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Förord 
 
 
Den här dikten har under en längre tid suttit på min anslagstavla på arbetet. Kanske 
fanns dess ord med i mitt inre på ett mer undermedvetet plan när väven till den här 
uppsatsen började varpas. När så uppsatsen började ta form och bilda ett tydligare 
mönster gjorde dikten sig påmind och jag såg att den på många sätt berörde mitt 
uppsatsarbete. Jag vill därför inleda min uppsats genom att dela med mig av 
Tranströmers ord. Den tillägnas oss alla som privat och professionellt strävar på i 
våra liv som människor.   
 
 
 
 
 
ROMANSKA BÅGAR 
 
 
Inne i den väldiga romanska kyrkan trängdes turisterna i halvmörkret. 
Valv gapande bakom valv och ingen överblick.  
Några ljuslågor fladdrade. 
En ängel utan ansikte omfamnade mig  
och viskade genom hela kroppen: 
“Skäms inte för att du är människa, var stolt! 
 Inne i dig öppnar sig valv bakom valv oändligt.  
Du blir aldrig färdig, och det är som det skall.”  
Jag var blind av tårar 
och föstes ut på den solsjudande piazzan  
tillsammans med Mr och Mrs Jones, Herr Tanaka och Signora Sabatini 
och inne i dem alla öppnade sig valv bakom valv oändligt. 
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Abstract 
 
Denna studie har ägnats åt att studera och fördjupa kunskapen kring skamaffekten i relation 
till negativa kroppsupplevelser. Det har skett genom en litteraturstudie vars utgångspunkt har 
varit tre frågeställningar. Den första frågeställningen har berört hur skamaffekten kan 
beskrivas. Som svar på denna frågeställning visar studien att skammen har många markörer, 
att skammen har sina tydliga kroppsliga uttryck, att skamupplevelsen är en mycket obehaglig 
upplevelse och att människor på en mängd sätt försöker skydda sig från skamupplevelsen. Till 
följd av alla skyddsmekanismer kan skamaffekten uppträda i en högst förklädd form och vara 
svår att identifiera som just skam. Studien visar även att skam som en social emotion påverkar 
den relationella förmågan på ett högst negativt sätt. Skam bidrar till att individen isolerar sig 
och till uppkomst av olika former av patologiska tillstånd. Samtidigt belyses att skam på 
många sätt fyller viktiga funktioner för individen och för individen i samhället. Frågeställning 
nummer två har gällt vilka källor skam har. Studien visar flera olika skamkällor och olika 
tankar kring hur skam uppstår. Intrapsykiska källor har belysts liksom relationella och även 
källor till skam sprungna ur den sociala kontexten. Genus och traumaperspektiv har lyfts fram 
och även perspektiv rörande personlighetsstruktur. Den tredje frågeställningen har handlat om 
skammens koppling till människans kroppslighet. Här visar studien att utvecklingsperspektiv 
kan visa på kopplingar mellan skam och kroppslighet. Det faktum att skammen tenderar att 
verka i det fördolda knyter affekten till icke- verbaliserat upplevande.  Sexualiteten och 
människans behov av beröring är kroppsnära och även skamnära områden visar studien. 
Normer i det postmodernistiska samhället, genus och samhälleliga hierarkier, med kopplingar 
till kroppen och skamaffekten, är ytterligare perspektiv som belyses. Diskussionen 
understryker det kliniska värdet av att ha fördjupade kunskaper om skamaffekten liksom 
värdet av att i det kliniska arbetet med negativa kroppsupplevelser göra det utifrån kunskaper 
om skammens olika markörer och källor. Behov av ytterligare studier inom området påtalas. 
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Bakgrund 
 
Kvinnan berättar: ”när jag är på universitetet känner jag det som att alla tittar på mig, granskar 

min kropp. Jag känner mig spänd, stel och obekväm. Min kropp känns så ful, fet, helt fel och 

väldigt äcklig. Jag skulle helst av allt vilja sticka iväg. Jag tycker verkligen inte om min 

kropp.” Många kvinnor, de flesta unga, som jag möter i mitt arbete, på en enhet som 

behandlar personer med ätstörningar, beskriver liknande upplevelser. De upplever ett 

missnöje med den egna kroppen som inte kan förklaras utifrån hur deras kroppar ser ut eller 

fungerar. Omgivningens bemötande med god bekräftelse och komplimanger rörande kroppen 

kan i bästa fall lindra olusten en kort stund, men förefaller i grunden verkningslösa. 

Kvinnorna är låsta i sina egna negativa upplevelser av och inställningar till sina kroppar. 

Kroppen är obekväm, olusten härskar.  

 
Terapeuten säger: ”det är inget fel på din kropp. Vi behöver förstå det som du upplever på 

något annat sätt. Kan vi prova att översätta det som liksom sätter sig i din kropp.” Så kan ett 

utforskande arbete starta där upplevelser kommer i fokus och urskiljs. Situationer granskas 

och relationer kommer i ljuset. Kvinnans reaktioner och känslor i olika sammanhang börjar 

framträda. Det olustiga i kroppen börjar heta; jag känner mig så ensam, jag tror att andra 

tycker illa om mig, jag tycker att ingen lyssnar på mig, jag känner mig bortglömd, andra är 

mer omtyckta än jag, jag är inte tillräckligt omtänksam, jag känner mig arg… Att tänka kring 

sig själv i sammanhang och i relation till andra människor ser ut att vara en nyckel till det 

stängda rummet där olusten råder och kroppen är ett gissel. 

 
I mitt arbete som sjukgymnast och psykoterapeut har jag ett behov av att försöka förstå det 

som händer i behandling av dessa negativa kroppsupplevelser och kanske utveckla mer 

precisa interventioner. Inför arbetet med den här uppsatsen började jag att söka kunskap 

genom att brett intressera mig för affekter och kroppsupplevelse. I de artiklar där jag sökte 

fann jag inte beskrivet så mycket kring kroppsupplevelser och affekter ur detta perspektiv. 

Mina ögon föll på skamaffekten och jag tyckte mig skönja beröringspunkter med det jag ville 

belysa. Skamupplevelsen är komplex. Den är obehaglig, kan vara diffus och visar sig på 

många sätt. Alla har sina personliga källor vid vilka den egna skammen väcks. Skammen är 

en social och en relationell känsla. Den rör känslan av mig själv och bilden av mig själv. Jag 

valde så att studera skamupplevelsen för att undersöka beröringspunkter mellan 
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skamupplevelsen och de svårförklarliga och plågsamma kroppsupplevelser som många 

kvinnor i min kliniska vardag lider av. 

Inledning 
 
Min förförståelse grundar sig på synen att människan utgörs av kroppsliga och psykologiska 

sidor som är i ständig samverkan och på att människan är del av och påverkas av sina 

relationella sammanhang liksom av sin sociala kontext. Här nedan kommer jag att belysa 

några viktiga utgångspunkter.   

Hela människan 
Erik H. Erikson (1985) talar om att människans existens i varje ögonblick är beroende av tre 

organisationsprocesser. Dessa är de biologiska processerna, som innefattar kroppen, de 

psykologiska processerna, som innefattar psyket med dess upplevelser och erfarenheter och 

gemenskapsprocesserna, som innefattar den kulturella organisationen av individers 

ömsesidiga beroende av varandra. Enligt Erikson måste alla dessa system studeras för att 

mänskliga skeenden ska kunna förstås. Han menar att dessa processer sviker och isoleras lätt 

från varandra vilket leder till olika former av symtom, exempelvis somatisk spänning, 

individuell ångest och social panik. När ett av dessa system behandlas inbegrips och påverkas 

även de övriga.  

Affekterna länkar samman människan 
Enligt Tomkins (Havnesköld & Risholm Mothander, 2002) är affekter både psykologiska och 

biologiska fenomen. Affekterna är processer som binder samman medvetet och omedvetet, 

psyke och soma, drift och handling. Affekt är den biologiska delen av en känsla. Stimuli, 

utifrån och inifrån en person, triggar specifika, genetiskt determinerande mönster som utlöser 

en specifik affekt (Nathanson, 1992). Affekterna är automatiserade och varje affekt utlöser 

förändringar i ansiktsuttryck, muskulära responser, röstens rytm och tonläge, endokrina 

systemet (hormoner), signalsubstanser i hjärnan, autonoma nervsystemet (andning och puls 

mm). Affektprogrammen har en inbyggd flexibilitet som gör att de kan optimeras i 

förhållande till omgivningen. De är den grundläggande förändrande kraften i människans 

psyke. (Havnesköld & Risholm Mothander, 2002). Känsla innehåller en persons medvetenhet 

om att en affekt har väckts (Nathanson, 1992). Den är den psykologiska delen av 

affektsystemet. Emotion är de personliga minnen, upplevelser och tankar som kopplas till 

affekter. Genom en människas liv väcks affekter ständigt i olika sammanhang och får olika 

betydelse för den enskilde. Emotioner är affekter inplacerade i en persons historia, i ett 
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sammanhang. De kan sägas vara en människas känslo-biografi. Affekterna har olika 

motiverande funktioner genom att innebära en inneboende, evolutionsmässig, 

handlingstendens. Exempelvis motiverar rädsla till flykt i samband med fara. Ilska motiverar 

till aggressiva handlingar som kan minska hinder för att nå viktiga mål. Glädje behövs för att 

skapa nära kärleksfulla band och motiverar till närmande. De positiva affekternas (hit räknas 

välbehag/ glädje och intresse) metabudskap är fortsätt. De negativa affekterna (som utgörs av 

ilska, rädsla, ledsenhet, avsmak, avsky och skam) har ett metabudskap som säger ”ändra 

något”.  Den neutrala affekten förvåning/ häpnad ingår även i Tomkins teori om basaffekter. 

Det är viktigt att kunna uppmärksamma, sortera, urskilja, tolka sina affekter för att kunna 

fånga deras informationsvärde (Havnesköld & Risholm Mothander, 2002). 

Själv-, kroppsupplevelser och affekter 
Den emotionella strukturen kan beskrivas enligt följande. En situation uppstår och tolkas av 

individen. Det tolkade innebär en transformation som medför att individens sätt att vara i 

världen ändras. I denna transformation integreras upplevelsen av självet, av kroppen, av andra 

människor och av tid, rum. Det understryks att den kroppsliga upplevelsen är inkluderad och 

att den kroppsliga aspekten av en individ i relation till omvärlden ingår i transformationen. 

Genom transformationen uppstår en instruktion för hur individen kan handla i framtida 

motsvarande situationer. Dessa instruktioner fungerar så att personliga kärnvärderingar 

skyddas. En adaptiv emotionell struktur kan beskrivas vara när personens perception av 

situationen bär mening och när personens utveckling stimuleras (Lindsay-Hartz, Rivera & 

Mascolo, 1995).  Miller (1985) skriver att ett känslotillstånd kan ses som ett tillstånd i självet 

rörande självet. Hon pekar på betydelsen av att analysera känsloupplevelser därför att i dessa 

finns möjligheten att både identifiera försvarsaspekter och känsloupplevelsens roll som ett 

uttryck för ett tillstånd i självet. 

Negativa kroppsupplevelser  
I den här studien används begreppet negativa kroppsupplevelser som i här summariskt kan 

beskrivas med att vara negativt upptagen av och obekväm med och i sin kropp. Många som 

lider av negativa kroppsupplevelser försöker lindra sitt obehag genom att undvika att vara i 

kontakt med den egna kroppen, de strävar efter att ”stänga av” sitt kroppsupplevande. Det är 

vanligt att personer med ätstörningar lider av detta tillstånd. 
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Syfte 
Denna studie har till syfte att undersöka och fördjupa kunskapen om beröringsfält mellan 

affekten skam och negativa kroppsupplevelser. 

Frågeställningar 
a. Hur kan skamaffekten beskrivas?/ Vilka är skammens markörer? 

b. Hur kan skamaffekten beskrivas uppstå?/ Vilka är skammens källor? 

c. Hur kan skamupplevelsen knytas till människans kroppslighet? 

Metod 
För att besvara frågeställningarna har en litteraturstudie genomförts.  

 
Litteraturstudien bygger dels på litteratur som har sökts i Libris, Album, PubMed, PsycINFO, 

och Googel. Dels bygger studien på ett urval av litteratur som ur ett utvecklingsteoretiskt 

perspektiv(Havnesköld & Risholm- Motander, 2002), ett personlighetsteoretiskt perspektiv 

(Beck- Friis, 2005) och ett sociologiskt perspektiv (Dahlgren & Starrin, 2004) tar upp 

skamaffekten. 

 
Sökningen startade utifrån sökorden; bodyawereness and affect, bodyexperience and affect, 

body and affect, kroppsupplevelse och affekter, kroppsmedvetenhet och affekter, kropp och 

affekter. Denna sökning gav mig få användbara fynd. En uppsats som behandlade 

vulvavestibulit (Linnros & Tööj, 2004) ledde mig dock in på skamaffekten och nya sökord. 

 
Den andra sökningen gjordes utifrån sökorden shame and bodyexperience, shame and 

bodyawereness, shame and body, skam och kroppsupplevelse. Här kom jag i kontakt med två 

artiklar där den ena behandlade skam och skuld ur ett terapeutiskt och teologiskt perspektiv ( 

Gustavsson, 2004). Den andra rörde skamaffekten och dess påverkan på perception av socialt 

sammanhang och självbild (Claesson, 2005). Genom dessa artiklars referenslista fann jag 

litteratur som berörde skamaffekten. Slutligen gjordes en sökning i Libris utifrån sökordet 

skam och vilket ledde till att litteraturen kunde kompletteras med ytterligare böcker i ämnet. 

 
Vid läsning av litteraturen i syfte att samla kunskap som besvarar mina frågeställningar har 

allt material filtrerats, valts och sorterats genom mitt personliga perspektiv. Detta perspektiv 

färgas bland annat av min sjukgymnastiska grundkompetens, av min mångåriga kliniska 

erfarenhet av arbete med kvinnor med ätstörningssymtom, av min psykoterapeutiska skolning, 

av det relationella sammanhang som utgör min vardag samt av att jag är kvinna.  
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Resultat 

Skammens markörer 
Min första frågeställning behandlar det som kännetecknar skamaffekten, så kallade markörer 

för skam. Litteraturen visar att skamaffekten genom sin obehagliga natur kan vara svår att 

identifiera. Den skamfyllda arbetar som regel hårt i sitt eget inre för att försvara sig mot de 

svåra upplevelser som skammen för med sig. Exponering inför andra i skamfyllda tillstånd 

undviks å det yttersta. Skamaffekten och skydd mot denna behöver därför beskrivas utifrån 

olika perspektiv för att identifieras och belysas. 

Skamaffektens fysiologi och kroppsliga uttryck 
Nathanson (1998) tar upp Tomkins beskrivning av skammens biologiska aktionsmönster. 

Skammen medför att ögonen vänds bort, att kinderna rodnar till följd av kärlvidgning, att 

tonusen i nacken och övre delen av kroppen sänks och att ansiktet vänds bort från det som 

tidigare var intressant. Vidare beskrivs att den affektiva kommunikationen avbryts och en 

kognitiv kortslutning uppstår. Eurich- Rascoe och Vande Kemp (1997) skriver att skam 

medför autonoma reaktioner och en ökad medvetenhet om kroppen.  

Skamupplevelsen och självet 
”Skam känns så miserabelt för den avbryter det som känns bäst i världen” skriver Nathanson ( 

1993, s.73, författarens översättning). Hans ord stöds av Tangney, Burggraf och Wagner 

(1995), som skriver att skamupplevelsen är intensiv och obehaglig. De beskriver att skammen 

rör individen som person och påverkar dennes själv i sin helhet. Skamsen granskar personen 

sitt själv med smärtsamt kritisk blick och finner sig vara dålig, inkompetent och bristfällig. 

När skammen uppstår kan en känsla av att vara liten och förminskad uppstå. Som skamfylld 

kan personen finna sig vara värdelös, maktlös och kraftlös. Personen kan vara intensivt 

upptagen av hur det defekta självet kan framstå inför andra. Det kan finnas en känsla av att 

vara exponerad inför en verklig, eller föreställd, ogillande betraktare eller betraktarskara. 

Skammen kan uppstå tillsammans med andra och kan även uppstå i ensamhet. Lindsay-Hartz, 

Rivera och Mascolo (1995) utvecklar beskrivningen av hur självet upplevs vid 

skamsituationer genom att skriva att vi i skamupplevelsen är tämligen på det klara med vår 

identitet som horribla, dåliga, fula och förskräckliga personer. Vi är det vi inte vill vara. Vi 

förkroppsligar våra antiideal genom tanken på att vara exempelvis fet, ful, dålig, elak. Miller 

(1985) tar upp att skammen kan beskrivas innehålla upplevelser av att känna sig underlägsen, 

att vara obekväm i sitt tillstånd, att ha en önskan om att förändras till att bli mer smart, 

starkare, vackrare. Den kan även innehålla upplevelsen av att vara dålig eller att inte vara 
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tillräckligt bra. Skamupplevelsen kan vara rent fysisk. Den verkar innehålla en komponent av 

att uppleva sig stå inför någon, eller en tänkt annan, som föreställs hantera situationen bättre. 

Den egna defekten ses i ljuset av andras överlägsenhet, med andra som vittnen. 

Skydd mot skamupplevelsen 
Skam är som beskrivits ovan en mycket obehaglig upplevelse och därför har vi människor 

många sätt att skydda oss mot skammen. Det blir ännu mer begripligt då vi kan se att ordet 

skam kommer från tyskans Skem vars betydelse är gömma eller skinn. Den har även en 

latinsk rot som betyder skjorta och en midengelsk rot vars betydelse är gömma, täcka över 

(Eurich- Rascoe & Vande Kemp, 1997). 

 
June Price Tangney (1995), amerikansk psykolog och professor i psykologi, belyser hur svårt 

det är att bära den kraftiga olusten i samband med skam. Hon tar upp att då skam rör självet 

mobiliseras försvar för att skydda självet och att det sker med hjälp av strategier för att 

hantera upplevelserna. Genom att dra sig undan från all personlig kontakt kan upplevelsen av 

att exponeras i sitt eländiga tillstånd minskas och olusten kan dämpas. Av detta kommer 

lusten att gömma sig och viljan att sjunka genom golvet. Den nedslagna, bortvända blicken 

och den sociala tillbakadragenheten minskar skamupplevelsen. Tangney fortsätter med att 

referera till psykoterapeuten Helen Block Lewis och den amerikanske sociologen Thomas 

Scheff vilka har uppmärksammat att skam utlöser ilska. Den akuta smärtan vid skam kan 

hanteras genom att en indignerad och förödmjukande ilska kan uppstå som har sin riktning 

mot självet eller mot en verklig, eller föreställd, ogillande andre. När den här formen av ilska 

uppstår finns vanligen en ingen förmåga att handla konstruktivt utifrån vreden. Vid självriktad 

fientlighet kan en viss riktning mot andra även urskiljas som en följd av upplevelsen av att 

källan till ogillandet kommer utifrån. Vid skamupplevelsen såras självet och ofta förloras 

känslan av att vara agent och att ha kontroll. För att återta detta förlorade kan ilskan riktas mot 

självet eller andra som ett sekundärt försvar. Den skamfyllde kan tendera att avlasta sig 

skamupplevelsen genom att skuldbelägga, anklaga och bestraffa andra. Även Eurich- Rascoe 

och Vande Kemp (1997), refererar till Helen Block Lewis som här understryker att skam 

hanteras på karaktäristiska sätt genom förnekandet, tillbakadragandet och undvikandet. 

Skammen hanteras även genom ett tillbakatryckande av idéer eller genom förlust av kognitivt 

innehåll. Ytterligare ett vanligt försvar är reaktionsbindning med personliga försök att 

återupprätta självkärlek genom narcissistisk bekräftelse. Havnesköld och Risholm Mothander 

(2002) lyfter fram att genom den mängd strategier och försvar som vi människor utvecklat för 

att undkomma skammen påverkar skamkänslan våra liv på ett omedvetet plan. 
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Nathanson (1992,1998) har illustrerat olika sätt att skydda sig mot skammens smärtsamma 

upplevelse och det hot mot självet som skamupplevelsen utgör genom det han kallar för 

skammens kompass. När skamaffekten upplevs i sin helhet blir reaktionen att vi vill dra oss 

tillbaka, vända bort blicken och ansiktet från det som intresserade oss. Känslan är att vi vill 

sjunka genom golvet och försvinna, inte ta plats i sammanhanget och att undvika kontakt med 

andra. Tillbakadragandet utgör den ena av skamkompassens fyra poler. För de som till följd 

av skamupplevelsen kommer i kontakt med dominerande övergivenhets- och 

utanförskapskänslor blir sättet att hantera upplevelsen att handla så att anknytningen, till 

vilket pris som helst, garanteras. Anknytningen med den andre tryggas till priset av att det 

egna värdet minskar och att självaktningen sjunker. Detta benämns attack mot självet och är 

en annan av skamkompassens poler. När skamupplevelsen är helt outhärdlig att uppleva och 

härbärgera utvecklas strategier som syftar till att skamupplevelsen undviks totalt. Genom att 

ignorera eller vägra ta till sig upplevelsen som skulle kunna leda till att självbilden blir solkad 

skyddas självet. Undvikandet kan bland annat ske genom ett ständigt sökande efter 

uppmärksamhet och beundran eller genom användandet av droger, överkonsumtion av sex 

eller ständiga inköp som höjer den yttre självbildens status. Undvikandet är ytterligare en pol i 

skamkompassen. Skammen kan väcka minnen av att vara underlägsen och svag i förhållande 

till mäktiga och hotande andra. Denna underlägsenhetskänsla kan avledas genom att 

uppmärksamheten riktas mot någon, eller några, som betraktas vara än mer svaga. Strategin 

att förminska andra människor benämns i denna modell som attack mot andra och utgör 

kompassens fjärde pol. Genom att nedvärdera den andre med fysiska eller verbala attacker 

såsom skvaller och våld, skyddas den egna självbilden. Människor kan använda sig av en eller 

flera av dessa sätt att hantera sina skamupplevelser. Den väckta skamupplevelsen kommer att 

innehålla både det som i stunden väckte den aktuella skammen och även blandas samman 

med dessa skyddsmönster som skapats genom tidigare skamerfarenheter. 

 
Behovet att skydda sig mot skamupplevelser inbegriper inte bara den enskilde individen utan i 

ett mer vidgat perspektiv även samhället. Scheff (Dahlgren & Starrin, 2004) anser att det mest 

betydelsefulla mänskliga motivet är att upprätthålla sociala band och att samhället hålls 

samman av kraften i trygga och säkra sociala band. Denna kraft innefattar en balansering 

mellan närhet och distans. De sociala bandens upplevda hållfasthet avspeglas i affekterna 

skam och stolthet. Dagens samhälleliga förändringspotential hotar de sociala banden 

kraftigare än tidigare samhällen. Mobiliteten både geografiskt och socialt och det fria 
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informationsflödet gör att alla sociala band är i riskzonen. Enligt Scheff (Dahlgren & Starrin, 

2004) är anknytning till andra aldrig helt trygg. Han pekar på följande tänkbara problem i 

dagens samhälle: Om alla människor har behov av trygga sociala band och att känna sig 

tillhörig ett socialt sammanhang och det samtidigt skulle vara så att de flesta inte får dessa 

behov tillfredsställda skulle dagens människor befinna sig i en mycket otrygg situation. Det 

man behöver finns inte där vilket skulle förorsaka stor smärta och en hög grad av skam att 

bära medvetenhet om denna brist. Som ett försvar mot denna smärta skulle samhällets 

medlemmar kollektivt kunna förneka de sociala bandens betydelse. Scheff (Dahlgren & 

Starrin, 2004) menar att det moderna samhället har utvecklat två institutionaliserade försvar 

mot smärtan vid förlusten av säkra sociala band. Dessa försvar yttrar sig i två myter. Dels 

framträder myten om individualismen inkluderat förnekandet och undertryckandet av 

emotionerna skam och stolthet. Den andra myten handlar om att människan är lätt att förstå 

och förnekar komplexiteten i all mänsklig verksamhet. Den tyske sociologen Simmel 

(Dahlgren & Starrin, 2004) visar på att uppträda som del i en grupp och att delta i kollektiva 

handlingar kan skydda individen mot uppkomsten av skamkänslor. En förutsättning för 

uppkomsten av skam är att det finns skillnader mellan den enskilde och andras förväntningar. 

Om den enskilde är uppslukad av gruppen suddas denna skillnad ut. Ännu ett perspektiv som 

den amerikanske sociologen Hochschild (Dahlgren & Starrin, 2004) lyfter fram är att det 

finns stora skillnader i skyddande resurser för att undfly skam hos underordnade och 

överordnade grupper. Han påpekar att de som tillhör överklassen följaktligen har ett större 

skydd än de som tillhör de lägre klasserna och att män är mer skyddade än kvinnor. Det han 

benämner som statusskölden kan bestå av såväl socialt som emotionellt kapital och har stor 

betydelse för samhällets genusordning. 

Skam påverkar den relationella förmågan 
Vi människor är beroende av andra människor och som Scheff (Dahlgren & Starrin, 2004) 

betonar är skapandet och upprätthållandet av våra relationer de viktigaste drivkrafterna för 

människan. Nu följer en närmare presentation av hur affekten skam beskrivs påverka 

förmågan att relatera till andra människor. Först kan man se att skam räknas till de sociala 

känslorna liksom svartsjuka, förlägenhet, skuld, stolthet och avund och att de sociala 

känslorna utgår från individens svar gentemot sin omgivning. Beck- Friis (2005) pekar på att 

vi alltid måste bära skammen ensamma till skillnad från skulden som vi kan dela med andra. 

Beck- Friis uttalande indikerar att den smärta och det obehag som skammen medför tenderar 

att bli individens egen börda. Tangney (1995) skriver att skamupplevelsen kan sägas ställa sig 
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mellan självet och andra och att den därför påverkar relaterandet generellt negativt. Det sker 

dels genom att möjligheten till relationsutvecklande reparationshandlingar går om intet när 

den skamfyllde drar sig tillbaka. Även oförmågan att bära sin delaktighet i konfliktfyllda 

situationer och anklagandet av andra blir till hinder i relationer. Vidare försämrar den 

intensiva självfokuseringen det empatiska tänkandet. Den skambenägne har svårt att sätta sig i 

andras ställe. Barn som utsätts för en stor dos skamsituationer under sin uppväxt hindras att 

utveckla den empatiska förmågan. Skam medför en låg empatisk förmåga och en hög grad av 

självupptagenhet. Tangney (1995) understryker betydelsen av en god moral och god affektiv 

förmåga för att underlätta varma, nära relationer och för att dämpa mellanmänsklig 

aggressivitet. Det inre delandet av en annans emotionella upplevelse kräver interpersonell 

skicklighet som innefattar att i stunden kunna ta en annans just- nu perspektiv. Empati 

förutsätter en förmåga att fritt uppleva en mängd emotioner inom sig själv. Tangney (1995) 

skiljer på själv-orienterad empati och empati som är orienterad mot andra. När empatin har 

sin riktning mot den andre är den andre i fokus och inte den egna empatin. Det kan uttryckas 

som att ”Jag känner en del av din smärta”. Den ”mot- andra- riktade” empatin väcker sympati 

med den andre och en känsla av att verkligen bry sig om den andre. Här av följer viljan att 

vara behjälplig och att underlätta den andres situation vilket sker på den andres villkor. Hos 

den vars empati är själv-orienterad är den hjälpandes behov i fokus. Det kan uttryckas som att 

” Jag känner så mycket smärta. Det gör mig så illa att se dig så här”. Den empatiska kontakten 

blir här överväldigande. Tangney (1995) skriver att hos den skambenägne finns en 

självfokusering som gör att han/ hon är ett steg närmare en personlig olustreaktion än sann 

empati. Det innebär att skambenägenhet medför att den empatiska förmågan vanligen är själv- 

orienterad. Hon lyfter slutligen fram att skulden länkar till personligt ansvar och empatisk 

upptagenhet. Vidare lyfter Tangney (1995) fram att gottgörelse är en nödvändig förmåga i 

vårt dagliga liv med andra. Hon tar upp att skam och skuldbenägenhet ger olika fungerande 

gällande gottgörelsereaktioner. Den skamfyllde reagerar självfokuserat när den på något sätt 

har skadat en annan person och han/ hon  har svårare att uppleva en omsorg som riktas mot 

andra. Skam aktiverar undvikande- och anklaga-andra- betenden vilka båda omöjliggör 

gottgörelse och reparation.  

Skam och syskonaffekten skuld 
I litteraturen tas släktskapet mellan skam och skuld upp. Båda är moraliska emotioner. De 

riktar båda medvetenheten mot självet och kan därför också beskrivas vara självmedvetna 

emotioner. Skam och skuld är båda negativa affekter som uppstår till följd av personliga 
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misstag. De upplevs framförallt i en personlig kontext. Samtidigt som det finns likheter 

betonar man vikten att särskilja dessa båda tillstånd. Därför följer nu en kort beskrivning av 

skuldens markörer.  

 
Tangney (1995) skriver att skulden har fokus i individens handling och berör inte självet i sin 

helhet. Den skuldutlösande handlingen är specifik och den uppfattas vara omoralisk, bristande 

och felaktig. Skulden initierar en adaptiv och konstruktiv orientering i riktning mot andra. 

Skuldkänslan följs av en ångerkänslor och den skuldtyngde känner en press att bekänna, 

ursäkta och gottgöra sin skuld.  När skuldkänsla uppstår är individen redo att handla för att få 

till stånd en reparation och den andre söks för att nås i en konstruktiv diskussion på ett icke- 

fientligt sätt. Skuld motiverar ett konstruktivt engagemang i den befintliga interpersonella 

relationen och den motiverar korrigerings- och reparationssträvanden. Den skuldbenägne har 

lättare att acceptera sin delaktighet och sitt ansvar för den uppkomna situationen. Tangney  

menar att skulden genom tiderna oförtjänt har värderats negativt. Hon tar upp att många 

terapier har ägnats åt att bearbeta skuld, trots att skuld i grunden är en högst eftersträvansvärd 

affekt då den får människor att söka reparation och gottgörelse i relation till andra. 

Skammens funktionella och adaptiva sidor 
Skuld och skam är förvisso obehagliga affekter men, därmed inte dåliga. För att ytterligare 

fördjupa kunskapen om och förståelsen för skamaffekten kommer här att presenteras vilken 

funktion som skammen beskrivs ha. Barrett (1995) understryker att skam och skuld i lagom 

dos är högst funktionella affekter, både för den enskilde individen och för samhället. Skam 

belyser sociala normer och upprätthåller social hierarki. Skam för uppmärksamheten mot 

självet som ett objekt och den ger självmedvetenhetsupplevelser som bidrar till 

själverfarenhet. Därmed ökar den individens kunskap om sig själv. Beck- Friis (2005) 

beskriver att skammen behövs för att vi ska kunna värna om vårt intimaste och för att vi även 

ska värna om andras intimitet. Skammen är vårt känslospröt mot omgivningen. Havnesköld 

och Risholm Mothander (2002) nämner att skammen fungerar riskbegränsande, 

sexualitetskontrollerande, att den reglerar nakenheten, att den blidkar ”fienden” och att den 

avvärjer aggressivitet. Lewis, H.B. (Eurich- Rascoe & Vande Kemp, 1997) beskriver hur 

skam har en speciell närhet till sexuella aktiviteter och till dess hämning. Hon menar att i en 

vidare betydelse associeras skam med reglering av intimitet och intresse.  

 
Skammens har en funktion som kärnan hos medvetandet och den moraliska känslan enligt  

Scheff (Dahlgren & Starrin, 2004). Den signalerar överträdelser såväl verbalt som ickeverbalt. 
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Skammen uppstår när de sociala banden hotas, signalerar osäkra relationer och är därmed en 

relationskänsla. Den reglerar även uttryck och medvetenhet om andra emotioner som ilska, 

rädsla, skuld och kärlek. Hur mycket dessa emotioner kan medvetandegöras och uttryckas 

beror på graden av skam som är kopplad till dem. Scheff (Dahlgren & Starrin, 2004) tar upp 

att man kan skämmas så för sina emotioner att de totalt undertrycks. Som sociala emotioner 

underlättar skam och skuld det sociala samspelet genom att indikera samspelsreglerna. De 

sociala emotionerna kommuniceras genom rösten, hållningen och öppna handlingar. Skam 

och skuld fyller alltså viktiga funktioner; de reglerar beteendet både inom den enskilde 

individen och mellan individer (Barrett, 1995). 

Skam och utveckling av patologier 
I litteraturen framkommer en tydlig koppling mellan skamaffekten och 

personlighetsproblematik, affektiva sjukdomstillstånd och relationella svårigheter. Beck- Friis 

(2005) skriver att skamaffekten är nära depression, narcissism och narcissistisk skörhet. Flera 

andra författare tar upp kopplingen mellan depression och skam samt narcissistiska och 

borderline personlighetsdrag. ( Nathanson, 1998. Tangney& Dearing, 2002. Lewis, 1987). 

Tangney och Dearing (2002) pekar på att man kan tänka att skam länkas till psykopatologi på 

två sätt. Dels genom att själva skamupplevelsen förorsakar symtom alternativt kan skam ses 

uppstå till följd av en grundläggande bristande utveckling i självet. Tangney och Dearing 

(2002) skriver att skamaffekten förmodligen utgör en stor bakgrund vid utvecklandet av olika 

former av patologi. Skuld, utan uppblandning av skam, relateras huvudsakligen inte till 

patologi. När skuldaffekten finns med som bakgrund till psykopatologiutveckling 

förekommer den vanligen sammanblandad med skam. Smärtsamma känslor av skam verkar 

öka självdestruktiva handlingar såsom droganvändande, suicid, ätstörningar etc. Dessa 

handlingar kan ses vara missriktade försök att dämpa eller fly från skamupplevelsen. Scheff 

(Dahlgren & Starrin, 2004) menar att skammen är av central betydelse för utvecklingen av 

psykiska och psykosomatiska symtom. Han förklarar sambandet på följande sätt. 

Undertryckande av andra känslor, exempelvis ilska, rädsla, sorg, på grund av att de uppfattas 

som skamliga utgör en risk för utvecklandet av symtom då de samtidigt förekommer i en 

skamgenomsyrad kontext. Den skamgenomsyrade kontexten har sin grund i omedveten skam 

som en följd av osäkra eller hotade sociala band. Brist på makt och status kombinerat med 

osäkra/ otrygga relationer ökar riskerna för att psykiska och psykosomatiska symtom ska 

utvecklas. 
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Skammens källor   
 
Den andra frågeställningen som jag har fördjupat mig i berör hur skammen uppstår. Det visar 

sig att intresset för och synen på utvecklandet av skamaffekten har förändrats genom tiderna. 

Det råder även delade meningar kring hur skamaffekten utvecklas och vid vilken ålder barnets 

skamförmåga utvecklas. Man kan finna att skammens källor är personliga och att mönster 

rörande skam utvecklas och förändras under våra liv. Lewis, M. (1995) pekar på att skam inte 

uppstår i specifika situationer utan att skam uppstår till följd av en individs tolkning av en 

situation. Skammen kan vara av både offentlig och av privat natur. Misstag kan ske på det 

offentliga planet och på det privata planet och utlösa skam hos individen. Den kan alltså 

uppstå i ensamhet och tillsammans med andra. De personliga källorna till trots framträder 

vissa teman som ofta är inblandade när skamaffekten uppstår och några av dessa kommer att 

presenteras. 

Medfött affektprogram 
Enligt Tomkins föds människan med skamaffekten. Skamreaktioner kan utlösas utan att 

någon självreflektion behöver vara utvecklad (Havnesköld & Risholm Mothander, 2002). 

Från överjaget 
Freud, i den tidigaste psykoanalytiska teoribildningen, skrev inte mycket om skam, men desto 

mer om skuld. Idag förmodas det att en del av Freuds diskussioner kring skuld kan ha handlat 

om skam. Skuld relaterades till medvetna och omedvetna konflikter inom psyket. Dessa 

konflikter rörde jagets undertryckande och förverkligande av det-impulser. Spänning mellan 

ett strängt överjag och jaget kallades för skuld och följdes av ett behov av straff. Skulden 

betonades härmed uppstå till följd av en intrapsykisk konflikt. Under de tidiga levnadsåren 

sågs skulden ha utvecklats som en förmåga inom psyket postoidipalt, vid 5 års ålder. 

Skammen sågs primärt röra kontroll av sexuella impulser, i synnerhet exhibitionism och 

voyeurism. Skamförmågan ansåg utvecklas vid 6-11 års ålder under latens åren (Barrett, 

1995). Beck- Friis (2005) lyfter fram H.B Lewis som skriver att skulden är ett inre straff, 

utdelat av överjaget när vi har gjort något fel. Hon visar på att skammen är en annan form av 

inre straff, utdelat av överjaget som drabbar oss när vi har skapat en självbild som inte 

bekräftas av andras bedömning. Även Tangney, Burggraf och Wagner (1995) refererar till H. 

B. Lewis som tar upp att skillnader i utveckling rörande fältet beroende/ oberoende leder till 

kontrasterande överjagsfungerande. Dessa skillnader leder till olika symtom. En person med 

ett mindre differentierat själv är löper större risk att utveckla patologiska skamkänslor, liksom 
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affektiva sjukdomar i stort. En person med ett mer differentierat själv är mer benägen att 

känna skuldkänslor. Det medför att individer kan sägas utveckla olika skam- eller en 

skuldbenägenhet. Barrett (1995) refererar till Schore som menar att skam och skuld är olika 

överjagsaffekter med olika utvecklingspsykologiska bakgrund. Schore skriver att skam är av 

preverbal natur och uppstår tidigare än skuld eftersom skulden är en affekt som uppstår hos 

det verbala barnet. Schore anger att skammen utvecklas när barnet är 10- 18 mån gammalt 

under separations -/ individuationsfasen som är den tid då världen utforskas. Barnets 

entusiasm under detta utforskande dämpas av skammen och det förhindrar att barnet 

överväldigas. Skam kan uppstå när barnet mellan sina utfärder återvänder till sin vårdgivare 

för att ”tanka anknytning” om vårdgivaren inte tonar in barnets behov. Schore lyfter fram att 

den då uppkomna skammen förolämpar barnets begynnande sunda narcissism och att det 

uppstår en upplevelse av ett narcissistiskt sår vilket blir prototypen för alla senare 

skamupplevelser.  

Genom anknytningsbehovet 
Nathanson (1992) knyter människans relationella behov med skam när han skriver att skam 

spökar i varje dröm om kärlek. Han påpekar att ju mer vi önskar en nära och intim kontakt 

med andra desto mer sårbara är vi för verkliga eller föreställda hinder. Han skriver att älska 

stort medför att riskera stor smärta. Ytterligare aspekter av vår strävan efter relationer och 

dess anknytning till skamaffekten som den beskrivs i litteraturen kommer nu att lyftas fram.  

 

Redan från start är barnet bundet till andra människor och tidig skam uppstår i detta 

interpersonella sammanhang. När ett förväntat svar från en annan uteblir uppstår skam 

eftersom skam minskar upphetsning när den inte passar in i den sociala situationen 

(Nathansson, 1992). Som människor har vi interpersonella behov och vi vill känna oss 

önskade, vara välkomna, vara speciella för andra, uppleva ömsesidighet med andra. När detta 

misslyckas kan upplevelsen av skam uppstå (Kaufman, 1993). Havnesköld och Risholm 

Mothander (2002) skriver att det lilla barnet har en medfödd strävan att söka kontakt med 

andra människor och att skapa kärleksfulla relationer. Förutsättningen för att skamaffekten 

ska utlösas är att det finns en önskan om en positiv relation och att positiva förväntningar 

riktas mot någon annan. När barnet intonas felaktigt av sina anknytningspersoner, blir avvisat, 

negligerat eller möts av emotionell otillgänglighet skapas inre spår som innehåller 

skamerfarenheter. Särskilt skamframkallande är det om barnet, som har reagerat med skam 

och därefter har behov av tröst och hållande, återigen blir avvisat. Beck- Friis (2005) skriver 
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att skam är uppkommen ur utebliven ömsesidighet och att skammen är ett sätt att bevara 

ömsesidigheten. Miller (1985) poängterar att avvisanden och skam är beroende av varandra. 

Hon menar att alla barn känner sig underlägsna sina föräldrar. Föräldrarnas kärlek och 

känslosamhet mot barnet gör att barnet känner sig delaktig i föräldrarnas styrka. Bristen på 

emotionellt bemötande leder till upplevelsen av att vara skarpt differentierad. Ett barn som 

inte möts emotionellt av sina föräldrar kan inte dela sina föräldrars förmågor, utan ser sina 

egna outvecklade förmågor i det kalla ljuset av prematurt oberoende. Miller tar upp att  

föräldrarnas brist på intresse för barnet är den primära och största källan till skam. I barnets 

ögon har föräldrarna sett barnet och inte funnit det värt att älska. Barnet lämnas därmed att 

hantera det narcissistiska såret och den ilska som skapats.  

Självbilden 
Litteraturen pekar på att skamaffekten är nära länkat till självet. Vår ideala självbild beskrivs 

påverka uppkomsten av skam liksom skamaffekten beskrivs påverka självbilden. Skammen 

utlöses av värdelöshetskänslor, av att känna sig oälskad, av att inte leva upp till sina 

förväntningar, vid höga perfektionskrav, vid kritisk självgranskning och vid nedvärdering 

(Tangney, Burggraf & Wagner, 1995). Tangney (1995) nämner att skam kommer ifrån självet 

när något i uppförandet eller sidor av oss själva kontraster mot vår moral och våra ideal. 

Carlander (2006) skriver att skamaffekten är nära vår identitet och vår upplevelse av vilka vi 

är som personer. Våra mål i livet, den karriärväg vi väljer och de människor som vi väljer att 

ha i vår närhet bestäms mycket utifrån hur vi förhåller oss till den egna skamkänslan. En 

skambenägen person kan hålla tillbaka sin förmåga och sin ambition. Lika väl kan skammen 

vara drivkraft bakom ambitioner, strävanden och karriärvägar. Havnesköld och Risholm 

Mothander (2002) antar att då skamaffekten förefaller vara inblandad i det mesta som rör 

avvisanden, kärleksförlust och övergivenhet spelar den en avgörande roll i flertalet viktiga 

sammanhang där självet och självkänslan formas.  

Det relationella sammanhanget 
Vi är alla beroende av och påverkas av det relationella sammanhang som vi hör till och 

följande författare kommer att beskriva hur detta sammanhang kan påverka uppkomsten av 

skam. Den amerikanske sociologen Goffman (Dahlgren & Starrin, 2004) pekar på att i all 

social interaktion finns en föreställning om en förväntad förlägenhet/ skam med. Goffman 

(Dahlgren & Starrin, 2004) tar upp att det är en naturlig del av det ordnade mänskliga 

umgänget. Undvikande av förlägenhetens skam är en central drivkraft i mellanmänskligt 

beteende genom att alla människor är upptagna av sin påverkan på andra och därmed försöker 
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visa sig från sin bästa sida för att undgå skam. Skam uppstår som en följd av verklig, 

förväntad eller inbillad brist på respekt. Goffman (Dahlgren & Starrin, 2004) poängterar att 

alla vi människor bär en extrem känslighet för den grad av respekt som vi åtnjuter och att 

skam därför är den viktigaste emotionen vid social interaktion. En annan aspekt som Scheff 

(Dahlgren & Starrin, 2004) tar upp är att för mycket av det goda, ” för mycket aktning, 

hänsyn och respekt” i förhållande till vad man anser att man själv förtjänar kan utlösa skam. 

Detta ” för mycket” kan ses som signaler på att man uppfattar de sociala relationerna som 

störda och att bristen på samklang kan kännas skamlig. 

Skammen rör sig i en interpersonell sfär dels på grund av att moral och ideal utvecklas tidigt 

under vår utveckling i en interpersonell kontext, dels genom att skamupplevelsen framförallt 

uppstår i en relationell kontext och dels för att skambenägenhet påverkar våra relationella 

mönster på ett mycket negativt sätt (Tangney, 1995). Upprepade och outhärdliga upplevelser 

av skam under uppväxten i form av exempelvis kritik eller avvisanden från föräldrar eller 

kamratgrupp kan till slut bli en internaliserad del av självuppfattningen (Eurich- Rascoe & 

Vande Kemp, 1997). Skam uppkommer i samband med otillfredsställelse med självet i en 

social kontext, i jämförelse med andra skriver Miller (1985). Skamupplevelsen kommer även 

som svar på en förolämpning rörande ens sexuella attraktion eller ens sätt att leva upp till 

könsrollen. Eurich- Rascoe och Vande Kemp (1997) skriver om att inte känna sig älskad och 

att uppleva sig vara utan betydelse för en viktig och/ eller älskad annan leder till 

skamupplevelser. En ytterligare aspekt som Kjellqvist (1993) pekar på är att vara utsatt för 

andras skamlöshet kan utlösa skamupplevelser hos den som närvarar. Den närvarande kan 

sägas bära den skamlöses skam. Skamlöshet innebär alltid att gränser gällande andra 

överskrids. Den skamlöse är inte utan skam utan kan själv ofta komma i kontakt med skam 

när den egna sårbarheten avslöjas. Kjellqvist menar att det skenheliga samhället har övergått 

till det skamlösa. Den skamlöses skamliga beteende smittar så att andra närvarande kan 

komma att bära den skamlöses skam. Slutligen ska i sammanhanget nämnas följande citat av  

den amerikanske sociologen Cooley (Dahlgren & Starrins översättning, 2004, sid. 184) ”Det 

som får oss att känna stolthet eller skam är inte den mekaniska avspeglingen av oss själva, 

utan den verkan vi föreställer oss att bilden har på någon annans sinne”. 

Skammen som skydd 
Miller (1985) beskriver att skammen även kan utlösas för att skydda andra mer sårbara 

områden i en person. Hon skriver att det finns varianter av frågor som kan generera upprepade 

upplevelser av skam och relaterade känslor. Det uppstår känslor som kommer av skam och 
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känslor som ger skam och här emellan finns ett dynamiskt samspel. Det kan finnas punkter 

där en person väljer att känna skam i stället för ett annat problematiskt känslotillstånd.  

Enligt Carlander (2006) kan skamkänslan skydda mot förbjudna narcissistiska tankar. 

Samtidigt som vi nedvärderar oss själva så ger skammen oss en möjlighet att fortsätta att vara 

i fokus. 

Narcissistiska personlighetsdrag 
Carlander (2006) illustrerar med hjälp av romanen Gregorius av Bengt Ohlsson att en 

människa som styrs av narcissistiska föreställningar är mycket sårbar för att uppleva skam. 

Den narcissistiska överlevnadsstrategin utvecklas till följd av brister på yttre bekräftelse under 

uppväxten hos en människa som har en förmåga att tämligen självständigt bygga upp sin 

personlighet och självkänsla. Denna självbyggda självbild blir förklarligt nog mycket skör och 

högst sårbar för andras kritik. Brister i det tidiga samspelet med andra ger upplevelser av att 

vara avvisad, utanför eller bortgjord. Att inte höra till, att bli bedömd och inte hålla måttet, att 

vara avslöjad triggar skamupplevelsen. Skammen låser in människor i självömkan, ältande 

och upplevelsen av att vara i centrum för alla människor utan att vara i genuin kontakt med 

någon annan. När de inre narcissistiska föreställningarna riggas ner eller förloras på ett eller 

annat sätt blir människan mer sårbar som människa och samtidigt mindre sårbar i sin inre 

värld. ”Att våga leva med all brist, att våga vara verkligt sårbar är vägen ur denna upphöjda 

skam” ( Carlander, 2006, s.44). 

Kvinnlighet och genus 
Feministiska författare lyfter fram att de sociala könen medför olika risk för att uppleva skam 

och att de drag som vanligen kallas kvinnliga ökar risken för att ”skammas”. Fodor (1996) 

skriver att kvinnor bygger sina självupplevelser i en kontext där det kvinnliga nedvärderas. 

Det påverkar kvinnors upplevelser i och värdering av sig själva, inkluderat den egna kroppen. 

Skam kan uppstå ur känslan av att det här inte är min värld, och att det inte finns plats för 

mig, mina egna upplevelser, mina egna förhoppningar, mina rädslor och mitt begär. Enligt 

Eurich- Racoe och Vande Kemp (1997) finns det sociala mekanismer som framkallar skam 

när individer uttrycker sina så kallade feminina sidor. Feminina sidor nedvärderas och 

förnekas när såväl kvinnor som män ger uttryck för det som räknas till det kvinnliga. Det för 

med sig att individer av båda könen tvingas förkasta delar av sin personlighet. Många kvinnor 

har erfarenhet av och vetskap om känslan av skam över att vara kvinna och gällande män 

finns det så mycket skam associerat med när en man uttrycker femininitet. Det är även 
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extremt vanligt att barn blir ”skammade” för att de inte uppför sig tillräckligt passande utifrån 

sitt kön (Eurich- Racoe och Vande Kemp, 1997).  

Traumatisering 
I litteraturen framkommer att människor kan uppleva skam till följd av att ha varit utsatt för 

mobbing, misshandel, sexuella övergrepp och tortyr. För att begripliggöra detta har Scheff 

(Dahlgren & Starrin, 2004) beskrivit skammens dynamik. Genom att anta de dominerande 

gruppernas attityder ser den underlägsne på sig själv genom de föraktfulla andras blick. Detta 

tillsammans med yttre hån och förakt från omgivningen skapar den självgenererande 

skammen. Misshandlade och torterade kan komma att känna skam, skuld, själväckel vilket 

bidrar till att de underordnar sig förtrycket. Scheff (Dahlgren & Starrin, 2004) talar även om 

toxisk skam som är en följd av att upprepat varit utsatt för andra människors förödmjukelser 

och avvisanden. Boström (1988) skriver att människor som utnyttjats sexuellt i sin barndom 

ofta utvecklar en patologiskt låg självkänsla, social fobi och tenderar att vilja isolera sig vilket 

kan ses som symtom på kronisk skam och förnedring. Den eventuella lust som barnet kan ha 

känt under övergreppet är förmodligen en stor orsak till uppkomsten av svåra skamkänslor. 

Lusten gör att barnet känner sig delaktig i övergreppen, kanske till och med ansvarig. När ett 

äldre barn utnyttjas sexuellt förekommer vanligen olika former av hot, hotet behöver inte 

hindra barnet från att känna lust. Kopplingen mellan aggression, lust, skam och skuld kan 

lägga grunden för en framtida masochistisk livshållning.  

Den samhälleliga kontexten 
Det finns hierarkiska och normativa aspekter av skam som framförallt sociologiska författare 

synliggör. Låg social status, låg social klass., social underordning och underlägsenhet ökar 

skambenägenheten enligt den engelske sociologen Sennet (Dahlgren & Starrin, 2004). Sennet 

exemplifierar med att beskriva att i det amerikanska samhället är det den övre medelklassens 

bedömningsgrunder för värdighet och respekt som är mall för hur de lägre klasserna bedöms 

och att det skapar en ojämlikhet i samhället. Han menar att vid såväl skam som 

underlägsenhet accepterar man att den norm, från vilken man personligen avviker, är den 

gällande. Arbetslöshet och fattigdom är exempel som kan generera den status- och 

klassbundna skammen. Sennet tar även upp att all underordning inte leder till skam utan 

skriver att den underordning som frivilligt accepteras och där den underordnade tror att den 

överordnade kommer att visa sig vara god leder inte till skamupplevelser. Den tyske 

sociologen Neckel (Dahlgren & Starrin, 2004) menar att skam är på väg att förlora sin mening 

knuten till moraliska värden och kan i allt större utsträckning att komma att användas som 
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sanktion mot social bristfällighet och socialt misslyckande. Den enskildes förmåga att 

konkurrera med andra och hennes förmåga att fungera autonomt i förhållande till sociala 

krafter bestämmer hennes självvärde. Känslan av underlägsenhet blir en källa till skam därför 

att den postmoderna kulturens idealbild av personligheten baseras på överlägsenhet och 

autonomi. Det är därför som den starkaste negativa känslan av det egna värdet, skammen, i 

ökad utsträckning kommer att ha sociala och inte moraliska orsaker. Neckel (Dahlgren & 

Starrin, 2004) tillägger att det har blivit skamligt att skämmas eftersom det är tecknet på 

svaghet och beroende av andra människors omdömen. Enligt (Dahlgren & Starrin, 2004) 

innebär avvikelser från normen, oavsett om det för med sig något fördelaktigt eller negativt 

för den enskilde, risker för att skam ska uppstå. Liksom de fattiga kan skämmas för att de är 

fattiga kan överheten skämmas för sina rikedomar och orättmätiga förmåner.  

Kroppslighet och skam 
 
Min tredje frågeställning rör kroppen och skamupplevelsen. Många olika infallsvinklar kan 

koppla skamaffekten till människans kroppslighet och vissa har redan berörts i föregående 

delar av denna uppsats. I litteraturstudien har jag uppmärksammat följande perspektiv. Utöver 

dessa kan säkerligen ytterligare en mängd andra teman tilläggas. Erikson (1985) får inleda 

med orden att skam förknippas inte bara med medvetenheten om att vara blottad när man står 

upprätt utan också med att man har en baksida, och då i synnerhet en ”bak”.  

Den växande kroppen 
Enligt Erik H, Eriksons (1985) psykosociala utvecklingsteori om barnet och samhället 

kommer skamupplevelsen in i barnets affektiva förmåga vid 1,5 – 3 års ålder. Under denna 

period mognar viktiga motoriska funktioner. Barnet lär sig bl. a att gå och att springa. Det lär 

sig även att gå på toaletten. Barnets själv är under utveckling och förmågan att uttrycka den 

egna viljan i förhållande till sina föräldrars växer. Om barnet möts att en stor mängd förbud, 

kritik och klander kan barnets självständighets- och självförtroendeutveckling hindras. Miller 

(1985) pekar på att barnet samtidigt behöver anpassa sig till samhällets krav med sin ökade 

motoriska förmåga. Om barnet har problem med denna anpassning, exempelvis till följd av 

koordinationssvårigheter eller sen mognad, och möter stark kritik för detta finns en risk att 

barnet kommer att känna skam och att tilltron till den egna förmågan blir bristfällig. 

Nathanson (1992) skriver om barnet som växer kroppsligen under uppväxten och kopplar 

kroppsstorlek till skamaffekten enligt följande. Att växa från barn till vuxen är utvecklingens 

gång. Hos barnet är att vara stor associerad med kraft; makt och en stor förmåga att utföra 
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uppgifter. När ett barn växer betyder det att bli mindre hjälplös och beroende. Den mesta 

utveckling som medför att gå från liten till stor medför en källa till stolthet. Det som 

förminskar oss är en källa till skam. Vissa är besatta av storlek och fokuserade på stor- liten 

skalan. Det har visat sig att dessa lider av skamgrundande sår med en central känsla av att inte 

vara älskade. Vid oro fokuserar vi människor oss på frågor som liknar det vi oroar oss för 

mest, utan att riktigt närma oss de mest brännande, smärtande frågorna. Att fokusera på 

skammen att känna sig liten medför vanligen en mindre smärta än att koncentrera sig på 

skammen att känna sig oälskad. Under uppväxten lär vi oss att hantera våra affekter. Då vi 

inte kan göra mycket för att förhindra obehagliga affekter att triggas tvingas vi dra slutsatser 

som rör våra affektupplevelser. Vi behöver någon sorts kontroll över våra affekter. Genom de 

flesta av våra uppväxt- och utvecklings- år är skam och stolthet upplevda som huvudsakligen 

rörande en fråga om storlek. För många blir skamupplevelsen kopplad till känslan av att vara 

för liten och stoltheten kopplas till att vara stor. Storlek blir härmed utgångspunkten för 

viktiga känslor rörande oss själva. Intresset och glädjen som följer med ökad storlek och 

skammen som följer när vi märker att vi är mindre än vi trodde oss vara är känslomässiga 

upplevelser som blir viktiga för vår personlighet. Ungdomstiden är en utvecklingsmässigt 

kritisk period för uppkomsten av svåra skam- situationer skriver Kaufman (1993). De 

oundvikliga kroppsförändringarna medför en exponering inför andra som drar 

uppmärksamheten till självet.  

Preverbalt och ickeverbaliserat upplevande 
Barett (1995) tar upp att intresset för den ickeverbala, emotionella kommunikationens roll vid 

utveckling av självreglering och sociala färdigheter har ökat. Studier visar att barn från 9 

månaders ålder och framåt använder emotionella signaler från andra för att guida sina 

reaktioner vid tvetydiga händelser. Genom dessa signaler blir händelserna betydande och 

relevanta för barnet. Alla upplevelser har en historia. Skam i vuxenlivet är alltid en 

påminnelse om skam i barndomen. Många erfarenheter, men inte alla, har fokus i kroppen 

skriver Miller (1985). Miller fortsätter med att ta upp att den terapeutiska processen kanske 

bäst beskrivs genom ett betonande av att det oartikulerade ges möjlighet att bli artikulerbart, 

snarare än att det omedvetna blir medvetet. Hon skriver att anledningen till att vissa 

emotionella upplevelser blir oartikulerade förtjänar en viss eftertanke. Vissa känslor kan ha 

varit vaga, svåra att  definiera och samtidigt störande när de först upplevdes i barndomen. 

Andra kan ha varit starka och klara, men kom att bli vaga som ett försvar. Vagheten kan även 

höra samman med den tid som har förflutit sedan barndomen.  
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H.B Lewis (Dahlgren & Starrrin, 2004) fann genom studier av utskrifter av psykoterapisamtal 

att de flesta skamtillstånden verkar vara bortom medvetandet. Den icke- uppmärksammade 

skammen kan passera utan att varken den skambärande själv eller terapeuten tar notis om den. 

Lewis delar upp den icke- uppmärksammade skammen i öppen odifferentierad skam och i 

förbipasserad skam. Den öppna odifferentierade skammen är smärtsamma känslor som döljs 

under odifferentierade uttryck som ”jag kände mig dum, löjlig, bristfällig, klumpig, sårbar, 

osäker osv. Den uppstår i sammanhang där patienten tycks uppfatta sig själv som negativt 

värderad av sig själv eller av andra. Den kan även visa sig som en förändring av patientens 

icke verbala beteenden, en störning i talet, sänkt bortvänd blick, rodnad, tystare tal kanske till 

ohörbarhet, stamning, upprepande av ord, statiskt tal, långa pauser. På så vis döljs skammen 

både verbalt och ickeverbalt. Den förbipasserade skammen börjar med en negativ värdering 

av självet och markeras subtilt och förtäckt genom snabbt tal och hastiga kroppsrörelser. 

Patienten är intellektuellt aktiv, men ofokuserad vilket kan visa sig i en oförmåga att fatta 

beslut, i en upplevelse av att sitta fast i olösliga dilemman och i en upplevelse av att vara 

ineffektiv. Patienten förefaller vara fast i sina olösliga problem och därmed oförmögen att 

leva livet här och nu. Lewis lyfter fram att skammens smärta undviks på dessa olika sätt. 

Scheff (Dahlgren & Starrin, 2004) betonar att skammen styr i det fördolda när han skriver att 

skammen går under jorden och att det leder till omedvetna beteenden.   

Identitet, kropps- och självupplevelse 
Identiteten och självupplevelsen beskrivs intimt kopplade till upplevelser av och i den egna 

kroppen. ”Individens ”jag” då det växer fram ur de tidigaste kroppsupplevelserna tillägnar sig 

en viss känsla av orientering i universum och upplever att det delar denna känsla med andra” 

skriver Erikson (1985, s.87). Identitet är slutresultatet av en komplex process av affektiva 

erfarenheter. Självbilden formas genom en mångfald av upplevda scener och de till dessa 

hörande affektiva erfarenheter. Vi formar inte vår självbild genom att titta oss i spegeln 

(Eurich- Rascoe & Vande Kemp, 1997). Miller (1985) skriver att skammens kärna är 

beroende av karaktäristiska inre självbilder, inre bilder av andra och inre bilder av kroppen. 

Därmed bildar skammen en bro mellan fysik och upplevelse, mellan kropp och medvetande. 

Kaufman, (1993) betonar att affekten skam är en källa till låg självkänsla, bristande själv- och 

kroppsuppfattning och dåligt självförtroende. Beck- Friis (2005) påpekar att skammen ofta 

upplevs rent kroppsligt. Det är kroppen som upplevs vara skamlig. Det är den hemska känslan 

inför sin egen nakenhet. Det är den hemska känslan över att vara avslöjad, att vara blottad, att 

vara fattig, tom och utan eget värde. Känslan av att vara smutsig. Att göra bort sig genom 
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egen förskyllan och  att vara inkompetent och utan egen förmåga. Att känna sig oälskad. Att 

vara utan kärlek. Att vara ond. Att inte räcka till. Att vara oren. Eurich- Rascoe och Vande 

Kemp (1997) knyter kropp och skam genom att nämna fenomet självstympning som de ser 

vara ett motgift mot depersonalisation. De menar att den stympade kroppen är ett 

förkroppsligande av det skadade självet, synliggjort för omvärlden. Genom självskadan ges 

världen möjlighet att se det själv som skammen tillåter. 

Beröring 
Kaufman (1993) lyfter fram människans behov av beröring och hur beröring kan kopplas till 

skam Det lilla barnets behov av sensorisk taktil stimulering, liksom annan sensorisk 

stimulering, för att utvecklas är välkänt. Med beröringskänslan erkänns människans hud vara 

ett sensoriskt organ. Behovet av mänsklig beröring har en biologisk bas och samtidigt en 

bredare interpersonell mening med betydelse för självet. Den tidigaste känslan av själv har sin 

grund i att vara berörd och hållen av sina vårdgivare. Genom livet består och differentieras 

behovet av beröring och hållande. Vid fysisk smärta och känslomässig påfrestning 

aktualiseras beröringsbehovet. Beröring kommunicerar känslomässigt engagemang såsom 

ömhet och kärleksfullhet, den ger självet välbefinnande och den levandegör tillits- och 

säkerhetsupplevelser. När behov av hållande inte uppmärksammats och bemötts av andra 

uppstår skam. Barnet förstår den då uppkomna obehagliga upplevelsen genom att antingen 

uppfatta det egna självet som defekt eller att uppfatta behovet av hållande som dåligt. Behovet 

av hållande och beröring får då en anknytning till skamkänslan och kommer eventuellt att 

kontrolleras av skammen. Kaufman (1993) tar även upp att behovet av beröring och hållande 

kulturellt har kommit att domineras och sammanblandas med sexuella behov. Beröring och 

hållande som inte leder till sexuella handlingar måste urskiljas och erkännas skriver han. 

Sammanblandningen av sexuella behov och behov av icke- sexuell beröring och hållande är 

en stor källa till skamupplevelser.  

Kvinnokroppen 
Fodor (1996) beskriver hur många kvinnor har ett hat- kärleksförhållande till sina kroppar. 

Kroppen kan betraktas som ett objekt. Ett objekt som kan påverkas och förändras. Många 

kvinnor är fixerade vid sitt utseende för att leva upp till den samhälleliga normen där en 

värdefull kvinna är ung, vacker, smal. Skam väcks över den egna bristen på kroppslig 

perfektion. Enligt Fodor (1996) handlar kvinnors skam ofta om oförmågan att uppnå omöjliga 

mål rörande kroppen eller oförmågan att förhindra kroppens normala utveckling. Många 

kvinnor bär en upplevelse av att omgivningen ger ett mycket litet stöd och har liten acceptans 
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för henne som den hon är. Fodor (1996) menar att denna brist på stöd kopplas till kroppen och 

ger skamkänslor. Land (1999) lyfter fram att studier har visat att flickbabysar, generellt, 

berörs i mindre utsträckning än pojkbabysar. Den här bristen, menar Land (1999), är den 

fysiska dimensionen och grunden till upplevelser av brist på psykiska gränser som är vanlig i 

många kvinnors inre värld. Bakgrunden är att det lilla barnet uppfattar att kropp och psyke är 

ett och att barnet därmed upplever att huden skiljer den egna inre personen från andra utanför. 

Fodor (1996) menar att kvinnlighet genom tiderna har varit och är skamgenomsyrat. Hon 

skriver att idag när inte arvsynden eller penisavunden är förhärskande kan den moderna 

skammen runt det kvinnliga röra fetman. Att vara fet är att vara feminin, mjuk och vek. I 

samhällen med smala ideal kan en överanpassning till kulturens mode leda till uttryck i form 

av ätstörningar och ett nedtryckande av det feminina. Fodor (1996) fortsätter och skriver att 

för kvinnor finns tre primära källor till kroppslig skam; skammen över den egna fysiska 

kroppen, skammen över sin emotionalitet och skammen över upplevd underlägsenhet i 

förhållande till män gällande kunskap, kompetens och/ eller fysisk styrka. 

Sexualitet 
Det framgår i litteraturen en tydlig koppling mellan skam och sexualitet vilket understryks av 

Eurich- Rascoe och Vande Kemp (1997) som skriver att särskilt skamfyllt är det med 

skamupplevelser i situationer knutna till kärlek och sexualitet. Natanson (1992) ger en 

förklaring till detta med att ta upp barns medfödda förmåga att uppleva sexuell upphetsning 

och att barnet börjar lära sig om sin sexuella kropp från start. Föräldrar svarar ofta negativt på 

sitt barns sexuella upphetsning och det förminskar och förödmjukar barnen i sitt sexuella 

självutforskande. På så sätt kommer sexuell upphetsning och dess lust att nära associeras till 

skam mycket tidigt i livet. Boström (1988) beskriver vidare att det lilla barnets lustfyllda 

undersökningar av sina genitala zoner ofta förbjuds av föräldern med stor genans vilket 

skambelägger genitala lustkänslor. Förälderns genans är vanligen inte lika stor när det gäller 

småpojkars lek med sin snopp som när flickor leker med sitt kön, flickors kön som dessutom 

inte lika självklart har ett namn Boström (1988) tar även upp att det barn som har använts för 

att tillfredsställa andras narcissistiska behov förhindras att visa sitt rätta ansikte. Det 

kärlekshungrande barnet kommer att söka alla möjliga sätt att få kärlek och bekräftelse. Om 

barnet utnyttjas sexuellt väcks skammen över att ha visat sina exhibitionistiska lustar och 

libidinösa behov. Det väcks även en skam över att ha fått dessa tillfredställda på ett sätt som 

har varit outhärdligt. Miller (1985) lyfter fram hur skam kan uppstå som en reaktion på viljan 
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att exponera sig och att i stället för njutning kring den egna lusten och sexualiteten kan 

upplevelsen därmed övergå till skamkänslor. 

Det moderna samhället 
Sociologisk litteratur visar att i det moderna samhället ger kroppsfunktionerna, utseendet, 

exponeringen av egna känslor, som till exempel ilska, upphov till skam på ett helt annat sätt 

än i tidigare samhällen. Den tyske sociologen Elias (Dahlgren & Starrin, 2004) menar att 

civilisationens rötter finns i skammens jordmån. Civiliserade människor får en annan 

självdiciplin och självmedvetenhet vilket innebär att skam och äckeltrösklarna har ändrats. 

Elias (Dahlgren & Starrin, 2004) pekar vidare på att vi i allt högre grad känner skam och 

äckel inför våra kroppar och att vi täcker över och avskärmar våra djuriska själv. Såväl privat- 

som arbetslivet kräver en högre grad av finkänslighet och återhållsamhet. De naturliga 

funktionerna upplevs som alltmer osmakliga och motbjudande och att speciellt människans 

sexualitet och aggressioner hämmas. Den engelska sociologen Smith (Dahlgren & Starrin, 

2004) utvecklar skamens roll och skriver att civilisationen har sina rötter i skammen och 

skammen har sina rötter i kroppen. Han tar upp att människans kropp är svår att kontrollera 

kognitivt. Kroppens oförutsägbarhet som visar sig i plötsliga rodnader, svettningar, darrningar 

drabbar människan och gör henne naken, sårbar. De spratt som kroppen spelar medför 

överträdelser av regler för korrekt beteenden i sociala situationer. En skamcirkel uppstår då 

rodnader, svettningar, darrningar till följd av skam också skapar skam. I sociala situationer 

där återhållsamhet är ledordet kan sådana reaktioner ses vara utan ändamålsenlighet till 

skillnad från vid flykt- och kampsituationer då de fyller en viktig signalfunktion. Genom 

civilisationsprocessen har människan lämnat Edens lustgård och kunskapens frukt har medfört 

att människan skäms över sina kroppar och känslor och bär en stor rädsla för att det ska 

uppenbaras och avslöjas. Skammens tröskel har sänkts liksom trösklarna för äckel och 

pinsamheter. 

DISKUSSION 
 
”Alla vägar bär till skam?” En erfarenhet av denna studie är att skam förefaller att vara ett 

centralt begrepp som leder in på en mängd stigar som rör människan. Vi kan se hur 

litteraturen tar upp att skam påverkar olika aspekter av människans själv, om skam och den 

relationsskapande människan och om skam och människan i samhället. Den emotionella 

människan berörs. Kroppen som uttrycker, bär och ger upphov till skam finns med. Sexualitet 

och lust av olika slag kommer i ljuset. Genusfrågor och maktfrågor aktualiseras. Att 
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skamaffekten har så många ansikten och så många källor har väckt intresse och lett till 

svårigheter med att avgränsa uppsatsen. Dessutom bjuder var och en av de många aspekterna 

in till fördjupade studier. Samtidigt som många perspektiv har berörts i studien kan man 

förutsätta att viktiga aspekter har förbisetts. Som svar på diskussionens inledande fråga vill 

jag nog säga att även om skam i denna studie visats vara inblandad i mycket som rör det 

mänskliga handlar, tacknämligt nog, inte allt mänskligt om skam.  

 
Litteraturstudien visar att det finns goda skäl att länka skamaffekten till negativa 

kroppsupplevelser. Skamaffektens markörer som den beskrivs av olika författare liknar de 

kliniska berättelserna om den obekväma kroppen. Man kan sätta in kroppen och dess olika 

delar i det som beskrivs som skammens markörer. Här finns den självkritiska blicken som 

granskar de egna feta låren och den äckliga magen. Upptagenheten kring hur den egna 

kroppen tar sig ut i andras ögon. Övertygelsen om att andra ser på en med avsmak och 

ogillande, en orubblig föreställning som inte ges möjlighet att belysas av den andres verkliga 

syn. Hinder att släppa andra nära av rädsla för att den andre ska känna den unkna lukten av de 

egna fötterna eller upptäcka andra kroppsliga defekter. Undandragandet från sociala 

sammanhang för att inte den egna magen ska dra andras blickar till sig eller börja låta 

opassande. Undvikandet av att följa med sina kompisar på stranden för att slippa exponera sin 

äckliga kropp. Självupptagenheten som levererar självkritiska sanningar i all oändlighet. 

Vidare visar studien att många skamkällor är sprungna ur fenomen som rör kroppen. Kroppen 

har genom tiderna gäckat människan genom att inte kunna kontrolleras totalt. Kroppen i 

förändring som drar blickarna till sig i tider när den egna självupplevelsen präglas av 

osäkerhet. Möjligheten att ändå påverka kroppen och det egna utseendet ger utrymme att 

skapa idealbilder gällande kroppen som många gånger är svåra, ibland omöjliga, att uppnå. 

Den kulturella strävan att påverka kroppens utseende, funktion sätter också press på 

individen. Om man beaktar Erikssons utvecklingsteori ser man att utvecklandet av de 

affektiva förmågorna skam och stolthet sammanfaller med en tid då barnets kroppsliga 

förmågor är under stark utveckling. Man kan därmed tänka att en länk mellan kropp och 

skam/ stolthet grundläggs. Sexualiteten som man kan säga har sin boning i kroppen och som i 

många fall drivs av intresset, upphetsningen, ivern är ett skamnära område. Att tillhöra en 

grupp som generellt besitter mindre kroppslig styrka kan förknippas med att ha mindre makt 

och att vara underlägsen vilket kan ge upphov till skamupplevelser. Erfarenheten att 

traumatiseras fysiskt, genom såväl sexuell som annan fysisk misshandel, och att inte kunna 

försvara sig har visat sig vara skamframkallande. 
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Hur kan man förstå det samband mellan skam och negativa kroppsupplevelser som den här 

diskussionen tycker att studien belägger? Studien stimulerar till många tankar som rör olika 

sätt att knyta kroppsupplevelser till affekter och relationella erfarenheter och några kommer 

nu att presenteras. En tanke rör att skam beskrivs vara en social affekt som utvecklas mycket 

tidig i livet. Flera författare tar upp att former av skam upplevs under det första levnadsåret 

innan barnets språk börjar utvecklas. Kanske kan en tänkbar länk mellan skamaffekten och 

negativa kroppsupplevelser grundas på att tidiga negativa samspelserfarenheter leder till en 

form av skam som upplevs av barnet som obehag i kroppen. Genom att det lilla barnet inte 

har en utvecklad symboliseringsförmåga har barnet inte den psykiska förmågan att processa 

de starka skamupplevelserna. Vid svåra och upprepade skamerfarenheter kan man därför 

tänka upplevelserna kvarstår som hörande till kroppen. Ännu en tanke rör våra emotionella 

mönster som utvecklas, påverkas och förändras genom vår livstid. Samtidigt som en 

utveckling av de emotionella mönstren sker tar författare upp att de oartikulerade emotionerna 

tenderar att leva sitt liv och behålla sin makt tämligen opåverkat. Då skamupplevelsen 

tenderar verka i det fördolda kan tidiga, kroppsupplevelsebaserade emotionella mönster 

tänkas bestå tämligen orubbade. Vidare kan man tänka att skammens reglerande funktion av 

andra affekter även kan bidra till att affekter ”stannar” som upplevelser i kroppen. Affektens 

fysiologiska mönster aktiveras, men de psykologiska processerna hindras genom att 

skamaffekten aktiverar försvar som litteraturen har gjort oss uppmärksamma på. På så sätt kan 

den skamliga ilskan och avunden eller den skamgenomsyrade stoltheten eller glädjen 

upplevas som kroppsligt obehag, men hindras från att nå medvetandet och bli till mening. Ett 

annat sätt att förstå de negativa kroppsupplevelserna skulle kunna vara att se de som yttringar 

av en form av attack mot självet i en upplevd alltför otrygg och osäker relationell och 

samhällelig kontext. Anknytningsmönster grundläggs i våra tidigaste relationer när världen 

upplevs i och genom det lilla barnets kropp. När de sociala banden upplevs som osäkra och 

otrygga senare i livet skulle en aktivering av tidigare skamreaktioner kunna upplevas rent 

kroppsligt.  

 

Det faktum att skammen maskeras och att den skamsne skyddar sig från skamupplevelsen 

indikerar att vi bör vara högst öppna för att skammen kan vara inblandad i en mängd diffusa 

upplevelser. I litteraturen uppmanas vi behandlare att utveckla vår lyhördhet eller ett så kallat 

tredje öra för just skamfenomenet. Min slutsats är därför att det skulle kunna vara av stor 

klinisk betydelse att öka möjligheterna att påverka de självupplevelser, relationella mönster 
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och symtom som påverkas av, den svårtillgängliga och ofta förklädda, skammen. Genom att 

låta sökarljuset omfatta även diffusa, obehagliga kroppsupplevelser och negativa attityder till 

den egna kroppen skulle sökningen kunna ske med större öppenhet. Att spåra den i djupet 

dolda skamaffekten via kroppen skulle kunna vara en ingång för att få till stånd en välriktad 

behandling av människor vars självaktning undermineras av svåra skamerfarenheter och 

återkommande, starka skamupplevelser. Det vore därför intressant att utveckla och pröva 

metoder för att identifiera skamupplevelser i anslutning till negativa kroppsupplevelser. Som 

flera författare har påpekat behåller skammen sitt grepp om den skamsne genom att just verka 

i det fördolda. Det vore mycket intressant och förmodligen av stor klinisk betydelse att arbeta 

kring självupplevelser inkluderat kroppsupplevelser och kroppsattityder utifrån kunskap om 

och förståelse för skammens många sidor. Ser man dessutom skammens yttringar kontextuellt 

och relationellt lyfts symtomen från att enbart röra sig inom den enskilde till att bli mer 

tillgängliga för andra och därmed mer påverkbara genom behandling.  
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