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ABSTRAKT 
 

Uppsatsens syfte var att få en bild av föreställningar, beskrivningar och 
reflektioner kring begreppet skam. Studien är uppbyggd kring en 
fokusgrupp bestående av fem professionella socialarbetare i Stor- 
Stockholm. Som gruppintervju ger fokusgrupp en bredare skala av idéer än i 
en individuell intervju då beskrivningarna av begreppet växer fram genom 
en mellanmänsklig dynamik. De yttre ramarna för fokusgruppen var att 
diskussionen skulle beröra relevans för det sociala arbetet, uttryck för skam, 
kön, och kulturella aspekter. Definitioner inom psykologin, socialt arbete, 
socialpsykologin och en funktionalistisk distinktion mellan skam och skuld 
har använts. De teoretiska analysredskapen utgörs av ett biopsykologiskt 
perspektiv och ett socialpsykologiskt perspektiv. Därutöver gjordes en 
jämförelse med utvald nationell och internationell forskning kring begreppet 
skam. Sammanfattningsvis gav resultatet ett komplext och svårbeskrivet 
begrepp. Närheten till skuld, föreställningar kring skam med otaliga 
funktioner och skillnader mellan kvinnlig och manlig skam med starka 
kopplingar till subjekt - och objektroller var aspekter som togs upp.  
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1 INLEDNING 

Utbildningens första praktik tillbringades i en av Stockholms förorter från tiden av 

”miljonprojekt”, vars ambition var att bygga bort den då rådande bostadsbristen. Förorterna i 

”miljonprojektet” hann knappt bli färdigbyggda förrän de dömdes ut av media och 

expertpanel. ”De som trivdes visste inte bättre” lät det. Hur kommer en negativ spegling och 

bedömning av omgivningen att påverka människor i deras självbild och identitetsbyggande?  

Det finns värderingssystem, medvetna eller omedvetna om vad vi som individer kan vara 

stolta över och vad som är mindre värdigt. Dessa situationer har fått mig att fundera kring 

känslor av skam och stolthet. ”Identitet handlar i stora stycken om känslomässiga 

upplevelser” uttrycker Berglund (2000) i Socialpedagogik – i goda möten skapas goda skäl. 

Är det känslan av skam vi uttrycker när vi inte känner oss stolta och har boendet alltmer 

kommit att utgöra en social markör för var på statustrappan du befinner dig? Vad är det som 

förmedlas med att t.ex. bo i stan, respektive bo i förorten? Är den bristande stoltheten av att 

bo i området ett skamuttryck för bristande respekt från omgivningen och är känslan av skam 

resultatet av ett ömsesidigt samspel mellan människor utifrån detta värderingssystem? 

 
Sådana frågor fick mig att fundera vad skam som begrepp innefattar. Upplevde i samtal med 

människor runt mig att vi inte lägger samma innebörd i begreppet. Skam som förnuftsmässigt 

inte är berättigad ses mer eller mindre som irrationellt upplevd. Människor som uttrycker att 

de skäms för sin kön, klass eller ras anses mer eller mindre irrationella eftersom ingen kan 

vara ansvarig för sin bakgrund. Resultatet blir att människor skäms för att de skäms. Trots att 

begreppet genomgående omnämns av människor i situationer som omfattas av socialt arbete 

är det svårt att beskriva känslan skam som begrepp. Under vardagliga samtal med människor 

upplever jag att skam alltför ofta ses som en inre upplevelse och process och inte som en 

mellanmänsklig process och samhällelig mekanism. Eftersom begreppet för många upplevs 

som känsligt och väldigt personligt kändes det relevant att börja mitt kunskapssökande hos 

professionella inom det sociala arbetet och vilka beskrivningar och föreställningar de hade om 

begreppet.  
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1.1 Syfte 
 
Mitt syfte är att granska hur begreppet skam definieras i vetenskaplig litteratur och hur 

begreppet appliceras på individnivå och mellanmänsklig nivå. Till grund för undersökningen 

ligger några professionella socialarbetares föreställningar om begreppet skam och dess 

relevans för det sociala arbetets fält.  

 

1.2 Frågeställningar 
 
      -     Hur ser de professionellas föreställningar och underliggande värderingar ut 

            när det gäller skam som begrepp? 

- Hur ser de som professionella att skam yttrar sig i det sociala arbetet och i 

interaktionen med dessa individer? 

- Vilka teoretiska perspektiv kan appliceras på dessa föreställningar?  

 

1.3  Disposition 

Uppsatsen är indelad i sju kapitel. Under det första kapitlet har inledning av problemområdet 

samt beskrivning av syfte och frågeställningar behandlats. I kapitel två ges en kort 

beskrivning av min förförståelse av problemområdet. Vidare definieras de begrepp som är 

återkommande i uppsatsen och en historisk bakgrund. Under kapitel tre redogörs för 

metodologiskt tillvägagångssätt och kända begränsningar. I det fjärde kapitlet redovisas 

nationell och internationell forskning samt de två teoretiska perspektiv som valts. I kapitel 

fem presenteras resultatet av fokusgruppens diskussion. Under det sjätte kapitlet görs en 

analys av materialet med koppling till redovisad forskning och utifrån valda teorier. Slutligen 

under det sjunde kapitlet görs en metod- och slutdiskussion över resultatet och några förslag 

till kommande forskning.  
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2 BAKGRUND 
 
2.1  Förförståelse 

Min förförståelse är att skam oftast tolkas utifrån en psykologisk förklaringsmodell som till 

stor del tillskriver känslan av skam som en inre process. Att vi i vårt individualistiska 

samhälle till stor del förväntas vara förnuftiga, kontrollerande och självständigt ansvariga för 

känsloupplevelser. Känslor i samspelet mellan människor och skam som en mellanmänsklig 

process kommer i skymundan. I möten med människor, men även hos mig själv, upplever jag 

att människor många gånger skäms för att de skäms. Det antas mer eller mindre osagt att om 

du skäms så är det något du själv få ta itu med. Att skambeläggande skulle kunna vara en 

mellanmänsklig aktivitet som syftar till att kontrollera social position och status är inte lika 

uppenbart. 

 

2. 2  Definitioner av begrepp 

Under detta avsnitt redogörs för hur använda begrepp definieras i denna uppsats.  

Tillsammans utgör nedanstående begrepp grunden för uppsatsen och de föreställningar av 

skam som emotion och känsla och dess relevans för sociala relationer och sociala band. 

 
2.2.1 Definition av emotion 

Definitionen av emotion i denna studie bygger på hur den biologiskt medfödda känslan fyllts 

med minnen och erfarenheter kopplade till familj, kultur och specifika händelser. Emotion 

skall förstås utifrån de medvetna och omedvetna associationer som görs i koppling till den 

grundläggande känslan utifrån individens referenssystem av minnen och erfarenheter. 

 
2.2.2 Definition av föreställning  

Definitionen av begreppet föreställning är här en tanke, åsikt, teori, idé individen har om 

något. En bild i medvetandet konstruerad utifrån erfarna sinnesintryck, kunskap och de 

slutsatser ur detta som dragits om något utanför det egna medvetandet (Filosofilexikonet, 

1988).  

 
2.2.3 Definition av sociala band 

I The social work dictionary (1999) ges en definition av bonding som en utvecklad 

anknytning till den andre. En process som startar i vårt beroende av andra att tillgodose 

grundläggande behov hos oss i vår utveckling till mer självständiga individer. En 

mellanmänsklig anknytningsprocess som till viss del genererar individens framtida identitet  
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(egen översättning, s.51). 

I denna uppsats definieras det sociala bandets status utifrån Scheffs (1990) idéer kring den 

samklang av vördnad och uppförande som existerar i en relation. Bandet prövas ständigt 

genom socialt samspel och kan byggas, upprätthållas/repareras och förstöras. Denna regel för 

samklang kan appliceras på såväl individ-, grupp som samhällsnivå som grad av social 

sammanhållning och solidaritet (a.a.).  

 

2.1 Begreppsdefinition av skam. 

Bristen på holistiska begreppsdefinitioner av skam är något som genom litteraturen diskuteras 

som ett problem för ökad kunskap om skam som begrepp, emotion och dess betydelse för 

sociala processer. Snäva definitioner fångar inte in den komplexitet som begreppet omfattar.  

 
2.1.1 Psykologisk definition 

”1. Något att skämmas för. 2. Skamkänslor. Skamkänslor utlöses hos 
människor t.ex. när de uppfattar att de utsätts för ogillande från andra för 
något olämpligt som de gjort eller sagt. Under 1980-talet har man inom 
psykiatrin och den kliniska psykologin lagt ökad vikt vid skamkänslor som 
tänkbar orsak till psykiska störningar. Detta hänger samman med att 
samvetet och samvetsförebråelser spelar mindre roll än förr i relationerna 
mellan människor. Det yttre beteendet blir desto viktigare i en stadsmiljö 
präglad av anonymitet, där det är av större betydelse hur man uppfattas än 
hur man är innerst inne. Ytterligare en förklaring till det ökade intresset är 
att människor är mindre inriktade på auktoritetens bestraffningar och 
klander och istället på jämlik förmåga till självkontroll och ansvar” 
(Psykologilexikon, 1997,s.493).    

 
2.3.2 Definition inom socialt arbete 

“En smärtsam känsla av att ha vanärat eller vanhedrat sig själv eller dem 
som står en nära genom en avsiktlig handling, ofrivilligt beteende eller 
omständighet”  
(egen översättning, The social work dictionary,1999, s.440).  

 
2.3.3 Socialpsykologisk definition 

Scheff (2002) ger två beskrivningar av skam:  

1. ”Ett samlingsnamn för en stor grupp av emotioner och känslor som uppstår när 
man ser sig själv negativt, även om det handlar om svagt negativt, genom den andres 
ögon, eller bara att man förväntar sig en sådan reaktion”  
(egen översättning, art.3, s.13).   
2. ”Skam som ett samlingsnamn för en stor grupp av emotioner vilket 
inkluderar många besläktade begrepp och variationer, i synnerhet 
förlägenhet, skuld, förödmjukelse och andra relaterade känslor såsom 
blyghet som härstammar ur hot mot de sociala banden. Denna definition 
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integrerar mig (känslomässiga reaktioner) och samhälle (sociala band) 
(egen översättning, art.3, s.14). 
 

2.3.3.1 Definition enligt Folkhälsovetenskapligt lexikon (2000) 

”Skam som grupp av emotioner som omfattar hela skalan från socialt 
obehag och mild förlägenhet till intensiva känslor som förödmjukelse 
och förnedring. Karakteristiskt för skamkänslan är att den omfattar det 
egna jaget i förhållande till andra. Skam har således att göra med 
karaktären hos de sociala banden mellan människor och skamkänslor är i 
grunden ett uttryck för hotande sociala band. Stolthet – ett uttryck för 
säkra sociala band, som kännetecknas av ömsesidig respekt och aktning 
– kan ses som skammens motpol. Känslor av skam eller stolthet är 
tecken på de sociala bandens kvalitet, om de är ansträngda eller trygga” 
(Jönsson, 2003, s.109).    

 

2.4  Relationen skam och skuld  

2.4.1  Distinktion mellan skam och skuld per definition 
 
Helens Lewis (1987) presenterar distinktionen  mellan skam och skuld som 
      

(1) Skam omfattar moraliska överträdelser eller nederlag, medan  
skuld endast omfattar moraliska överträdelser; (2) skam riktar in  
sig på självets otillräcklighet, medan skuld omfattar den negativa  
händelse som individen själv bär ansvar för; och (3)skam omfattar  
ett passivt ”hjälplöst” själv, medan skuld omfattar ett aktivt själv.  
(egen översättning, Caplovitz Barrett , 1995, s.28) 
  

2.4.2   Relationen skam och skuld ur ett funktionalistiskt perspektiv 

Utifrån ett psykologiskt perspektiv ses skam och skuld som regulatorer i individens utbyte 

med omgivningen såväl som för individens egen utveckling.  

 
Skam – distansera sig från andra, kommunicera underlägsenhet, kunskap om sig som objekt, 

upprätthålla andras respekt, jag är dålig, andra tycker jag är dålig, undvikande/förnekande av 

andra, erfarenhet av själv som objekt (egen översättning, Caplovitz Barrett, 1995). 

 
Skuld – gottgöra skada, kommunicera medvetenhet om korrekt beteende, kunskap om sig 

själv som subjekt, möta förväntade normer, jag har handlat mot bättre vetande, någon har 

blivit skadad genom min handling, utåtriktad gottgörelse, erfarenhet av själv som subjekt 

(a.a.). 

Ur ett socialt perspektiv kan skam och skuld också ses som ett medel att upprätthålla social 

kontroll i mellanmänskliga relationer. 
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2.5  Skam ur ett historiskt perspektiv 

2.5.1 Historik 

För att kunna spåra begreppet skam som känsla idag blir det nödvändigt att gå tillbaks i 

historien. Filosofen David Hume (1757/1998) menade att specifika känslor ”driver specifika 

människor till specifika handlingar och att förnuftet är känslans slav- inte tvärtom” (Dahlgren 

& Starrin, 2004, s.7). Hur har då vetenskapen behandlat skam som begrepp och vilken 

betydelse ges skam som känsla och emotion? 

 
I ett samhälle som alltmer betonade kunskap, förnuft, rationalitet och självkontroll fick den 

emotionella sidan hos den autonoma, ansvarsfyllda och mogna individen stå tillbaks. Trots att 

skam i litteraturen omnämns som en av de viktigaste emotionerna i vårt dagliga liv, är den i 

samhället i princip osynlig, eller snarare tabubelagd (Kaufman, 1989, Scheff, 2002, art.3; 

Scheff & Starrin, 2002). Lehtinen (1998a) menar att ”det filosofiska intresset för känslor är 

magert men att bristen på intresse för skam är skamlöst” (s.142). Ovan nämnda referenser 

representerar vetenskapsområdena filosofi, psykologi och socialpsykologi som i litteraturen 

behandlat skam med koppling till individens identitetsskapande.  

 
Dahlgren & Starrin (2004) menar att synsätten på emotioner kan placeras längs ett kontinuum. 

På ena sidan finner vi bio-, psykologiska emotionsmodeller. Motpolen är ett 

socialkonstruktivistiskt synsätt som ger det biologiska i emotioner en ovidkommande del. 

Mitt emellan dessa två finner vi ett interaktionistiskt synsätt vars ansats är att knyta samman 

biologiska och sociala faktorer på ett dynamiskt sätt (a.a.).  

 
2.5.2 Historisk förändring av skam som emotion. 

Känslor blockerar det förnuftsmässiga, det vetenskapliga och det objektiva vilket medfört att 

teorier kring känslor har fått stå tillbaks för kunskapsteorier i vårt samhälle (Dahlberg & 

Starrin, 2004). Den svårfångade och tillbakadragna roll, som många beskriver att skam har, 

menar Wurmser (1981) kan härledas till att skam som känsla ofta uppträder i förklädd form 

och att den ofta är dold, förnekad och förvrängd (Hännestrand- Danemar, 1997). Norbert Elias 

(1939) gjorde en analys av ”civilisationsprocessen” och menade att från 1500-talet och framåt 

har ”skamtröskeln” sänkts och ”tidigare yttre tvång… omvandlats till självtukt… mänskliga 

förrättningar… beläggs med skamkänslor” (Jönsson, 2003, s.112). I det moderna samhället 

har uttryckandet av starka känslor kommit att betecknas som avvikelse. Människors ökade 

självdisciplinering och självmedvetenhet har i allt högre grad flyttat ”skamtröskeln” till att 
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känna skam och äckel inför det vi kan kontrollera, våra kroppar, ansåg Elias (Dahlberg & 

Starrin, 2004).   

 
2.5.3 Psykologiskt perspektiv på skam 

Psykologin och psykoanalysen har historiskt haft en tendens att individualisera skam och lyfta 

den ur sitt sociala sammanhang. Freud, som haft stort inflytande inom psykoanalytisk 

teoribildning, menade i korta drag att skam var något som var resultatet av en skillnad mellan 

individens egna ideal och individers verkliga beteende. Känslan av skam var barns, kvinnors, 

och vildars emotion medan skulden var den vuxnes (mannens) emotion i det moderna 

samhället (Scheff, 2002 art. 3; Lehtinen, 1998b). Under 1980-talet har psykiatrin och den 

kliniska psykologin återigen fått upp ögonen för skam, med koppling till en ökning av 

narkotikaberoende, missbruk i allmänhet och ätstörningar i samhället (Kaufman, 1989). 

Darwin (1872), Tomkins med sin utveckling av affektteori och Nathanson (1992) har alla 

bidragit med forskning kring skam utifrån ett biologisk- psykologiskt perspektiv, med 

människan som ”förprogrammerad” med ett antal grundaffekter (Scheff & Starrin, 2002). 

Kaufman (1989) såg skam som en mellanmänsklig dynamisk kraft mellan individer som 

annars skulle leva isolerade existenser. Mest inflytelserik är forskaren Helen Lewis som med 

sina rön och utveckling av skam som begrepp kommit att influera den moderna forskningen 

inom psykologin och socialpsykologin kring begreppet starkast (Jönsson, 2003; Nathanson, 

1992; Scheff, 1990, 2002,art.3).  

 
2.5.4  Socialpsykologiskt perspektiv 

Emotionernas förklaringsvärde ur ett sociologiskt perspektiv kan spåras tillbaks till klassiska 

teoretiker som t.ex. Durkheim, LeBon, Tocqeville, (Jönsson, 2003) Marx, Engels, Weber och 

Parson (Scheff, 2002, art. 3). Dessa anses ha behandlat emotioner i sina samhällsanalyser, 

dock ofta som alltför abstrakta och inte namngivna. Det är främst teoretiker med ett 

mellanmänskligt synsätt på mänsklig utveckling som bidragit till att behandla emotioner och 

uttryck för skam som en mellanmänsklig process. Cooley (1922/1981) menade att 

”människans ‘jag’ och identitet och medvetande uppstår, lever och omskapas i samvaron med 

andra, i interaktionen mellan andra människor och ting” (s.8). Vidare sågs stolthet och skam 

som sociala självkänslor (Jönsson, 2003). Simmel (1904/1957), Cooley (1902/1922), Elias 

(1939), Mills (1956), Lynd (1958), Goffman (1967), har likt ovan namngivna, påverkat 

föreställningen av emotioners betydelse för sociala processer inom forskningsgenren 
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”sociology of emotion” som utformades på 1970-talet (Jönsson, 2003, Dahlberg & Starrin, 

2004). 

Kemper (1978), Collins (1990) och Neckel (1991) är exempel på senare teoretiker som 

behandlat emotioner i koppling till interaktion, makt, och status (Dahlberg & Starrin, 2004). 

Neckel t.ex. såg överlägsenhet och underlägsenhet som sociala relationer där underlägsenhet 

och känslan av skam tenderar att bli ett personligt ansvar i det postmoderna samhället 

(Dahlberg & Starrin, 2004). Mänskligt beteende skulle till stor del vara obegripligt om vi inte 

beaktade emotionernas specifika betydelse i en social kontext. Skam och stolthet anses hos 

flera att ha många fler sociala och psykosociala funktioner än andra emotioner (Kaufman, 

1989; Nathanson, 1992; Scheff & Starrin, 2002; Dahlberg & Starrin, 2004). Under 1990-talet 

har emotioner återigen fått ett visst genomslag inom forskning kring organisationsteori, brott 

och straff, våld, välfärd, social mobilisering och, folkhälsa såsom stress, depression och 

utbrändhet (Dahlberg & Starrin, 2004). 

 
2.5.5  Sammanfattning 

Att definiera begrepp är ju ett sätt att vägleda omvärlden i ett begrepps avgränsningar och 

innehåll. Detta i syfte att skapa goda förutsättningar för förståelse i dialogen mellan 

människor. I detta avsnitt har emotion definierats som en medfödd känsla fylld med minnen 

och erfarenheter som utgör känslomässig referensram för individen. Föreställning i denna 

studie utgörs av de tankar och åsikter individen har om något. Sociala band utgörs av den 

samklang av vördnad och uppförande som kommunikationen i relationen visar på. 

Definitioner av skam har representerats av psykologiska begreppsförklaringar å ena sidan och 

interaktionistiska, mellanmänskliga begreppsförklaringar å andra sidan. De psykologiska 

förklaringarna beskriver skam som en inre smärtsam känsla kopplat till eget beteende. Utifrån 

en socialpsykologisk begreppsförklaring är skam resultatet av ett mellanmänskligt samspel 

och en emotionell kommunikation. Skuld och skam beskrivs som närbesläktade men den 

funktionella skillnaden innebär olika känslomässiga utfall för individen. Medan skam 

omfattar hela det bristfälliga självet utgör skuld den bristfälliga handlingen med ett intakt 

själv.  

 
Historiskt har emotioner behandlats och ingått i samhällsanalyser. Men emotionerna har ofta 

beskrivits i abstrakt form utan begränsade begreppsdefinitioner. Det antas att det 

känslomässiga fått stå tillbaks för det förnuftsmässiga och att individen mer eller mindre skall 

kunna vara självreglerande och kunna kontrollera känslor. Med denna historiska 

 



9 

samhällsutveckling förmodas skam som känsla blivit tabubelagd och gått under jorden då den 

mogna rationella individen förväntas bära ansvar och uppleva skuld. Först på 1970- talet blev 

den emotionella forskningen en självständig genre inom sociologin med ”sociology of 

emotion”. Under de senaste tjugo åren har emotioner återigen fått ett genomslag i forskning 

som t.ex. organisationsteori, brott och straff, våld, folkhälsa såsom stress, missbruk, 

ätstörningar, depression, och inom social mobilisering,  

 

3 METOD 
 
I metodkapitlet kommer mitt tillvägagångssätt, val och begränsningar som gjorts under 

uppsatsens framväxt beträffande intervjupersoner, metoder, litteratur och teorier att redogöras 

för. Målsättning är att framställa för mig synliga för- och nackdelar med dessa val. Under 

detta kapitel diskuteras även studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. När syftet är 

att reflektera kring ett begrepp är kvalitativ metod en lämplig strategi för ”beskrivning och 

analys av karaktärsdrag och egenskaper” som vi som människor genom våra föreställningar 

tillskriver ett fenomen (Malterud, 1998, s.33).        

 
3.1 Fokusgrupp som kvalitativ forskningsmetod 

Fokusgrupp är ett gruppsamtal där de olika deltagarna diskuterar ett på förhand givet ämne. 

Morgan (1996) beskriver begreppet med att: 

 
Fokusgrupper är en forskningsteknik där data samlas in genom gruppinteraktion 
runt ett  ämne som bestämts av forskaren (Wibeck,2000, s.23) 
 

Valet av fokusgrupp som metod var att som Wibeck (2000) uttrycker det, att genom 

”gruppdiskussion kunna upptäcka underliggande föreställningar - tankefigurer eller om man 

så vill, sociala representationer - om ämnet” (s.54) 

Fokusgrupp ger möjlighet att studera den sociala interaktion, hur åsikter, attityder och idéer 

uttrycks i en grupp. Malterud (1998) menar att gruppen kan mobilisera associationer och 

fantasi, genom att gruppdynamiken bidrar till att skapa berättelser.     

Syftet med fokusgrupp är att minska intervjuarens styrande roll eftersom vad man med 

metoden vill komma åt hur gruppen tänker kring ämnet och existerande ”gemensamma, 

kulturellt förankrade föreställningar och attityder” (Wibeck, 2000, s.42).  
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3.1.1 Sökning och val av litteratur och forskning 

Uppsatsarbetet grundlades med en litteraturstudie. Syftet med denna studie var att söka vad, 

hur och vilka som behandlat begreppet. Sökning påbörjades utan större vikt på vetenskaplig 

riktning. Litteratursökningen har skett via Karolinska-, Södertörns-, och Stockholms 

universitets sökmotorer och databaser. Begreppen som användes var skam, shame, skuld, 

guilt, känsla och emotion. Litteratursökningen gav bilden av en begränsad svensk 

forskningslitteratur och är i huvudsak uppbyggt kring engelskt skriven nationell och 

internationell forskning. Begreppet skuld och skam omnämns ofta samtidigt varför dessa två 

begrepps relation till varandra granskats. Med utgångspunkt i det sociala arbetets 

mellanmänskliga ansats valdes ett interaktioniskt perspektiv på begreppet genom 

mikrosociologin och som motvikt ett biopsykologiskt perspektiv för att bredda begreppet 

skam.  

   
3.1.2 Val av teorier 

Avgränsningen som gjorts är att använda ett interaktioniskt perspektiv på begreppet skam 

utifrån Thomas J. Scheffs emotionella/relationella teori om skam som hot av sociala band. 

Detta utifrån en mellanmänsklig ansats som utgör grundstenen inom socialt arbete som fält. 

Den andra ingången är ett biopsykologiskt perspektiv med hjälp av Donald L. Nathanson. 

Perspektivet bygger på skam som emotion och antas vara en av medfödda känslor med syfte 

att hantera sig själv och sin omgivning. Förutom dessa två teoretiska perspektiv som 

analysredskap har begreppen skam och skuld granskats ur ett funktionalistiskt perspektiv.  

 
3.1.3 Urval 

Min ansats var att undersöka vilka föreställningar professionella som arbetar inom socialt 

arbete har om begreppet skam. Urvalets begränsning var professionella inom det sociala 

arbetet i Stor- Stockholm med villighet att reflektera kring begreppet skam. Fokusgruppen 

kom att omfatta totalt fem professionella socialarbetare, en man och fyra kvinnor som arbetar 

i samtal med enskilda och familjer på en och samma enhet. Åldersintervallet för fokusgruppen 

låg mellan 40- 56 år.  

 
3.1.4  Urvalsförfarande 

Ett strategiskt val var att välja deltagare som kan antas komma i kontakt med ämnet. Genom 

min handledare gavs förslag på respondenter som kunde antas vara tillmötesgående. Deras 

professionella roll innebar individ- och familjesamtal. Redan i det första samtalet kom jag i 

kontakt med en person som ställde sig entusiastisk till att reflektera kring begreppet. Min 
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förfrågan skulle presenteras i arbetsgruppen för att undersöka om intresse av en reflektion 

kring ämnet fanns. Inga representativa önskemål utifrån demografiska variabler som ålder, 

kön, religion eller etnicitet gjordes. Personen, som också kom att delta i fokusgruppen, 

utförde arbetet av att samordna de övriga deltagarna till tillfälle för gruppdiskussion. När 

klartecken för deltagande och tillfälle för diskussion bestämts skickades ett informationsbrev 

(bilaga 1) till deltagarna om fokusgrupp som metod och de forskningsetiska regler som var 

gällande.  

 
3.1.4 Intervjuguiden 

Min roll som samtalsledare var att introducera och initiera ämnet som skall diskuteras 

(Malterud, 1998). Denna introduktion skall i minsta möjliga mån synliggöra den förförståelse 

och föreställningar jag som ledare har av ämnet, detta eftersom det är vad gruppmedlemmarna 

själva ser som aspekter av ämnet som är viktigt. Samtidigt skall introduktionen inbjuda till 

reflektion kring ämnet. Det kan det vara av värde att innan fundera kring vilka ramar 

diskussionen skall föras kring. En alltför ostrukturerad diskussion eller en grupp som har svårt 

att själva driva diskussionen vidare kan vara hjälpt av samtalsledaren har en intervjuguide att 

följa. Gruppen skall känna sig trygg i att ansvaret för ramen och diskussionens utfall ligger 

hos samtalsledaren. Min intervjuguide (bilaga 2) är baserad på de frågeställningar som ställts 

upp. Frågorna hade som syfte att täcka upp aspekter av begreppet skam som kunde vara 

intressanta inom ramen för frågeställningar.  

 
3.1.5 Intervjun 

Fokusgruppen genomfördes på deltagarnas arbetsplats. Intervjun var tekniskt väl förberedd 

med två uppsättningar bandspelare med mikrofon och allt testades innan gruppen var på plats. 

För att underlätta kommunikationen, menar Heap (1979), är utgångspunkten att samtliga 

gruppmedlemmar har ögonkontakt med varandra (Wibeck, 2000). Därför placerades stolarna i 

en ring runt ett bord där bandspelarna stod. Hade av erfaren samtalsledare blivit 

rekommenderad att ställa min stol lite utanför ringen för att visa att jag inte ingick i samtalet. 

Vilket, när alla intagit sina platser korrigerades av de närmsta deltagarna för att göra mig 

delaktig i ringen. Effektiv samtalstid var avsatt till cirka 90 minuter och en rast på cirka 30 

minuter för att kunna sträcka på benen. Utifrån bandlängden på 45 minuter beslöt vi att ta en 

rast i samband med byte av sida. Fokusgruppen informerades om min roll som samtalsledare 

och förväntningarna med deras deltagande i fokusgrupp. Vidare kändes det viktigt att klargöra 
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och trygga deltagarna om mitt definitiva ansvar för ämnesrelevans och utfallet i den 

halvstrukturerade diskussionen.  

Den effektiva bandinspelade diskussionen kom att omfatta 75 minuter och avslutades 10 

minuter innan överenskommen sluttid med en feedback och sammanfattning över vad jag som 

samtalsledare hade uppfattat att fokusgruppen diskuterat.    

 
3.1.7 Utskriftsförfarande 

Att göra en fullständig transkription av diskussionen ökar förutsättningarna för olika 

analysingångar. Fokusgruppens rikedom på data möjliggör att genom olika analyser 

synliggöra vitt skilda aspekter (Wibeck, 2000). Försökte att i min transkribering vara 

ordagrann, vilket innebär att alla identifierbara ord återgivits, omtagningar, felsägningar, 

pauser skrivits ut i största möjliga mån och att alla dessa uttalanden vidare numrerats. Arbetet 

med att skriva ut materialet påbörjades direkt efter en avlyssning av diskussionen. Efter 

transkriberingen lästes det skrivna materialet parallellt med avlyssning för eventuell 

korrigering.  

            
3.1.8 Tematisering 

Fokusgruppens dynamiska utveckling av begreppet skam kom i stort att täcka in uppställda 

önskemål av aspekter utan någon direkt ledning av mig. Utifrån transkriberingen valdes en 

grov indelning i teman för att se hur fokusgruppen pratade om begreppet. Till en början 

gjordes en uppdelning över hur de som grupp avgränsade skam och skuld för att kunna följa 

deras resonemang, men upplevelsen var att samtalets dynamik förlorades genom att plocka ut 

beskrivningarna ur sitt sammanhang. Indelningen kom slutligen att bestå av föreställningar 

kring skuld/skam, relevans, uttryck, könsskillnader, historik/nutida. En sista uppdelning 

gjordes genom att via avlyssning och parallell läsning av transkriptionen försöka spåra 

temaövergångar och vilka begrepp som förde samtalet vidare. 

 
3.1.9 Analysarbete 

Fokusgrupp som metod är en möjlighet till utveckling av ett begrepp med många gånger 

överraskande aspekter som växer fram genom interaktion. Analysen av fokusgruppsdata 

handlar om att ”koda materialet, dela upp det i enheter och söka efter trender och mönster” 

(Wibeck, 2000, s. 88). Mycket av de förställningar som kunde spåras stod att finna i hur 

fokusgruppen i övergångarna mellan teman med hjälp av stödbegrepp skapade en brygga i  

uttrycket av grundläggande föreställningar. Dynamiken i samtalet utgjordes av specifika 

begrepp som förde samtalet vidare.    
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3.1.10 Etiska aspekter 

Ur ett etiskt perspektiv kan fokusgrupp ses som tilltalande, detta eftersom deltagarna i hög 

grad kommer till tals på sina egna villkor och kan välja att avstå från att uttala sig (Wibeck, 

2000). Materialet är avidentifierat, men garanti för utlämning av uppgifter om övriga 

deltagare i fokusgruppen kan inte lämnas. Vikten av anonymitet inom gruppen bör 

understrykas i information till deltagarna (a.a.), vilket tyvärr inte gjorts ifrån mitt håll. 

Informationskravet har tillgodosetts genom informationsbrev till samtliga deltagare. 

Samtycket till fokusgrupp sköttes genom kontaktperson, vilket både kan ses som tillgång och 

problem. Det finns en möjlig bias genom att min förståelse för studien syfte presenteras av en 

deltagare. Å andra sidan kan det också vara lättare att avböja. Studiens presentation utlovades 

i ett exemplar, och i samband med denna utlämning kommer tillåtelse för publicering på nätet 

efterfrågas.  

          
3.1.11 Studiens begränsningar 

Studien har inte haft till avsikt att synliggöra de fysiska och verbala skammarkörer som via 

forskningen kartlagts, vilket är en betydande och självklar del i att förstå skam som begrepp. 

Vidare kan det bristfälliga datamateriel som existerar inte stärka de teorier som använts.     

I mitt fall är det etiskt omöjligt att granska gruppdynamiska könsaspekter utifrån den 

konstellation fokusgruppen hade. Hade fler fokusgrupper med män och kvinnor ingått i 

studien skulle detta vara relevant. Skam som begrepp har medvetet studerats utifrån ett socialt 

fenomen som fokus. Emellertid har inte den biopsykologiska förklaringsmodellen förkastats. 

Studien är begränsad till allmän diskussion kring begreppet och rör därför inte specifika 

utsagor grundade på egen erfarenhet.  

 
3.1.12 Validitet 

Validitet är kopplat till tolkningen av det som observerats, om det finns en trovärdighet. 

Redan i urvalsprocessen i denna studie ligger en risk, eftersom en person med kunskap om 

övriga deltagare har sammansatt fokusgruppen. Detta innebär att individen i fråga omedvetet 

eller medvetet påverkar det möjliga utfallet, genom att personer med samstämda åsikter kan 

ha valts (Wibeck, 2000). Förutom detta finns en risk för grupptryck och problem kring 

grupper utifrån en strävan att undvika konflikter. Men den största risken i detta fall är att 

individerna faller in i redan etablerade roller som de har i den vardagliga interaktionen utanför 

fokusgruppen (a.a.). Trots detta menar Granström (1986) att en ”grupp [är] någonting mer än 
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summan av de enskilda deltagarnas kvaliteter och kommer att utöva inflytande på varje 

deltagare” (Wibeck, 2000, s.53). Den ekologiska validiteten, ”validitet i levandet livet” 

(a.a.s.122), kan räknas som hög genom att beskrivningarna kring begreppet skam skapas i en 

interaktion mellan deltagarna. Ett problem är dock att vad som redovisas är åsikter som grupp, 

vilket gör att individuella betraktelsesätt blir likställda och representerade som gruppens 

tankar.  

  
 3.1.13 Reliabilitet 

Reliabiliteten eller tillförlitligheten bygger på ”att olika forskare, oberoende av varandra, ska 

komma fram till samma resultat när de studerar ett material” (Wibeck, 2000, s.119). Det 

förväntas också att detta skall vara möjligt vid olika tillfällen. Genom att studien genomförts 

ensam är risken påfallande att tillförlitligheten av datatolkningen påverkats av min 

förförståelse. För att öka tillförlitligheten har medvetna och observerbara omständigheter 

kring fokusgrupptillfället redogjorts för. Med det lilla materialet som denna fokusgrupp och 

dess sammansättning utgör är det en avvägning att redogöra för vad som observerats och 

anonymitetskravet. Litteratursökningen gav en övervägande engelskt skriven litteratur. Trots 

detta har svenska som språk vidhållits. För att underlätta åtkomligheten i texten har riskfyllda 

översättningar av akademiska engelska begrepp och definitioner gjorts vilket minskar 

tillförlitligheten. I resultatet har citat som redovisas till viss del korrigerats till en skriven form 

av tal och i vissa fall kortats av till vad som ansetts vara väsentligt data.  

 
3.1.14 Generaliserbarhet 

Wibeck (2000) menar att ”syftet med fokusgrupp är inte att dra generella, statistiskt 

underbyggda slutsatser om hela grupper/populationer” (s.123). Utifrån ett flertal fokusgrupper 

skulle möjligtvis tendenser kunna urskiljas, men att det är omöjligt att utifrån en enda 

fokusgrupp finna någon form av överförbarhet. Fokusgrupp kan istället användas som 

”hypotesgenererande forskning” (a.a.s.124) för underlag till att utveckla enkäter, genom sitt 

djupare och bredare data.  

 

4  TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

4.1 Tidigare forskning 

De flesta teorier som skiljer skam från skuld menar att skam omfattar en känsla av att hela ens 

person är fel, medan skuld innebär fokus på felaktig handling (Caplovitz Barrett, 1995). 
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Under detta avsnitt presenteras forskning och litteratur kring Skuld och skam, Könsrelaterad 

forskning, Funktionsaspekter och kulturella skillnader i ett historiskt perspektiv. 

 
4.1.1 Nationell forskning 

Inom svensk forskning är det inom filosofin, socialpsykologin och i viss mån psykologin som 

specifikt behandlat begreppet skam. Inom socialt arbete kopplas begreppet skam i forskningen 

ofta till arbetslöshet, ekonomi och möte med socialtjänsten. Men sent 2004 kommer Dahlberg 

& Starrin ut med Emotioner, Vardagsliv & Samhälle - en introduktion till emotionssociologi. 

I registret på Socialt arbete - en grundbok (2000) omnämns begreppet skam en gång och 

begreppen skuld, känsla och emotion står inte att finna. I kursboken Perspektiv på sociala 

problem (2002) behandlas begreppet skam och emotion i ett specifikt kapitel av Thomas J. 

Scheff & Bengt Starrin. Känsloteorier har visat sig ha en svag ställning gentemot 

kunskapsteorier inom högskolor och universitet (Dahlgren & Starrin, 2004). Under 90-talet 

tycks dock emotioner återigen fått ett visst genomslag inom forskning kring 

”organisationsteori, brott och straff, våld, folkhälsa, välfärd och social mobilisering” (a.a.s. 

27). 

 
I avhandlingen ”Nödvändighetens pris- konsumtion och knapphet bland barnfamiljer” 

av Torbjörn Hjort (2004) behandlas konsumtion och knapphet utifrån ett relationellt 

perspektiv. Relationen mellan hushållens uppfattning om sig själva som konsumenter och det 

omgivande samhället står i centrum, med konsumtion som uttryck för social markör och 

meningsbärare. Det antas att drivkraften för konsumtion är människans behov av tillhörighet 

och att undvika att uppfattas som avvikande p.g.a. att man inte har möjlighet att leva upp till 

omgivningens krav och förväntningar. De intervjuade barnfamiljerna beskrev känslor som 

underordning, underlägsenhet och vanmakt och hur de uppfattade sig som marginaliserade i 

konkreta situationer av interaktion där maktutövning sker t.ex. mellan konsument och 

butiksbiträde. Skam, menar han är ett ”starkt begrepp, men att det visat sig användbart i 

samband med förståelsen av sociala processer” (a.a.s.222).  

 
En avhandling som indirekt berör socialt arbete är Carina Henrikssons avhandling ”Att 

misslyckas i skolan – ur elevernas perspektiv” (2004). Avhandlingen är baserad på samtal 

med elever vid individuella program samt elever vid § 12-hem. Deras berättelser visar på att 

skolmisslyckanden har mycket litet med kognitiva tillkortakommanden att göra. 

Misslyckanden ses snarare som relationella och emotionella upplevelser i klassrummet där 

fokus inte ligger på relationen mellan elev och lärande utan mellan elev och lärare.  
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Upplevelser av besvikelse, skam, utanförskap, stigmatisering, bristande tillit, ensamhet, 

underlägsenhet, marginalisering och känslor av att vara betydelselös omnämns (a.a.).   

 

Jönsson (2003) använder sig av en ekonomi- skam modell i avhandlingen ”Arbetslöshet 

ekonomi och skam”. Arbetslösheten innebär förutom försämrad ekonomi, statusställning och 

socialt umgänge en inverkan på våra identiteter som samhällsmedborgare och konsumenter 

och är en grund till känsla av skam. Ekonomi- skam modellen ”sammanbinder två 

forskningstraditioner,… forskning kring ekonomisk press och deprivation och… 

mikrosociologisk forskning om sociala band och social interaktion” (a.a.s.44). 

Beröringspunkterna mellan de båda teorierna ligger i att de ”intresserar sig för det sociala 

samspelet mellan individer, mellan individer och grupper och mellan individ och samhälle 

sociala institutioner” (a.a.s.45). Resultatet visade att vad som överskuggade de ekonomiska 

problemen var att inte kunna vara oberoende och att ”det är skamligt att vara beroende” 

(a.a.s.79). Beroendet kopplades till ”låg moralisk status och betraktades inte som ett värdigt 

vuxentillstånd, utan något som rör barn” (a.a.s.85). Fattig- och beroendeskam framkallar 

negativa självkänslor och befäster underordnad social position, menar Jönsson (a.a.). 

 
I Starrin & Blomqvists (2001) ”Den där skammen, … skammen att inte klara sig själv - en 

studie om socialbidragstagares ekonomiska, sociala och hälsomässiga förhållanden” 

studeras personer som någon gång under ett år ansökt om socialbidrag. Mer än 80 procent av 

socialbidragstagarna hade uppfattningen att ”allmänheten ser ner på dem och betraktar dem 

som lata, som personer som inte kan sköta sin ekonomi, som saknar framåtanda och som 

personer med alkohol- eller drogproblem” (Starrin & Blomqvist, s.48). Författarna menar att 

dominerande negativa attityder även tycks påverka bidragstagarna själva. Många känner sig 

som andra rangens människor och upplever situationen som skamlig. Känslan av 

underlägsenhet berör inte bara den ekonomiska situationen utan uppkommer i sociala 

situationer där socialbidrag kommer upp t.ex. i mötet med socialtjänsten. 

Socialbidragstagande kopplas i undersökningar till skam- stolthet, förödmjukelse, förnedring 

och känslor av obehag, olust, ängslan och oro. Den relativa fattigdomen snarare än den 

absoluta fattigdomen, ses som den egentliga skamalstraren i det moderna samhället. Alltså 

snarare en är socialpsykologisk och psykologisk deprivation än materiell knapphet, som är 

den huvudsakliga källan till skam (a.a.).  
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4.1.2 Internationell forskning 

Empiriska studier visar att upplevelser av skam under livets gång oftast sker i 

mellanmänskliga sammanhang (Tangney, J.P., 1995). Analys av narrativa studier ger vissa 

bevis för att skam upplevs i samband med ickemoraliska fel och misstag (t.ex. socialt 

opassande beteende eller klädsel) (a.a.). Nedan redovisad forskning är eget översatt till 

svenska.   

 
Simmel (1904/1957) gör i ”Fashion” en analys av modets funktion, där han anger skam 

som kärnan i funktionen. Han menar att människor önskar variation och förändring, men att 

denna önskan också medför risk för känna skam om man blir åtskild ifrån det allmänna och 

andra. Modet, anser han, är lösningen. Genom sammanhållning i tanke och beteende inom en 

grupp i samhället, de moderiktiga, och distans till andra, de som inte följer modet. Alienation 

är på så sätt dynamiskt relaterat till skam (Scheff, odaterad, art.2; Dahlberg & Starrin 2004). 

 
Erving Goffman (1967) fann i studien ”Interaction Ritual” att vi till vardags som 

personer alltid är fruktansvärt oroliga över vår framtoning i andras ögon, och att vi alltid 

försöker visa vårt bästa för att undvika skam. Studie bygger på fysiska uttryck och hur 

”förlora ansiktet” och förlägenhet är ett uttryck för skam. Att undvika förlägenhet är, enligt 

Goffman, den centrala drivkraften i mellanmänskligt beteende (Scheff,1990; Dahlgren & 

Starrin,2004)   

 
H. B.Lewis (1971) fann att en skamfylld människa som i försvar lägger känslan utanför 

sig själv och klandrar den andre, har att välja på att dra sig tillbaks eller visa förödmjukad 

ilska (Tangney,1995; jmf. Scheff, 1990; Nathanson, 1992). Genom Gottschalk –Glesers 

analysmetod, att med nyckelord spåra specifika emotioner i transkriptioner av samtal, fann 

hon omfattande avsnitt med markörer för skam. Skammarkörer var överrepresenterade i 

materialet, men varken terapeut eller patient var medvetna eller omnämnde dessa som skam. 

Hennes inflytande på forskningen kring skam är stort med skammönster som ”overt, 

undifferentiated shame”, en öppen odifferentierad skam av emotionell smärta som yttras i 

icke- verbala fysiska uttryck, men som i övrigt försöks döljas inför sig själv och andra. Det 

andra mönstret var ”bypassed shame” en förbipasserad smärta av skam som snarare försöker 

undvikas. Båda dessa begrepp går under ”unacknowledged shame” en omedvetenhet om skam 

som grundad i en känsla av känna sig negativt utvärderad. Dessa begrepp är grunden hos de 

flesta nutida teoretiker som behandlat skam som begrepp (se Scheff, 1990, 2002; Tangney & 

Fischer, 1995; Nathanson, 1992; Lehtinen, 1998b, Dahlgren & Starrin, 2004). Vidare fann 
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Lewis ett släktskap mellan ilska och skam, då skammarkörer alltid låg före ilska i patientens 

språk (Nathanson, 1992; Tangney & Fischer, 1995; Scheff, 2002).  

 
”The hidden Injuries of Class” av Sennett och Cobb (1972) var en deltagande, 

observerande studie i offentliga miljöer som skolor, barer såväl som genom intervjuer av 150 

vita män ur arbetarklassen under ett år 1969, som gav en viktig insikt. Dessa män kände att de 

p.g.a. sin klass, sin yrkesposition inte fick den respekt som de förtjänande från andra, främst 

lärare, chefer och från deras egna barn. Förutom detta kände de till viss del att deras sociala 

ställning och yrkesmässiga position till viss del var deras egna fel. Ur ett sociologiskt 

perspektiv på emotion ansågs dessa känslomässigt bära bördan av utslagning och 

otillräcklighet, vilket är en kronisk låg självkänsla (skam). I skolmiljö observerades det att 

lärarna agerade utifrån sina förväntningar på barnen på ett sådant sätt att förväntningarna blev 

till verklighet (Scheff, 2001, art.22). Sennett menar att skambeläggandet kommit att ersätta 

det fysiska våldet som bestraffning i det moderna västerländska samhället (Dahlberg & 

Starrin,2004). 

 
I H.G. Wallbott & Scherers (1984) studie över interaktion mellan emotion och värde i 

individualistiska -  kollektivistiska samhällen visade att den känslomässiga upplevelsen av 

typisk skam i kollektivistiska samhällen var mer snabbt övergående, påverkade självkänslan,  

relationer mindre och sågs som mindre omoralisk. Dessa samhällen med hög acceptans av 

ojämlik maktfördelning, och som genom tvetydighet grundlagt för gruppering med egna 

övertygelser rapporterade typisk skam och kallades då skamkulturer.  

I samhällen med individualistiska drag, låg acceptans för ojämlik maktfördelning, en låg grad 

av tvetydiga situationer som håller individer isär, rapporterades upplevelser av kombinerad 

skuld - skam, dvs. upplevelser av skam sågs som snarlika upplevelser av skuld. Utifrån dessa 

kriterier klassades då dessa som skuldkulturer, där skam kom att omvandlas till skuld och ett 

”white, Anglo- Saxon/Nordic” sätt att leva (Tangney & Fischer, 1995). 

 
I en kvantitativ amerikansk studie från 1995 (refererad i Tangney & Fischer, 1995) fann 

man att människor som känner endast skuld hade lättare för att acceptera ansvaret för den 

negativa situationen. De som upplevde skam i en skuldsituation la i högre grad skulden 

utanför sig själv. Att lägga skulden utanför sågs som ett försvar, i syfte att återupprätta sig 

själv i den smärtsamma upplevelsen av skam (a.a.)  
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I ”Honor and Shame” av Howard (1995) sätter den sociologiska forskningen kring 

emotioner fokus på skam kön, klass, ras och etniska relationer. Det antas att kvinnor och 

svarta oftare känner skam över sig själva och att de är vanärade och ständigt förringade (se 

även Lehtinen,1998a ), vilket medför att kvinnor och svarta tar rollen av vita män, och de 

således kommer att det se sig själva som de är sedda utifrån (Scheff, 2002, art.3 ).    

 
Med koppling till civilisationsprocessen och våldets allt mindre accepterade roll som 

disciplinering menar Michael Lewis (1995) att skambeläggandet som disciplinering blivit 

vanligare. I observationer av tekniker med koppling till barnuppfostran visar han på att ca 40 

procent av föräldrarna omedvetet visar sina barn uttryck för förakt och avsky i sin fostran. Att 

bestraffa genom att inte visa kärlek i barnuppfostran väcker skam, menar Lewis, och leder till 

att barnet känner sig misslyckat och mindre värd med följder på fortsatt utveckling (Dahlgren 

& Starrin, 2004).    

 
4.1.3  Sammanfattning 

Känsloteorier anses ha en svag ställning gentemot kunskapsteorier inom högskolor och 

universitet. Men under senare tid tycks emotioner få genomslag inom viss social forskning. 

Den nationella forskningen behandlar begreppet skam i samband med och i förståelsen av 

sociala processer och kopplas ofta till arbetslöshet, ekonomi och socialtjänsten. Skam alstras 

och ses som ett resultat på relationer och situationer av underlägsenhet och överlägsenhet i ett 

samspel på mellanmänsklig nivå.    

 
I den internationella forskningen som redovisats har skam som begrepp historiskt kommit att 

byta skepnad från ett yttre tvång av kontroll till en självkontrollerande process. Mänsklig 

aktivitet och beteende omfattar att kontrollera positioner gentemot varandra, avskildhet såväl 

som tillhörighet, underlägsenhet såväl som överlägsenhet. I övergången från traditionella till 

moderna samhällen, framträder skuld med koppling till individualism och ansvar, där skulden 

inte ersätter skammen utan får utgöra en av många masker. Viss forskning pekar på 

skambeläggning som ersättning för fysiskt våld och hur yttre skambeläggande av vissa 

grupper kommer att internaliseras som inre skuld av dessa. Den psykologiska forskningen 

redogör för vissa konsekvenser i mänskligt beteende av den dolda relationen mellan skam och 

skuld.  
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4.2 Teorier 

4.2.1 Affektteori utifrån Nathanson 

Nathansons teori om affekter bygger på föreställningen att vi är ”förprogrammerade” med nio 

grundläggande affekter, varav en är skam (Nathanson, 1992; Scheff & Starrin, 2002). Skam 

som känsla är till stor del byggd på forskning kring barns tidiga interaktioner med omvärlden 

(Nathanson, 1992). Det är när den ”medfödda affekten fylls med erfarenhet som vi kallar 

begreppet emotion” (Scheff & Starrin, 2002, s.169).  

Skam som affekt är komplicerad, menar Nathanson (1992), eftersom skam alltid upplevs i 

relation till annan affekt, speciellt positiva affekter såsom t.ex. intresse och glädje. Skammens 

funktion är en smärtsam mekanism som drar tillbaks, reglerar individen från det som väcker 

intresse och skyddar individen från ilska eftersom ilskan kan leda till utfrysning. Eftersom 

skam avbryter känslomässig kommunikation begränsas intimitet och empati. Nathanson anser 

att skuld utvecklas ur skam – men att skuld inte kan utvecklas förrän barnet förstår att den 

handling han utfört medfört skada (Nathanson, 1992; Caplovitz Barrett, 1995).  

 
Skam kan förstås som en känsla av inkompetens, misslyckande och otillräcklighet. Han menar 

att genom att värdera oss utifrån mätstickan av stolthet och skam ser vi hur väl vi lyckas 

presentera oss och att emotioner är fyllda av de känslointryck individen fått i mötet med 

familj, kultur och samhälle. Skam blir därför en medfödd förmåga till anpassning i en 

känslomässig kommunikation (Nathanson, 1992). Han påstår vidare att stolthet tillhör 

förvärvandet av varje del av normalt växande och utveckling, medan skam är kopplat till 

misslyckanden längs vägen. Tankar av svaghet, inkompetens, litenhet skadar vår identitet som 

individ mest. Ilska med en kärna av skam är därför en paradoxal form av emotion. Ilska 

bevisar vår styrka och kompetens, samtidigt som ett utbrott antagligen riskerar att förstärka 

grundkänslan av inkompetens och misslyckande(a.a.).   

  
Kvinnor, mer troligt än män, ser ut att beskriva skam utifrån skammens fysiska språk, t.ex. 

blygsel, dra sig tillbaks. Män däremot är upplärda att omvandla skam till ilska och 

skamuttryck sker ofta genom förolämpning och hot eller genom motsatt reaktion av 

tillbakadragande i depression vid förödmjukelse (a.a.). Stolthet kopplas till förening och skam 

till utanförskap. De flesta människor, menar han, fungerar bättre när de vet att det finns någon 

underlägsen dem själva. Skam gör oss isolerade, otroligt ensamma och utstötta ur gruppen, 

med känslan av att vara oälskade och omöjliga att älska, vilket skapar en omedelbar effekt på 

vår placering i det sociala systemet (a.a.). 
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Med ”Skamkompassen” beskriver Nathanson (1992) fyra försvarsbaserade riktningar av olika 

strategier vi människor kan ha för att hantera skam: 

Ett tillbakadragande ses i vårt samhälle som en riktig respons på skam, vi drar oss tillbaks in i 

det privata för läkning av förödmjukelsen. Ett undandragande innebär ofta en känsla av skam 

så obehaglig för oss att vi upptas i strategier av att minska, minimera, skaka av, förneka eller 

begränsa den istället. Attack av självet kan förstås som en villighet att uppleva skam så länge 

vi andra förstår att det gjorts frivilligt. Medvetet lägger vi oss lägre, bestraffar oss själva – allt 

för att kontrollera känslan av skam. Den sista attack av andra finner vi hos dem som upplever 

skam som omöjlig att bära eftersom den blottlägger information om deras underlägsenhet, där 

ilskan genom attack riktas mot andra. Vi domineras i vårt västerländska samhälle, enligt 

Nathanson, av frågor kring stolthet och skam, där skam alltmer omvandlas till ilska och rädsla 

till spänning. Där de som inte har, lider av förödmjukelse i händerna på dem som har, ständigt 

sökande efter någon svagare eller mindre att förminska (a.a.).  

 
4.2.1.1  Sammanfattning 

Denna biopsykologiska teori bygger på antagandet om att skam är en av nio medfödda 

affekter. Skam som affekt har en funktion att skydda individen genom att dra tillbaks denne 

och avbryta känslomässig kommunikation. Skam som emotion är den grundläggande känslan 

av skam fylld med tidigare erfarenheter och minnen kopplade till känslan. Där stolthet står för 

känslan av kompetens, att behärska utgör skam känslan av misslyckande och inkompetens. I 

moderna samhällen har vi alltmer kommit att hantera skam utifrån ett extremt manligt manus. 

Känslor av skam har alltmer kommit att undertryckas och omvandlas till ilska och mervärde 

mäts genom prestation.      

 
4.2.2 Emotionell relationell teori utifrån Thomas J. Scheff 

Scheff (1990; 2003) anser att människans huvudsakliga motivationskälla är att upprätta, 

reparera och knyta sociala band med andra. Ett bekräftat socialt band ger individen en känsla 

av stolthet, att vara respekterad både inåt för sig själv och utåt mot omgivningen. Skam 

däremot är signal på en hotad och osäker relation, med risk för utanförskap. Med begrepp som 

alienation och solidaritet beskriver han den de extrema utfallen av osäkra och säkra sociala 

band, och applicerar detta på såväl individnivå som makronivå (a.a). Undertryckta eller 

omedvetna känslor av att förlöjligas, kränkthet, förlägenhet, mindervärdighet, inkompetens är 

om de inte synliggörs/medvetandegörs, källan till känslofälla (Scheff, 1990, 2001 art. 20a, 

Scheff & Retzinger, odaterad, art. 16). Detta innebär kortfattat att man skäms över att man 
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skäms. Om denna känsla är omedveten och ickeerkänd kan den upprepas i en oavbruten 

spiral. Denna känslofälla kan pågå inom, mellan människor på såväl individ-, grupp-, som 

samhällsnivå. I en konflikt kan båda parter förneka att deras verbala och icke- verbala 

kommunikation kan vara kränkande för den andre, medveten om sin egen kränkthet men 

omedveten om sin egen bristande respekt inför den andre (Scheff, 1990, Scheff & Starrin, 

2002). 

 
Scheff menar att vårt sociala samspel består av två kommunikationssystem: Inom 

kommunikationssystemet utbyter vi som aktörer verbala symboler och gör oss förstådda i 

intellektuell mening. Inom vördnads- emotionssystemet utbyts ickeverbala symboler och den 

emotionella betydelsen av relationen värderas. Det är alltså genom hur vi kommunicerar 

snarare än vad vi kommunicerar som avgör det sociala bandets status (Aspelin, 1996).  

Scheff & Retzinger (odaterad, art.16) definierar det ”sociala självet” som skapat i ett möte 

mellan samhälle, biologi och personlighet i en balans mellan konformitet och ickekonformitet. 

Med en överdifferentierad relation har individens behov getts för stort utrymme på bekostnad 

av den sociala konformiteten (Aspelin, 1996). Det separationsspråk som kommuniceras kan 

vara direkt i formulering, känslor och tankar men saknar den koppling till ett respektfullt 

uppförande som den andre förväntar sig, individen isoleras från den andre/gruppen. I motsatt 

förhållande innebär underdifferentiering att de individuella behoven undertrycks och den 

sociala konformiteten överbetonas. Det talade föreningsspråket kan vara respektfullt men 

individen ”uppslukas” och offras i relationen individ och den andre/gruppen (a.a.). Som 

exempel på den vanligaste relationen i vårt samhälle ges förhållanden mellan grupper, kön, 

nationer men också professionella relationer t.ex. lärare – elev. Detta omnämner Scheff som 

bimodal alienation där läraren har en tendens att ”uppslukas” i relationen till kollegiet och 

därmed ”isoleras” från eleven (Aspelin, 1996). Genom att ge upp en bit av sig själv för att vara 

lojal med gruppen blir resultatet en isolering mellan grupper och en sammanslagning av 

individer inom gruppen (Scheff & Retzinger, odaterad, art.16) 

 
Genom att analysera såväl verbal som emotionell kommunikation i en konflikt kan 

undertryckt, omedveten känsla av skam, av att vara förödmjukad, kränkt på något sätt 

synliggöras på såväl individ-, grupp-, som samhällsnivå (a.a.). 

Scheff (2001, art.20) menar att män socialiseras in i att vara starka, modiga och kompetenta, 

vilket också medfört att sårbara emotioner som rädsla, sorg och skam undertrycks och leder 

till omedvetna beteenden. Hellre än att uppleva denna smärtsamma känsla antas andra 

 



23 

strategier (a.a.). Undertryckande av känslor och avskildhet samvarierar, desto mer 

undertryckta känslor, desto svårare har andra att relatera till personen. Desto mer isolerad från 

andra, desto lättare, menar Scheff, är det att undertrycka känslor för individen (Scheff, 2002, 

art.20a.). Ur ett samhällsperspektiv har den ”glamour” som omger samhällseliten och den 

omedvetna och icke erkända skam av underlägsenhet som andra bär på har kommit att 

upprätthålla och legitimera elitens politiska och ekonomiska makt (Dahlgren & Starrin, 2004).    

 
4.2.2.1  Sammanfattning 

Denna socialpsykologiska teori bygger på antagandet att människan är socialt beroende och 

att individen utvecklas genom social interaktion. Samklang i kommunikation ger stolthet som 

stärker sociala band och integrerar människor. Skam är däremot resultatet av bristande 

kommunikation och samklang och utgör ett hot om isolering, alienation. Detta applicerar 

Scheff på såväl individ-, grupp- som samhällsnivå. Genom att analysera verbal och icke- 

verbal kommunikation i hur och inte bara vad som förmedlas kan vi spåra separationsspråk 

och föreningsspråk och möjliga känslofällor i konflikter (a.a.). 

      

5  RESULTAT 
5.1 Hur ser de professionellas föreställningar och värderingar ut när det gäller skam 

som begrepp? 
 
5.1.1 Skuld och skam 

Uppenbart i och med min fråga om vad de associerar till när de hör ordet skam, är att 

deltagarna i fokusgruppen ser skam som något mycket närbesläktat skuld. I den första delen 

av samtalet behandlas gränserna för skam och skuld och hur känslan kommer att påverka oss. 

Begrepp som kommer upp är ”något väldigt genant, oerhört privat, jag bryter mot något, 

något med att krympa” - skam blir en inre process.  

 
Något oerhört privat, något mellan mig och mig. Medan skuld tänker 
jag mig mellan mig och någon annan. 

 
Skuld kommer att kopplas till handling medan skam mer verkar beröra vad jag är och vilka 

värderingar jag står för som individ. Skam blir ett brott mot värdegrund medan skuld är brott 

genom handling i en mellanmänsklig relation. 

   
Skuld om jag gör någon annan någonting men att jag kan skämmas, 
för något jag gör. Jag bryter mot något som egentligen inte drabbar 
någon annan men som har någonting at göra med moral.       
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Genom en deltagares nyfikenhet inför gruppintervjun, framkommer att skam som begrepp i 

Nationalencyklopedin endast existerar i form av skamstraff och skampåle vilket förändrar 

fokusgruppens perspektiv på begreppet. Skam blir nu mer av en bestraffning, av att jag ”brutit 

mot något, stå i skamvrån, skämmas för mitt beteende, man ska skämmas, titta på syndarna, 

skämmas inför andra”. Medan samtalet i början kom att beakta den skamfyllde som 

självreglerande subjekt kommer skam nu istället att utvecklas mot att vara en bestraffning 

individen kan utsättas för av andra. På så sätt kommer skam mer att ta skuldens roll ”mellan 

mig och någon annan”. Utifrån detta kan alltså skam vara en inre process ”mellan mig och 

mig” men det kan också vara något som kan åläggas utifrån ”mellan mig och annan” med 

syfte att skämmas inför andra. Svårigheten att åtskilja skuld och skam blir för fokusgruppen 

tydliga. Det finns alltså något här av att jag borde skämmas för att jag är skyldig vare sig det 

gäller brott mot värderingar eller ren handling. Skam är utifrån detta kopplat till vad jag är, 

identitet medan skuld kommer att bli kopplat till vad jag gör, handling.  

 
Jag känner skuld för att jag gjort någon illa. Ett beteende mot någon 
annan, eller att jag skuldbelägger någon för att den gjort någonting 
som drabbat mig eller andra, inte bara att det är vad jag står för själv 
eller att jag bryter mot allmänna tankar. Fast det kan gå ihop, för jag 
kan känna skuld för att jag knyckt dina pennor, men skam för att jag 
varit en som gjort det.  

 
5.1.2 Skam i relation till andra 

Diskussionen kommer alltmer att beröra skam som känslobegrepp kopplat till ”osäkerhet, 

vara någorlunda som alla andra/normal”. Skam blir ett slags hot i relationen till andra, en 

självbild som sätts på prov, ”duger jag”. Begreppet kommer att kopplas till något väldigt 

grundläggande, till utveckling och anknytning – att känna och vara värdig tillhörighet. Om 

skam tidigare i diskussionen var överträdelse, något ”mellan mig och mig” och ”mellan mig 

och andra” genom bestraffning är detta en syntes av dessa. Skam blir här någonting som kan 

kopplas till en inre och yttre process av bestraffning och en rädsla av att bli ensam.  

 
Den där djupaste skammen, att inte vara älskad, det 
grundläggande, om man inte vet vem man är eller har varit älskad, 
där hittar vi skammen.  

 
5.1.3 Skam med koppling till kön 

Samtalet utvecklas nu mot en diskussion kring kön som en vidare utveckling på att älska och 

sexualitet. Det blir en jämförelse mellan könen historiskt och hur det ser ut idag. 
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Jag börjar tänka på kropp, alltså skam och sexualitet. Den allra 
tidigaste erfarenheten att bli älskad är ju genom kropp, bli älskad 
för den kropp man är i världen, och att kroppen skändas. 

 
Fokusgruppen gör antaganden om att det idag är mer kroppsfixerat, att kropp idag i allt högre 

grad är kopplat till identitet. Även om kraven är hårdare för kvinnor tycker mannen att även 

män fått en tuffare idealbild att fylla. Det antas att vissa kan ha ett bättre motstånd mot att 

drabbas av skam, att de innehar en stolthet. De är alla eniga om att vi alla bär på vår egna lilla 

skamvrå och att skam skulle vara kulturellt och personligt betingat. Alltså har begreppet skam 

ju längre samtalet kommit att vara, granskats utifrån allt mer nivåer och desto komplexare har 

skam som begrepp kommit att bli.  

 

5.1.4  Skillnader kvinnor och män 

Citatet tolkas som en föreställning om att kvinnor alltså inte förväntas vara aktörer och män 

inte kan kallas män om dom är objekt. Skam kan på så sätt kopplas både till beteende och till 

individ, det hela handlar om könets förväntningar på sig.  

 
Kvinnor och män har utifrån kön kanske skam på olika områden. 
Kvinnor skall skämmas för det dom gör och männen skall  
skämmas för det dom inte gör.  

 
Den patriarkala strukturens rätt att skambelägga går enligt min tolkning tillbaks till 

fokusgruppens idé om skamstraff, om en högre yttre makt med rätt att påvisa när individen 

har felat. Uttalandet tolkas som att kvinnan å ena sidan är ett subjekt samtidigt som vi i den 

andra delen är mer objekt. Vi kan som kvinnor dels bestraffa oss själva samtidigt som vi 

bestraffas utifrån av en manlig struktur.  

 
Jag tror att vi kvinnor kan skambelägga oss själva, vi låter oss 
skambeläggas av en manlig struktur.  
 

5.1.5 Skuld, skam och gottgörelse  
I och med att mannen kommer upp kommer också samtalet att åter röra sig tillbaks till skam 

som ”personlig”. Skuld kan gottgöras, men hur gottgör man skam? ”Förlåta sig” kommer upp 

och leder så småningom till ”upprättelse”. Eftersom ”förlåta sig” mer lutar åt ”mellan mig och 

mig”, en mer inåtgående handling lutar sig ”upprättelse” i mina öron mer åt att upprätta sig i 

relation till någon. 
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Man måste försonas med det själv, eller på något sätt göra upp med 
sin egen skamkänsla, eller få hjälp av andra med det. 

 
Någon kommer in på mannen och hur män kommit att skjuta sig när ”det gått åt 

helvete…karriärer…affärer, mer traditionella manliga självbildsarenor”.  

När mannens skam diskuteras kommer det att handla symboler som ”ickeförsörjare är 

kastrerande, inte duga, inte få till det, lite mer något yttre prestation” med en viss anknytning 

till sexualitet. Det finns här en koppling mellan manlig skam, upprättelse, sexualitet och 

prestation även om det antas att detta med prestation för männen förändrats något idag.   

 
Men jag tror ändå att själva kärnan, själva skammen är nog 
densamma, det är nog samma skam fast olika sätt att upprätta 
sig, killen som inte får till det får se till att få till det. 

 
Det uttrycks enligt min tolkning en förväntan av att vi som individer skall bekänna skuld och 

känna eller bekänna skam för omvärlden och för oss själva. Ansvariga individer skall vara 

självkorrigerande och detta innebär att bekänna skuld inför omvärlden och bekänna skam 

inför sig själv. Diskussion kommer att omfatta hur flickor blir bedömda utifrån ett beteende 

men att detta inte gäller pojkar och att ”hon får skämmas, får skylla sig själv”. Flickan 

bedöms som skyldig av samhället och tar själv på sig skuld medan pojken diskuteras utifrån 

skuld och att de inte skäms. Det finns alltså en svag antydan att män inte vet vad skam är och 

att de borde skämmas och att flickor istället tar på sig skam för vad de är, vilket till stor del 

innebär kropp som identitet.  

 
Jag tänker på killar som förgriper sig på tjejer, dom där gängbrotten 
som har varit. Det pratas inte skam, det pratas om skuld, men pratas 
det om att killarna borde skämmas. 

 
Mäns skam ses som ”en inre skam, hans egen” och att kvinnor kanske har lättare att hantera 

skam genom att de pratar mera med varandra. Det förmodas att kvinnor drabbats av en 

kollektiv skam, ett ”skambeläggande av samhället och rådande förställningar”. Att kvinnor 

som grupp skambelagts, medan män blivit mer skuldbelagda av samhället. Vidare antas 

kvinnors egenskap av att ha lättare att prata medföra att skammen på något sätt förenar 

kvinnor och att detta ”på nåt sätt gör det möjligt att hantera det och upprätta sig på ett annat 

sätt”. Mäns koppling till skuld och den skam som män bär av att inte vara värdiga antas vara 

”svårare, kaotisk” och mindre medveten hos män och det görs en förmodan om att ”skammen 

är störst när den är hemlig”.  
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Nedanstående uttalande har valts att tolkas i två delar. Kvinnlig skam består då av två sorters 

skam, den ena av att inte vara älskad samtidigt som ”man låter saker hända med en” och den 

andra delen av att kvinnan skambeläggs genom att hon bryter mot något genom t.ex. 

beteende. I båda fallen beskrivs hon som ett subjekt och objekt. En möjlig tolkning är att hon 

dels kan bestraffas utifrån genom att hon ”bryter mot de rådande begreppen kan jag bli 

skambelagd av andra”. Samtidigt kan skam ses som en självreglerande bestraffning genom att 

”man låter saker hända med en”. Skam är då resultatet av att jag varken lever upp till mina 

egna eller andras förväntningar och att jag själv är delaktig i sitt eget utanförskap. 

  
Två olika skambegrepp för kvinnor, att inte vara älskad, att man låter 
saker hända med en, man blir mobbad, man blir utsatt för det ena och 
andra. Sedan blir man skambelagd utifrån den rådande tiden, bara för 
att jag har ett beteende som på något sätt bryter mot de rådande 
begreppen kan jag bli skambelagd av andra. Den tror jag är lättare att 
handskas med än den andra skamkänslan. Den är lättare att dela med 
andra och skapa någon sorts upprättelse, man kanske går med andra 
kvinnor och säger att vi skall göra någonting åt det här. Den andra 
mer individuella, hur kvinnor upprättar sig i den vet jag inte riktigt.  

 
Den andra delen av samhälleligt skamläggande (skamstraff) tros vara lättare att bära genom 

kvinnor kan dela denna, någon sorts solidaritet med andra kvinnor, med möjlig kraft till någon 

sorts upprättelse. Intill denna stund har alltså skam kommit att röra sig individnivå, gruppnivå 

och samhällsnivå. Samtalet och reflektionerna visar på att skam som begrepp kommit att 

omfatta allt mer ju mer de vänder på begreppet. Vad som beskrivits är skam som en inre 

bestraffnings- och självreglerande process på individnivå såväl som mellanmänsklig 

bestraffning – och kontrollerande process på såväl grupp-, som samhällsnivå.  

Det finns en åsikt om att kvinnor i alltmer kommit att verka på mäns domäner. Att vad som 

tidigare i vårt samhälle ansågs vara en manlig norm av ”strategi att hantera känslor” i allt 

högre grad kommit att bli en kvinnlig strategi. Det görs kopplingar till fler kvinnor inom 

fångvården som exempel. En relationsbaserad strategi att hantera känslor genom samtal, 

bearbetning ses dock som en parallell rörelse i samhället. Som exempel ges institutionella 

lösningar som ”manscentrum, mansgrupper”.    

 
Vi mäter väldigt mycket i dagens samhälle i prestationer, medan de här 
relationsbundna, omvårdande sysslorna som tidigare kallades för 
kvinnliga, var har dom tagit vägen? Det är viktigt, för det handlar om den 
här självbilden, självkänslan. Frågan om strategi blir extra angeläget, jag 
tror att det behövs det här relationsbundna för att få en bra självkänsla. 
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5.2 Hur ser de som professionella att skam yttrar sig i det sociala arbetet och i 
interaktionen med dessa individer? 

 
5.2.1 Närvaron av skam i det sociala arbetet 

Fokusgruppen menar att närvaron av skam i det sociala arbetet är uppenbar och ett 

genomgående tema i möten med människor de har. Skam beskrivs som något som individen 

bär med sig in i mötet och det i individens skam finns en koppling till skuld, person, utseende, 

beteende. Vidare ger de uttryck för skam som ett motstånd som de som professionella har att 

arbeta mot. Skammen är många gånger så omfattande, att den hindrar och försvårar mötet och 

även möjlig förändring eftersom ”skammen låser och tystar väldigt mycket”. Vikten av att 

befria individen eller situationen från skam blir tydlig. Att övertyga om att det är ”okej att 

komma hit” och att det krävs tid att komma bakom och skapa en relation som möjliggör ett 

blottande av känslan. Vad som beskrivs är ett grundläggande behov av tillhörighet, att duga 

inför någon annan, att vara jämställd i mötet.  

 
Det handlar väldigt mycket i samtalet om att komma bakom känslan av 
skam. Jag kan bara gå till mig själv, om jag blir befriad från, att någon 
säger till mig, det du har gjort är helt okej, inte behöver du skämmas. 
Det tycker jag är genomgående och ganska starka känslor hos dom 
människor jag möter i samtal. Och när dom kommit, när vi har kommit 
bakom det så tycker jag att det verkar som att dom, nu pratar jag om 
dom, men det handlar om människor, om mig själv också. Det är nåt 
som man blir befriad ifrån nåt som man skäms för, någon känsla eller 
beteende, någonting man sagt till någon.  

 

Hur komplext och närbesläktat till skuld skam är vittnar en deltagares beskrivning om hur en 

mobbad människa håller tyst med sin hemlighet för hela sin omgivning. ”För vad står det för 

att jag blev det, att någon, att JAG LÄT NÅGON behandla mig på det sättet.” Vad som 

beskrivs är skam som en inre värderingsprocess såväl som yttre värderingsprocess av att inte 

vara värdig och en egen skuld i att det så blivit. Det antas och uppfattas som att väldigt många 

omsluts av den här känslan av skam och att den hos många är både överväldigande och 

begränsande. 

 
Hur kvinnor och män gör beror ju på, hur mycket den förtär en, den där 
lilla skamvrån som vi pratar om att, vi är ganska överens om att alla 
hade någon liten skamvrå. Men hos många utav dom som vi möter, så är 
ju skammen så stor och självbilden så dålig i det att känslan av skam 
den tar så stor plats. 
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Begreppet skam beskrivs och kopplas till stor del samman med barn och kvinnor med en roll 

av offer, objekt och som utsatta för något. Detta med exempel som att barn som vägrar berätta 

om övergrepp, mobbing, kvinnor utsatta för misshandel, flickor som skär sig. I den mån män 

diskuteras utifrån begreppet skam så finns en koppling till misslyckande ”att inte få till det” 

genom försörjning, karriärer, åldersrelaterade kriser, skilsmässa, självmord. Pojkar antas 

snarare vara skamlösa i vissa specifika händelser t.ex. vid våldtäkt. Utan skam kan ”man göra 

andra människor väldigt illa”. Det finns en förställning om att ”känner inte individen skam så 

känner inte individen skuld vilket resulterar i att du inte har empati för andra människor”. Att 

bortse från skam innebär en risk att ”man springer ifrån sig själv”. På så sätt fyller skam en 

funktion både för sig själv och mellan människor. 

   
5.2.2 Uttryck  

Fysiska uttryck för skam som de möter hos människor i sitt arbete och känner igen hos dem 

själva är ”skämmigt, rodnad, vad som händer i mitt ansikte, att krympa, att avvika, rädsla för 

att uppfattas som genant”. I mötet med människor i det professionella arbetet ger 

fokusgruppen uttryck för att människor känner sig mindre och underlägsna. Att det är när ”vi 

kommit bakom, plockat fram trollen” och känslan av att ”bli befriad, du är okej” mötet 

möjliggörs.   

 
Det tar ett tag innan personen eller familjen tittar en i ögonen, dom 
tittar en ner i golvet, vågar inte titta mig i ansiktet för jag skäms så 
mycket, och vilka handslag man får ibland, de liksom lägger sig som 
en påse nötter i händerna.  

 
5.2.3  Skam i förändring 

Samtalet rör sig mot att det var mer skam förut utifrån ”uttalad skam” där skamstraff ges som 

exempel och att man idag inte skall skämmas för någonting. Att skam har en funktion lyfts till 

ytan och kopplas till empati som ett slags reglerande instrument, ett rättesnöre med en 

förbindelse mellan ”du borde skämmas/empati/hyfs och respekt för”. Fokusgruppen blickar 

tillbaks i historien med att nostalgiskt igenkännande av att det förr existerande fostrande 

skamsituationer av t.ex. ”att du inte skäms och så där”, ”att man uppfört sig på något dåligt 

sätt” ”om man inte neg” ”sista kakan”. Idag, menar fokusgruppen, har det skett en rad positiva 

förändringar i vårt samhälle som minskat dessa obehagliga skamsituationer men att vi 

samtidigt    
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Slänger ut barnet med badvattnet. Från att det varit mycket som styrde 
och ställde över hur människor skulle tänka, vara, förhålla sig utifrån 
yttre samhällets normer och regler i mellanmänskligt beteende. Har 
det blivit väldigt lite som styr, från kyrkan, skolan, och från alla dom 
andra sakerna. Det har blivit väldigt öppet på något sätt, eller utan.  

 

Tolkningen som görs är att deltagarna talar att en mellanmänsklig skam som förr kom att 

reglera och fostra individen i relationer och att skam då var något alla kände till och förhöll 

sig till. Att detta tillbaks i historien var institutioner som kyrka, skola – någon form av övre 

makt som reglerade detta för alla och det kommit att förändras idag. Genom samtalet har 

skam som begrepp kommit att bli ”något mellan mig och mig”, ”något mellan samhället och 

mig”, något som individen kan utsätta sig själv för, utsättas av andra för och något som vi 

bör/borde känna. Idén om att det förr fanns mer skam, utifrån uttalad skam, följs upp en 

genom reflekterande tanke kring skam idag.  

 
Men om det blivit skamlöst, om skam av att du borde skämmas minskat, 
har skammen för den man är, har den möjligen ökat? Eller har den 
minskat i och med att man märker att man delar med fler. Jag kopplar 
mycket runt skam och sexualitet där tror jag att skammen var större 
förut därför att man visste mindre. Eller är det kanske fel, är skammen 
större nu därför att det finns så uttalade förväntningar på män och 
kvinnor nu att, herre jävlar om man inte lever upp till dem.  

 

Det har enligt fokusgruppen alltså skett en förändring i vårt samhälle. Den uttalade skammen 

har minskat och skam för den man är har ökat. Skam blir alltså att leva upp förväntad norm 

och känna skam för den man är. De gör antagandet av att skam med koppling till sexualitet 

minskat för att vi delar den med fler, men att skammen för att vi just delar den med fler och 

inte kan leva upp till, inte räcka till har ökat. Skam för sexualitet som aktivitet var alltså större 

förr medan skam i dag handlar om dig som sexuell aktör. Fokusgruppen har svårt att avgöra 

och avgränsa om vi lever i en skamkultur eller skuldkultur idag och resonemanget leder 

vidare till hedersrelaterade brott. Det finns en tanke att ”svenskarna är mer skuld medan dom 

är mer skam” och att det har blivit en krock mellan dessa två kulturer. Den rationelle 

förväntas kunna skilja förnuft och känslor åt, samtidigt blir det uppenbart att denna rationalitet 

går om stöpet.     

 
Skammen är mindre rationell, med förnuftet tänker jag att jag inte borde 
känna så här, eller behöva tänka att andra tycker det här om mig, men 
ändå gör jag det.  
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5.2.4 Sammanfattning av frågeställningar 

Samtalets dynamiska bearbetning av begreppet skam kom att föra betydelsen av skam längs 

ett kontinuum av självreglerande process på individnivå till att i slutändan även omfatta en 

samhällsreglerande process. Skam omfattar också såväl en värderingsprocess som en 

regleringsprocess. Den är oklart för fokusgruppen om vi idag lever i en skam- eller 

skuldkultur, men klart står att skammens betydelse kommit att förändrats. Män diskuteras i 

högre grad utifrån skuld och en skamlöshet, eller en omedvetenhet om skam. De anses också 

hantera skam som något eget, inre och att den är kaotisk och svår att dela med andra män. 

Samhällsutvecklingen tycks enligt fokusgruppen ha gått mot en manlig strategi av att hantera 

skam genom prestation, sexualitet, kropp, att ”få till det” - att lyckas, med stark koppling till 

egen skuld.  Kvinnor ser ut att bära två sorters skam enligt deltagarna. För det första en skam 

över att inte vara älskad och för det andra en skambeläggning av samhället utifrån 

dominerande värden och normer, och utöver det, belastade med en självreglerande skuld och 

ansvar för att man låter detta ske. Dock ser den patriarkala samhällsstrukturens kollektiva 

skambeläggande av kvinnor och kvinnors förmåga att prata snarare ut att förena kvinnor som 

grupp. I det sociala arbetet menar de att skam alltid är närvarande och att de människor de 

möter bär på en skam så stor att den begränsar och ofta försvårar för de enskilda och i mötet. 

De beskriver uttryck av underlägsenhet hos människorna och att en befrielse från skam 

möjliggör och skapar det mer jämställda mötet.   

 

6 ANALYS OCH JÄMFÖRELSE MED LITTERATUR 
 OCH TIDIGARE FORSKNING 

Resultatet har analyserats utifrån tidigare forskning med koppling till skam. Studien har 

analyserats dels utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv med redovisade delar av Thomas J. 

Scheffs emotionella/relationella teori om skam och sociala band. Som komplement har ett 

biopsykologiskt perspektiv med redovisade delar av Donald L. Nathansons affektteori använts 

där skam representerar en av nio medfödda känslor. Förutom detta gjordes ett tillägg av 

distinktionen mellan skam och skuld utifrån ett funktionalistiskt perspektiv. Analysen är 

uppbyggd på hur föreställningarna kring begreppet beskrivits och vilka perspektiv som kan 

appliceras på dessa.  Som utgångsläge för analysen står fokusgruppens föreställningar om 

skam som begrepp.     
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6.1 Föreställningar kring skam och skuld  

I ett första skede beskriver gruppdeltagarna begreppet utifrån en psykologisk definition dvs. 

något som sker inom individen. Det sociala arbetets definition stämmer då väl överens med de 

vad fokusgruppen lägger i begreppet. Men under samtalets gång kommer begreppet skam att 

fyllas med ett mer komplext och dynamiskt innehåll. Relationer mellan individer, grupp och 

samhälle och närheten till skuld komplicerar beskrivningen av skam. Det blir uppenbart ju 

längre diskussionen löper, att den psykologiska beskrivningen, men även det sociala arbetets 

definition, är för snäva för att täcka begreppet skam i mänskliga processer.  

Fokusgruppens föreställningar kring begreppet skam och dess närhet till skuld löper samman 

med litteraturens beskrivning av den historiska utveckling som begreppen anses ha 

genomgått. Enligt H.G Wallbott & Scherers (1984) studie var skam snarlika upplevelser av 

skuld, och att skam som omvandlades till skuld och ansvar kännetecknande för ett 

individualistiskt samhälle. Detta är även överensstämmande med Elias (1939) tidiga analys av 

”civilisationsprocessen” där skam flyttades från ett tidigare yttre tvång till självtukt, 

självmedvetenhet och disciplinering.  

 
Utvecklingen av begreppet i fokusgruppen kommer alltmer att omfatta en inre reglering såväl 

som en yttre bestraffning. Skam blir så ”mellan mig och mig” och ”mellan mig och andra”. 

Utvecklingen och beskrivningen av begreppet skam har i fokusgruppen kommit att synliggöra 

de otydliga gränser den historiska utvecklingen medfört. Beskrivningen av skam och skuld 

kommer att omfatta en inre bestraffnings- och självreglerande process på individnivå, en 

mellanmänsklig bestraffnings- och kontrollerande process på såväl grupp-, som samhällsnivå.  

 
Är det då ett problem? Utifrån de karakteristiska funktionalistiska drag som redovisas skapar 

betydelsen av skam och skuld som känslor olika förutsättningar för motivation till handling 

hos individer.  Skam förlamar, kommunicerar underlägsenhet, minskar handlingsutrymmet 

och förvandlar självet till objekt. Skuld däremot ger istället möjlighet till korrigering, 

handling och bevarar självet som subjekt (Caplovitz Barrett, 1995). Nathanson (1992) kopplar 

skam till utanförskap, isolering. Den biologiska funktionen är att skydda individen och att all 

känslomässig kommunikation avbryts vilket medför en begränsning i intimitet och empati. 

Skuld är för Nathanson något som mognar fram hos individen, som en medvetenhet om att 

individen åsamkat den andre skada. Scheff (2002, art.20a) visar på det sociala resultatet 

genom att den smärtsamma kraften av skam, i ett samhälle där känslor undertrycks, medför 

isolering och svårigheter för andra att relatera till individen. I växelverkan gör isolering och 
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distans till andra, det lättare att undertrycka känslor för individen. Skillnaden mellan Scheffs 

socialpsykologiska perspektiv och Nathansons biopsykologiska perspektiv är ingång ifrån 

skilda håll. Scheff (1990) förnekar inte det biopsykologiska innehållet, men ser skam som en 

social emotion som blir till i ett socialt sammanhang där självet, verkligt eller en föreställning 

om, värderas i den andres ögon. Nathanson (1992) å andra sidan, menar att skam hos barn har 

visats kunnat triggas utan relation till någon annan. Skam som känsla fylls med erfarenheter 

och minnen med koppling till misslyckanden. Vissa studier visar på att ett yttre 

skambeläggande får individer och grupper att bära, internalisera skam som personligt ansvar 

och skuld (se Sennett & Cobb, 1972; Lewis 1995; Howard, 1995; Starrin & Blomqvist 2001; 

Jönsson, 2003). Viss forskning som redovisas tyder på att en skamfylld människa i högre grad 

lägger ansvaret utanför sig själv och klandrar den andre. Den som känner endast skuld har i 

motsats lättare att acceptera ansvar för den negativa situationen (Lewis, 1971; Tangney; 1995)  

 
6.2 Föreställningar kring skam i relation till andra 

Fokusgruppen utvecklar begreppet till en rädsla av att inte ha en tillhörighet och att inte vara 

älskad. Simmels (1904) analys av modet visade att individen vill vara unik samtidigt som hon 

vill tillhöra, vilket vi som individer löser genom skapa tillhörighet till en individ/grupp och 

distans till en annan individ/grupp. Nathanson (1992) pekar på hur skam isolerar och får oss 

att känna oss utstötta, omöjliga att älskas vilket påverkar vår placering i det sociala systemet. 

Scheff talar om separationsspråk och föreningsspråk som kommunikativ förmedling av 

distans och tillhörighet och hur vi genom bimodal alienation isolerar oss ifrån andra grupper 

samtidigt som vi sugs upp inom gruppen, t.ex. mitt land, mitt kön, min ras (Scheff & 

Retzinger, odaterad, art.16; Aspelin, 1996; Nathansons,1992) idéer kring den grundläggande 

funktionen hos känslan av skam är att organismen skall dra sig tillbaks som skydd i en 

situation av misslyckande, inkompetens och otillräcklighet där ilska medför en risk till 

utfrysning. Skam blir på så sätt en medfödd förmåga till anpassning i affektiv 

kommunikation. Goffman (1967) såg undvikandet av förlägenhet som den centrala 

drivkraften i mellanmänskligt beteende. Det finns en enighet om att vi speglar vårt värde av 

oss själva gentemot omvärlden, där det starkaste hotet mot oss är som sociala varelser är en 

utfrysning från gemenskapen. Fokusgruppen uttrycker att inte vara älskad, att inte veta vem 

man är eller varit älskad som den djupaste skammen. Michael Lewis (1995) pekar med sin 

studie av barnuppfostran hur föräldrar, i vårt avståndstagande från våld som disciplinering i 

samhället, omedvetet visar barnen uttryck för förakt och avsky. Att bestraffa genom att inte 
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visa kärlek i barnuppfostran väcker skam och leder till att barnet känner sig misslyckat och 

mindre värd med följder på fortsatt utveckling (Dahlgren & Starrin, 2004).    

Utvecklingen som skam historiskt kommit att genomgå, visar att känslor av underlägsenhet, 

otillräcklighet och misslyckande i att leva upp till förväntningar av socialt satta ideal alltmer 

kommit att ses och upplevas som ett personligt ansvar med ansvar starkt knutet till egen skuld 

(Sennett & Cobb, 1972; Howard, 1995; Scheff, 2002, art. 3; Starrin & Blomqvist, 2001; 

Jönsson, 2003; Henriksson, 2004; Hjort, 2004).      

 
6.3 Föreställningar kring skam med koppling till kön 

Likt (Elias, 1939, Nathanson, 1992) gör fokusgruppen antagandet om att kropp i allt högre 

grad kommit att knytas till identitet. Enligt Nathanson (1992) är skam intimt förbundet till vår 

identitet, till vår uppfattning om oss själva som mänskliga. En koppling mellan kropp, skam 

och identitet, känns inte helt främmande i vårt moderna samhälle. Båda könen förmodas ha 

fått en tuffare idealbild att fylla idag. Kvinnor antas av fokusgruppen vara skambelagda av 

samhället för sitt beteende och vad de gör medan män förutsätts i högre grad skämmas för vad 

de inte gör. Nathanson (1992) och Scheff (2001, art. 20, 2002, art. 20a), menar att vi allmänt i 

allt högre grad använder oss av ett manligt undertryckande av känslor som strategi i 

samhället. Typiskt manliga sätt att bli överlägsen är hur vi idag mäter i prestation, större, 

starkare, högre, snabbare, och hur känslor av skam och rädsla idag alltmer kommit att 

omvandlas till aktivitet av ilska och spänning (a.a.). Detta är något som också i fokusgruppen 

lyfts till ytan som en möjlig utveckling, men att det samtidigt finns en rörelse av att hantera 

känslor som relationsbundna. 

  
Enligt Nathanson (1992) är kvinnor mer benägna till att dra sig undan utifrån skammens 

fysiska språk såsom blygsel, dra sig tillbaks dvs. de antar en mer passiv roll. Utvecklingen 

inom västerländsk kultur av undertryckandet av sårbara och smärtsamma emotioner som 

rädsla, sorg och skam leder till omedvetna beteenden (Scheff 2001, art.20, 2002, art. 20a,). 

Män främst, socialiseras istället in i en aktiv roll av att vara starka, modiga och kompetenta, 

där uttryck av ilska och aggression, som skam skall skydda mot, paradoxalt blir resultatet, 

med en ökad risk för utanförskap (a.a.). Nathanson (1992) redovisar utifrån 

”skamkompassen” olika handlingsstrategier vi som individer använder oss av för att hantera 

känslor av inkompetens, ovärdighet, mindervärdighet och kränkthet som skam innebär. 

Fokusgruppens diskussion kring att vi alla bär på en skamvrå kan ställas mot Nathansons 

(1992) tanke om att skam måste förstås utifrån den emotionella utvecklingen och med hänsyn 
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till de erfarenheter individen har av upplevda misslyckanden. Den rena typiska känslan av 

skam måste skiljas från den outhärdliga emotionen av att vara omöjlig att älskas. Medan den 

medfödda känslan går över snabbt, varar emotionen tillräckligt länge för att hinna koppla till 

tidigare minnen och erfarenheter av känslan i min familj, kultur, och egen referensram av 

färdigheter och behärskande.   

 
6.4 Föreställningar kring skillnader mellan kvinnor och män 

Medan män och pojkar i gruppdiskussionen beskrivs utifrån begreppet skuld och avsaknad av 

skam beskrivs kvinnor och flickor i termer av skam och självpåtagen skuld. Studier visar på 

att det snarare handlar om grupper som av samhället definieras som underlägsna som 

internaliserar skambeläggandet som eget ansvar i en interaktion (Sennett & Cobb, 1972, 

Howard, 1995, Jönsson, 2003, Hjort, 2004). Något som i sig kan kopplas till hur skuld och 

skam alltmer kommit att likna varandra (Elias, 1939; H.G. Wallbott & Scherers,1984). 

Beträffande skillnader mellan kvinnor och män så såg Freud skam som en irrationell, omogen 

och kvinnlig känsla i motsats till den mogna, förnuftiga och rationella skulden (Scheff, 2002, 

art.3; Lehtinen, 1998b).  Mannens tillkortakommanden diskuteras i fokusgruppen utifrån en 

subjektroll med brister i prestation och t.ex. sexualitet, arbetslöshet, skilsmässa, självmord och 

misslyckanden inom arbetslivet. Kvinnor och barn beskrivs däremot utifrån en objektroll som 

utsatta för t.ex. mobbing, misshandel, våldtäkt, övergrepp, flickor som skär sig är den enda 

subjektroll som beskrivs. Nathanson (1992) och Scheff (1990) anser att män i vårt samhälle 

socialiserats in i att undertrycka sårbara känslor och att vi som individer i samhället alltmer 

kommit att omvandla omedvetna känslor av kränkthet, förödmjukelse, inkompetens till ilska 

och rädsla till spänning. Fokusgruppen diskuterar kring mäns skamlöshet och att det är 

nödvändigt att känna skam för att känna skuld och empati. Utifrån både Scheff och Nathanson 

avbryter skam snarare känslomässig kommunikation som intimitet och empati där distans till 

den andre snarare blir resultatet. Viss forskning antyder att skamfyllda individer snarare 

lägger skulden utanför sig själva (Lewis, 1971, Tangney, 1995). 

 
Det är enligt Nathanson (1992) missvisade att diskutera skamlöshet som frånvaro av skam. 

Han ser snarare detta som en riktning av hantera emotionen av mindervärdighet så stor och 

smärtsam, och att den skall förstås, som ett försök att bevara självet intakt i upplevelsen av att 

vara oälskad och omöjlig att älska. Eftersom skam avbryter känslomässig kommunikation 

begränsas också intimitet och empati. Scheff menar att undertryckta känslor av skam 

resulterar i svårigheter att relatera till andra. Ju mer isolerad individen är från andra desto 
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lättare är det att undertrycka känslor (2002, art. 20.a). Både Scheff (1990) och Nathanson 

(1992) menar att mycket av vad vi upplever som skamlöshet i vårt individualistiska samhälle 

snarare är det omformulerade och omvandlade uttrycket för undertryckta emotioner, där skam 

för individens identitet är mest smärtsam.  

 
Fokusgruppens antagande om att kvinnor som skambelagda av samhället snarare förenar 

kvinnor som grupp, kan kopplas dels till Scheffs bimodal alienation, där gruppen drar sig 

samman inom gruppen men isoleras gentemot andra grupper. Samtidigt visar H.G. Wallbott 

& Scherers (1984) studie att skam i kollektivistiska samhällen inte upplevs som är lika 

smärtsam. Möjligt är alltså att skam är som mest smärtsam för individer som upplever eller är 

isolerade från gemenskapen och inte heller kommunicerar om känslan. Detta styrks av att 

fokusgruppen antar att mäns skam ”en inre, hans egen” skulle vara svårare, mer kaotisk och 

att mannen är mindre medveten om den, ”han talar inte om den”.   

      
6.5 Föreställningar kring närvaron av skam i det sociala arbetet 

Fokusgruppen ser närvaron av skam som genomgående tema i sina möten med människor. 

Begreppet skam beskriv som något som individen för med sig in i mötet och som något 

personligt. Vidare upplever gruppdeltagarna skam som ett motstånd i arbetet. De beskriver 

hur skam isolerar, försvårar, låser och tystar i mötet, vilket är överensstämmande med såväl 

en funktionalistisk förklaring, som i Nathansons och Scheffs resonemang kring skam som 

avbruten känslomässig kommunikation. Scheff & Retzinger (odaterad, 16, Aspelin, 1996) 

diskuterar med begreppet bimodal alienation den vanligaste relationen i vårt samhälle, den 

konstruerade professionella relationen t.ex. lärare – elev, ett känslomässigt förhållande som i 

sin konstruktion förmedlar en överlägsenhet kontra underlägsenhet. Henriksson (2004) 

beskriver hur misslyckanden i klassrummet snarare skall granskas utifrån relationen mellan 

lärare och elev än elev och lärande (jmf. Sennett & Cobb, 1972). Neckel (1991) såg 

underlägsenhet och överlägsenhet som sociala relationer. Hjorts (2004) barnfamiljer beskrev 

underlägsenhet i konkreta situationer av interaktion där maktutövning sker. I dessa 

konstruerade relationer, menar Scheff, tenderar människor att ”uppslukas” i en 

underdifferentierad relation till kollegiet, och en överdifferentierad relation till individen. 

Utifrån ovan resonemang bör vi kanske synliggöra relationen av underlägsenhet och 

överlägsenhet i alla våra professionella möten i arbetet. Fokusgruppen beskriver hur 

avgörande tidsaspekten kan komma att vara för att utjämna relationen. När människor 

upplever att de duger, att de är okej, att de räcker till och när man kommer bakom, kan befrias 
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från upplevelsen av skam. Som tidigare nämnts så medför skam att avståndet mellan individer 

ökar, när önskan många gånger är minska avståndet och en önskan om att få en hotad 

tillhörighet bekräftad. Grundläggande för de flesta människor är att vi fungerar som bäst när 

vi vet att det finns någon underlägsen oss själva. En konstruerad professionell relation har i 

sin sammansättning en inneboende konflikt av underlägsenhet och överlägsenhet.  

Fokusgruppen ger typiska beskrivningar av skam som fysiska uttryck i sina möten t.ex. att 

titta ner, undvikande av ögonkontakt, slappa handslag och rodnad. Utifrån tidigare 

resonemang om närvaron av skam i det sociala arbetet ger här fokusgruppen en beskrivning 

av den underlägsenhet, i form av skammarkörer, som existerar i den professionella relationen. 

Men Scheff (1990) och Lewis (1971) pekar också på nödvändigheten av att analysera 

skammarkörer i den verbala som icke- verbala kommunikationen. Ilska och konflikter har i 

många studier sin källa i känslor av skam (Lewis, 1971; Nathanson, 1992; Scheff & 

Retzinger, art.16, Scheff, 2001, art.20, 2002, art.20a). Det faktum att vi i allmänhet är 

omedvetna om de olika skammarkörer vi ger uttryck för i vårt mellanmänskliga samspel gör 

att dessa sällan formuleras i termer av skam och istället utgör en risk till känslofälla. Det är 

alltså snarare hur än vad vi kommunicerar som avgör det sociala bandets status (Lewis 1971; 

Scheff, 1990, Scheff & Retzinger, odaterad, art. 16).   

    
6.6 Föreställningar kring skam i historisk förändring 

Deltagarna tycker att de ser en utveckling från en tidigare mer ”uttalad skam” till att man idag 

inte behöver skämmas för någonting. Fokusgruppen gör en koppling mellan skamkultur och 

hedersrelaterade brott, att ”vi är mer skuld”. Scheff menar att påståendet att vi i moderna 

samhällen har en skuldkultur är en bedräglig bild av den gömda relationen mellan skuld och 

skam (Aspelin, 1996). I övergången från traditionella till moderna samhällen, framträder 

skuld med koppling till ansvar och individualism. Skulden ersätter inte skammen utan får 

utgöra en av många masker där skam inte försvinner, den går under jorden. H.G. Wallbott & 

Scherers (1984) studie visar på skam i individualistiska samhällen upplevs som snarlika 

känslor av skuld. Skamkultur handlar då utifrån Scheffs begrepp underdifferentiering 

(Aspelin, 1996) om samhällen där gruppen överbetonas på individens bekostnad och en 

skuldkulturs överdifferentiering (a.a.) om att individen är allt och gruppen är inget.        

Att individualismen har ett pris, friheten från beroende skapar också en risk för utstötning. 

Individens oberoende och självständighet i det moderna samhället är således en utsatt 

position. Fokusgruppen antar att ”uttalad” skam har minskat, och att vi idag inte skäms för 

något. Teoretiker som Elias (1939), Lewis (1971), Scheff (Aspelin, 1996) och Nathanson 
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(1992) uttrycker att skam snarare har gått under jorden och blivit ett allt starkare redskap för 

sanktion och disciplinering. Vissa forskare menar att skam kommit att ersätta det fysiska 

våldet som sanktion och disciplinering av individer (Lewis, 1995; Sennett, 2004).  

 
6.7 Sammanfattning 

Fokusgruppen utveckling av begreppet skam under samtalets gång bekräftar hur skam och 

skuld utifrån redovisad forskning alltmer kommit att bli snarlika upplevelser. Detta trots att 

funktionerna i sig har åtskilda betydelser för individens reaktion och motivation till handling. 

Begreppet har kommit att innefatta allt ifrån ett förväntat ansvar av självreglering, till ett yttre 

tvång och anpassning. Detta synliggörs tydligast genom att fokusgruppen antar att kvinnor 

både skambeläggs av samhället och bestraffar sig själva, vilket överensstämmer med 

redovisad forskning. Vad som dock inte samstämmer emellan forskningen och fokusgruppen 

är de föreställningar deltagarna har av skamlöshet som uttryck för frånvaro av skam. Den 

biopsykologiska beskrivningen av skam är att den avbryter känslomässig kommunikation, 

intimitet och empati. Typisk skam, ren från skuld beskrivs som mindre smärtsam och 

kortvarig i relationer vid mätningar i kollektivistiska samhällen. Tendensen är snarare att 

villigheten till att acceptera skuld är större om självets värde får bevaras intakt genom 

frånvaron av skam då detta inte innebär risk för utstötning från gemenskapen. De otydliga 

gränserna mellan skuld och skam och omedvetenheten om skam som emotion i mänskligt 

samspel utgör en känslofälla på såväl individ-, grupp som samhällsnivå. 

 

7  SLUTDISKUSSION  
Hur otroligt komplext och omfattande betydelse begreppet skam har blev tydligt under 

arbetets gång. Att följa fokusgruppens vändande och vridande på begreppet synliggjorde 

aspekter och en dynamisk kraft i begreppet som är svårfångad i sociala sammanhang. Dels för 

sin komplicerade relation till skuld och den smärtsamma betydelse den har kommit att få i ett 

samhälle bestående av svaga, villkorade sociala band där risken av att hamna utanför alltid 

känns nära.      

 
7. 1 Metoddiskussion 

Att använda fokusgrupp som metod att finna föreställningar anser jag vara högst relevant. 

Fokusgruppens sätt att utveckla och fylla begreppet hade aldrig kunnat uppnås med 

strukturerade frågor. Utifrån min förförståelse fanns vissa förväntningar om begreppet skulle 

förklaras utifrån ett psykologiskt perspektiv men fokusgruppen kom att vända, vrida och fylla 
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begreppet med ett omfattande innehåll som komplicerade begreppet. Med en större erfarenhet 

och kunskap kring fokusgrupp som metod och ett större material kunde materialets data ha 

analyserats fullt ut. De teorier och forskning som valts är färgad av en övertygelse om skam 

som dynamisk kraft i mellanmänskligt samspel, med vetskap om detta valdes två teorier som 

tillsammans ger en biopsykosocial syn på begreppet. Med hänsyn till uppsatsens tidsaspekt 

kan jag i efterhand se en vinst av att tidigare minskat litteraturomfattningen. Detta eftersom 

det varit svårt att hålla en röd tråd med ett material som till en början kom att vara för brett. 

Vinsten för mig är dock en viss insikt om begreppets omfattande innehåll.  

 

7. 2 Resultatdiskussion och förslag till kommande forskning 

Syftet med uppsatsen var att granska hur begreppet skam definieras i vetenskaplig litteratur 

och hur begreppet appliceras på individnivå och mellanmänsklig nivå. Till grund för 

undersökningen låg några professionella socialarbetares föreställningar om begreppet skam 

och dess relevans för det sociala arbetets fält.  

 
Resultatet antyder att begreppet skam är betydligt komplexare och mer svårfångat än att bara 

beskrivas utifrån ett psykologiskt kontra interaktionistiskt perspektiv. Snarare bör begreppet 

granskas ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Vikten av att granska den historiska utvecklingen 

bakom ett begrepp för att förstå dess betydelse för människor idag blir tydliga. Forskningen 

och de förställningar som redovisas visar på eftersläpningar av normer, värderingar och 

förväntningar. Trots en föreställning och förväntan om den självreglerande individen styrs vi 

parallellt av skam som ett yttre tvång. Konsekvenserna av de otydliga gränserna mellan skam 

och skuld blir att individer internaliserar skam som eget ansvar, där man skäms för att man 

skäms. Det gemensamma för begreppet skam, vare sig det gäller på individ eller 

samhällsnivå, är den sanktionerande, kontrollerande funktionen.  

 
Det finns en konflikt inbyggd i begreppet. Den mångtydighet som beskrivs får olika utfall i 

betydelse för individen. Konflikten, som jag ser den, ligger i att vi både bör och förväntas 

moraliskt kunna avgöra att när vi skall skämmas, samtidigt som vi utan att kunna påverka, 

kan utsättas för skam som andra bestämmer. Det verkar finnas tre strömningar; skam som ett 

självreglerande värderingsmått, skam som nödvändig moralisk regulator i ett mellanmänskligt 

samspel och skam som en yttre kontrollerande social skam.  

 
Uppsatsen har fött nya tankar kring begreppet. Förslag på vidare forskning är dels ur ett 

könsperspektiv såväl som ett generationsperspektiv. Hur ser män respektive kvinnors 

 



40 

föreställningar ut kring skam? Skammens koppling till irrationalitet, kvinnor och objektroll 

och männen som förknippas med rationalitet, ansvar och subjektroll. Är det något som är 

genomgående föreställningar bland kvinnor och män?  

 
Med hänsyn till litteraturens historiska analys av förändringar kring begreppet skam väcks en 

fundering över hur föreställningarna kring skam skiljer sig åt skam ur ett 

generationsperspektiv? Forskningen antyder att det finns vinster att granska många av de 

sociala problem som existerar utifrån närvaron av skam. Att granska föreställningar kring 

begreppet ur ett klassperspektiv är också intressant och relevant för framtida forskning.  

Sennett & Cobbs (1972) studie visade på att lärarna agerade utifrån sina förväntningar på 

barnen på ett sådant sätt att förväntningarna blev till verklighet. Starrin & Blomqvist studie 

(2001) och Henrikssons studie (2004) om relationen lärare och elev visar alla tre på vikten av 

att lyfta upp och beakta skam som en mellanmänsklig process även i möten inom socialt 

arbete.  Forskning med koppling till de skammarkörer som i forskningen synliggjorts, men 

som inte redogjorts för i denna studie, är nödvändigt för att öka förståelsen för mänskligt 

destruktiv handling och passivitet hos människor som omnämns som en omedveten, icke 

erkänd skam. En känsla vars grundläggande funktion anses vara att isolera, avbryta 

mellanmänsklig kontakt, och förlama individen i att fullfölja handling. Trots detta antyds det 

att undertryckandet av känslor och omedvetenheten om skam ligger till grund för en växande 

våldskultur. Här dyker tankar upp om hur vi i på ett samhällsplan kommunicerar skam. 

Skammarkörer kan användas för analys av hur vi kommunicerar avstånd och tillhörighet. Hur 

kommunicerar vi respekt och vördnad och social position för varandra på individnivå, 

gruppnivå och på samhällsnivå? Talar vi separationsspråk eller föreningsspråk? 

 
Kurslitteraturens bristande uppmärksamhet av emotioner och skam var något som förvånade 

mig, om vi nu antar att skam kan vara en social självkänsla. Den nationella forskningen 

använder begreppet skam med koppling till ekonomi, arbetslöshet och socialtjänst dvs. 

försörjning. Kanske har detta ”att falla igenom” varit det mest skamalstrande som existerat i 

folkhemmet Sverige. Är detta fortfarande gällande i tider av att inte ens få chansen att 

integreras? Hur många skambarriärer måste övervinnas av de individer/grupper som inom ett 

flertal områden är marginaliserande?  

Personligen tror jag att det är viktigt att medvetandegöra den emotionella struktur som har 

större betydelse för individer än den uppmärksamhet den får.  
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Om den fysiska rädslan för en bestraffning hade övertaget förr så är kanske den sociala 

rädslan eller rädslan för skam, ett utanförskap är dominerande för oss människor i dagens 

samhälle som sanktionerande redskap. Ett ständigt hot om utanförskap, och ansvar för att 

prestera sin egen betydelse och värdighet som konkurrerande samhällsmedborgare utgör en 

drivkraft i det moderna samhället.  
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BILAGA 1- Brev till intervjugrupp 

 
2004-10-14 
 
 
 
 

 
Hej! 
 
Först vill jag tacka för den villighet ni visat att delta i den fokusintervju som skall ligga till 
grund för mitt examensarbete. Med detta brev vill jag klargöra mitt syfte och lite kortfattat 
förklara ramarna kring vad fokusintervju kommer att innebära för er. 
 
Under hösten 2004 avslutar jag min socionomutbildning med inriktning mot socialpedagogik 
vid Socialhögskolan i Stockholm med ett examensarbete i form av en C- uppsats.  
Valet av att granska skam som begrepp och dess betydelse i socialt arbete är resultatet av 
funderingar kring identitetsskapande processer.  
Uppsatsens syfte är att söka kunskap om skam som begrepp och hur ni som professionella ser 
på och förhåller er till begreppet inom det sociala arbetet.  
 
I mitt kunskapssökande om begreppets relevans och betydelse inom det sociala arbetet ligger 
en litteraturstudie till grund, men det viktigaste bidraget är dock er villighet att delta i intervju 
för att få en anknytning till det sociala fältet.  
Som forskningsteknik har jag valt att använda mig av fokusgrupp som kan sägas vara en typ 
av gruppintervju. I fokusgruppen är interaktionen och diskussionerna hos deltagarna grunden 
till kunskapsutveckling.  
Upplägget för vår gruppintervju är vad som i metodböcker kallas halvstrukturerad 
fokusgrupp. Detta innebär att deltagarna så långt det är möjligt fritt och utan inblandning av 
moderatorn (mig) ska föra diskussion med varandra. Huvudsyftet är vad ni som 
gruppmedlemmar tycker är viktiga aspekter av begreppet skam. Påpekas bör dock att 
huvudansvaret för samtalets flöde vilar på moderatorn där jag konstruerat några aspekter jag 
skulle vilja ska ingå.  
 
Deltagande: Jag önskar ett deltagande av minst 4 och högst 7 deltagare. Eftersom jag 
värdesätter er som grupp utifrån er geografiska närhet till varandra och liknande 
arbetsuppgifter vore jag tacksam om ni själva sätter in passande ersättare vid förhinder att 
delta. Ditt deltagande är av yttersta betydelse för mig, men jag hoppas även att detta tillfälle 
kan ge dig något genom en stunds reflektion av begreppet skam i en gruppdiskussion.  
Dock vill jag förtydliga att deltagandet i grunden är frivilligt, och att du när som helst, utan att 
ange orsak kan dra dig ur studien.      
 
Tidsram: För att underlätta er planering och göra deltagandet möjligt är de ramar ni har att 
hålla er till endast: Intervjun bör ligga inom vecka 45 ( första veckan i november) och senast 
inom vecka 46.  
Intervjun är planerad att ske under ett tillfälle och tidsramen är satt till 1- 1½ timme effektiv 
tid. Det vore önskvärt om tillfälle för bensträckare och kaffepaus kunde läggas till detta vilket 
innebär att jag skulle önska totalt cirka 2 timmar av er tid.  

 



 

 
Konfidentialitet: Intervjun kommer att bandas. Banden behandlas konfidentiellt och grupp
individuella identiteter är för detta ändamål ej intressant. Arbetsgruppens geografiska 
placering kommer att redovisas eftersom det endast är gruppens personliga uppfattningar o
erfarenheter om skam som begrepp och emotion i socialt arbete som är relevant i denna 
studie. De inspelade banden kommer efter studiens genomförande utraderas.  
 
Resultat 
Målsättningen är att uppsatsen skall vara examinerad i december 2004/januari 2005. 
Uppsatsen kommer då att finnas tillgänglig på Socialhögskolan i Stockholm. Förutom dett
kommer ni som grupp få ett exemplar. 
 
Är det något som känns oklart eller om du/ni undrar över något så kan ni när som helst 
kontakta mig. 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
 
Kristina Meijer 
 
Telefon: 08/749 59 11 
E-mail: kickimeijer@hotmail.com               
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

45 

ens 

ch 

a 



46  
 
BILAGA 2- Intervjuguide 

 

Syftet:  Mitt syfte är att granska hur begreppet skam definieras i vetenskaplig 
litteratur och hur begreppet appliceras på individnivå och 
mellanmänsklig nivå. 

 
Frågeställning:     -    Hur ser de professionellas föreställningar och underliggande          

värderingar ut när det gäller skam som begrepp ?  
- Hur ser de som professionella att skam yttrar sig i det sociala arbetet 

och i interaktion med dessa individer? 
- Vilka teoretiska perspektiv kan appliceras på dessa föreställningar?  

 
Frågor: 
 

1. Vilka associationer får ni av begreppet skam?  
 

2. Vilken relevans anser ni som professionella att begreppet skam 
har i era möten med klienter? 

 
3. Hur skulle ni vilja beskriva uttryck av skam ni upplever er 

möta i ert arbete? 
 

4. Upplever ni att kvinnor och män uttrycker och hanterar skam 
med skilda strategier? 

 
5. Ser ni kulturella skillnader i skamuttryck och i strategier att 

hantera den? 
 

6. Finns det hinder hos oss själva och möjliga situationsbundna 
hinder som försvårar?  

 
7. Vilka möjliga vinster ser ni med att ta upp skambegreppet? 
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