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Sammanfattning/abstract 

Inledning: Skammen räknas som en av våra mest obehagliga känslor. Skam har 
stor inverkan på människor och det finns samband mellan svåra skamkänslor och 
depression, utmattningssyndrom och självmordshandlingar. Frågeställningar: 
Vad är psykoterapeuters syn på skammens roll i den terapeutiska processen? Vilka 
är psykoterapeuters erfarenheter där skamlindring varit viktigt för patientens 
tillfrisknande?  Vilka är psykoterapeuters erfarenhet av skamlindring som hinder 
för patientens tillfrisknande? Vilka svårigheter finns för att arbeta med skam i 
terapirummet? Metod: Studien är kvalitativ med en hermeneutisk ansats och 
analysmetod är temaanlys. Fem erfarna legitimerade psykoterapeuter deltar. 
Resultat: Terapeuterna har ingen erfarenhet att arbeta med skam som 
grundaffekt. Människor söker terapi när skammen yttrar sig som en ångestkänsla 
eller försvar. Skammen hindrar oss att känna våra djupa känslor som vrede, sorg, 
kärlek, intresse etc. Det finns kännetecken på skam som gör något med hela 
personligheten och som ligger närma uppfattningen om sig själv, det jag är. 
Diskussion: Upplevelsen av skam påminner om ångest och rädsla. Vi behöver 
därför behandla skammen på samma sätt som vi arbetar med ångest utifrån 
Malans affekttriangel, annars är risken stor att vi tappar patienten. På det djupaste 
planet är skammens motpol att vara värd att älskas och vi behöver nå dit för att 
verkligen lindra skammen. Det krävs kvaliteter som självmedkänsla, acceptans, 
icke-dömande, terapeutens förmåga att skapa allians och att vi börjar prata om 
skam. Nyckelord: skam, skam-psykoterapi, skamlindring, skamtålighet, självkritik. 
 
Introduction: Shame seems to be one of our most unpleasant emotions. There 
are connections between shame and depression, acute stress syndrome and it is 
one of the main reason for committing suicide. Questions: What are 
psychotherapist´ views on the role of shame in the therapeutic process? Which are 
psychotherapist experiences when reducing shame has had a positive impact on 
humans well being? On the contrary what prevents us regulating shame and what 
are the difficulties in working with shame? Method: The study has a qualitative 
and hermeneutic approach and method of analysis is thematic. Five experienced 
psychotherapists participate. Result: Therapists have no experience of working 
with shame as a primary emotion. People are seeking therapy when shame is 
observed as anxiety or as a defence. Shame prevents us from our deep feelings as 
anger, sadness, love and interest etc. The non-verbal markers of shame do 
something with the whole personality and are close to our opinion about our self, 
that who I am. Discussion: The experience of shame reminds of the experience 
of anxiety and fear. Thereby we need to treat shame in the same way as we treat 
anxiety given Malan´s triangle of conflict. Otherwise the risk is high that the 
patient terminates treatment prematurely. The contrary to shame is that we are 
lovable and we need to reach that experience if we will be able to regulate shame 
in treatment. To achieve these, qualities as self-compassion, acceptance, non-
judgemental is needed. Furthermore the therapist´ ability to create an alliance and 
that we start to speak about shame are important. Keywords: shame, shame-
psychotherapy, regulating shame, shame resilience, self-criticism 
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1 Inledning 

Under senare år har intresset för den affektfokuserade terapin ökat allt mer. Inom 
den psykodynamiska traditionen utvecklades under 1980-talet Intensive Short 
Term Dynamic Psychotherapy, ISTDP och Affect Phobia Therapy (APT) som 
bygger på integrering av affekt-, anknytnings-, och inlärningsteori (Bergsten, 
2015). Inom den affekfokuserade terapin anser man att det är framförallt 
affekterna som motiverar oss till handling och inte drifterna som man antog i 
psykoanalysen. Tillfrisknandet i terapin sker genom att de underliggande 
känslorna återupplevs och i sin tur skapar nya insikter hos patienten (Bergsten, 
2015). 
 
Skam räknas enligt Tomkins (2008) affektteori som en av våra grundläggande 
affekter. Han menar att den är inriktad mot den sociala omgivningen, det vill säga 
att den aktiveras i andras närvaro eller i situationer där man fantiserar om andras 
närvaro och där en positiv affekt avbryts. Samspelet mellan föräldrar och barn och 
hur man speglar sig i varandra antas vara grundläggande för barnets 
känsloutveckling. För mycket skam gör att självet upplevs som bristfälligt eller 
inte värt att älskas. Beck Friis (2009) menar till exempel att det finns ett samband 
mellan svåra skamkänslor och depression och utmattningsdepression. Han menar 
också att skam tillsammans med skuld är en av de vanligaste anledningarna till 
självmordshandlingar. Nathanson, (1992) menar att skam är en av våra mest 
obehagliga känslor och att vi försvarar oss mot den genom bl.a. självattacker eller 
attacker mot andra, vilket gör det svårt att knyta positiva sociala band.  
 
Gilbert (1998) menar att skam kan liknas vid ångest och att det är svårt att tänka 
sig en skamreaktion utan ångest. Skam och ångest har, enligt honom, en nära 
koppling till social fobi och den rädsla det innebär att bli negativt bedömd eller 
granskad av andra. Gilbert (2004) menar att skammen bl.a. gör att vi kritiserar oss 
själva som ett svar på vår uppfattning om oss själva, dvs. att vi upplever oss som 
bristfälliga, dåliga eller inadekvata och särskilt när vi tror att andra bedömer oss. 
 
Rent kroppsligt visar forskning på att skammen aktiveras i delar i hypotalamus 
och som via det endokrina systemet påverkar individens kamp- och flyktsystem 
och den ofrivilliga muskulaturen (Schore, 1998).  
 
Skammens inverkan på människors lidande verkar vara stort, vilket kan ge 
anledning till att vara uppmärksam på vad skam är, vad den gör med oss och vilka 
erfarenheter som finns för att arbeta med skam. Både för individens 
välbefinnande och för samhället i stort kan detta ha stor betydelse.  
 
Syftet med studien är att undersöka vilka terapierfarenheter psykoterapeuter har 
av att arbeta med skam. 
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2 Teoretisk bakgrund 

 
Den definition av skam som används här utgår från att skam framförallt uppstår i 
relation till andra och att det är en medfödd känsla (Tomkins, 2008). Skammen 
har i den meningen en sund korrigerande roll. Men skammen kan också bli osund 
och destruktiv och blir då hämmande för individen. När skammen blir allt för 
hämmande hindrar den oss att känna våra grundläggande djupa känslor som 
glädje, intresse, vrede, sorg mm (Bergsten, 2015). 
 
Det finns olika teorier om varför skam uppstår. Tomkins (2008) menar, förutom 
att den är en relationell känsla, att den ingår i nio ärftliga affekter och som finns 
med i vårt arvsanlag. Han menade också att det inte är drifterna som motiverar 
oss till handling utan det är affekterna. Skam syns i våra ansikten och skam 
uppstår framförallt när affekterna intresse och belåtenhet hindras. Skammen syns, 
enligt honom, rent motoriskt när en person slår ner blicken, vänder bort huvudet, 
när kroppshållningen är ihopsjunken eller att händerna förs över ansiktet och när 
en person rodnar. Det beror på hur omgivningen möter en skamreaktion hos 
barnet som avgör om barnet får en sund skamutveckling eller om den blir osund 
och skadlig. 
 
Kjellqvist (2006) definierar två olika typer av skam, den röda och den vita 
skammen. Den röda skammen fungerar som varningssignal och har med 
överträdelse av egna och andras gränser. Det vill säga när något är pinsamt för 
oss. Den vita skammen uppträder när gränsöverskridandet redan har skett. Den 
grundläggs om man inte blir sedd och bekräftad i att man finns och har rätt att 
finnas för den man är som person. Denna skam skapar uppfattningen att det är 
något grundläggande fel på individen och att det inte går att rätta till. 
 
Nathanson (1992) utvecklar tankar om hur skam inte bara bestämmer hur vi 
känner men också hur den påverkar vår upplevelse av vårt själv. Han 
introducerade bl.a. den s.k. skamkompassen där han beskriver fyra olika sätt som 
vi kan försvara oss mot skammen. Enligt honom gör skammen att vi antingen 1) 
attackerar oss själva, 2) attackerar andra, 3) aktivt undviker eller 4) drar oss undan. 
Han menar också att skammens motpol är stolthet, men att han i detta begrepp 
lägger positiva känslor som exempelvis glädje och intresse. Skam uppstår således 
när dessa positiva känslor avbryts eller avvisas. 
 
Hahn (2001) menar att skam uppstår när känslor av otillräcklighet finns och när 
man blir fördömd på grund av denna otillräcklighet. Detta kan också upplevas 
som ett resultat av en för stor skillnad mellan det aktuella självet och det 
idealiserande självet. Han menar också att skam utvecklas genom upprepad 
bristande intoning av den primära vårdgivaren, alltså som ett brott i anknytningen. 
 
Dessa tankar ligger nära det som Beck-Friis (2009) tänker kring skam. Skam 
förknippas med idealjaget, med att bli avslöjad, med att någon annan ”ser. ”Han 
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menar också att skam uppstår när vi vill ha en relation men att vi inte får det 
gensvar som vi önskar. Skam blir på så sätt en möjlighet till att bevara relationen. 
 
Frederickson (2013) talar om skam i samband med karaktärsförsvaren, attack mot 
självet och i samband med konflikt med ”super egot”, dvs. att det inom personen 
finns en inre domare som dömer och nedvärderar personen i fråga. Han menar 
också att skam kan vara ett försvar mot den reella skulden, att vi ”skammar” oss 
själva istället för att reparera en skada som vi har orsakat. Skam framhålls således 
främst i samband med försvaren 
 
Bergsten (2015) menar att skam är en våra främsta hämmande affekter och sätter 
likhetstecken mellan ångest och skam. De hämmande affekterna avbryter eller 
hindrar bland annat de aktiverande känslornas motivation till att handla. De 
aktiverande känslorna karakteriseras således av att de motiverar oss till att agera 
och att röra oss framåt istället för att undvika eller dra oss tillbaka.  
 
Malan (1979) beskriver terapi med hjälp av konflikt- och persontriangeln. Denna 
teoretiska utgångspunkt används för att visa på samband mellan känslor, ångest 
och försvar. Konflikttriangeln visar hur icke-uttryckta känslor väcker ångest och 
som vi på olika sätt försvarar oss mot. 
 
Definitionen av självmedkänsla utgår från Neff (2015) som menar att det handlar 
om vänlighet, omtanke och medkänsla med sig själv, då man möter svårigheter i 
livet. Hon har i sin forskning visat att rädsla och skam gör att vi kritiserar oss 
själva och att vi reagerar med kamp-och flyktbeteenden på samma sätt som när vi 
utsätts för yttre hot. Men att hotet egentligen kommer från vår egen 
självuppfattning och som gör att vi attackerar oss själva, aktivt undviker eller drar 
oss undan. 
 
Begreppet allians definieras utifrån Wamphold (2012 s 98) som det 
”känslomässiga bandet mellan terapeuten och klienten, enighet om målsättningen 
med terapin samt enighet om terapins åtaganden”. Allians räknas som en av de 
gemensamma nämnarna för ett gott terapiutfall. 
 
 
 
3.   Tidigare forskning 

 
I sökandet efter tidigare studier användes artikeldatabasen Diva, PsychINFO samt 
APA, PsycNET. Sökorden har varit shame, shame-psychotherapy, regulating 
shame, shame-resilience, self-criticism 
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3.1 Empiriska vetenskapliga studier 
 
Lucre & Corten (2013) har genomfört en kvalitativ och kvantitativ studie kring att 
arbeta med Compassion-Focused-Therapi med 8 patienter med 
personlighetsstörningar och som har hög skam och självkritik. Enligt författarna 
är detta en patientgrupp som ofta avslutar terapin i förväg. CFT är en relativt ny 
psykoterapiform som genom att öka självmedkänsla och känslor av värme till sig 
själv syftar till att förändra hur människor uppfattar sig själva. Syftet med studien 
var att undersöka hur CFT påverkar självkritiska och självattackerande tankar och 
känslor, men även generella symtom som ångest, stress och depression hos denna 
patientgrupp. Deltagandet var frivilligt och det ingick också en utvärdering ett år 
efter avslutad behandling. Studien är en pilotstudie som har för avsikt att 
användas som en pre-randomized controlled trial (RCT). I undersökningen ingick 
att deltagarna fick skriva och dela sin upplevelse av att använda övningar och hur 
det påverkade dem. Behandlingen pågick under 16 veckor och förändringar 
analyserades också med hjälp av instrumenten, Shamer Scale (OAS), Social 
Comparison Scale (SCS, Self-attacking och Self-reassuring Scale (FSCRS), 
Depression, Anxiety and Stress Scale (DASS). Resultaten visade på en signifikant 
minskning av upplevelsen av skam, känslor av självhat och en ökad förmåga till att 
skapa tillförsikt. Dessa resultat hade förbättrats vid en uppföljning 1 år senare. 
 
Brown (2006) presenterar empiriska grunder för skamtålighet, (shame resilience). 
Hon använder sig av Grounded theory. I grounded theory är utgångspunkten att 
man startar med få antaganden och förutfattade meningar som möjligt. Hon 
intervjuade 215 kvinnor om varför och hur dessa kvinnor upplever skam, hur det 
påverkar dem och på vilket sätt de upparbetar skamtålighet. I sin avhandling visar 
hon på fyra olika förmågor som är gemensamma för kvinnor med hög 
skamtålighet. Hon menar att den första är förmågan att erkänna och acceptera sin 
egen skam och sårbarhet. Den andra är förmågan att släppa taget om andras rigida 
och kritiska åsikter, som i grund och botten beror på de sociokulturella 
förväntningarna. Den tredje är förmågan att skapa empatiska relationer. Den 
fjärde är förmågan att prata om skammen och som har att göra med vilket språk 
och emotionell kompetens personen har för att diskutera och kritiskt granska 
skammen. Brown definierar skamtålighet utifrån detta, som summan av dessa fyra 
förmågor. Förmågorna och även skamtålighet i sin helhet ska, enligt henne, ses 
som ett kontinuum. Förenklat handlar det om att skamtålighet innebär förmågan 
att behålla sitt värde när skamkänslorna kommer, ta sig igenom det och komma ut 
på andra sidan med större mod, medkänsla och samhörighet. 
 
Van Vliet (2008) använder kvalitativa forskningsintervjuer med 13 vuxna för att 
undersöka hur de kan upparbeta skamtålighet. Forskningsmetoden är Grounded 
theory. I studien beskrivs skammens positiva korrigerande roll i relationer. När 
skammen blir allt för stor ingår den också som en viktig faktor i psykiatriska 
diagnoser som depression, PTSD och självmordshandlingar. Syftet med studien är 
att ta reda på vilka faktorer som är viktiga för att komma över svåra skamtillstånd.  
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Resultatet i studien visar på att skam uppfattas som en attack på självet och hur 
personen uppfattar sig själv. Men även att man upplever att sociala relationer 
försämras och att känslan av makt och kontroll blir attackerade. Hon menar att 
det finns fem olika sätt som personer kan rekonstruera uppfattningen om självet 
som kopplas till förmågan att relatera till andra, acceptans, förmåga att fokusera, 
kritiskt tänkande och förmåga att stå emot. En av de viktigaste komponenterna i 
detta är förmågan att kunna skilja på det jag är och det jag gör. 
 
3.2 Erfarenhetsbaserade studier 
Hahn (2004) beskriver skammens roll i negativa terapeutiska reaktioner. En 
negativ terapeutisk reaktion beskrivs som att symtomen förvärras, framstegen 
upphör och i motöverföringen uppstår känslor av otillräcklighet och fientlighet. 
Enligt honom spelar tidiga relationer, som karakteriseras av upprepad bristande 
emotionell intoning en avgörande roll för skam hos vuxna. Skammens negativa 
roll beskrivs utifrån en vignette. 
 
Hahn (2001) beskriver erfarenheter av skam i psykoterapeutisk handledning. 
Syftet med studien är att hjälpa psykoterapeuter att bättre förstå skammen och 
försvaren för skam. Utgångspunkten är Nathansons skamkompass som diskuteras 
i detalj och vad de gör med oss och hur de kan manifesteras i handledning för 
både handledaren och de som blir handledda. Fyra vignetter visar hur 
försvarsreaktioner på skam kan uppstå i handledning och där författaren ger 
förslag på hur man kan minimera dessa. 
 
Dearing & Tangney (2011) har låtit en representant från olika terapiinriktningar 
som exempelvis KBT, DBT, psykodynamisk objektrelationsterapi, compassion-
focused terapi – CFT, emotion-focused terapi – EFT, skriva ett kapitel om deras 
erfarenheter av att arbeta med skam. Utifrån detta gör de en sammanställning och 
som bl.a. visar att skam har en negativ inverkan på den psykologiska processen 
och den terapeutiska relationen och på livsfunktioner i stort. De menar att det är 
skamfullt för många människor att söka terapi och att avslöja intima detaljer om 
sig själva. Enligt dem måste terapeuter ha kunskaper om hur man identifierar 
skam och hur man arbetar med patienters skam annars kommer patienter känna 
sig missförstådda och att de avslutar terapin i förväg eller att problemen kvarstår. 
Det finns en stark koppling mellan skam och olika psykiatriska diagnoser som 
ångest, PTSD, depression, självmordsbenägenhet och missbruk. Missbruk, 
aggressivitet, depression, mani och att förebrå andra kan vara ett sätt att dölja en 
underliggande skam. Skammen gör att empatin minskar, (genom att 
självfokuseringen ökar) och ökar ett aggressivt och ovänligt beteende.  I terapi är 
alltid skam närvarande, både inom patienten men också i relationen mellan 
terapeut och patient eller i terapeuten (när terapeuten upplever osäkerhet i arbetet 
eller ser sina egna begränsningar). Skam är lätt att förbise trots att det är en viktig 
faktor i terapin Beroende på att: 1) de flesta terapeuter är inte utbildade att arbeta 
med skam, 2) skam är så smärtsamt att den ofta undviks av de flesta människor 3) 
skam förblir dold om inte terapeuten är utbildad att identifiera icke-verbala 
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kännetecken på skam, locka fram den och att arbeta med den i terapi utan att 
skapa ytterligare skam. Författarna understryker också vikten av att terapeuter 
lägger märke till karakteristiska icke-verbala kännetecken på skam samt ord och 
självuppfattningar som tyder på att patienten sitter med hög skam. 
 
Gilbert (2006) har utvecklat teorier och övningar i Compassion-Focused- Therapy 
(CFT) för människor med hög skam och som är självkritiska. Studien är en 
pilotstudie där 6 patienter i 12x2 timmars sessioner deltog och där de fick träna 
och använda olika övningar i CFT. Resultatet visade bl.a. på, med hjälp av 
självskattningar, signifikanta förbättringar vad gäller minskad depression, 
självkritiska tankar, ångest och skam. Resultatet visar också på att patienterna 
ökade sin förmåga till tillförsikt men också förmågan att lugna sig själv och att de 
upplevde ökade känslor av värme till sig själv. 
 
 
4 Frågeställningar 

1) Vad är psykoterapeuters syn på skammens roll i den terapeutiska processen? 
2) Vilka är psykoterapeuters erfarenheter där skamlindring varit viktigt för 
patientens tillfrisknande? 
3) Vilka är psykoterapeuters erfarenhet av skamlindring som hinder för patientens 
tillfrisknande?  
4) Vilka svårigheter finns för att arbeta med skam i terapirummet? 
 
5 Metod 

 
5.1 Undersökningsdeltagare 
Undersökningsdeltagare är fem legitimerade psykoterapeuter inom den 
psykodynamiska inriktningen.  Tre av deltagarna har en bakgrund i den 
affektfokuserade terapin, ISTDP eller APT. Två av deltagarna har sin bakgrund i 
klassisk psykodynamisk teori. Terapeuterna är mellan 52 – 69 år och består av två 
kvinnor och tre män. Terapeuternas erfarenhet i yrket omfattar 10-30 år.  
 
Behörighet för deltagande i studien var mer än 5 års erfarenhet, eftersom det är 
troligt att man som terapeut då har mer erfarenhet av att arbeta med skam i terapi. 
Nio psykoterapeuter tillfrågades varav fyra tackade nej. Orsaken till att inte vilja 
delta är okänd men kan höra ihop med att ämnet i sig kan skapa skam för att 
blottlägga egna upplevda brister i ämnet och att man därför undviker deltagande. 
En annan orsak kan vara att intervjuerna skedde i december och att många hade 
mycket att göra inför julledigheter.  
 
Metoden som använts för att hitta deltagarna är snöbollsurvalet (Kvale & 
Brinkmann, 2009). Det vill säga att författaren fick rekommendationer på lämpliga 
deltagare och som i sin tur rekommenderade andra deltagare. Författaren sökte på 
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nätet efter information om de rekommenderade terapeuterna för att säkerställa att 
de hade lång erfarenhet innan kontakt togs.  
 
5.2 Datainsamlingsmetoder 
 
Studien är kvalitativ vilket innebär att den bygger på ett försök att beskriva den 
intervjuades livsvärld i avsikt att tolka ett fenomens mening. Ansatsen i studien 
bygger på hermeneutiken vars syfte är att vinna en giltig och gemensam förståelse 
av en texts mening och där tolkningen är det främsta verktyget. Tolkningen av 
meningen karakteriseras av den hermeneutiska cirkeln (Kvale, 1997). Syftet med 
detta begrepp är att tolkningen växer fram i en cirkulär rörelse mellan författarens 
förförståelse och möten med nya erfarenheter, som bidrar till ny förståelse och 
som sedan blir till en förförståelse i nästa tolkningsansatser (Kvale & Brinkman, 
2009). 
 
Denna metod valdes eftersom syftet är att beskriva psykoterapeuters subjektiva 
och personliga erfarenhet av att arbeta med skam. Tanken är att metoden ska ge 
en bredd och djup i svaren. Detta innebär att det som är motsägelsefullt eller 
komplext inte behöver vara bristfälligt utan kan uttryckas och bidra till djup och 
bredd. I detta ligger också att sanningar inte är absoluta utan i hermeneutiken 
finns inte någon sådan sanning. Intervjuerna har främst haft karaktären som en 
utgångspunkt för en dialog om psykoterapeuternas erfarenheter av skam i det 
terapeutiska arbetet, som sedan förvandlats till texter och som tolkats.  
 
Intervjuerna är semistrukturerade, det vill säga de första frågorna har varit mer 
öppna och försökt att generellt beskriva de områden som är tänkt att täckas, för 
att sedan bli mer detaljerade. Intervjuguiden användes som en utgångspunkt men 
har inte alltid använts strikt för att undvika att kreativiteten skulle minska. Även 
uppföljningsfrågor har använts i ett försök att fånga den individuella erfarenheten 
av skam, men även för att fånga bredden och djupet i svaren. Detta har inneburit 
att intervjuerna inte har varit identiskt lika utan är beroende av den som svarar 
och hans/hennes erfarenhet. Områdena som skulle täckas av var erfarenheter av 
skam, skamlindring, skamhinder och terapisvårigheter. Intervjuguiden (Bilaga 2) 
skickades till terapeuterna i förväg så att de hade möjlighet att förbereda sig för 
intervjun. 
 
 
5.2.1 Validitet och reliabilitet 
 
Validitet och reliabilitet, det vill säga vad vi mäter och hur vi mäter, bedömer 
tillförlitligheten i en forskningsstudie. Dessa två begrepp, hänger ihop och skapar 
tillsammans studiens pålitlighet (Kvale och Brinkmann, 2009) För att bedöma 
detta har en beskrivning gjorts för att så noga som möjligt beskriva hela 
forskningsgången så att läsaren kan bedöma validiteten. Det vill säga hur studien 
har gått till, vilka utgångspunkter som funnits, vilket urval som använts osv.  
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Syftet med detta var att skapa en transparens för att diskutera de fel som 
eventuellt kan uppstå i undersökningen. 
 
5.3 Bearbetningsmetoder 
Temaanalys har använts som analysmetod vilket innebär att författaren fokuserar 
på några specifika frågeområden eller teman (Kvale, 1997). Metoden är således 
användbar för att analysera en stor mängd text och att gruppera dessa texter. 
 
Bearbetningsmetoden är induktiv, det vill säga att svaren struktureras utifrån det 
insamlade materialet så att mönster upptäcks och att materialets struktur blir tydlig 
(Kvale & Brinkmann, 2009). 
 
De inspelade intervjuerna överfördes till datorn och transkriberades. Varje 
intervju lästes igenom noga och det som var av betydelse för frågeställningarna 
markerades. Teman som återkom identifierades och markerades med olika färger. 
Slutligen sammanställdes fyra olika teman och där ett tema har underteman. Varje 
tema sammanfattades och åskådliggjordes med citat från intervjuerna. 
Utgångspunkten har varit att citaten har redovisats så nära terapeuternas verkliga 
uttalanden som det går. Den valda bearbetningsmetoden hjälpte till att skapa både 
överskådlighet och att tydliggöra teman genom att begrepp och återkommande 
ord belyste mönster och teman. 
 
5.4 Genomförande 
Intervjuerna har spelats in på I-Phone 5S. Intervjuerna genomfördes under hösten 
2015 och vintern 2016 i respektive psykoterapeuts rum. En av intervjuerna 
gjordes via Skype. Intervjuerna tog mellan 40 – 75 minuter att genomföra. 
Författaren mailade en förfrågan till den presumtiva deltagaren, (Bilaga 1). 
Deltagarnas mailadresser hittades, genom att författaren googlade på deras namn.  
 
6 Forskningsetiska frågeställningar 

Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS, 2003:460) kräver 
att forskning om människor måste etikprövas. Ett arbete som ska genomföras av 
en student inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå 
behöver dock inte etik prövas. Riktlinjer och krav som utarbetas av 
Vetenskapsrådet (2011) som rör psykologi och psykoterapi delas in i fyra 
huvudkrav: information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande. Mot bakgrund 
av detta har deltagarna i studien bland annat informerats om den övergripande 
avsikten för studien och vad syftet är, vilka metoder som kommer att tillämpas, 
eventuella risker, vem som är huvudman, att deltagandet är frivilligt och att 
deltagarna har rätt att när som helst avbryta sin medverkan. Kravet på 
konfidentialitet har tillgodosetts genom att författaren har eftersträvat att 
respektera deltagarnas integritet. Nyttjande innebär att det som forskas på ska vara 
till god nytta för samhället och allmänheten och att materialet bara ska användas i 
denna studie. 
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7 Resultat 

Efter analys av materialet framkommer fyra teman med underteman: 
 
7.1    Teori och praktik. 
7.1.1 Skammen som grundaffekt. 
7.1.2 Skammen är en relationell känsla. 
7.1.3 Skammen som hämmande affekt, ångestkänsla eller försvar. 
7.1.4 Kännetecken på skam 
7.2   Skamlindringens möjligheter för patienten tillfrisknande. 
7.3   När skamlindring inte var möjligt 
7.4   Den egna skammen 
 
 
7.1 Teori och praktik 
 
Terapeuterna anser att skam, teoretiskt sett, kan vara både en grundaffekt, försvar 
eller en ångestkänsla och hämmande affekt. Detta har betydelse för hur man arbetar med 
skammen i terapirummet. Skammen som grundaffekt fyller en viktig funktion för 
att hålla ihop gruppen. Skam är således något vi behöver känna för att kunna 
skapa positiva upplevelser i relationer. Så som skam beskrivs i denna studie ligger 
den närmare upplevelsen av ångest eller rädsla och beskrivningar på upplevelsen 
av på skam tyder på att den är förknippad med ett stort lidande och smärta för 
patienten. Det finns tydliga kännetecken på skam som gör något med hela 
personligheten hur personen uppträder och uttrycker sig, det som ligger närma 
uppfattningen om sig själv, det jag är.  
 
7.1.1 Skammen som grundaffekt 
  
Terapeuterna menar att skammen som grundaffekt är positiv och att den har en 
evolutionär funktion att hålla ihop gruppen och att hålla sig inom gruppen ramar. 
Skammen spelar alltså en viktig roll att skapa goda relationer. De uttryckte också 
att skammen är nedärvd i vårt arvsanlag. 
 
Vi orienterar oss psykiskt i andra människor och där använder vi våra egna affekter. Och om 
man inte har tillgång till någon affekt kan man inte orientera sig i förhållande till en annan 
människa eller grupp, i det. 
 
Om vi tänker oss motsatsen hur det är att möta en skamlös person så förknippas ofta 
skamlöshet med en slags narcissism, självupptagenhet eller okänslighet för andras gränser och 
behov och detta väcker ilska och starka känslor hos andra. 
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Den måste ha en biologisk bas, eftersom den har ett tydligt motoriskt uttryck i ansiktet och i 
kroppen, vilket är samma för alla människor. Så det finns ju en biologisk genetisk bas, d.v.s. 
att det är nedärvt i vårt genom. 
 
Terapeuterna menade att vi allt mer lever i ett skamlöst samhälle vilket innebär att 
vi måste låta den sunda skammen finnas i terapirummet och att vi i högre grad 
behöver ha en högre tålighet för skam. 
 
Att man inte respekterar skammens korrigerande och sunda roll. Att man har svårt att stå ut 
med den, fastän den i allra högsta grad borde respekteras. Jag tänker på skamlösa beteenden på 
nätet. Där människor uppträder i lönndom i avsaknad av skam. När jag var liten gjorde vi 
pojkar upp utanför skolan någonstans och slaget var avgjort när den som fick på näsan skämdes 
för att den var mindre eller sämre och då slutade våldet. Alltså den fortsatte inte att slå den som 
hade fått det vinnande slaget. Nu för tiden verkar det som att man lever ut sin fysiska 
våldsamhet med en våldsam kraft utan skam. 
 
 
7.1.2 Skammen är en relationell känsla 
 
Terapeuterna ansåg att skam uppkommer i relationer, i blicken av den andre eller i 
samspelet med någon annan, alltså hur vi ser på oss själva i relation till den andre. 
Skammen ligger närma vår uppfattning om oss själva, hur vi är. Så som vi 
uppfattar oss själva, tror vi också att andra uppfattar oss. 
 
Men att den uppkommer eller framträder i mötet med andra för att hjälpa oss att hantera 
sociala situationer, så att det blir positivt för oss. Måttlig skam och relevant skuld är båda två 
något vi behöver känna för att kunna skapa positiva upplevelser i relationer. Har vi inte tillgång 
till och kunna stanna upp för att hämta information från de känslorna, får vi svårare att göra 
det bra för oss socialt sett. 
 
Att inte förrän det har uppstått relation kan skam ha någon riktig makt och betydelse. Det är 
svårt att skämmas i ensamhet och om man gör det är det i relation till eller till en tänkt eller 
inre föreställd annan person. 
 
Skammen är en spontan reaktion när man inte får gensvar från någon annan.  
 
Det handlar ofta om relationer och vad andra kan tänkas tycka om en eller förväntningar som 
man kanske tror att andra har på en. 
 
Det är en social mekanism. Skammen finns inte så länge ingen kan se den. 
 
Skammens motiv är att skydda den närmaste relationen, ofta 
anknytningsrelationen.  
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Om det inte är någon som håller sig inom ramarna tar du ansvar för det genom att känna skam 
för vad den personen har utsatt dig för. Det är personen som står i beroendeställning till en 
annan person som tar på sig skammen och drar sig tillbaka för att behålla relationen. 
 
Bakom skammen ligger ju rädslan för att bli avvisad. Så det har ju med anknytning, trygghet 
och tidigare relationer att göra. 
 
De menade att skammen uppstår i relation till en annan, ofta en närstående 
person, och att det handlar om att en underliggande känsla har blivit avvisad, 
avböjd, inte mottagen. Den underliggande känslan kan vara alla affekter, inte bara 
positiva, enligt denna studie. 
 
Jag har en bild av barnet som fyllt av glädje närmar sig sin förälder och att det är det mest 
skamfyllda att inte bli bemött i positivt affekt. Utan att mötas med tom blick eller bortvändhet, 
avvisande eller kritik i värsta fall. Men att det egentligen också kan handla om alla affekter där 
man har blivit avvisad, kritiserad etc. Skammen i dessa fall blir ett försvar mot raseri, djup 
ledsamhet, men också mot glädje och intresse och kärlek.  
 
Skammen håller ett djupt raseri borta eller en djup ledsamhet. 
 
Att skammen blir som en blockerare som hindrar eller lägger sig som en slöja över den sanna 
vreden, sorgen eller kärleken. 
 
7.1.3 Skammen som hämmande affekt, ångestkänsla eller försvar 
 
Terapeuterna hade ingen erfarenhet av att arbeta med skam som grundaffekt utan 
det är när skammen är ett försvar eller hämmande affekt, när den håller tillbaka 
patienten, patienten inte vågar, patienten har dålig självkänsla, när skammen gör 
det svårt för en patient att integreras som gör att de kommer i terapi. När 
skammen är en hämmande affekt, ångestkänsla eller försvar, hindrar den oss att 
känna våra djupaste känslor, såsom vrede, sorg, glädje intresse, kärlek etc. Den 
hindrar oss från att våga ta plats och leder ofta till stor ensamhet. Detta inbegriper 
ett stort lidande för patienten. 
 
Skammen är som dörrvakten och som gör att vi inte får lov att komma in i den andres hus. Vi 
får inte lov att se vad som finns i källaren, mellanvåningen eller övervåningen. Fönster och 
dörrar är stängda och dörrvakten vaktar att ingen kommer in. Men inne i huset finns raseri, 
sorg, glädje, intresse, etc. Denna metafor visar också att skammen leder till en väldig ensamhet, 
där ingen får lova att komma in och lära känna personen på riktigt. 
 
Skammen lägger sig över och att den trycker ihop personen. Och att den håller andra känslor 
borta som, t.ex. raseri och djup ledsamhet, och som personen behöver få tillgång till för att kunna 
integreras. Skammen som trycker ihop personen gör att personen inte kan ta plats med sig själv. 
Detta är ett stort lidande för patienten.  
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Skammen är något som flyter omkring i systemet. Den är en generell upplevelse och helkroppslig 
och väldigt obehaglig. Man skäms i hela kroppen. 
 
Terapeuterna tog också upp en skam som är mycket värre, enligt dem, och det är 
skammen att inte vara värd att älskas, att inte vara älskad av sin förälder:  
 
Oavsett vilken förälder det är så är det så skamfyllt att inte vara välkommen och mottagen. 
Denna skam kopplas också till exempelvis sexuella övergrepp - den vita skammen, den skam 
som blir total, att inte vara värd att älskas och att få sina gränser starkt kränkta. 
 
Så då är den som ett försvar, för den kommer upp här när vi träffas du och jag, i det 
terapeutiska mötet så kommer den anknytningsrelationen dra upp minnet av alla tidigare. Och 
finns det trauman och övergrepp där, ja, där du blivit svårt skammad på olika vis. Och denna 
skammens slöja är försvar mot exempelvis ilska men det kan också vara sorg eller kärlek. Det 
kan vara vilken känsla som helst.  
 
Så som skammen beskrivs här verkar den ligga närmare upplevelsen av rädsla och 
ångest. 
När du har blivit skammad för vad du är, i dina djupaste känslor så triggar en relation, hög 
skam men också hög ångest. 
 
Alltså att det är skammen som drar igång försvaren. Så i den meningen är väl skammen 
snarare en ångestkänsla och så får den oss att bete oss på olika sätt. 
 
Som vi har jobbat med Malans affekttrianglar, då har du ju skammen både i hämmande 
affekter och försvar. 
 
Skammen känns ju i hela kroppen så det är ju en upplevelse av något mer än något som jag gör. 
 
Det är som att personen blir stum och orolig. Den kväver vår spontanitet och gör att vi blir 
rädda för att visa oss och hindrar vår potential. Detta gör att många tillfällen går förlorade i 
livet. 
 
Skammen gör att man inte sätter de gränser man behöver i livet. 
 
7.1.4  Kännetecken på skam 
 
Skam syns ofta i kroppen och gör något med patientens hållning. Den gör att 
patienter drar sig tillbaka eller undviker att exempelvis tala om vissa saker. Andra 
kännetecken är att patienterna nedvärderar sig eller förebrår andra. Detta 
sammantaget är hur patienter gör för att försvara sig mot skammen. 
 
När patienterna vänder bort ansiktet, nedslagen blick eller en blick som vänds bort och att 
hållningen är lite ihopsjunken eller spänd, att huvudet faller framåt.  
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När patienten hela tiden undviker att prata om vissa områden. Detta blir särskilt tydligt vid 
sexuella övergrepp, eftersom det ofta är skamligt att tala om övergreppen.  
 
Patienten rodnar i ansiktet, genansen. Att patienten håller avstånd till terapeuten, stänger ute 
som ett försvar mot närhet. Att patienten är rädd för att säga fel. 
 
När patienten nedvärderar sig själv hela tiden. 
 
Ett annat kännetecken för skam och som gör att skam ibland kan vara svårt att 
arbeta med är att tendensen i skam är att gömma sig, att dölja. Och att vissa har 
blivit väldigt duktiga på att gömma undan. 
 
Patienter som är tysta och knappt vågar säga något. Tendenser att gömma sig och att gömma 
innehållet i det man berättar. Exempelvis att det kan vara större bortfall i det man berättar 
eller att man gör snabba övergångar.  
 
Att det är skam att ha skam, för då har man visat att man har något att skämmas för. Ingen 
rök utan eld. Det ligger i skammen natur, att gömma den och där ligger den och styr. 
 
 
7.2 Skamlindringens möjligheter för patientens tillfrisknande. 
 
Terapeuterna ansåg att skammen är en viktig känsla att arbeta med i terapin och 
att terapi ofta handlar om skam. För att möjliggöra skamlindring krävs att 
terapeuten arbetar och innehar en rad olika grundläggande kvaliteter, vilka skapar 
öppenhet, förtroende, tillit, trygghet och förmåga till medkännande med sig själv.  
 
Allians 
Att nå bättre allians är ju en viktig sak för tillfrisknandet. Så ser jag ju det dagligen att det har 
effekt. Det väcker ju ångest att sätta sig här, framför en främmande människa. Det är ju lite 
som man tänker, ”the kid in the dungeon.” Jag är med dig, det här är inte lätt men vi gör det 
tillsammans.  
 
Acceptans och självmedkänsla 
 
Att jag har en egen erfarenhet av skam så att jag kan leva mig in i att det inte är lätt, dvs. 
acceptansen och medkänslan. 
 
Jag tänker att det har betydelse också om man förmedlar till patienten att jag sitter också och 
kämpar med en rädsla. Rädslan för att bli utskälld eller avvisad eller vara dålig. 
 
Att jag som terapeut vågar vara lite ledigare, vågar vara närvarande, vågar vara mer spontan, 
vågar vara eller riskera. Att jag som terapeut blir lite tryggare, det som har med grundhållningen 
att göra, så att konsekvenserna för patienterna blir att här kan man säga vad man vill, det har 
inga konsekvenser. Alltså den egna öppenheten 
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Om man kan gå igenom det med respekt och tålamod mer än en gång och låter det återkomma. 
Men hålla kvar i, att respektera eller ha tilltro till sin patients eller konfidents förmåga att själv 
kunna reglera eller ta hand om på ett bättre sätt för individen. 
 
Icke-dömande och förstående sätt 
Har du någon som möter dig på ett icke dömande och förstående sätt så blir man av med ganska 
mycket av det som man har varit rädd för. Det handlar mycket om rädsla för att bli dömd, 
rädsla för att inte få vara med. Om du har en känsla av om du bara blir dömd igen eller 
fördomsfullt behandlad, spär det på skammen. Jag tror att man känner instinktivt att med den 
här terapeuten kan jag prata om det här eller det här. Men med en annan terapeut känner du 
instinktivt kanske att nej, jag kommer inte att ta upp det här. Jag kommer inte att beröra det 
här. Jag tror det funkar så. 
 
Överföring och motöverföring 
Att en patient kan börja uppleva dels att det är inget fel på hennes impulser, att de i sig inte har 
ett negativt värde. Och därmed har ju inte heller hon ett negativt värde. Och då kan hon också 
börja utforska mig, som exempel. Vem är jag och hur är mina känslor i förhållande till henne? 
Och tydliggörandet av mig, av mina affekter och min person och tillit kring detta och vad som 
försiggår här, stärker henne. Och i och med det skapar hon sin egen plats där hon kan börja 
betrakta, alltså Winnicotts potentiella rum. Överföringen är det som ger integreringen. 
 
7.3 När skamlindring inte var möjlig. 
 
Terapeuterna menar att det som är avgörande för när skamlindring inte är möjlig 
är faktorer som är motsatsen till de faktorer som nämndes i föregående kapitel. 
Men det finns också ytterligare faktorer som gör att skamlindring kan bli svårt. 
Det som också nämndes som en specifik faktor för skam är att i skammens natur 
ligger att dölja och gömma undan. Detta kan göra att terapeuter missar att 
patienten egentligen sitter med hög skam. 
 
Komplexiteten 
Att det blir en invalidering när man försöker validera något som det inte finns någon relation 
för. Jag har en patient som har så mycket förakt. Hur mycket föraktet blockerar möjligheten att 
ens unna sig att få reglera och självföraktet då, förakt mot mig och förakt mot alla som försöker 
vara lite mjuka och vänliga. Så det är något som ska ske innan reglerandet av skam ska blir 
möjligt. Och det har också att göra med vad patienten ligger i det här spektret. Någon som har 
en karaktärsneuvros har man ju lättare nå än någon som har mer personlighetsmässig 
problematik. Du får inte ens komma in i huset som terapeut. Och börja titta på vad som finns i 
källaren, du får inte ens tillträde där. Så skammen ligger här som en dörrvakt. Och det är bara 
patienten som kan bestämma, alltså om vi kan börjad dra undan slöjan av skam. 
 
Det kanske är så att personen inte vill. Eller det går inte att skapa tillräckligt hopp eller tillit 
för att det ska gå att göra. För det kommer att leda till en katastrof för någon av oss. Man 
kanske inte kommer förbi det. 
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Jag hade inte tillräcklig kunskap om komplexiteten. 
 
Att gå för fort fram 
 
Med ISTDP-termer är det väl mer tanken att om man går för fort fram och inte hjälper 
patienten med skammen och ångesten tillräckligt. 
 
Jag har haft en patient som varit med om övergrepp och som slutade snabbt. Min bedömning är 
att det blev för snabbt eller det blev för mycket. Man behöver kanske några år på sig för att 
bearbeta det där som kom fram. Att det egentligen kanske handlar om att nu kom man för 
nära och man var inte redo för det. 
 
Terapeutens insikt och att skammen försvar är att dölja 
 
Jag har två patienter som har lämnat mig med skammen. För de bröt och de bröt pga. att jag 
inte förstod tillräckligt väl hur omfattande deras upplevelser var. Det var en intervention som 
gick för långt i bägge fallen. Jag skulle varit med på att gömma skammen, mycket mer. Jag 
försökte avslöja den, för att jag trodde att det var lindrande, men det kanske var min egen 
revansch när det gäller mig egen skam, som spelade mig ett spratt och som jag nu får skämmas 
för. 
 
Jag har säkert suttit här flera gånger och lindrat skam utifrån egen skam. Och hur mycket jag 
vet hur svårt det är att uppleva skam. Den egna skammen kan ju göra att man blir väldigt 
skyddande. Men ibland måste man hjälpa aktivt, så att du inte blir en våt fläck igen, på ett 
öppet och uttalat sätt. Man kan inte räkna med att den personen klarar av det utan det måste 
en föräldrarterapeut hjälpa till med. Den godkännande och förstående föräldern. 
 
Men de största svårigheterna är nog terapeutens egna problem. Om terapeuten är medveten eller 
omedveten om detta. För där blir stopp, när terapeuten inte kommer längre då kommer inte 
processen och patienten vidare. 
 
7.4 Den egna skammen 
 
Terapeuterna anser att det är viktigt att ha arbetat med sin egen skam, för att 
kunna förstå patienten på ett empatiskt sätt och att våga stanna kvar i affekten.  
Detta innebär att terapeuten kan förstå svårigheten, lidandet och att på djupet 
kunna sätta sig in i patienten. 
 
Jag har haft ganska mycket av det i mina dagar. Social fobisk i tonåren och i unga vuxna år. 
Jag kan känna en stark medkänsla med mig själv, just nu. Över hur mycket tid det tog och 
sorg, faktiskt. Jag gick länge i terapi och fick inte den hjälp jag behövde då. Jag kände bara 
ångest. Ja, det har varit viktigt att jobba med min egen skam för att också kunna stanna kvar 
med patienternas skam. Att se att den alltid försöker ha något som den vill täcka över och att vi 
mår bättre av att nå dit. Om det är kärlek, ilska eller skuld eller vad det är. Och det är slöjan 
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av skam som är själva hindret och att ha den erfarenheten med sig själv och att det blir enklare i 
livet om man når bakom där. 
 
Jag har jobbat ganska mycket med mig själv och det har varit en viktig grund för mig. Det är en 
viktig ingrediens att ändå ha jobbat ganska mycket med sådant som är svårt och som behöver 
komma fram i ljuset. Också att man förstår klienten på ett annat sätt, hur svårt det kan vara. 
Också för att man ska kunna avidentifiera sig när man sitter med en annan människa. Och 
inte ha för mycket egna agendor. 
 
Nu när jag är lite äldre är skammen inte alls lika svår att uppleva och känna på och jag kan 
se det kreativa med det och jag kan se försonande på min egen skam. Jag tror det kan vara en 
hämmande mekanism, men det är ju också en chans till empati. Men det har varit viktigt i 
allra högsta grad att ha jobbat med min egen skam. Jag tycker också det är viktigt att se hur 
skammen som försvarsmekanism slår i terapeutsamhället och i terapeuter emellan som grupp och 
hur vi förhåller oss till våra egna misstag. 
 
Det har varig viktigt för mig för att jag ska kunna orientera mig i förhållande till den andre. 
Alltså jag har i två omgångar gått i längre terapier. Utan det har jag nog inte kunnat arbeta på 
det sätt som jag kan nu. Nej, jag hade nog blivit för upptagen eller hållit ifrån mig. Kan inte 
terapeuten vara med så kommer man inte vidare. Men då är det terapeutiska arbetet att 
tydliggöra detta för dig själv. Och skapa integration i dig själv sedan kan processen gå vidare. 
Det är ju en stor fördel i detta jobb att man integreras allt mer själv i det här yrket. Man blir ju 
på så sätt allt mer hel. 
 
Och att det krävs empati, medkänsla och acceptans. Det känns som man gör något väldigt 
intuitivt som inte går att öva sig på. Det är något som måste timas med just den personen. Och 
där använder jag mycket av mig själv, där måste jag vara genuin. Det måste man ju alltid. Men 
just då går det inte att säga något inövat, utan jag vet hur det känns. 
 
 
8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 
 
Det är relevant att använda en kvalitativ metod och hermeneutisk ansats vid 
intervjuer eftersom studien försöker svara på vilken erfarenhet som 
psykoterapeuter har att arbeta med skam. Intervjuerna syftar till att fånga 
psykoterapeuters erfarenheter, som är upplevelse – och tolkningsbart men också 
bredd och djup snarare än likheter. Utifrån detta är meningen att tolka och finna 
en giltig och gemensam förståelse av en texts mening.  
 
En viktig fråga i detta sammanhang är författarens förförståelse av skam och hur 
det kan ha påverkat resultatet. Studiens författare har valt detta ämne utifrån ett 
stort eget intresse samtidigt som författaren har egen erfarenhet från sitt arbete 
som psykoterapeut men även som klient. Författaren har försökt att ställa detta åt 
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sidan för att hålla ett reflekterande och kritiskt granskande förhållningssätt.  Men 
frågan är hur opartiskt en studie kan låtas sig göras? En annan fråga som kan 
lyftas är urvalet. Hade resultatet blivit ett annat om terapeuterna inte hade haft så 
lång erfarenhet eller om terapeuterna kom från helt olika terapiinriktningar?   
 
Frågorna är semi-strukturerade i syfte att skapa öppenhet och att styra så lite som 
möjligt, vilket har varit relevant eftersom studiens syfte är erfarenhet och därmed 
upplevelse av att arbeta med skam. Följdfrågor har ställts för att fördjupa och att 
fånga detaljer.  
 
För att bedöma tillförlitligheten i studien, validitet och reliabilitet, har en så noga 
beskrivning gjorts för att läsaren ska kunna bedöma validiteten. Syftet med detta 
är att skapa transparens och för att diskutera de eventuella fel som kan uppstå i 
undersökningen.  
 
8.2 Resultatdiskussion 
 
Huvudresultatet i denna studie är att de patienter som kommer i terapi, kommer 
inte på grund av för lite skam utan när skammen är allt för hämmande. När 
skammen inte är en grundaffekt, påminner den mer om upplevelsen av ångest 
eller rädsla och upplevelsen av skam är något som påverkar hela personligheten 
och som gör att individen inte tillåter sig att känna ilska, sorg, glädje och kärlek, 
etc. När vi arbetar med skam behöver vi därför vara lika observant som vi är med 
patienter med för hög ångest. Eftersom vi inte hjälper någon utan att ha reglerat 
skammen till en tolererad nivå. 
 
På det djupaste planet är skammens motpol att vara värd att älskas och det är dit 
vi behöver nå för att verkligen lindra skammen. För det krävs kvaliteter som 
självmedkänsla, acceptans, icke-dömande, förmåga att skapa allians och att vi 
behöver prata om skam. När det inte har varit möjligt att lindra skammen har det, 
förutom motsatsen till föregående kvaliteter, berott på att terapeuterna inte hade 
tillräcklig kunskap om komplexiteten men också att de helt enkelt inte förstod att 
patienten satt med alldeles för hög skam. Ytterligare en faktor är terapeutens egen 
skam och att man själv har jobbat med denna för att kunna känna empati och 
medkänsla med patienten och att våga stanna kvar i affekten. 
 
8.2.1  Teori och praktik 
 
Terapeuterna menar att känslan skam, teoretiskt sett, kan vara en grundaffekt men 
också en ångestkänsla eller hämmande affekt eller försvar. Med utgångspunkt i 
Malans konflikttriangel (Malan, 1979) kan skam således befinna sig i alla tre 
hörnen. Men så som upplevelsen av skam definieras i denna studie påminner den 
mer om ångest, dvs. den är något mer än bara ett försvar. Den har något som har 
med patientens uppfattning om sig själv att göra, hur det känns i kroppen och 
som påverkar hela personen.  
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Terapeuterna framförde att skammen som grundaffekt har en positiv inverkan på 
oss. Den har en funktion att hålla ihop gruppen, så att vi inte överträder gruppens 
gränser och normer för att skapa ett mer friktionsfritt samspel i gruppen. 
Skamlösheten, som ofta förknippas med narcissism, självupptagenhet eller 
okänslighet för andras gränser och behov, gör att detta väcker ilska och starka 
känslor hos andra. Vilket i sin tur gör att det skapas friktioner i gruppen. Utan 
skammen skulle det således vara svårt att ha positiva sociala relationer. Skammen 
har med grundläggande gränser i förhållande till andra att göra och att hålla sig till 
gruppens normer, enligt denna studie. 
 
Detta ligger väl i linje med gängse litteratur, (Tomkins, 2008, Bergsten, 2015, 
Beck-Friis, 2009, m.fl.).  Tomkins (2008) menar att skam är en medfödd känsla 
och som syns i våra ansikten och som uppstår i relation till andra. Bergsten (2015) 
framhåller att skam är en medfödd affekt och har en central roll i att den reglerar 
vår roll och position i gruppen. Skam aktiveras när vårt beteende möts av en 
oväntad respons eller konsekvens, när vi behöver backa för att vi har gjort något 
fel. Beck-Friis (2009) skriver bland annat att vi behöver skammen för att inte 
tränga oss in i en annans människas mest privata. Den har alltså med respekt och 
självrespekt att göra. Han skriver att den grundläggande skamförmågan kan 
beskrivas som en av livets existentiella förutsättningar, eftersom vi behöver 
skammen för att bevara kontakten med varandra och för att knyta an och komma 
andra människor nära.  
 
Resultatet visar emellertid att psykoterapeuterna inte har någon erfarenhet att 
arbeta med patienter med för lite skam utan det är när skammen blir allt för 
hämmande eller för stor som patienter söker till terapi. Det vill säga när skam 
istället blir en hämmande affekt, ångest eller försvar för att hålla raseri, djup ledsamhet, 
men också glädje, intresse och kärlek borta. 
 
Enligt denna studie uppstår den skam som blir allt för stor och hämmande när vi 
inte blir bemötta i våra grundläggande känslomässiga behov, utan att vi möts med 
t.ex. tom eller bortvänd blick, avvisande, kritik, gränsöverträdande. Den värsta 
skammen är, skammen att inte vara älskad, att inte vara välkommen och mottagen 
som person.  
 
Detta ligger i linje med vad Kjellqvist (2006) skriver om den vita skammen som 
förhindrar oss från att flyga i betydelsen att älska och skapa och som kan bli 
utplånande och att vår identitet såras på djupet. 
 
Skammen beskrivs enligt terapeuterna som dörrvakten, som vaktar att vi inte får 
lov att komma in i den andres hus. Den håller andra på avstånd, utestänger och 
gör att vi inte får lov att lära känna personen på riktigt. Detta leder till stor 
ensamhet. Skammen lägger sig över och trycker ihop personen. Och den håller 
andra känslor borta som personen behöver för att kunna integreras. Detta gör att 
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personen inte kan ta plats med sig själv. Andra beskrivningar är att skammen är en 
känsla som finns i hela kroppen och som är väldigt obehaglig, som vi kan göra 
mycket för att undvika. Skammen är rädslan för utanförskapet och ensamheten. 
Detta tillsammans tyder på att upplevelsen av skam innehåller mycket smärta och 
lidande för individen.  
 
Upplevelsen av skam gör alltså något med oss som person på djupet. Den 
påverkar hur vi uppfattar oss själva och ligger nära ”jag är” istället för ”jag gör” 
eller ”jag har” och att den är väldigt obehaglig. Den ligger nära upplevelsen av 
andra känslor som rädsla och ångest.  
 
Att skam ligger nära upplevelser av ångest är vad exempelvis Gilbert (1998) 
kommer fram till när han diskuterar vad skam är. Han menar bl.a. att det är svårt 
att tänka en skamreaktion utan ångest. Även Neff (2015) menar att skam påverkar 
samma kamp- och flyktsystem i hjärnan som ångest och rädsla. Skam kan 
lokaliseras till delar av hypotalamus och att dessa aktiveringar orsakar förändringar 
i sinnesstämning och i endokrina funktioner som involverar den ofrivilliga 
muskulaturen (Schore, 1998). Alltså på samma sätt som ångest uttrycks enligt 
ISTDP (Frederickson, 2013) 
 
De kännetecken för skam som psykoterapeuterna har erfarenhet av är: när 
patienten vänder bort ansiktet, nedslagen blick eller blicken vänds bort och när 
hållningen är lite ihopsjunken eller spänd, att huvudet faller framåt. Andra tecken 
är när patienten undviker att prata om vissa områden eller patienter som är tysta 
och knappt vågar säga något. Tendenser finns att gömma sig och att gömma 
innehållet i det man berättar. Ett annat kännetecken är rodnaden i ansiktet, att 
patienten håller avstånd till terapeuten, som ett försvar mot närhet eller att 
patienten är rädd för att säga fel. 
 
Detta ligger väl i linje med vad Dearing & Tangney (2011) skriver om 
kännetecken för skam. De menar att terapeuten behöver vara uppmärksam på 
icke verbala kännetecken som kroppshållningen eller hur patienten uttrycker sig 
exempelvis att patienten kallar sig för ”en loser” löjlig, misslyckad, dum eller 
ovärdig. Andra kännetecken enligt dem är när patienten blir totalt blockerad, blir 
förvirrad eller inte har någon möjlighet att lösa problem. 
 
En slutsats i denna studie är, med utgångspunkt i affekttriangeln, att eftersom 
skam hos de patienter som kommer i terapi ligger närmare upplevelsen av ångest 
kan vi inte se skammen endast som ett försvar. Beroende på vem som sitter 
framför oss behöver vi istället vara uppmärksamma på att vi bör behandla 
skammen på samma sätt som ångesten. Det vill säga att vi inte hjälper någon med 
hög skam om vi inte först reglerar skammen till en hanterlig nivå. Risken är annars 
att vi tappar patienter. Det obehag, lidande och ångest som skammen för med sig 
gör att patienten annars undviker, drar sig undan och kan utebli. 
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8 .2.2  För att  skamlindring ska bli  möjligt   
 
Resultatet visar att trots att psykoterapeuterna till viss del arbetar olika, anser de 
att skam som hämmande affekt är en viktig känsla att arbeta med i terapin för att 
patienter ska kunna tillfriskna. Det framkom också att arbeta med skam, det är det 
som är terapi. 
 
Enligt denna studie är de viktigaste faktorerna för att patienten ska kunna lindra 
sin skam att terapeuten har möjlighet att skapa empati, allians och självmedkänsla. 
Andra faktorer eller kvaliteter som ligger i linje med dessa är att skapa tillräcklig 
trygghet i terapirummet och att arbeta på ett icke-dömande och förstående sätt. 
 
Att arbeta på ett icke-dömande och förstående sätt innebär enligt denna studie att 
göra det terapeutiska rummet lite större. Att i det terapeutiska rummet går det att 
prata om saker utan att bli dömd eller att det blir några konsekvenser för 
patienten.  
 
Syftet med att terapeuten innehar dessa förhållningssätt är att patienten så 
småningom ska kunna se på sig själv med empatiska, medkännande, icke-
dömande och förstående ögon och på det allra djupaste planet att patienten kan 
känna att han/hon är värd att älskas. Att vara värd att älskas oavsett om man 
brister, säger fel eller inte vet, är det viktigaste resultatet av arbetet i terapin. 
 
I ett enkelt tankeexperiment, om man tänker hur en människa är som inte har för 
hög skam, kan man tänka sig att personen i fråga just innehar ovanstående 
förhållningssätt mot sig själv: empati, självmedkänsla, acceptans, icke-dömande 
och förståelse och att han/hon på ett djupare plan förstår att hon är värd att 
älskas. 
 
Detta är också vad Gilbert (2006) kommer fram till i sin pilotstudie att människor 
med hög skam och självkritik kan minska detta genom att öva på självmedkänsla, 
icke-dömande och att skapa tillförsikt gentemot sig själv. Även Lucre & Corten 
(2013) kommer fram till samma slutsatser där de visat att just dessa kvaliteter 
minskar skam och självkritik hon patienter med personlighetsstörningar. 
 
Detta ligger väl i linje med vad exempelvis Brown (2006) kommer fram till i sin 
grounded theory studie. Hon menar att det som gör att en människa kan 
upparbeta skamtålighet, (shame resilience) är att man innehar egenskaper som att 
erkänna sin egen sårbarhet, kritisk medvetenhet, empatiska relationer och att man 
vågar prata om skam, ”speaking shame”.  
 
Även Van Vliet (2008) kommer fram till att för att förändra sin egen 
självuppfattning krävs acceptans, men också olika förmågor som skapa relation till 
andra och förmågan att kunna fokusera och tänka kritisk om sin egen skam. 
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Nathanson (1992) kommer fram till slutsatser som ligger i linje med detta. Han 
menar att skam skapar en känsla av ett bristfälligt själv. Denna brist skapar en 
känsla i oss som gör att vi tror att andra ser oss som bristfälliga oavsett hur andra 
verkligen uppfattar oss. På djupet är att vi bär på uppfattningen att vi inte är värda 
att älskas. 
 
Beck-Friis (2009) menar att vid en psykoterapeutisk kontakt är det främst två 
faktorer som är betydelsefulla för att reglera skammen. Den första faktorn har 
med upplevelsen av värdighet att göra. Han ser detta som en grundläggande 
förutsättning att uppleva sig som värdig och att ha rätten att få finnas till för att en 
förändring ska kunna vara möjlig. Den andra faktorn har med självreflektion att 
göra, att få reflektera över sig själv och sina relationer till omvärlden, tillsammans 
med någon annan. 
 
8.2.3  När skamlindring inte var möjlig.  
 
En enkel slutsats kan vara att skamlindring inte är möjlig när det inte finns 
tillräckligt med empati, självmedkänsla, acceptans, icke-dömande mm, det vill säga 
motsatsen till de faktorer som diskuterades i föregående avsnitt. Resultatet visar 
också att det avgörande för när skamlindring inte är möjlig hade göra med 
faktorer som att det inte finns tillräckligt med allians och relation. Andra faktorer 
som framkommer är när problematiken är allt för komplex, komplexa trauman 
eller att man som terapeut går allt för fort fram. En annan faktor som nämns är 
att försvaren är allt för starka. Ytterligare andra faktorer är patientens egen vilja 
och vilken förmåga patienten har att skapa tillit och hopp. 
 
Resultatet visar att just för att skammen har en gömmande ingrediens och att det 
ofta är skam att ha skam, gör att flera patienter har blivit väldigt duktiga på att 
gömma undan, undvika och utåt sett hålla en neutral fasad. De gånger som det har 
”gått snett” med patienter beror just på att terapeuten inte förstod att skammen 
var så stor och att ångesten var så hög. I dessa fall gick psykoterapeuterna för fort 
fram och på så sätt inte tog tillräckligt med hänsyn till den faktiska upplevelsen av 
för stor skam hos patienten. Detta i sin tur resulterade i att patienten slutade, drog 
sig undan, eller på nytt kände sig sviken och övergiven och att patienten inte 
kände sig förstådd.  Vi behöver således reglera skammen till tolererad nivå. 
 
Bergsten (2015) skriver på liknande sätt att vi behöver reglera de hämmande 
affekterna om de blir för höga. Annars leder det bara till ökade försvar och 
avbrott i processen och alliansen. De menar också att ett problem som terapeuter 
kan uppleva är att när de inte kommer förbi den hämmande affekten, exempelvis 
skammen, beror det på att skammen inte blivit tillräckligt upplevd och uttryckt. 
Patienten lever då fortfarande i föreställningen att skammen är outhärdligt att 
uppleva och omöjligt att dela.  
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Dearing & Tangney (2011) menar att skam är så smärtsamt så många terapeuter 
undviker att prata om det och att i skammens natur ligger att dölja vilket gör att 
det kan vara lätt att missa att patienter sitter med hög skam. 
 
Hahn (2004) menar att vi behöver vara uppmärksam på skammens roll i negativa 
terapeutiska reaktioner, dvs. när symtomen förvärras eller framstegen upphör. 
Och att vi vid sådana tillfällen behöver fokusera på skamreaktioner som bl.a. har 
med tidigare relationer att göra. 
 
Ytterligare en faktor som nämndes i denna studie är terapeutens egen kunskap 
och problem. Eftersom man inte kan komma längre än vad terapeuten själv har 
kommit. 
 
8.2.4  Terapeutens egen skam 
 
Resultatet visar att terapeuterna anser att det är viktigt att terapeuten själv har 
arbetat med sin egen skam för att kunna arbeta med skam i terapirummet. 
Psykoterapeuterna menade att för att man verkligen ska kunna sätta sig in i en 
annan människa behöver man själv ha empati, självmedkänsla och förståelse med 
sin egen skam. Utan att gå omvägen via sig själv menade terapeuterna att de inte 
hade kunnat, på djupet, förstå hur svårt det kan vara att sitta med hög skam. 
Ytterligare en faktor som framfördes är att för att vi ska kunna orientera oss i en 
annan människa behöver vi själva ha kontakt med exempelvis skammen i oss. Vi 
kan inte förstå något hos någon annan som vi inte har förstått i oss själva. 
 
En terapeut uttryckte att terapeutyrket är något väldigt intuitivt som inte går att 
öva sig på. Det är något som måste timas med just den personen. Och i detta 
behöver terapeuten använda mycket av sig själv och inte säga något inövat utan att 
på djupet veta hur det känns. Äkta empati är att kunna sätta sig in i en annan 
människa, att förstå och att vi delar det att vara mänsklig. I detta sammanhang 
underströks vikten att ge mer utrymme för att lära sig mer om skam i de 
legitimationsgrundande utbildningarna till psykoterapeut. 
 
Hahn (2001) skriver att det är viktigt att vara uppmärksam på den egna skammen 
och vad skammen gör med oss. Han exemplifierar detta utifrån skam i 
psykoterapeutisk handledning. Och att vi måste vara uppmärksamma på skam för 
att inte hindra den terapeutiska processen. 
 
Beck-Friis (2009) menar för att möta skammen fodras mod och att det gäller för 
bägge parter i terapin. Han menar också att psykoterapeuter måste våga möta den 
egna skammen och att skilja den egna skammen från patientens och att inneha 
skamfrihet. Han säger vidare att en viktig del i bemötandet är att inte blunda för 
skammen utan att vara medveten om den våga ta emot och våga bearbeta den 
vrede och ilska som patienten bär på. 
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8.3 Förslag till fortsatt forskning 
 
Det finns en stor brist i vetenskapliga forskningsstudier kring hur psykoterapeuter 
arbetar med skam. Detta är ett område som behöver forskas mer kring eftersom 
det verkar vara många patienter som kommer i terapi p.g.a. skam. 
 
Ett annat forskningsområde är att utöka kunskaperna kring skam och psykiska 
diagnoser som exempelvis depression, PTSD, utmattningssyndrom, 
suicidhandlingar. Detta är diagnoser som kostar samhället mycket pengar och som 
skapar ett stort lidande för individen. En samhällsekonomisk 
konsekvensbedömning skulle behöva göras för att uppskatta skammens kostnader 
för samhället i stort. 
 
Det är viktigt att skammen får mer utrymme i utbildningar inom det psykologiska 
området. I denna studie har bl.a. visats att skam skapar ett stort lidande och vi 
behöver ta skammen och dess konsekvenser på allvar så att vi kan skapa 
utbildningar som ökar kunskapen om hur vi arbetar med skam.  
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Bilaga 1  
Intervjuförfrågan 
 
 
 
Jag heter Elisabeth Wickström och ska göra en avslutande examensuppsats på den 
legitimationsgrundande psykoterapiutbildningen vid S:t Lukas i Göteborg. 
 
Syftet med uppsatsen är att genom kvalitativa intervjuer belysa psykoterapeuters 
erfarenheter av att arbeta med skam i det psykoterapeutiska arbetet. Min förfrågan 
är om Du vill delta i detta. Intervjun beräknas ta ca 45-60 min.  
 
Intervjuerna kommer att spelas in via bärbar teknik, transkriberas och analyseras. 
Allt material kommer att vara sekretesskyddat och avidentifierat. Du kan när som 
helst under processen avbryta din medverkan. Jag bifogar också frågeställningarna 
så att du i lugn och ro kan se vad för typ av frågor det är. Resultatet sammanställs 
och redovisas inom ramen för psykoterapiprogrammet vid St. Lukas. 
 
Hoppas att du har möjlighet att delta i dessa intervjuer. 
 
Om du har eventuella frågor är du välkommen att höra av dig till mig. 
 
 
Tacksam för snart svar! 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
 
Elisabeth Wickström 
E: elisabeth.wickstrom@gmail.com 
T: 0708-96 96 48 
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Bilaga 2 
 

1) Vad är psykoterapeuters syn på skammens roll i den terapeutiska 
processen? 
a) Hur tänker du kring skam? 
b) Hur ser du på hur skam uppkommer? 
c) Ser du skammen primärt som en grundaffekt eller ett försvar, eller 

både och? 
d) Kan du ge exempel på där du ser skammen som en grundaffekt kontra 

ett försvar, enligt ditt sätt att se? 
e) Finns det något särskilt som gör att du lägger märke till att patienten 

har hög skam? 
f) Kan du ge exempel på sådana kännetecken för hög skam? 

 
2) Vilka är psykoterapeuters erfarenhet där skamlindring varit viktig för 

patientens tillfrisknande? 
a) Kan du ge några/något exempel på där skamlindring spelat en stor roll 

för patientens tillfrisknande? 
b) Vad var det i skamlindringen som gjorde att patienten kunde 

tillfriskna? 
c) Fanns det något som gjorde att skamlindring var möjlig? 
d) Kom förändringen plötsligt, skedde det successivt eller kom den efter 

avslutad terapi? 
e) Vilka är de viktigaste faktorerna för skamlindring, enligt ditt sätt att se? 

 
3) Psykoterapeuters erfarenhet av skamlindring som hinder för patientens 

tillfrisknande? 
 

a) Kan du ge några/något exempel på där skamlindring istället har 
hindrat patientens tillfrisknande? 

b) Vad var det i skamlindringen som gjorde att patienten inte kunde 
tillfriskna? 

c) Fanns det något som gjorde att skamlindring inte var möjlig? 
d) Vilka var de viktigaste faktorerna som hindrade patienten att 

tillfriskna, trots skamlindring? 
 

4) Vilka svårigheter finns för att arbeta med skam i terapirummet? 
 
a) Hur ser du på din egen skam? 
b) Har det varit viktigt för dig att arbeta med din egen skam, med tanke 

på ditt psykoterapeutiska arbete? 
c) Om ja – varför då? Om nej – varför då? 
d) Vilka är de största svårigheterna att arbeta med skam enligt ditt sätt att 

se? 
e) Anser du att du fått tillräcklig utbildning om skam i din 

psykoterapeutiska utbildning? 
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