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Sammanfattning 

 

Skambegreppet har kommit att bli allt mer betydelsefullt i mellanmänsklig 

interaktion. Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur skam identifieras i 

terapirummet och vilka vägar som kan tänkas finnas till 

skamlindring/skambefrielse. Fem intervjuer med fem terapeuter har genomförts. 

Tre av dessa arbetar i kyrklig kontext och två i sekulär. Två av frågorna i 

intervjuguiden har berört skam och skuld. Arbetet har den kvalitativa intervjun 

som metod och intervjun har analyserats med hermeneutisk ansats. Resultatet 

visar på att skammen är svår att definiera i terapirummet då den är starkt 

känslomässigt negativ och döljs ofta genom olika strategier. Vägarna till 

skambefrielse inkluderar förståelse och acceptans. Några av slutsatserna som 

studien pekar på är vikten av att terapeuter är väl införstådda med vad skam 

innebär i deras egna liv för att kunna möta konfidenter med skamproblematik och 

att upplevelsen av att bli förstådd är en viktig del för att kunna anträda vägen mot 

skamlindring/skambefrielse. Vikten av att kyrkan kan välja att bidra med goda 

miljöer för att hantera skam både individuellt och kollektivt diskuteras i studien. 

 

Nyckelord: Skam, skuld, psykoterapi   

 

Abstract 
 

The shame concept has become increasingly important in our human 

interaction.  The purpose of this essay is to examine how shame is identified in 

the therapy room and what ways that can be used to achieve shame relief/shame 

liberation. Five interviews with five different therapists have been made. Three of 

the therapists work in an ecclesial context and two in a secular setting. Two of the 

questions in the interview guide, evolves around the subjects shame and guilt. The 

qualitative method is applied to the interviews and they have been analyzed with a 

hermeneutic approach. The result of the essay indicates that shame is difficult to 

define in the therapy room since it is a strongly negative emotion and often 

hidden by different human strategies. The ways to shame liberation includes 

understanding and acceptance. Some of the conclusions in the essay argument the 

importance of the therapist’s awareness of what shame means in their own lives in 

order to encounter patients having problems with shame and that being 

understood is of high importance in the attempt towards shame relief/shame 

liberation. The significance of the church choosing to contribute good 

atmospheres for managing shame both individually and collectively is also 

discussed in the essay.  

 

Keywords: Shame, guilt, psychotherapy. 
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1 Inledning 

I mötet med människor i psykodynamisk psykoterapi har reflektioner kring det 

mångfacetterade och undflyende begreppet skam blivit allt mer påtagliga. 

Skammen tycks verka mycket kraftfullt men även oerhört subtilt. Själva begreppet 

gömmer sig och är svårt att få fatt i. Det blir väsentligt att reflektera över hur den 

visar sig, hur den agerar i våra liv och hur skammen står i relation till människans 

brist och ofullkomlighet.  

 

Människans kamp med brist och ofullkomlighet har ibland kommit att sägas 

utmärka den tid vi lever i och därmed gett den namnet narcissistisk. Ett samhälle 

som lämnat problemen med neurotisk skuld för att i stället agera på skammens 

nivå.  

 

Om skammen har kommit att bli mer betydelsefull än skulden i mänsklig 

interaktion i vår tid - hur möter vi då människor i terapirummen och i andra 

sammanhang där den visar på att människor kan tänkas hämmas eller hållas 

tillbaka? Väsentligt är att de redskap och den kompetens terapeuten behöver för 

att identifiera och möta en människa med skamproblematik uppmärksammas och 

förfinas.  

 

Syftet med denna uppsats är att söka förstå hur skam kan uppträda i terapirummet 

och hur vägarna till lindring eller befrielse kan tänkas se ut. 

 

2 Teoretisk bakgrund 

Wurmser (1981) menar att skam är en komplicerad och komplex sammansättning 

av reaktioner, känslor och kognitiva strukturer. Grunden till skam går tillbaka till 

när den önskade bilden av jaget inte blir bekräftad hos barnet.  Överjaget straffar 

med självförakt och självbestraffning. Det som skiljer från sänkt självkänsla är att 

där finns inte alltid bestraffningen med. För att skilja från skuld är skammen 

känslor av misslyckande, svaghet och att i grunden vara oälskad. Skulden kommer 

ur aggressivitet eller önskan om destruktion. Känslan av att inte bli sedd av den 

andre spelar alltså en grundläggande roll. Ögats roll och ansiktsuttryck är viktiga i 

att spegla barnet. Detta speglande sker tidigt i livet och kan vara mer 

grundläggande i interaktionen än den orala fasen. Om erfarenheter av misslyckad 

kontakt upprepas påverkar de människans möjligheter att möta svårigheter senare 

i livet. Då skammen är allmänt förekommande finns den med i stort sett i samtliga 

psykoanalytiska sessioner. För att en människa skall bli hjälpt genom terapi är det 

av största vikt att terapeuten själv vågar närma sig sin egen skam. Wurmsers 

definition av skam blir även denna uppsats utgångspunkt i resonemanget kring 

skam. 

 

Hos Freud (1991, 2002) finns inte mycket skrivet om själva begreppet skam. Dock 

kan man tänka sig att skam hos honom ligger nära begreppet skuld. Sigrell, (1995) 
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menar att Freud lägger större vikt vid överjaget och skulden i sin strukturella 

modell och missar så hur skammen kommer av att inte kunna leva upp till 

jagidealet. Skulden finns i Freuds tänkande i uppkomsten kring oidipuskomplexet 

och är förbundet med hans driftteori. Men hos Freud (1991) torde även olust, 

ångest och känslor av mindervärde ligga nära begreppet skam så som det används 

i dag. Med mindervärde menas då man inte kan leva upp till idealjagets, i 

överjaget, krav på fullkomlighet. Mindervärdeskänslor har sina rötter i erotiska 

krafter och mindervärdet upplevs av att inte känna sig älskad. Om mindervärdet 

kopplas till erotiska känslor är motsvarigheten till moralens mindervärdeskänsla, 

skulden. För Freud (2002) är skammen, liksom äcklet och moralen, en kraft som 

har att göra med att driften i människans sexualutveckling hålls inom det normalas 

gränser och som även påverkas av yttre omständigheter i människans historiska 

förutsättningar.  

 

Inte heller hos Winnicott (1991, 1993) finns något utvecklat resonemang kring 

begreppet skam. Men man kan tänka att skammen finns att ana i hans teorier 

kring falskt och sant själv. För att ett sant själv skall utvecklas måste modern möta 

barnets omnipotens på ett tillräckligt bra sätt så att omnipotensen regleras och 

barnet får tillgång till sin egen kraft och kreativitet. Att barnet upplever sig vara av 

värde är själva grunden till att ett sant själv kan utvecklas. Värdet står i relation till 

skuldkänsla. Att inte få uppleva detta värde är orsaken till att ett falskt själv 

utvecklas.  

 
Tomkins (1987) visar att barn mycket tidigt reagerar genom ansiktsuttryck på vissa 
stimuli och blir förstådda omedelbart utan att uttrycken först lärts in av 
omgivningen. Grundaffekterna som är nio delades in i positiva, neutrala och 
negativa affekter. Skam är en av dessa negativa affekter. Affekt är ett medfött 
biologisk uttryck som i grunden förbereder för social interaktion. Olika stimuli 
triggar mönster som utlöser affekter. Skam uppträder alltid tillsammans med 
annan affekt och uppkommer då en positiv affekt avbryts eller tonas ner. Genom 
skammen aktiveras olika försvarsstrategier. Biologiska och psykologiska fenomen 
länkas samman i Tomkins affektteori.

Beck-Friis (2009) talar om skammen som en nödvändig medfödd förmåga för 
individen att utvecklas i relation till andra. Ömsesidighet används som det som 
utmärker en livskraftig relation mellan människor. Om skammen istället blir 
instängd och gömd leder den till depression. Det är av stor vikt att kunna vara 
ensam tillsammans med en annan människa. Om man inte klarar detta ömsesidiga 
spel uppstår skam. Det är väsentligt att bli hållen och mött av vårdaren i de 
skeden då barnets behov, av att behålla den emotionella föreningen intakt, är 
stora. Särskilt i den anala fasen då barnets strävan efter självständighet blir tydlig 
är det lätt att kränkningar leder till djupa skamreaktioner. Förlorad självaktning är 
en påtaglig och verksam del i en människas skam. I synnerhet då skammen leder 
till depression. Men skammen har även en livsviktig del i att skydda och sätta 
gränser för den mellanmänskliga interaktionen, inte minst i kärleken. Svårigheter 
att internalisera dessa gränser kan orsakas av oreglerad skam. Enligt Beck-Friis 
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(2005) är skammen ofta sammanblandad med skulden. För en människas positiva 
utveckling behöver dessa skiljas åt, ofta även gentemot aggressiviteten. Skammen 
som en bestraffning för att man inte lever upp till överjaget behöver mötas med 
stor respekt från terapeuten - från en terapeut med god förmåga att härbärgera 
skam. Den mognande människan behöver för att nå skambefrielse få sitt överjag 
förändrat till ett mildare sådant och jagidealet behöver bli mänskligare med större 
generositet gentemot bristen i tillvaron. Skammen har tidigare orsaker än skulden 
och skulden kan vara ett försvar mot skammen.  
 

Okkehaug (2004) behandlar skammen ur teologiskt perspektiv. Kyrkorna i 

Norden verkar ha missat eller glömt skammen i sin uppgift att vara kyrka. Kyrkan 

vill möta människan i livets olika skiften och behov. Då måste även skammen 

mötas adekvat. Skuld behöver förlåtas men inte skam. Skammen behöver mötas 

med acceptans och Guds kärlek. Först då kan en människa resa sig upp och ta itu 

men sin skuld. Okkenhaug (2009) menar att skammen har förtigits i den kristna 

traditionen, inte definierats eller setts som synonym med skuld. I det tidiga 

tänkandet i psykoanalysen har skuld setts tidigare grundlagt och därför som en 

förutsättning för skam. Kyrkan har på samma sätt missat skammen genom att 

betona skulden. Men redan i Gamla testamentet möter vi skam som viktigt 

begrepp. I berättelsen om Adam och Eva kan vi se hur skammen kommer först 

och tar sig kroppsliga uttryck. I Nya testamentet ses korset inte bara som ett 

försoningens tecken utan även som en symbol för befrielse från skam, förnedring 

och kränkning. Kyrkan med sin förkunnelse och själavård kan vara en plats där 

skammen och misslyckandet får finnas jämte en tydlig förankring i tron. 

 

Kjellqvist (2006) menar att när hon i sin första upplaga 1993 analyserade 

skammen möttes boken till en början av tystnad från media men att läsarna hörde 

av sig. Talet om skam i offentligheten på svensk mark var komplicerat då och är 

troligen inte mindre komplicerat idag. Vår tid visar prov på skamlöshet som är ett 

av skammens försvar vilket gör det än mer väsentligt att arbeta med frågorna 

kring skam. Skammen kommer ur känslan att inte vara värd att älskas. Den 

psykiska smärtan är för stor och måste förvanskas. Barnet lägger förälderns 

oförmåga att älska, möta barnet, på sig själv och känner skam. Självbestraffning 

kan lindra skulden men aldrig skammen. Skammen finns oförändrad kvar. Och 

för att i vuxenlivet reella kärleksmöten skall kunna ske mellan man och kvinna 

måste både kvinnan och mannen göra upp med sin gemensamt mänskliga skam, 

sitt ursprungliga behov av modern. Men även sorgearbete behöver utföras 

gentemot föräldrarnas förening i primalscenen som varit kränkande för barnet. Ur 

sorgen, menar Kjellqvist (2010), kommer längtan och hopp. Skammen bär i sig en 

kraft, en längtan som visar på vår värdighet, som driver oss mot sökandet efter 

sanning. Kjellqvist (2006) hävdar att i exempelvis psykoanalys kan det bli möjligt 

att komma ihåg och leva sig igenom smärtan av de skamliga erfarenheterna. Detta 

måste göras med någon som respektfullt och kärleksfullt lyssnar, om och om igen. 

Försvar mot skammen är raseri, förakt och avund, allt för att avbörda sig den 

tunga bördan av skam. Andra försvar är att inte tillåta sig själv ha eget psykiskt 
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utrymme och att utveckla strängt jagideal för att skydda sig från att bli utskämd. 

Försvaren mot skammen och vägen ut ur den beskrivs mer ingående av Kjellqvist 

(2010). Att bli medveten om sin skam och att välja kärleken, livet, ses som en 

människas existentiella och ovillkorliga val. 

 

3 Tidigare forskning  

3.1 Empiriska vetenskapliga studier 

Flera författare har ägnat sin forskning och sitt skrivande åt fenomenet skam.  

 

Friedman (1999) undersökte hur skuld och skam påverkar personligheten. Han 

redogjorde för hur den psykoanalytiska litteraturen betraktat skuld och skam 

genom historien och drog slutsatsen att det är av stor vikt att man skiljer skam 

och skuld åt. En undersökning med The Millon Clinical Multiaxial Inventory 

visade att skuld och skam är ganska lika aktiva i personlighetens dynamik, men 

beroende på personlighet visade det sig att sambanden till skuld och skam såg 

olika ut. Vid mönster som undvikande, schizoid och paranoid personlighet var 

korrelationen till skam betydligt större än till skuld. 

 

Macdonald (2001) visade hur känsligt material som kopplades till dömande och 

skam undanhålls hos patienter som remitterats för psykoterapi.  

 

Arthern (2002) pekade på hur övergångsobjekt verkar hos vuxna i psykoterapi. 

Man undersökte hur tre teman: kontinuiteteten i terapeutens existens, 

samhörighet med terapeuten och utveckling av ny självkänsla samverkar över tid 

och hur dessa står i relation till patientens upplevelse av skam. Analysen visar att 

användandet av övergångsobjekt i en psykoterapi kan hjälpa konfidenterna att bli 

medvetna om sin sårbarhet och leda till en minskad känsla av skam. 

  

Särskilt relevanta i ett terapeutiskt sammanhang är Van Vliet (2008) och 

Strömsten (2011). 

Van Vliet (2008) undersökte möjligheter att möta skam i en kvalitativ intervju där 

hon intervjuar 13 personer. Informanterna rekryterades genom annonser i 

lokalpress och genom universitetet, 9 var kvinnor och 4 var män i åldrar mellan 

24-70 år. Undersökningsmetod och analys vilar på Grundad teori. Skam definieras 

som kraftigt angrepp på individen själv där självuppfattning, socialt sammanhang 

och känslan av makt och kontroll attackeras. Dessa attacker möts, bearbetas och 

förändras därigenom - läker individen. Skam ses även som en viktig del i 

människans sociala interaktion och utveckling som grundläggs tidigt i samspelet 

mellan spädbarn och vårdare. Syftet med studien var att formulera en teori för 

tillfrisknande. Informanterna redovisade olika händelser och situationer som 

framkallar skam. Personlighetens förändring i reparativ riktning beskrivs i fem 

kategorier: anknytning, ny inriktning, acceptans, förståelse och motståndskraft. 

Anknytning – genom att personen drar sig bort från isolering och närmar sig 
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vänner, familj, gemenskap eller högre makt. Accepterande – att acceptera och 

uttrycka sina känslor. Förståelse – förstå faktorer som påverkat utifrån, utveckla 

insikt i sig själv bortanför skammen och skapa mening. Ny inriktning – förändra 

prioriteringar, klargöra negativa känslor, arbeta med självförbättring. 

Motståndskraft – avvisa destruktiva domar, värna sig själv, utmana andra. Att bli 

accepterad och uppskattad visade sig vara en väsentlig faktor i att kunna möta 

skammen. Fler än hälften av informanterna menade att relationen till en högre 

makt och andlighet hjälpte dem i läkningsprocessen. Här visade det sig att känslan 

av att vara accepterad som man är var viktig. Följande råd ges för terapi för 

läkning av skam, där målet är att stödja jaget: att hjälpa till med att bygga socialt 

nätverk fritt från dömande, att aktivt söka goda miljöer och vanor som inte är 

självdestruktiva, att konfrontera, acceptera och uttrycka skam, att få konfidenterna 

att förstå skammen i relation till en stärkt självuppfattning, att hjälpa 

konfidenterna att förstå att de har valmöjligheter - att välja att ta till sig negativa 

omdömen eller avvisa dem, att identifiera situationer som kan utlösa destruktiv 

skam i framtiden och söka öka beredskapen för dessa.  

 

Strömsten (2011) visar på sambandet mellan skambenägenhet och psykisk och 

fysisk ohälsa. Genom olika test och mätinstrument (TOSCA, CoSS-5, HTQ, 

WCQ, ASQ, och SCL-90) mättes hur skambenägenhet, otrygg anknytningsstil 

samt skamhanteringsstrategier som undandragande, attack mot sig själv och andra 

relaterar till sämre psykisk hälsa. Mätningarna gjordes på friska vuxna, brottsoffer, 

samt patienter med kroniskt trötthetssyndrom och typ 1 diabetes. Ingen större 

skillnad fanns mellan kvinnor och män. Vid upplevelsen av andra som tillgängliga, 

pålitliga, och medkännande tycks skambenägenhet ge mindre psykiska besvär. De 

som betraktar andra med mindre tillit och hanterar stress och sociala 

misslyckanden med flyktstrategier och självnedvärdering eller riktar sin 

aggressivitet utåt synes få större psykiska negativa häloseffekter. Skam är en 

komplicerad och kraftfull känsla som har djupa förgreningar i människans hela 

livscykel och som står i relation till självbild och relationella mönster. I 

presentation av affektteorin påpekas skammens biologiska grund och dess 

betydelse för överlevnad och social interaktion samt hur den kan utvecklas till 

kroniskt besvär. Självpsykologin ger teorier kring hur den avbrutna eller 

ofullständiga tidiga interaktionen mellan barn och vårdare ger högre 

skambenägenhet. Dessa besvär kan repareras senare i livet och skammen är även 

en kraft i människans utveckling och mognande. Anknytningsteorin visar på 

sambandet mellan hög skambenägenhet och otrygg anknytning och vice versa. 

Studier kring självmedvetna känslor, som ökat de 20 senaste åren, har bidragit till 

att definitionsmässigt skilja skam och skuld åt. Skam är relaterat till existens och 

skuld till handling. Skamkänslor är mer handikappande då skulden medger 

reparerande funktioner. Strömsten pekar på att senare års forskning har visat på 

sambandet förhöjd skambenägenhet och fysisk ohälsa. I individuella kulturer, som 

den västerländska, är skamproblematik svårare än i kollektiva kulturer därför att 

skammen blir där en stark signal om personligt misslyckande. Vid frågan om 

könsaspekter och skam konstateras att kvinnor har lättare att medge känslor av 
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skam. Möjligen är detta i linje med stereotypa könsroller och förväntningar. Då 

skam framkallar känslor av starkt obehag blir strategier för att hantera densamma 

ofta att fly, förneka eller projicera skammen. Detta gör, tillsammans med att skam 

inte ger några signifikanta utpräglade ansiktsuttryck utan kommuniceras genom 

förändrad kroppshållning och beteende, det svårt att forska på just skam. 

Skammen måste kommuniceras verbalt vilket implicit är ett problem då man helst 

inte vare sig vill kännas vid sin skam eller tala om den. Avhandlingen poängterar 

vikten att behandla skam terapeutiskt och att skammens känslor och roll i en 

människas liv görs medveten. För att göra detta möjligt måste terapeuten var väl 

införstådd med sin egen skam och vilja bearbeta den. Att erkänna sin skam är en 

förutsättning för befrielse. I synnerhet kan det vara svårt för män då roller och 

kultur försvårar och problematiken kan förbigås. 

 

 

3.2 Erfarenhetsbaserade studier 

Smedes (1993) beskriver skammen och skammens relation till skuld, förlägenhet, 

modlöshet, depression och frustration och söker skilja mellan sunda och osunda 

skamkänslor och belysa dess orsaker. Slutligen skisserar han några vägar till 

skambefrielse som vilar på vikten av insikten att vara accepterad. 

 

Att sammankoppla narcissismen med skam är återkommande i litteraturen om 

skam. Skårderud (1999) gör denna koppling och menar att vår tid kännetecknas av 

att skammen är överförd från kollektiv till individ. Som individuell blir den svår 

att erkänna och blir därmed inte talbar. 

 

Larsson (2007) söker beskriva skammens funktion och hur ”skammandet” 

fungerar. Vidare söker han skammens orsaker och de olika försvaren mot skam. 

Slutsatserna innebär att det går att bli skambefriad eller lindrad i sin skam och att 

vi kan komma dit på olika sätt.  

 

4 Frågeställningar 

De två huvudfrågorna som studien söker besvara är (1) hur skammen kan 

identifieras i en terapi, hur den känns igen, och hur den blir medveten för terapeut 

och för konfident och (2) vilka vägar som kan finnas till skambefrielse eller 

skamlindring.  

 

5 Metod 

5.1 Undersökningsdeltagare 

Fem psykoterapeuter med psykodynamisk inriktning har intervjuats. Fyra är 

legitimerade, en är diplomerad S:t Lukasterapeut. Att avsteg gjorts från regeln 

legitimerad psykoterapeut i ett fall har motiverats av hänsyn till vederbörandes 

gedigna kunskap och långa erfarenhet. En spridning önskades i ålder och kön, 

kyrklig och icke kyrklig bakgrund, samt kortare och längre erfarenhet. För att få 
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denna spridning och intresserade informanter som kunde avsätta tid tillfrågades 

kollegor och kurskamrater som rekommenderade personer. Informanternas ålder 

är från 48 år till 67 år. Erfarenheten som leg PT/S:t Lukas TP är tre år, fem år, nio 

år, 20 år och 34 år. Yrkesbakgrunderna är pastor, präst, psykolog och socionom. 

Terapeuterna är verksamma på olika orter i Mellansverige.  

 

5.2 Undersökningsmetod 

Metoden som valts är kvalitativ. Intervjuerna har gjorts utifrån en intervjuguide 

och har samtalet som modell. I den kvalitativa forskningsintervjun (Kvale & 

Brinkmann 2009) söker man förstå tankar och upplevelser utifrån den 

intervjuades perspektiv. I undersökning och analys har den metodologiska 

ansatsen vilat på hermeneutisk grund. Den hermeneutiska cirkeln innebär att man 

pendlar mellan analys av delar och helhet i en spiral för djupare förståelse.  

 

        5.2.1  Validitet 

Kvale och Brinkmann (2009) redogör för hur validiteten anses visa på hur väl 

något mäter det som det säger sig mäta.  

 

I denna underökning har ambitionen varit att under hela processen söka 

kontrollera och ifrågasätta de olika delarna för en så hög tillförlitlighet som 

möjligt. Intervjuguiden är tydlig med relevanta frågor. Intervjuerna har lyssnats 

om och lästs om i sammanställningen av resultat för att försäkra om att innehållet 

är rätt uppfattat. Urvalen av citat, och om delarna är representativa och vittnar om 

samma innehåll, har kontrollerats. Likaså om slutsatser är relevanta i förhållande 

till intervjuresultaten. 

 

       5.2.2  Reliabilitet 

Reliabiliteten skall visa på huruvida det är möjligt att upprepa forskningen av 

andra forskare vid andra tillfällen, enligt Kvale och Brinkmann (2009). De påpekar 

att det är viktigt att söka nå hög reliabilitet i intervjuresultaten för att motverka 

godtycklig subjektivitet. Detta får dock inte leda till att kreativiteten i ett samtal, 

som i sin tur är grunden för att nå mening, blir lidande.  

 

Frågorna i guiden har ställts men inte i exakt samma ordning utan fått följa 

samtalets gång. Utrymme har getts för utvikningar och exempel som fördjupat 

förståelsen.  

 

5.3 Datainsamlingsmetoder 

Datainsamling har gjorts genom personliga intervjuer där informant och 

intervjuare sitter mitt emot varandra i ett rum där ingen annan vistas. Intervjun är 

halvstrukturerad med fasta frågor men även uppföljningsfrågor och sonderande 

frågor användes. Intervjuguiden (Bilaga 1) följs men i den meningen att samtalet 

hålls levande och att frågorna får följa samtalets gång. Då flera informanter 
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arbetar i en kyrklig kontext blir erfarenheter från denna en naturlig del i svar och 

reflektioner.  

 

5.4 Bearbetningsmetoder 

Intervjuerna spelades in på iPhone och överfördes till dator och från dator till 

iPod för att kunna användas vid transkribering. Därefter lyssnades alla intervjuer 

igenom parallellt med att transkriberingarna rättades, i den mån det behövdes. 

Intervjuerna har även lyssnats igenom vid val av citat, i synnerhet då oklarheter 

befarats föreligga. Vid två tillfällen har informanterna tillfrågats om förtydliganden 

i efterhand av redan givna uppgifter. Förtydligandena har efterfrågats och 

inkommit via mail och sedan lagts till i intervjutexterna och markerats. En 

informant har även blivit tillfrågad per telefon om klargöranden.  

 

Då Kvale (1997) talar om hermeneutisk tolkning använder han begreppet ”den 

mänskliga livsvärlden” (s 49 ff). Det är den intervjuades livsvärld som man söker 

förstå genom att tolka innehållet i det som sägs i intervjuerna. En intervjutext i en 

kvalitativ forskningsintervju innebär att den både skapas och tolkas. Den 

hermeneutiska cirkeln innebär att man går från helhet till delar och tillbaka till 

helhet med möjlighet till ständigt djupare förståelse. Denna växelverkan har sökts 

leda förståelsen i föreliggande studie. 

 

När lyssnandet, läsandet och rättningar gjorts identifierades och färgmarkerades 

tio teman som efter genomgång reducerades till fem temaområden. Materialet 

delades in efter dessa markeringar och resultatskrivningen kunde börja. Då det 

inte var möjligt att klippa sönder i små delar (utom i undantagsfall), därför att 

kontexten då kunde missas och försvåra tolkningen, samlades alla 

färgmarkeringarna för varje område i nya högar efter varje del i 

resultatredovisningen. De markerade områdena lästes igenom och 

sammanfattades under nya rubriker som skrevs ner. Därpå samlades de olika 

informanternas bidrag kring dessa rubriker och genomläsningen av dessa fick 

bidra till hur delen skulle presenteras. Citaten är vid några tillfällen varsamt 

redigerade för att tillförsäkra anonymitet.  

 

5.5 Genomförande 

Intervjuerna genomfördes under juni månad. Två intervjuer hölls på relativt 

neutral plats för både intervjuare och informant och de andra tre på 

informanternas arbetsplatser. Intervjuerna spelades in på iPhone. En intervju blev 

avbruten av att telefonen ringde men återupptogs omedelbart. Inga telefonsamtal 

togs under tiden. En intervju avbröts av att det kom in personer i rummet som 

hade lånats för intervjutillfället. Intervjun återupptogs så snart rummets ägare 

lämnat rummet efter någon minut. Intervjuernas längd varierade från 36 min till 

60 min. 
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6 Forskningsetiska frågeställningar 

Enligt aktuell lagstiftning (SFS 2008:192) behöver inte arbete som ska genomföras 
av en student inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad 
nivå etikprövas. En kvalitativ forskningsintervju (Kvale & Brinkmann, 2009) går 
inte att pröva enlig samma kriterier som kan gälla för kvantitativ forskning. Istället 
föreslås att forskaren använder sin praktiska visdom för att bli etiskt ”kompetent”. 
Att gå efter generella regler och formler låter sig inte göras utan att påverka 
intervjun menligt. De etiska riktlinjer som bör finnas med vid forskning är 
informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll.  

Samtliga informanter tillfrågades på telefon om deras möjliga medverkan. De 

informerades om ämnet för intervjun och att medverkan var konfidentiell. Vid 

intervjutillfället påpekades också att redovisningen skulle göras så att 

informanternas anonymitet skyddades. Vad en intervju får för konsekvenser för 

en informant vad gäller egen reflexion och känslomässig påverkan är omöjligt att 

bedöma. Studien har genomförts med hänsyn till de forskningsetiska 

förutsättningarna. Inga ekonomiska intressen föreligger. 

 

7 Resultat 

Kategoriseringen av intervjumaterialet fördelar sig under fem teman. De 

övergripande områdena är: - Hur skammen blir synlig och identifierad i 

terapirummet, - Uppkomst, utveckling och betydelse av skam, -Skuld, skam och 

kyrklig kontext,  

- Informanternas  egna upplevelser i rummet samt  -Skambefrielse/skamlindring. 

 
7.1 Hur skammen blir synlig och identifierad i terapirummet 

Fysiska sensationer som att man sitter längst fram på stolen, kroppsspråk samt 

ansiktet och ögonen spelar en stor roll i arbetet med att identifiera skam hos 

konfidenter. Även känslan av att konfidenten inte tar plats i rummet, inte vågat 

utvecklas utan lever ett tillbakahållet liv tas upp av informanterna. 

 

Man 66 år” Men det är ju skam alltså, sitta på framkanten…”  

 

Kvinna 58 år ”Ja, kroppsspråket tror jag är det som är väldigt tydligt, man ser det på hela 

kroppen. Att dom är, har en, kryper ihop.”  

 

Man 67 år ”Konfidenter som undviker med blicken, … Jag hade en kille som satt och tittade 

ut genom fönstret i två år och sedan gradvis så kom han undan för undan…Så det var mycket, 

alltså i ögon sitter skammen, tror jag.”  

 

Kvinna 48 år ”Och det är också det jag känner i rummet, att här är ju inte konfidentens 

impulser heller okej, utan dom är tillbakahållna.”  
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Man 62 år ”känsla av att vara väldigt oskyddad. _ _ _ Hon får aldrig utvecklas helt enkelt” 

 

En informant talar om hur ramarna kan visa på skam. Skämtsamhet och 

aggressivitet tas också upp som indikatorer:  

 

Man 66 år ”..eller man uppehåller sig mycket vid ramarna, strular med kontraktet - - - alltså 

allt snack om omständigheter. _ _ _ Det finns ju andra sätt att maskera skam och det är ju om 

man är väldigt skämtsam t ex. _ _ _ Och jag tror också alltså, att när man snabbt, väldigt 

tidigt får på sig konfidentens aggressivitet, att dom inte gillar en eller att dom måste helt enkelt 

värja sig…”  

 

Skammen är svåridentifierad och gömmer sig gärna. En av informanterna tycker 

sig dock känna igen den tidigt i samtalet/mötet, en annan att skammen ofta 

uttrycks genom tveksamhet till terapin.  

 

Man 62 år” Jag kan ju snabbt kanske märka att, här är en människa som har en väldigt låg, 

eller svag eller bräcklig självkänsla, här är nån som står som, inte har mycket styrka i benen. 

Jag kan känna mer med dom orden, mer än att jag säjer att: Oj, det här, här en människa som 

går omkring med skam. Och varför jag gör det, det vet jag inte, som om jag vore lite främmande 

för ordet som sådant, men jag antar att det är det här vi pratar om, skam…., att det är 

skamupplevelser som jag identifierar i alla fall.” 

 

Kvinna 48 år” Jamen, jag tror att jag kanske inte får upp den till huvudet tidigt, men att jag 

känslomässigt registrerar någonting hos personen, det…”   

 

Man 67 år ”Ja, det kommer rätt tidigt för jag, du vet, jag går igång direkt alltså.”  

 

Man 66 år ” Alltså jag tror att det finns skamproblematik i alla kontakter … men det här 

att märka den på en gång, det är ju dom här initiala reaktionerna och det kan ju vara motstånd 

som man möter på en gång.” 
 

När skammen är talbar tycks den inte har så subtil makt över livet. 

 

Man 62 år ”… det är väldigt sällan som människor säger att ’Jag skäms så hemskt’, eller den 

som säger så brukar för det mesta va en ganska stark person, som står ut med att skämmas…” 

 

7.2 Uppkomst, utveckling och betydelse av skam 

På frågan vilka teorier informanterna använder sig av sig i sitt tänkande och i sin 

klinik hänvisas till teoretiker och författare. Donald W Winnicott nämns - bland 

annat falskt och sant själv och lekområde. Ronald Laing – särskilt hans tankar 

kring känslor av värdelöshet - och Alice Miller nämns. Även anknytningsteorin 

anges som värdefull av en informant för att finna vägar i sitt funderandet över 

skam. Bent Falk och Else-Britt Kjellqvist uppges av en informant och Tommy 

Hellsten nämns av en informant. Skribenterna nämns som mer eller mindre 

viktiga eller mest inspirerande för det egna tänkanden och den egna kliniken.  
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En av informanterna säger apropå den skam som inte är talbar utan döljer sig för 

konfidenten och kanske även för terapeuten:  

 

Man 62 år ”…men det är som om det finns nån mer grundläggande skam,… som sitter mera 

på nåt väldigt hemskt sätt i existensen.” _ _ _ ”Den människa som skäms över sin existens, 

den människan är ju illa ute, höll jag på att säga, jaa.”  

 

Skammen grundläggs mycket tidigt i våra liv. Det handlar om att våra tidigaste 

behov inte blir tillgodosedda, känslan av att inte vara älskad, inte mött, inte känna 

sig önskad, inte ha något värde, upplevelsen av identitet. Skammen är livslång och 

finns ständigt närvarande. 

 

Kvinna 48 år ”Så jag tänker att det är tidigt, och jag tänker verkligen att det handlar om att 

mina, mina ursprungliga och mina signaler, mina impulser har inte varit okej. _ _ _ nä, det är 

mina djupaste behov, dom har, dom har inte varit, dom har inte varit viktiga och väsentliga.”  

 

Kvinna 58 år ”Det uppstår när man föds tror jag.”  

 

Man 66 år ”…den värsta skammen är att inte va älskad och att uppleva sig inte va älskad, 

att jag skulle inte ha funnits till och det har dom sagt åt mig,  jag är i vägen och jag tar plats och 

jag borde inte göra det. Och eftersom det kan grundläggas så tidigt i en människas liv  _ _ _ 

…som en underström, som är svår att bekämpa sen. Så, att den kan ju finnas under den 

starkaste kompetens och det är alldeles förfärligt.”   

 

Skammen kan även få sin start lite senare genom att inte behov blir tillfredsställda.  

 

Man 67 år ”Nä, utan kärleken är, villkoren för kärleken, är en prestation och då skäms man 

till slut för att man vill ha nånting.  _ _ _ Ja, jag tror att den grundläggs tidigt, potträningen, 

duktigt och så får man beröm när man skött sig…. Allt det där är kopplat till prestation.”   

 

Det egna prestationskravet anges som ett sätt att hålla sin skam stången. Men 

rädslan för att inte duga kan också leda till ett undfallande hos den egna personen. 

En informant talar om hur saknaden av övertygelsen om att i grunden själv vara 

omtyckt kan spela roll i uppfostran och gränssättning:  

 

Kvinna 58 år ”Men om man inte står ut med att nån tycker illa om en, som tonårsbarn kan 

göra, så kanske man backar i stället.”   

 

Informanterna reflekterar över hur skammen utmärks av frånvaron av kraft, 

initiativ. Motsatsen till skam är att ha självhävdelsekraft, sund självkänsla där 

aggressiviteten är en hjälpande kraft i jagets tjänst. Avsaknaden av kraft och 

initiativ beskrivs också med ord som vanmakt, upplevelse av värdelöshet, 

svårighet att tro på bekräftelser av det man gör och uträttar, känslan av 

misslyckande.  
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Man 62 år ”Nää, den (kraften) är låst på något sätt, den är blockerad. Ja, så kanske man får 

tänka._ _ _  Så tänker jag på det som att – om man har en tendens att skämmas, eller en sån 

tendens i sin personlighet, då tror jag att det handlar om svaga punkter i ens självkänsla. Ja, det 

låter ju som en deklaration för det här.”   

 

Kvinna 58 år ”Dessutom är det ju så att ofta vet dom inte vad dom vill, för dom har aldrig 

ställt sig frågan: Vad vill jag då?”  

 

En informant reflekterar över skammens plats och betydelse i vår tid som 

uppfattas som allt mer individualistisk och med allt mer betungande yttre och inre 

krav.  

 

Kvinna 48 år ”Och det är också därför jag tror att problematiken, där vi inte orkar, slår så 

otroligt hårt mot våra psyken i dag, alltså för vi blir självbärande. För alltså skammen är ju, 

skammen är ju så mycke utan nåd, den är nådelös och…”  

  

7.3 Skuld, skam och kyrklig kontext 

I kyrkans miljö blir den ”nådelösa” skammen en paradox.  

 

Kvinna 48 år ”…det är ju därför den är så grym också i kyrkans miljö, tänker jag.”  

  

Ett grundmönster som delas blir tydligt. Skuld hör samman med det man gjort 

eller gör och i direkt relation till detta står förlåtelsen. Skam har att göra med 

identitet och vem man är och i relation till detta står förståelse och - i kyrkan -

välsignelsen. Välsignelsen kan uppfattas som väsentlig för att möta skammen. 

 

Man 66 år”…så har skammen att göra med identitet och vem man är och skuldfrågan med att 

göra med vad man gjort och vad man gjort och vad man gör. _ _ _ Förlåtelse är skuldrelaterat. 

Och jag tänker att välsignelse är beröringsrelaterat. Att förståelse och välsignelse.”  

 

Kvinna 48 år ”Den (välsignelsen) borde inte ligga efter sista psalmen utan den borde ligga 

inuti, så vi inte glömmer bort den, den är så oerhört viktig idag.”  

 

En av informanterna som arbetar i kyrklig kontext menar att det är sällan 

konfidenter kommer med skuldproblematik i dag. Problem som har sina rötter i 

skam är betydligt vanligare.  

 

Man 67 år ”Jag tycker att det är väldigt sällan det kommer upp såna saker, som att jag har 

gjort det och jag känner skuld för det. Alltså det här med, du vet bekännelser och så… Det här 

med mina synder alltså, det här liksom… det är inte det va.”  

 

Informanter menar att det kan vara svårt att skilja på skam och skuld och att de 

kan dölja varandra. Det finns konsensus hos alla informanter i att det kan vara lätt 

att till en början missa en skamproblematik och bedöma den som skuld. Först i 
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efterhand kan insikten om vad problematiken egentligen rör sig om komma på 

plats. Om man inte förstår att det man möter hos en konfident är skam utan tror 

att det är skuld riskerar man att konfidentens känsla av skam ökar och det blir 

ännu svårare att nå grundproblematiken av skam. Konfidenten känner sig inte 

förstådd utan istället utsatt för krav på en intellektuell nivå. Några informanter är 

mycket tydliga i sina uppfattningar om hur ödesdigert det är att söka lösa en 

problematik på fel nivå. 

 

Man 62 år”… hur är det när man känner skuld och hur är det när man skäms, det flyter 

ihop för mig”  

 

Kvinna 58 år ”Jamen här tar du på dig skuld och så kanske man tänker, att det är djupare 

än så. Jo, så det kan nog hända att man, att jag, reflekterar efteråt och tänker och då kan man 

ju vara varse det nästa gång man träffas och så. _ _ _ Alltså jag tror att det är svårt att 

särskilja om man har mycket skam, så är det svårt att veta att: ’Ja, men nu får jag skuld på 

mig’. Det blir som ett sammelsurium. _ _ _ Där är både skuld och skam…” 

 

Kvinna 48 år ”Nämen, det händer liksom, det händer ingenting, det blir bara… Jag gör ju 

bara ner den människan, känns det på nåt vis, jag gör bara ner den… det handlar ju om 

otroligt olika sätt att bemöta i terapirummet, alltså vi pratar ju om skulden då, jag är ju uppe 

mera på en reflekterande nivå, men skammen handlar ju, skammen handlar ju om relationen så 

otroligt mycket… att ge den andre utrymme, ge rummet och vara utforskande och bekräftande 

och fördjupande… Det är en oerhört viktig fråga, tänker jag, det här.”  

 

En informant uttrycker risken att som terapeut direkt gå på skamnivån och möta 

med förståelse och stanna där så att skulden aldrig nås. Informanten påpekar även 

på risken för att kyrkan, från att ha varit fokuserad på skulden, kan komma att slå 

över i sin motsats och bli alltför regressiv. Samtidigt menas att den trogna 

kyrkobesökaren vanligtvis är neurotisk, lever på skuldnivå, och det kan göra det 

svårt för en människa, när bristen bryter igenom, att vara i kyrkans miljö. Vilket 

leder till att flertalet vana kyrkobesökare kan fortsätta att dölja, tränga bort, sin 

egen skam genom att göra ännu lite mer.  

 

Man 66 år ”Men sedan jag började som terapeut, då jag började läsa, så tror jag att jag har 

blivit så uppfylld av skamnivåns problematik att jag ibland inte går upp på skuldnivåns 

problematik._ _ _ Alltså luta dig tillbaka och bli förstådd och ’Det gungar så fint när han bär 

dig mitt barn’ och det finns också ett moment utav att skärpa sig, ’Ingen hinner fram till den 

eviga ron.’”_ _ _ Men när det spricker, när man inte är normalt neurotisk som de andra, det 

är då som skammen kommer, då man tycker att det är svårt att gå till kyrkan. … Då söker 

man sig till anonyma miljöer, istället för till den gemenskap man hoppades skulle finnas där. _ 

_ _ Ja då löser man (den vanliga kyrkobesökaren) det (dölja sin egen skam) genom att lägga en 

hinna eller ett skikt på skuldnivå över att man har minsann gjort vad…” 
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7.4 Informanternas egna upplevelser i rummet  

Det är lätt att drabbas av den egna skammen som väcks av konfidentens skam.  

Dels förlamar eller hindrar detta processen, dels kräver detta på ett särskilt sätt 

handledning då den egna väckta skammen inte alltid blir medveten hos terapeuten 

själv.  

 

Man 66 år ”Då kommer jag in i dilemmat att jag helst inte vill berätta i handledningen. 

Därför att jag inser någonstans att så här bra är det inte. Och så dåligt som det är vill jag inte 

tala om. Och så är man ensam och så bli ensamheten en skam. Så det är en ond cirkel. _ _ _ 

Ja, där tror jag att man får hjälp av en bra handledare._ _ _ Skammen smittar” 

 

Man 67 år ”När två skamfyllda människor möts, då glider dom förbi varandra, vet du. … 

Att vi fick ingen kontakt, det är nåt man känner igen plötsligt”  

 

Man 62 år ”Fast jag märker att jag har lätt för att glida över till mig själv och min egen 

upplevelse och då kanske det är, antingen ett tecken på mina egen svårigheter eller om det är just 

ett uttryck för nån gränslöshet i skamföreteelsen hos konfidenten”  

 

Kvinna 48 år ”Men sen kanske också på nåt sätt att jag, att, att jag med vissa konfidenter 

också kan komma igång med min egen liksom uselhet på nåt sätt, att jag liksom känner 

att…Ja, ja usch det här klarar jag inte, eller nää, jag är inget bra för honom. …i överföringar, 

det är nånting som är starkt, en stark indikator också faktiskt.”  

 

Reservationen och tvekan kring hur svårt, tydligt, enkelt, direkt, subtilt… det är att 

identifiera skam, inte minst på grund av informanten själv, möter hos samtliga 

informanter men på olika sätt.  

 

Man 62 år”… jag kanske har svårt att identifiera det också, jag vet inte riktigt,… jag tycker 

inte att jag riktigt har förstått mig på det hela.”   

 

Man 66 år ”… så att det vore nästan fel att dra slutsatser av min aktuella erfarenhet.”  

 

Risken för att helt enkelt glömma bort en konfident eller att bli för aktiv. Eller att 

konfidentens skam kan uppträda som irritation hos terapeuten. 

 

Kvinna 48 år. ”Skulle kunna finnas en risk att jag i början inte tar den personen i 

handledning för att jag nästan skulle kunna komma på att: henne får jag inte glömma 

bort…att jobba kring och tänka kring. _ _ _ Finns en risk för att jag blir för aktiv i 

situationen, att jag tar över, att jag tar över samtalet, att, att jag blir lite förälder, med yngre kan 

det finnas en risk att jag går in i lite modersroll… att jag själv kan bli lite för aktiv…tar över. 

_ _ _ Jag suckar när jag säger det. _ _ _ Bara man säger skam känner jag att jag känner 

någon slags trötthet i mig.” 

 

Man 66 år ”… då känner jag att det är – jag kan bli irriterad på det, jag kan känna det som 

en egen irritation.” 
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Skammen tar sig också fram via informanternas egna tidigare upplevelser av skam. 

 

Kvinna 48 år ”Alltså dels i terapisituationen men sen också utanför terapirummet, alltså vad 

är det som gör att jag plötslig börjar tänka på den där situationen i mitt liv, när jag satt i 

skolan… min lärare plötslig ryter åt mig. Att jag på vägen hem började tänka på detta liksom, 

när jag var nio år, alltså vad är det som gör att det kommer då?” 

 

7.5 Skambefrielse/skamlindring 

Frågan om det går att nå skambefrielse eller skamlindring besvaras av samtliga 

informanter med ett, dels enhälligt ja vad gäller lindring, dels en tveksamhet i fråga 

om befrielse. 

 

Kvinna 58 år ”Ja, fast det tar lång tid, väldigt lång tid. Det är, det är jättesvårt tror jag, att 

bli helt fri från den” 

 

Man 62 år ”… men jag tycker som det verkar i alla fall att det går, att man kan växa till sig 

och få lite stabilare kropp, eller lite …. en känsla av kanske både ett yttre skydd och inre 

stabilitet, men det blir ju lite, vad ska jag säga flummigt, men man kanske alltid har ärren, 

man kanske alltid har risken att falla tillbaka, men att den förhoppningsvis kan bli mindre och 

mindre.”   

 

Man 66 år. ”Jag tror att man kan bli befriad från skam genom goda mänskliga möten när 

man får säga som det är och vara den man är.  Det kan ske i enrum, men kanske är det ännu 

mera effektivt i en grupp av människor som ser och förstår… Utanför sådana trygga miljöer tror 

jag dock, tyvärr, att skammen kan ha kvar sitt grepp.” 

 

Kvinna 48 år ”Och det är väl också det som är målet i en terapi, tänker jag, det är ju inte att 

jag kan befrias från min skam, jo från den som är livshindrande kan jag förhoppningsvis bli 

befriad, i och med att jag får också en förståelse för varför det är som det är och varför jag har 

känt som jag har gjort. Och i det kanske också en djupare insikt om att det är…, vad det är 

att vara människa”  

 

En informant beskriver skammens roll som en viktig del i människans skydd och 

integritet. 

 

Kvinna 48 år ” Den är ju egentligen i sin andra ytterkant, är så väldigt livsbejakande, för den 

säger ju till mig som människa, att jag är ju inte helt, jag är ju inte fullkomlig och jag behöver 

inte vara det och därför är jag ju ytterst sett behövande. Det är ju den, det är ju skammen som 

gör mig till människa, tänker jag… Den skyddar min integritet.” 

 

Av det som anses vara verksamt i en terapi på väg mot skamlindring, 

skambefrielse är förståelsen, att verkligen bli mött grundläggande. Men att 

förståelsen inte alltid är så lätt att ta emot. 
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Kvinna 58 år. ”Förståelse.” 

 

Man 66 år ” … skamnivån, den får sin lösning ur det som man behöver där, det är att få 

förståelse och det är lättare sagt än gjort, men förståelse för hur man har haft det, hur man har 

det, vem man är, hur man känner sig, inte bara, alltså när man väl får ett värde och synas… 

Det där är en lång period, menar jag med förståelsen.” 

 

Man 62 år ”…där man har lyckats förstå, att det är det som det har varit frågan om nu under 

en kortare eller längre period och vi kan se den, ja då kan man ju tycka, att då är det läkande 

eller bidrar till läkningen i sig. Att vi båda två kan förstå, att det var det som hände… Att 

förstå, eller ja det är meningen att känna sig, att den andra kan känna sig förstådd eller, jag 

vad ska man säga – bli bekräftad i sin upplevelse. _ _ _ …konfidenten har ju det där 

kraftspelet inom sig, både önskan om att för en gångs skull bli förstådd utifrån sin egen 

upplevelse, om jaa……., men också rädslan eller erfarenhet av att det är kört, att det inte är 

möjligt att …, den där idioten är precis som alla andra och båda dom krigar med varandra. 

Och ibland kanske jag lyckas framstå som nån som, eller jag kanske lyckas att va den som 

håller hennes hopp vid liv, eller va nån som trots allt verkar fatta nånting.”  

 

Kvinna 48 år. ”… det är att faktiskt få, tänker jag, utrymme och en, alltså utrymme i 

relationen, att komma åt att bli mera, att bli mera jag. Att mera komma i kontakt med det 

som är mitt sanna jag, djupast sett. Att få sörja det som inte har blivit mött, att förhoppningsvis 

få uppleva att det blir mött. Men samtidigt då sörja att jag inte fick det när jag skulle ha fått 

det. Att känna att så här, så här, så här har det varit för mig och jag kan få förståelse till 

varför det har varit, som det har varit för mig.”  

 

Informanterna ger ingen klar och gemensam syn på om intellektuell förståelse är 

nödvändig eller om det räcker med emotionell upplevelse.  

 

Kvinna 48 år ”Kan jag få med reflektionen redan under en terapi, har jag ju också fått 

möjligheten att känna hur det nya förhållningssättet känns, skillnaden, och kan få ord på det i 

terapin. Målet är ju att erfarenheten också skall upplevas i relationen till terapeuten.”  

 

Kvinna 58 år ”…men där tror jag, där tror jag att både det verbala och ickeverbala kan 

hjälpa varandra på traven, därför att du har ändå…., du kan, vad ska jag säga? Du kan 

hämta det här som du har förstått intellektuellt, så att det kan lugna dig, till exempel om du får 

ångest och mår dåligt, då kan man finna nån tröst i det… för då kan man förstå sig själv, för 

det är ju det man måste göra, tror jag.” 

 

Man 67 år ” Nä, man behöver inte förklara det här, att det handlar om skam eller så.” 

 

Bli del av en grupp som genom olika uttryck kan lindra skammen och att bli 

bjuden på någon annans genans och ofullkomlighet, även terapeutens, ses som 

viktiga medel för att bli lindrad i sin skam. 
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Man 66 år ” jag tror att, att så’na människor är i behov av en god omsorg ifrån en frisk grupp.  

_ _ _ Jag tror att bästa exemplet på hur skam löses det är ju tolvstegsrörelsen. _ _ _ För att 

om man går in och bryter för snabbt, så kan det, då kan ju det utlösa en annan skam, att 

…det skammar. Utan det gäller ju att efter ett tag kan man bromsa upp det med, alltså bjuda 

lite på sin egen skam, kan man väl säga. Den goda skammen är ju genansen.” 
   

Man 67 år ”Så det där att vara hel terapeut, vi har mest nytta av våra skavanker faktiskt. _ 

_ _ om jag inte spelar den som vet… Nä, just det, jag har inga svar, nä just det, precis. Att det 

är jag som ska komma med lösningen eller.” 

 

8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

Den valda metoden har fungerat väl i fråga om att söka svaren på de frågor som 

ställts. Några problem som kan diskuteras är att intervjufrågorna lätt ledde till fler 

frågor och att interaktionen påverkat intervjun, att kunskap och känslor påverkats 

av intervjuerna och av kunskapsinhämtning genom teoretiska studier under 

processens gång. Dock är det sistnämnda implicit i den hermeneutiska processen 

och bidrar till att förståelsen djupnar. I en hermeneutisk tradition och i en 

postmodern tid blir talet om objektivitet mycket ifrågasatt. Istället blir 

intervjuarens personliga status som bland annat ålder, kön, utbildning, 

yrkesverksamhet, etnicitet, civilstånd en given del av forskningen. Som sådan 

kräver subjektiviteten ständigt sin medvetna prövning. Validitet och reliabilitet har 

tillgodosetts inom den hermeneutiska ramen. Validitet skulle enligt Kvale och 

Brinkmann (2009) i strikt mening innebära att en kvalitativ intervju måste resultera 

i siffror. Validitet kan komma att visa i vilken utsträckning ”en metod undersöker 

vad den är avsedd att undersöka.” (s 264) Går vi djupare i frågan om validitet på 

detta sätt har validitetsbegreppet att göra med vad som är sanning. Via dialogen 

som väg till kunskap i postmodern tid når vi reflexioner om validitet genom 

begreppen hantverksskicklighet- som kommunikation och pragmatisk handling. 

Alltså kommer frågan om validitet att handla om hela forskningsprocessen och 

inte bara slutprodukten. 

 

Vilka komplikationer innebär det då att skriva ett vetenskapligt arbete om skam? 

Låter det sig alls göras då kreativiteten begränsas av att bedömas? Vad innebär det 

att bli intervjuad om själva intervjun väcker känslor av värdering som blottlägger 

tidiga erfarenheter av skam? Hur mycket måste intervjuare och informanter 

brottas med sin egen skam för att alls göra intervjun och undersökningen möjlig? 

Om skammen är så subtil och undflyende som informanterna ger uttryck för 

måste detta tas i beaktande även i hela skrivprocessen. Strömsten (2011) visar på 

hur väsentligt det är att skammen görs medveten för att gå att arbeta med och hur 

svårt det visat sig vara att forska på skam.  
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8.2 Resultatdiskussion 

Huvudfrågorna i studien behandlar hur skam identifieras i terapirummet och vilka 

vägar som kan tänkas finnas till skamlindring/skambefrielse. Resultatet visar att 

skammen är svår att definiera i terapirummet då den är starkt känslomässigt 

negativ och döljs ofta genom olika strategier, vägarna till skambefrielse inkluderar 

förståelse och acceptans. 

 

       8.2.1 Skammen i terapirummet 

Skammen visar sig i terapirummet genom bland annat att konfidenten inte tar 

plats i rummet, att hennes livskraft tycks blockerad, att konfidenten mer styrs av 

andras förväntningar än sina egna. Detta visar Winnicott (1991) i att ”det falska 

jaget organiseras för att hålla världen på avstånd och det finns ett annat och äkta 

jag som är undangömt och därför skyddat.” (s 129). Beck-Friis (2005) påpekar just 

hur svårigheten att sätta gränser i interaktionen kan orsakas av skam. Ingen av 

informanterna har gått djupare in på att definiera vad skammen egentligen är utan 

det tycks föreligga en gemensam eller generell tillit till att begreppet i vår tid och 

kontext är tillräckligt betydelsegemensamt så att det går att samtala om fenomenet. 

 

Den undflyende skammen fascinerar och förskräcker. Resultatet av intervjuerna 

visar på att skammen tycks utmärkas av att vara å ena sidan skyddande av liv och 

integritet och å andra sidan livshämmande och destruktiv. Dessa resultat är i 

enlighet med Beck-Friis (2009), Kjellqvist (2010), VanVliet (2008) och Strömsten 

(2011). Om det är möjligt att betrakta skammen som grundlagd i människan som 

å ena sidan ett skydd för henne och å andra sidan livshämmande, som intervjuerna 

visar, är det en kraft som är ytterst väsentlig att arbeta med. Ena ytterligheten 

tecknar en kraft som är till för att värna en människas gränser, att slå vakt om det 

unika hos henne, att skydda integriteten, att visa på hennes vara som människa där 

ingen kan vara fullkomlig. Andra sidan tecknar hur oerhört destruktiv denna kraft 

kan vara när den hämmar en människas växt och utveckling, hur den kröker 

henne in mot sig själv i isolering, hur livskraften tycks saknas till kreativitet och 

lek. Och i värsta fall leder den henne till depression och självmord (Beck-Friis 

2005). Men Kjellqvist (2006) och Strömsten (2011) visar särskilt på att i skammen 

finns en kraft eller resurser för läkande och mognad. 

 

Skammens uppkomst, utveckling och betydelse av skam. Att skammens 

uppkomst står att finna i att en människa inte upplever sig ha ett värde och så inte 

blir älskat, mött på ett sätt som ger henne goda förutsättningar att utvecklas finns 

samstämmighet i hos informanterna och det stödjer Beck-Friis (2009), Kjellqvist 

(2006) och Wurmser (1981). Hos informanterna ges synpunkter på att den är 

förverbal men även att den kan grundläggas senare i livet. Beck-Friis (2009), 

Kjellqvist (2006) och Wurmser (1981) framför tanken att skammen grundläggs 

mycket tidigt. Hos Freud (1991) är det svårt att avgöra hur tidigt han menar att 

känslan av mindervärde gör entré men det torde inte vara förverbalt. 

Informanterna ger exempel på att skammen kan orsaka stort lidande och mycken 
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vånda när den krymper en människas livsrum. Detta framhålls också av Beck-Friis 

(2005) men även av Kjellqvist (2006), Van Vliet (2008) och Strömsten (2011). 

 

Kyrklig kontext. Att den kyrkliga kontexten kan vara synnerligen komplicerad 

vad gäller skam visar intervjuerna på och de bekräftar Okkenhaug (2004, 2009).  

Kyrkan som kollektiv och organisation bygger på aktiva och ansvarskännande 

människor, ”Normalt neurotiska” som en av informanterna uttrycker sig. Samtidigt 

kan kyrkan tyckas vara en plats där bristen - skammen borde kunna visa sig och 

mötas med förståelse, respekt och generositet. Ju mer den fokuserar skuld och 

bortser från skammens centrala plats i vår tid, ju omöjligare blir den för 

människor som inte agerar på skuldnivå att känna sig välkomna och komfortabla. 

Och än mer omöjligt blir det för den normala neurotiska människan att visa sin 

brist. Bristen som finns måste förnekas. Behovet av att fokusera skam tycks 

mycket viktigt. En av informanterna påpekar att kyrkan därmed inte bara får bli 

”snäll” utan ta sitt ansvar för att utmana till mognad och växt. Detta kanske också 

finns som ett terapeutiskt problem i största allmänhet. I rädsla för sin egen skam 

gömmer man sig bakom en attityd av snällhet?  

 

Skam och skuld. Att skam och skuld lätt blandas samman och att skulden kan 

användas som ett försvar mot skammen framgår av intervjuerna. Informanterna 

anser att det är av väsentlig vikt att skilja skam från skuld för att kunna arbeta med 

skammen. Detta stryker under liknande tankegångar hos Wurmser (1981), Beck-

Friis (2005), Okkenhaug (2009) och Strömsten (2011). 

 

Informanternas egna upplevelser av skam i rummet. Informanterna påtalar 

hur svårdefinierad skammen är. Hur lätt den flyr undan och döljer sig. En 

konfident kan signalera skam som först i efterhand går att bli medveten om och 

hänföra till begreppet skam. På något sätt finns signalerna om konfidentens 

skamproblematik men den är ytterst svår att få tag i. Och här röjer sig en stor 

problematik. Skammen tycks ha en benägenhet att ta tag i terapeutens egen skam 

och blir så ett hinder i terapiprocessen. Kjellqvist (2006) skriver i inledningen 

”Under arbetet med boken har det tidvis känts som om jag sysslat med något 

otillbörligt, som att kasta upp en död råtta på matsalsbordet just när gästerna är i 

färd med att ta för sig av avocadosalladen…Stundtals har jag helt enkelt inte velat 

befatta mig med denna bok. _ _ _ När man känner sig löjlig, bortgjord, oduglig, 

patetisk, osynlig, äcklig, värdelös, ful, usel, fel, obetydlig eller defekt är det 

skammen som talar. Om det för vilket man saknar ord kan man inte tala. Detta 

okända lever sitt eget liv utanför vår uppsikt och möjlighet att hantera men 

inverkar icke desto mindre ibland ödesdigert på våra liv.” (s11-12) En av 

informanterna menar att skammen ”glider undan” när skam möter skam. Ett 

ytterligare problem är att vår tids individualism gör det svårt att göra skammen 

talbar. Vi blir för ”självbärande” och skammen är ”så mycke utan nåd” enlig en 

informant. Detta nämns av både Skårderud (1999) och Strömsten (2001)  
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       8.2.2 Skambefrielse/skamlindring 

För att finna vägar till befrielse från skam pekar informanterna på vikten av att 

som terapeut vara mycket medveten om sin egen skam vilket bekräftar Winnicott 

(1993), Beck Friis (2005), Kjellqvist (2006) och Okkenhaug (2009). Att bjuda på 

sin egen skam, att visa på sin egen otillräcklighet för att göra det möjligt för en 

skamtyngd människa att våga visa sig ger informanterna exempel på. Respekten i 

mötet lyfts fram som oerhört väsentligt. Och då gäller det att inte göra sig till 

någon annan än den man är.  

 

Intervjuerna väcker frågan hur mycket och medvetet blivande terapeuter 

fokuseras på att bli kunniga om skam och medvetna om hur den agerar i det egna 

livet i psykoterapiutbildningarna i dag? Winnicott (1993) betonar vikten vid urval 

av utbildningskandidater för terapeutiskt arbeta av alla slag. ”Det organiserade 

falska självet är förknippat med rigiditet i försvaren som hindrar mognad och 

utveckling under utbildningsperioden.” (s 325) Att bli medveten för att inte 

terapeutens egen obearbetade skam skall utlösa skam med förnekanden och 

projektioner hos konfidenten eller på annat sätt ställa till hinder är minst sagt en 

förutsättning för att nå lindring och/eller befrielse från skam. 

 

Resultatet av undersökningen visar att om mötet mellan terapeut och konfident 

innehåller tillräckligt med självkännedom hos terapeuten samt respekt för 

konfidentens problem tycks grunden för förståelse vara lagd. Men för att i sin tur 

en konfident skall få uppleva sig vara förstådd med allt vad det innebär behövs 

tid, lång tid. Vad innebär då förståelse? Vikten av att känna sig förstådd påpekas 

som ytterst väsentligt. Resultatet visar på att konfidenternas intellektuella 

förståelse för skammens agerande, grepp, destruktivitet för att kunna känna sig 

förstådda och för att kunna läka också bedöms som väsentligt. Men resultatet 

visar även på uppfattningen att den intellektuella förståelsen anses mindre 

nödvändig. Kanske studien inte riktigt räckt till för att omfatta dessa ytterligare 

nivåer. Det kan tänkas att känslan att uppleva sig förstådd lägger en oerhört viktig 

grund på väg mot skamlindring eller skambefrielse och att konfidentens ökade 

intellektuella förståelse för skammen roll i livet hjälper på den fortsatta vägen mot 

ett helare liv. I synnerhet Kjellqvist (2010) pekar på vikten att bli medveten och att 

göra ett medvetet val till kärlek bort från skammen. Även Van Vliet (2008) 

Strömsten (2011) visar på betydelsen av medvetenhet om skammens känslor för 

att dessa skall kunna bearbetas.  

 

Kanske de resurser som menas finnas i skam är livets svar på det som ges en 

människa? Ett bortvänt ansikte fråntar en människa möjligheten att bli någon. 

Hon finns inte. Ett tillräckligt tillvänt ansikte betyder allt. Individen skapas och 

möjligheterna till växt och utveckling grundläggs. Är det möjligt att terapeutens 

tillvända ansikte kan betyda att det som inte funnits kan få tillåtelse att finnas och 

ett mildare överjag och vänligare idealjag formas är arbetet med psykodynamisk 

terapi mycket hoppfullt.  
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Även kyrkan borde kunna erbjuda läkande miljöer för människor som lever med 

en skamproblematik. Ingen undgår att känna av skam då den är grundlagd i 

människan till att som god kraft värja hennes utsatthet. Både Okkenhaug (2009) 

och Kjellqvist (2010) betonar hur korset kan bli en symbol för befrielse från 

skammens makt och hur Kristus själv i sin förnedring är den som befriar från 

skam. Två av informanterna betonar vikten av välsignelsen som upprättelse från 

skam. Intressant är att notera att ansiktet och ögonen spelar en roll i 

identifikationen av skam hos informanterna.  Omvänt menar informanterna 

samstämmigt att förståelsen av konfidenten och dennes skam är grundläggande 

viktigt att kommunicera för skambefrielse. En symbol för detta är speglandet, 

ansiktet. Inte minst Wurmser (1981) talar om ansiktets betydelse i interaktionen.  

Att inte vara färdig, att inte vara fullkomlig ingår i varat som människa och det 

verkar som om behovet att få detta sig tillsagt bara ökar. Det görs i välsignelsen i 

andra person singular. Van Vliet (2008) menar att en väg till läkande kan vara att 

få uppleva sig accepterad av en högre makt. 

 

       8.2.3 Slutsatser 

Informanterna visar på att skammen är svårfångad och dold, ofta gömd med hjälp 

av olika försvarsstrategier. För att kunna möta och hjälpa en skamtyngd människa 

till befrielse eller lindring krävs att terapeuten har bearbetat och bearbetar sin egen 

skam. Så skapas den ovillkorliga förståelse som den skamtyngda människan 

behöver. Skambearbetning i terapirummet inbegriper arbete både med terapeutens 

egen och konfidentens skam. 

 

8.3 Förslag till fortsatt forskning 

Vidare forskning skulle kunna undersöka hur skam och skuld uppkommer och 

agerar i människors liv i relation till vår tids narcissism. Konfidenters upplevelse 

av skam i terapisituationen; den egna skammen, relationen till terapeuten skulle 

betjänas av att undersökas närmare, likaså terapeutens egen betydelse i arbetet 

med skamproblematik. Studien visar på viken av medvetenhet hos terapeuter om 

egen skam. Därmed vore det av vikt att undersöka hur arbetet med skam på 

utbildningarna till psykoterapeuter av olika slag, som teoretisk undervisning, i 

handledning, i gruppdynamiken i utbildningsgruppen ser ut och skulle kunna 

förbättras. I kyrkan och i kyrklig kontext, som länge betonat skulden, skulle 

fortsatt forskning kunna visa på utbildade psykoterapeuters betydelse i kyrklig 

kontext för kyrkliga miljöers medvetenhet/omedvetenhet om skam och hur 

skammen agerar individuellt och kollektivt. 
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10 Bilaga 1 

Intervjuguide: 

 

Hur tänker du kring skam? 

 

Vilka indikatorer hos en konfident får dig att fundera över skammens plats i 

dennas liv? Hur känner du igen skam 

 

Finns det typiska kännetecken som signalerar skam hos en konfident? Kroppsligt, 

verbalt? 

 

Hur känner du igen skam? 

 

Hur tidigt upptäcker du skammen? 

 

Har du någon teoretisk tanke kring skam?  

 

Skuld – skam? Om vi fokuserar skuld där det finns dold skam vad tänker du 

händer med en människa? 

 

Finns det situationer där du efteråt tänkt att det varit skam men du bedömt att det 

varit skuld? 

 

Hur kan skammen påverka en människas liv?  

 

Kan skammen vara extra problematisk i överföring/motöverföring?  

 

Vad skulle du vilja säga är de viktigaste verksamma faktorerna i att bli 

skambefriad? 

 

Att förstå? – att uppleva?  

 

Tror du att skammen går att bli befriad, upprättad från? 

  

 

 

 

 

 

 

 


