs i forskning som en mer 

positiv emotion än skam. Skuld anses vara externt orienterad, empatisk och ha ett 

reparerande syfte. Skam däremot har många motsatta egenskaper.  

 Både patient och terapeut har svårt att identifiera skam som emotion. Skam uppges ha 

subtila kommunikations–, beteende- och/eller reaktionsmönster. Skamupplevelsen 

beskrivs vara mångfacetterad.  

 Skam anses vara en viktig emotion eftersom den ligger ofta till grund för psykisk ohälsa. 

Därmed bedöms att identifiering av skam är avgörande för behandlingsresultatet. Många 

terapeuter understryker att de inte undviker framkalla patientens skam i terapin, trots att 

denna emotion är smärtsam för patienten. 

 Skamupplevelsen beskrivs vara känslig för patienten. Skamupplevelsen manar terapeuten 

till att bli mer varsam då man vill undvika upprepa negativa upplevelser samtidigt som det 
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blir viktigt att inte låta bli uppmärksamma denna emotion. Detta leder till en ambivalens 

vilket innebär en utmaning för det terapeutiska arbetet.  

 Skam framställs som ständigt närvarande i terapin. Även terapeuten kan drabbas av skam 

vid självgranskning eller upplevelser av missnöje från patienten.  

Som huvudslutsats kan abstraheras fram att skam kännetecknas av dualism och kan 

metaforiskt beskrivas som en emotion med Janusansikte. Janus var en gud i romersk mytologi. 

Han avbildas med två ansikten vända i motsatta riktningar som ger uttryck för olika tolkningar. I 

likhet med Janus, skam som emotion visar sig ha ansikten vända i motsatta riktningar: det ena 

ansiktet uppfattar skam som sund medan det andra ansiktet tolkar skam som osund. Denna 

dualism fångar flera dimensioner i studien såsom att: skam kan vara funktionell såväl som 

dysfunktionell, skam kan vara användbar (motiverande) eller oanvändbar (inhiberande), skam 

kan vara kommunikativ eller dämpande.  

 

Metoddiskussion 

Metodval. Kvalitativ forskning leder till en annan typ av kunskap än vad den kvantitativa 

forskningen gör. Den kvalitativa forskningen är idiografisk till sin karaktär och inriktad på 

tolkningar av det som respondenter uppger i intervjusituationen. Kvalitativ forskning fokuserar 

på färre antal individer och syftar till att studera enskilda händelser på ett såväl beskrivande som 

fördjupande sätt för att öka förståelsen av det studerade (Morrow, 2005). Utifrån studiens syfte, 

nämligen att uppnå en förståelse för legitimerade psykologers perspektiv på ämnet, valdes en 

kvalitativ metod. En kvantitativ metod hade kunnat väljas för att se hur stor andel av legitimerade 

psykologer reflekterar över patientens skamkänslor på ett visst sätt eller hur många som 

identifierar patientens skam i det kliniska arbetet. Den kvantitativa forskningen är nomotetisk till 

sin karaktär, nämligen man undersöker ett stort antal individer med hjälp av standardiserade 

metoder för att förklara det studerade (Morrow, 20025), vilket inte är syftet med föreliggande 

studie.  

Intervjuer. Utifrån studiens syfte valdes intervjuer som kvalitativ metod. Styrkan med 

intervjuer är att forskaren får en stor mängd empiri om det som undersöks. Intervjuer ger ett 

empiriskt material av en fördjupande karaktär. En annan styrka med denna metod är att det finns 

möjlighet att ställa följdfrågor (Halvorsen, 1992). Utifrån syftet valdes enskilda intervjuer istället 

för gruppintervjuer. I gruppintervjuer är forskaren intresserad av gruppnormer och/eller 
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gruppdynamik, vilket inte är studiens syfte. Fördelen med enskilda intervjuer är att 

intervjupersonen kan få större utrymme att utveckla sina resonemang. Som intervjuform valdes 

semistrukturerade intervjuer. Denna typ av intervjuer ger en möjlighet att kombinera frågor 

kopplade till studiens syfte med följdfrågor utifrån det respondenten uppger i intervjusituationen 

för att kunna uppnå en fördjupad förståelse i studien (Lantz, 2007). Nackdelen med 

semistrukturerade intervjuer är att denna typ av intervjun kan, till skillnad från öppna intervjuer, 

vara styrande genom att utgå ifrån tydliga teman. Metodologiska problem med den valda 

kvalitativa metoden kan vara själva intervjun och de frågor som ställs i intervjusituationen. En 

brist kan vara att frågorna inte ställdes i samma ordning till de intervjuade eftersom syftet har 

varit att följa respondenters resonemang och ge dessa möjlighet att uttrycka sig fritt utifrån vissa 

teman. Fördelen med att följa respondenten är att kunna få utförliga svar, nackdelen är att vissa 

respondenters svar har varit mer utförliga än andras. I intervjusituationen är det intervjuaren som 

till viss del styr intervjuns utformning. En brist i detta kan vara att intervjuaren inte ställer exakt 

samma följdfrågor till varje respondent. Varje respondent kan lägga tyngpunkten på olika 

dimensioner i intervjusituationen. En ytterligare aspekt som kan vara problematisk är att både 

intervjuaren och intervjupersonerna är legitimerade psykologer. Detta kan göra att båda besitter 

samma kunskap och utgår ifrån en gemensam förförståelse som rikserar förenkla det empiriska 

materialet genom att inte uppmärksamma nyanser och komplexitet.   

Deltagare och urval. Studien bygger på intervjuer med åtta legitimerade psykologer som 

arbetar på en allmänpsykiatrisk mottagning i södra Sverige. Valet av organisation gjordes utifrån 

kriteriet att intervjupersonerna ska ha daglig erfarenhet att psykoterapeutiskt arbete. En annan 

tanke med valet av organisation var att respondenterna ska i högre grad än andra psykologer 

kunna komma i kontakt med patienter med olika problematik av skilda svårighetsgrad. Flera 

faktorer kan ha påverkat studiens resultat. Exempelvis deltagarnas yrkesverksamma tid samt 

kompetensnivå. En annan faktor kan vara geografisk tillhörighet, d.v.s. att alla respondenterna 

arbetar i samma stad.  Samtliga respondenter tackade ja till att delta i studien och var positiva till 

att prata om skamemotionen, vilket också kan påverka studiens resultat genom att de kände sig 

bekväma med ämnet.  

Analysmetod. Som analysmetod valdes tematisk analys för bearbetning av text. En 

anledning till detta val är att metoden används ofta inom det psykologiska forskningsfältet i syfte 

att identifiera, analysera samt redovisa mönster/teman i intervjumaterialet. Metoden beskrivs som 
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flexibel, lättillgänglig, nybörjarvänlig och tidseffektiv. Metoden presenteras i litteraturen på ett 

tydligt sätt vilket har påverkat studiens val av analysmetod (Braun & Clarke, 2006). Tematisk 

analys av intervjumaterialet genomfördes enligt de steg som beskrivs av Braun & Clarke (2006). 

Positiva aspekter med metoden är att man får god kännedom om det empiriska materialet. En 

aspekt som kan ha påverkat interbedömarreliabilitet är att författaren har själv analyserat empirin, 

därmed kunde inte en annan kontrollera genomförda kodningar. En annan aspekt som kan 

påverka studien är att analysen är ett resultat av en tolkningsprocess som kan färgas av den 

individuella förförståelsen (Willig, 2001).   

Etiska övervägande. Studien vilar på följande principer: kravet om informerat samtycke, 

samtyckeskravet, nyttjandekravet, konfidentialitet. En problematisk aspekt kan vara att 

deltagarna arbetar på samma arbetsplast, därmed har de haft möjlighet att prata med varandra dels 

om deltagandet, dels om intervjufrågorna vilket kan möjligtvis ha påverkat deras svar.  

 

Studiens tillförlitlighet 

 Validitet. Validitet innebär att man har undersökt det man ville undersöka och inget annat 

(Willig, 2001). Det finns olika sätt att försäkra sig om detta. I denna studie används semi-

strukturerade intervjuer, därmed får respondenten möjlighet att ifrågasätta författarens 

antaganden om relevansen i det som undersöks och har därmed möjlighet att korrigera dessa 

antaganden. Insamling av data har skett på respondenternas arbetsplats, vilket gör att 

empiriinsamlingen har gjorts i respondenternas arbetsmiljö, därmed större ekologisk validitet. I 

denna studie uppnås reflexivitet genom mina reflektioner kring den egna förförståelsen och hur 

den kan påverka studiens resultat. Skam är en emotion som man kommer i kontakt både som 

psykolog och som privat person. Ambitionen i studien har varit att låta respondenternas reflektera 

kring den studerade emotionen och inte att bekräfta egna hypoteser. Drivkraften bakom studien 

har varit nyfikenhet för respondenternas reflektioner. Under forskningsprocessen har det skett en 

kontinuerlig granskning av forskningsprocessen i helhet och författarens egen roll i 

forskningsprocessen. Inom kvalitativ forskning finns det en risk att respondenterna svarar utefter 

det som är socialt önskvärt (Willig, 2001). Intervjuerna i studien utfördes ansikte mot ansikte, 

vilket kan öka risken för svar utifrån social önskvärdhet. Det har inte uppfattats att de intervjuade 

anpassade sina svar eller försökte vara politiskt korrekta, utan de hade ofta distans till den egna 

rollen och har svarat på ett öppet sätt. 
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 Reliabilitet innebär att en studie kan replikeras. Kvalitativ forskning förhåller sig kritisk 

till reliabilitetsdiskussioner eftersom man undersöker ett specifikt fenomen i detalj. Empirin 

samlas i en intervjusituation och det finns ingen garanti att respondenten kommer att svara på 

samma sätt vid ett annat tillfälle, även om det skulle ställas exakt samma frågor. Med hjälp av 

intervjuer kan fångas komplexitet och nyanseringar på ett fördjupat sätt men människor är 

samtidigt föränderliga till sin karaktär och kan svara på olika sätt vid skilda tillfällen (Willig, 

2001). Morrow (2005) menar att reliabiliteten uppnås genom att forskaren är tydlig med 

forskningsprocessen. Detta har gjorts genom öppenhet och reflektioner kring metoddelen, 

förklaringar kring analysmetoden, diskussion om utkristalliseringen av teman samt presentation 

av citat som illustrerar olika dimensioner för att låta läsaren komma det empiriska materialet; 

dessa aspekter ger transparens av det empiriska materialet och forskningsprocessen.  

Generaliserbarhet. Kvalitativ forskning har inte för syfte att generalisera då man arbetar 

med ett fåtal respondenter, det är inte antal utan djup som är i fokus i den kvalitativa forskningen 

(Willig, 2001). Generaliserbarhet uppnås när forskaren ger tillräckligt med information om sig 

själv och sammanhangen och beskiver noggrant forskningsprocessen för att göra det möjligt för 

läsaren att avgöra hur fynden kan överföras till ett annat sammanhang eller att slutsatserna ska 

kunna gälla flera än de som ingår i studien (Morrow, 2005). Viss generaliserbarhet kan uppnås 

genom att låta studiens resultat möta tidigare forskning vilket har gjorts i diskussionsdelen. 

Studiens resultat kan användas för att generera nya idéer och teorier om hur legitimerade 

psykologer reflekterar över patientens skamkänslor i terapisituationen samt hur de uppger 

identifiera och hantera patientens skam i det kliniska arbetet. Gruppen psykologer som 

intervjuades anses vara representativ för psykologkåren då respondenterna var av olika kön, 

åldrar, kompetensnivå samt hade arbetat i olika antal år inom yrket.  

 

Framtida forskning 

Utifrån studiens resultat har flera reflektioner väckts. Det visar sig att skam är en svår emotion att 

förstå sig på vilket stämmer överens med skamforskningen som visar att skam är ett svårfångat 

och även förbisett emotion. Det finns således behov av ytterligare studier på området för att 

tydligare definiera denna emotion. Eftersom skam är en viktig emotion som ligger till grund för 

psykisk ohälsa då borde tydligare resonemang om skam förtydliga det terapeutiska arbetet. 

Resultatet visar att det finns oenighet både hos terapeuter och i forskning om skammens funktion. 
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Förslagsvis skulle en framtida studie fokusera på att bringa mer klarhet gällande skammens 

funktioner. En annan reflektion med förankring i studiens resultat är att bedriva forskning för att 

utveckla terapeutiska verktyg som kan underlätta identifieringsprocessen av skam. Ett ytterligare 

forskningstema som skulle kunna ligga till grund för en framtida studie är att utveckla 

behandlingsmodeler för kronisk skam för att inte längre förlita sig på klinikernas egna tolkningar.    
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Bilaga 1 Intervjuguide 

 

Inledande frågor 

Vilka emotioner anser du har koppling till psykisk ohälsa? 

I vilka situationer upplever människor skam? 

Hur skulle du definiera skam?  

Vad anser du att skam har för betydelse för psykisk ohälsa? 

 

Skammens betydelse i det kliniska arbetet 

Till vilka diagnoser är skam kopplat till? 

Utgör skam en dold emotion eller är skam en emotion som tydligt träder fram i terapin hos 

patienten?    

På vilket sätt kan skam påverka patientens liv? Vad är det svåraste i att leva med skam? 

Skulle du kunna lyfta fram negativa aspekter med patientens skam i det kliniska arbetet? 

Skulle du kunna lyfta fram positiva aspekter med patientens skam i det kliniska arbetet? 

 

Skammens uppkomst och utveckling som emotion 

I vilka situationer kan skam triggas hos en individ?  

Hur grundläggs skam? 

Kan patienten uppleva skam inför dig som terapeut (extern skam)?  

Kan patienten uppleva skam inför sig själv (intern skam)?  

Har du någon teoretisk tanke kring hur skam utvecklas till en dysfunktionell emotion? 

Vad har skam för funktion för patient? 

 

Hur identifieras patientens skam  

Hur kommer skam till uttryck i terapisessionen? 

Hur och när identifierar du skam i terapisessionen?  

Vilka kännetecken hos patienten får dig att fundera över skammens betydelse i dennes liv?  

Finns det kännetecken som signalerar skam hos patienten såsom kroppsligt eller verbalt?  
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Patientens skamkänslor i terapisessionen  

Vilka svårigheter kan visas i terapin när man arbetar med patienter med mycket skam?  

Vilka fördelar kan visas i terapin när man arbetar med patienter med mycket skam? 

Kan skammen vara kopplad till andra emotioner? Vad blir det problematiska med det? Hur 

arbetar du med en kombination av emotioner i terapin?  

Finns det anledning att skilja mellan skuld och skam i terapin?  

Om terapin fokuserar på skuld ifall skammen är dold, vad anser du händer med patienten då? 

 

Respondentens arbetssätt med skam i terapin      

Kan du nämna strategier som patienter har för att hantera egna skamkänslor? 

Vad är det patienten rädd för att det ska hända om han/hon ska berätta om en pinsam situation?  

Använder du dig av en arbetsmodell eller behandlingsmetod då du uppmärksammar skam hos 

patienten?  

Vad tänker du att det är de verksamma faktorerna i att bli skambefriad i terapin?  

Vad händer när skam triggas i terapin? Vad är risken då?  

Finns det positiva aspekter med att trigga skam hos patienten i terapin? 

Vad skulle du göra om du märker att något du har sagt triggar skamkänslor hos patienten? 

Har du en tendens att undvika trigga igång skam hos patienten i terapisessionen? 

Vad tycker du är det svåra i terapin med en patient med mycket skam? 

Har du mött patienter som inte vill prata om det de skäms över? Vad gör du då? 

Har du mött patienter som har svårt att identifiera skam? Vad gör du då? 

Har du mött patienter som ignorerar skam? Vad gör du då? 

Hur mycket fokus lägger du på tidiga situationer i patientens liv som har väckt skam hos 

henne/honom?  

Finns det situationer där du efter terapisessionen kommer fram till att du inte har uppmärksammat 

skam hos en patient som gav uttryck för denna emotion?  

Avslutningsvis, finns det något annat som du vill berätta som du tycker är viktigt gällande skam? 


