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Att uppleva skuld och skam 
 

Rebecca Sandås 

 

Skuld och skam är två begrepp där det inte råder konsensus om 

definitionerna. Begreppen är centrala i bland annat depressionsproblematik 

och utveckling av posttraumatiskt stressyndrom. Syftet med undersökningen 

var att undersöka hur människor upplever skuld och skam för att kunna 

belysa skillnader och likheter mellan skuld- och skamupplevelser. 

Deltagarna rekryterades till största del av snöbollsurval och bestod av 36 

individer i åldrarna 20-85 år. De mest förekommande temana i både skuld 

och skam var att personen (1) tycker sig ha gjort en olycklig handling, (2) 

förklarar sig och (3) mår dåligt. I skuld var det även vanligt att personen 

ångrar sig och upplever sig ha svikit någon. I skam var det vanligt att 

personen reflekterar över sig själv, vill fly samt får uppmärksamhet. Mer 

forskning på området är angeläget då det i nuläget inte råder någon 

konsensus mellan likheter och skillnader mellan skuld och skam.  

 

Keywords: guilt, shame, public shame, private guilt, self-forgiveness  

 

“Guilt is the very nerve of sorrow”  

Horace Bushnell 

“The only shame is to have none”  

Blaise Pascal 

 

Inledning 

 
Skuld och skam är två begrepp där det inte råder konsensus gällande definitioner i vare sig 

vardagen eller forskarvärlden. Tangney och Dearing (2002) förklarar att människor har svårt 

att skilja mellan skuld och skam och skriver att forskning kring dessa två medvetna känslor är 

relativt ny. En av anledningarna till detta förklarar Tangney (1996) är behovet av 

psykosometriska mått på skuld och skam. Tomkins (1987) menar att skam handlar mer om 

känslor av underlägsenhet än skuldkänslor och att skam är en negativ känsla som kan kännas 

igen genom ett framböjt huvud, vilket inte är ett kännetecken för den skuldmedvetne. Skam 

aktiveras när den positiva känslan glädje avbryts och skam kan ses som en känsla som hjälper 

människor att avbryta ett olämpligt beteende. Modfälldhet, blyghet, skuld och skam är enligt 

Tomkins identiska som känslor och menar att situationerna de uppkommer i ser olika ut. 

Modfälldhet handlar om ett tillfälligt nederlag, blyghet handlar om att känna sig främmande 

och skuld handlar om moraliska överträdelser. På grund av avsaknad av tydliga definitioner 

av skuld och skam samt begränsad forskning på området undersöker denna studie likheter och 

skillnader mellan skuld och skam.  

Skuld och skam är två starka känslor, och våra erfarenheter av dem kan vägleda oss samt 

ändra bilden av oss själva (Ausubel, 1955; Baumeister, Stillwell, & Heatherton, 1994; 

Tangney & Dearing, 2002). Baumeister et al. hävdar att skuld bland annat kan motivera 

människor att behandla andra på ett bra sätt, undvika sociala överträdelser samt minska 

orättvisor. Tangney och Dearing förklarar att skuldkänslor inte behöver vara så allvarliga. 
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Människor med skuldbenägenhet verkar ha lättare att känna empati med sina medmänniskor, 

de verkar vara mer ansvarsfulla gällande negativa interpersonella situationer samt att de inte 

känner ilska på samma sätt som skambenägna individer (Tangney & Dearing, 2002).  

 En studie gjord med barn i åldrarna sju till tolv visade att känslor av skuld uppkommer 

genom moraliska överträdelser och att även skam uppkommer genom moraliska överträdelser 

samt misstag i sociala situationer. Ferguson, Stegge och Damhuis (1991) ville undersöka 

barns uppfattningar kring skam och skuld. Resultaten visade att de yngre barnen förknippade 

skam med pinsamheter, rodnad och en vilja att fly medan de äldre barnen även förknippade 

skam med känslor att känna sig dum, att inte kunna göra saker rätt samt att inte kunna se 

andra i ögonen. Skuld förknippades med ånger, en vilja att ställa saker till rätta samt en rädsla 

att bli bestraffade för något de gjort fel (Ferguson et al., 1991). 

 

 

Skam och skuld som komponenter i depressionsproblematiken 

 

Tidigare forskning kring depression visar att skuld och skam är två viktiga komponenter 

(Kim, Thibodeau, & Jorgensen, 2011; Tilghman-Osborne, Cole, Felton, & Ciesla, 2008; 

Tomkins, 1987). Skam och skuld är, anser Kim, Thibodeau och Jorgensen (2011), medvetna 

emotioner som kräver en samling utvecklade och avancerade kognitiva färdigheter som de 

grundläggande emotionerna, som exempelvis ilska och glädje, inte kräver.  

Orth, Berking och Burkhardt (2006) ville med sin studie undersöka om skam, i motsats till 

skuld, framkallar ett grubblande som resulterar i depression. I studien undersöktes effekterna 

av skam och skuld bland mödrar och fäder efter att deras familjer splittrats på grund av 

skilsmässa. Orth et al. förklarar att de undersökte skilsmässosituationer på grund av att de ofta 

framkallar känslor av skuld och skam. Orth, Berking och Burkhardt förklarar att då det inte 

fanns några mätinstrument tillgängliga utvecklades nya skalor för studien. Deltagarna, 

föräldrarna, i studien fick tänka på exempelvis sina barn i förhållande till skilsmässan för att 

sedan ange en siffra på en skala från noll till fem på varje följande påstående, där noll stod för 

”not at all right” och fem ”completely right”. På detta sätt mättes deltagarnas skuld- och 

skamkänslor i förhållande till deras skilsmässa. Orth, Berking och Burkhardt menar att skam 

har en större inverkan på depressions-problematiken än skuld. Resultaten av studien visade att 

skam och skuld påverkar depressionen, men att skuld inte ger någon effekt om inte skam är 

närvarande. Skam däremot har en stor effekt på depressionen. Resultaten visade också att 

skam, till skillnad från skuld, framkallar grubblande som vidare kan leda till depression. Även 

här visade det sig att skuld inte hade någon påverkan på depressionen till följd av grubblande 

om inte skam var närvarande. Alexander, Brewin, Vearnals, Wolff och Leff (1999) förklarar 

att hypotesen i deras studie, vilken innebar att endast skam kunde kopplas ihop med 

depression, inte stämde. Alexander et al. anser att till skillnad från vad andra forskare kommit 

fram till är det istället skuld som ska kopplas samman med depression och inte skam.  

 

 

Utveckling av posttraumatiskt stressyndrom 

 

Forskning kring posttraumatiskt stressyndrom visar att skuld och skam är viktiga 

komponenter i utvecklingen av posttraumatiska syndrom (Andrews, Brewin, Rose, & Kirk, 

2000; Lee, Scragg, & Turner, 2001; Lowinger & Solomon, 2004; Singer, 2004; Wilson, 

Droždek, & Turkovic, 2006). Singer (2004) förklarar att människor känner skam när de inte 

kan leva upp till internaliserade standarder gällande accepterat beteende. Singers studie deltog 

hemkomna soldater. I krig övergår de internaliserade standarderna om att vara ärlig och 

generös till att följa order samt att döda, vilket motstrider att vara ärlig och generös. Detta kan 
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leda till skamkänslor. Skulden är det som gör att soldaterna blir arga och besvikna på sig 

själva och det är just detta som ofta leder till självmord bland hemkomna soldater förklarar 

Singer. I en studie av Rangganadhan och Todorov (2010) som handlar om tendensen att 

kunna förlåta sig själv visade resultatet att skambenägna individer har svårare att förlåta sig 

själva vid en interpersonell överträdelse. 

I en studie av Andrews, Brewin, Rose och Kirk (2000) som handlar om att kunna förutsäga 

posttraumatiska stressyndrom hos brottsoffer påvisade resultat ett genomgående tema, att 

skam var något deltagarna kände för att de upplevde att de inte på ett effektivt sätt kunnat 

förhindra brottet. Ett annat centralt tema i studien var att deltagarna kände skam över hur 

andra såg på dem. Brottsoffren upplevde skam antingen för att andra hade sett brottet eller 

över de ihållande skadorna brottsoffren fått (Andrews et al., 2000). 

Wilson, Droždek och Turkovic (2006) förklarar att det finns något som heter 

posttraumatisk skam och posttraumatisk skuld. De teman som ingår i posttraumatisk skam är: 

förlora ansiktet, förlora kontinuitet i kulturen, förödmjukelse, skam i andras ögon, suicidalitet, 

självmedvetenhet, devalverad moralisk godhet samt förlust av roller. Att förlora kontinuitet i 

kulturen innebär att förlora känslan att kunna upprätthålla kulturella värderingar, normer och 

beteendemönster. Skam i andras ögon handlar om fördömande och suicidalitet innebär en 

önskan om att försvinna och att isolera sig själv. Devalverad moralisk godhet innebär att 

känna negativa känslor om det personliga värdet och den personliga godheten. Wilson et al. 

påpekar att en konsekvens av att känna skam är att det kan resultera och stimulera utveckling 

av posttraumatiskt stressyndrom.  

Till skillnad från posttraumatisk skam har posttraumatisk skuld andra teman enligt Wilson, 

Droždek och Turkovic (2006). Dessa är: misslyckad författning ”failed enactments”, 

överlevnadsskuld, dödsskuld, åskådarskuld, personlig skuld, situationsskuld samt moralisk 

skuld. Dessa sju dimensioner av skuld utvecklas under eller efter traumatiska erfarenheter. 

Misslyckad författning kan leda till att man anklagar sig själv över misslyckanden. Wilson et 

al. menar att överlevnadsskuld och dödsskuld kan ses som sammanlänkande fenomen då 

dödsskuld handlar om att skapa en mening till varför man överlevt ett trauma. Åskådarskuld 

och dåligt samvete är något människor kan uppleva när de misslyckat att hjälpa andra 

behövande i ett trauma medan personlig skuld handlar om att känna skuld över att ha gjort 

något för egen vinning som påverkat andra människor negativt. Med situationsskuld menas att 

känna skuld över att ha handlat i strid mot personliga värderingar under tvångsmässigt tryck.  

Lowinger och Solomon (2004) ville med sin studie undersöka posttraumatiskt 

stressyndrom samt skuld och skam bland män som dödat någon genom vårdslöst körande. 

Lowinger och Solomon förklarar att förarna i stor utsträckning drabbades av posttraumatiskt 

stressyndrom samt rapporterade två källor till sina skuldkänslor. Den första källan kopplas 

samman med själva dödandet, och att personen därmed passerat gränserna för moraliska och 

sociala lagar samt värderingar. Den andra källan handlar om att förarna själva överlevt medan 

andra människor dödats på grund av förarnas vårdslösa handlingar. De förare som ansåg att 

de fick ett för lindrigt straff för sitt hänsynslösa körande rapporterade mer skuld- och 

skamkänslor samt mer posttraumatiska stressyndrom än de förare som ansåg att straffet de 

fick var rättvist eller för hårt.   

 

 

Oenighet kring skuld och skam 

 

Forskning kring skuld och skam är relativt ny och klara och allmängällande definitioner är 

svåra att hitta. Brist på forskning inom detta område kan bero på att mätinstrument gällande 

skuld och skam inte utvecklats tidigare enligt Tangney (1996). Det finns även en oenighet om 

vad som skiljer skuld och skam åt i tidigare forskning som gjorts.  
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Privat kontra offentlig känsla. Som Smith, Webster, Parrott och Eyre (2002) skriver finns 

det en sida av forskningen, som menar att skillnaden mellan skuld och skam handlar om att 

skulden är mer privat och skammen är mer offentlig. Skuld kopplas samman med ånger och 

dåligt samvete medan skam kopplas samman med förnedring och förödmjukelse. Skuld 

uppkommer genom egna samvetskval och anses därför mer privata medan skam är beroende 

av utsatthet i andras närvaro och anses därför mer offentlig förklarar Smith et al. (2002). 

Ausubel (1955) hävdar att skam är en reaktion och uppkommer när individen känner sig 

negativt bedömd av andra medan skuld är en utvärdering individen gör gällande en handling 

han eller hon utfört som strider mot individens moral.  

Smith, Webster, Parrott och Eyre (2002) undersökte den privata-offentliga faktorn samt 

moraliska och icke moraliska handlingar. En del av undersökningen gick ut på att 

respondenterna skulle tänka på en privat eller offentlig situation där de känt sig illa till mods 

på grund av något de gjort fel eller på grund av något som innebar en negativ värdering av sig 

själv. Resultatet av studien visade att känslor som uppkommer genom offentliga erfarenheter, 

vare sig det handlade om moraliska eller icke moraliska handlingar, förknippades mer med 

skam än skuld. Smith et al. anser att de fann tecken för den privata-offentliga faktorn och 

förklarar att resultatet påvisade att skuld kopplades samman gällande den privata och 

moraliska betingelsen medan skam kopplades samman med den offentliga moraliska 

betingelsen. Skuld visade sig upplevas starkare i privata situationer och ytterligare stöd för 

sammankopplingen mellan skam och icke moraliska betingelser påvisades då resultat visade 

att känslor av negativa värderingar förklaras bättre av skam än skuld. I situationer där 

deltagarna upplevde att de gjort något moraliskt fel förklarades bättre med känslor av skuld än 

skam.  

 

Att utvärdera en handling kontra att utvärdera sig själv. Den andra sidan av forskningen 

menar att skuld och skam inte skiljs åt när det gäller privat- och offentligfaktorn. En viktig 

punkt är att samma situation kan ge upphov till antingen skuld eller skam, oavsett om det är 

en offentlig eller privat situation (Smith, Webster, Parrott, & Eyre, 2002). Denna sida av 

forskningen anser att skuld handlar om att utvärdera en handling medan skam handlar om att 

utvärdera sig själv. Lindsay-Hartz (1984) förklarar att skam är något som gör att människor 

vill försvinna och sjunka genom jorden medan skuld gör att människor vill ställa saker till 

rätta. Skam gör att människor värderar samt ändrar synen på sig själva medan skuld gör att 

människor ångrar en handling. 

Tangney, Miller, Flicker och Barlow (1996) undersökte i sin studie skillnaden mellan 

skuld, skam och förlägenhet. Deltagarna fick beskriva situationer då de upplevt skuld, skam 

och förlägenhet för att sedan fylla i en enkät på hur starkt de hade upplevt de olika känslorna. 

Deltagarna fick även svara på frågor om vilka som var närvarande i de situationer de skrivit 

om. Studiens resultat visade att skam inte är en sådan offentlig känsla som den andra sidan av 

forskningen påstår. Alla tre känslor uppkom ofta i offentliga sammanhang men då fler av 

deltagarnas skamkänslor, i jämförelse med skuldkänslor, uppkom i privata sammanhang är 

det ett tecken på att privat-offentlig faktorn inte är den främsta skillnaden mellan skuld och 

skam menar Tangney et al.  

 

 

Syfte och frågeställningar 

 

Denna studie syftar till att undersöka hur människor upplever skuld och skam. Fyra 

frågeställningar undersöktes i studien: (1) Hur upplever människor skuld? (2) Hur upplever 
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människor skam? (3) Vad finns det för likheter mellan skuld och skam? (4) Vad finns det för 

skillnader mellan skuld och skam? 

 

 

Metod 

 

Deltagare 
 

Deltagarna i studien rekryterades genom en kombination av kedjeurval, tillgänglighetsurval 

och dimensionellt urval. Deltagarna bestod av studenter, bekanta samt bekantas 

arbetskamrater. I studien deltog 36 personer, åtta män och 28 kvinnor. Deras ålder varierade 

mellan 20 och 84. Deras medelålder var 33.75. Utöver de 36 deltagarna fanns ett bortfall på 

nio deltagare på grund av ofullständiga svar som var för korta för att inkludera. Ingen 

ersättning för medverkan erbjöds. 

 

 

Material 
 

Materialet i studien bestod av en egenkonstruerad kvalitativ enkät med två instruktioner att 

skriva berättelser och fyra öppna frågor. Deltagarna ombads att skriva två berättelser, varav 

varje berättelse skulle vara ungefär en halv A4-sida lång. En av berättelserna skulle handla om 

en självupplevd skuld och den andra om en självupplevd skam. Frågorna var ”Vad betyder 

skuld för dig?”, ”Vad betyder skam för dig”, ”Vilka känslor förknippar du med skuld?” och 

”Vilka känslor förknippar du med skam?”.  

 

Ingen definition av skuld och skam lämnades till deltagarna. Meningen var att de själva 

genom sina berättelser och svar skulle definiera vad skuld och skam är. För att hjälpa 

deltagarna att beskriva sina minnen gavs exempel i enkäterna på vad de kunde tänka på att 

skriva: ”Beskriv en situation där du upplevde skuld samt en situation där du upplevde skam. 

Skriv gärna hur du kände, vad du tänkte, vilka som var närvarande vid dessa situationer, vad 

som hände, när det var och hur det såg ut på platsen.” Syftet med detta var att deltagarna 

skulle ge så detaljrika och verklighetsnära berättelser som möjligt. Deltagarna fick själva välja 

att först skriva om sin skuldberättelse eller sin skamberättelse. Bakgrundsfrågorna i 

undersökningen var kön och ålder.  

 

 

Procedur 
 

I enkäten gavs information om att studiens syfte är att mer konkret kunna definiera och 

jämföra begreppen då de nu definieras på olika sätt, deltagarnas uppgifter i studien, att 

deltagandet var frivilligt och konfidentiellt samt att information som erhölls i undersökningen 

endast används i forskningssyfte. Enkäten innehöll även information om att de som ville fick 

ta del av resultatet samt hur de skulle anmäla sitt intresse för detta. 

Enkäten skickades ut till fem personer som sedan skickade enkäten vidare till sina bekanta. 

Enkäten delades även ut i en grupp med psykologistudenter på lektionstid. De ombads att 

fylla i sina svar och skriva ner berättelserna hemma och sedan maila in sina svar. Enkäten 

delades ut till en grupp med beteendevetare på lektionstid. De ombads att skriva ner sina svar 

och berättelser hemma för att sedan ta med dem till nästa lektionstillfälle då de samlades in. 
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Då svarsfrekvensen var så låg i denna grupp delades enkäten ut ännu en gång på lektionstid 

för att samlas in samma lektion. Både män och kvinnor i olika åldrar eftersträvades i studien.  

 

 

Databearbetning 

 

Bearbetningen av de insamlade berättelserna och enkätfrågorna inspirerades av Kvale och 

Brinkmann (2009) samt Baumeister, Wotman och Stillwell (1993). Kvale och Brinkmanns 

(2009) riktlinjer för meningskoncentrering och strukturering av text användes. Frånvaron och 

närvaron av teman i berättelserna beräknades på motsvarande sätt som Baumeister et al. 

(1993). Berättelserna analyserades enligt följande steg: 

 Steg 1: De enkäter som skrivits för hand av deltagarna skrevs in i sin helhet i Word-

dokument och de enkäter som samlats in via mail kopierades och klistrades även de in i sin 

helhet i Word-dokument. Detta gjordes i syftet att förhindra effekter av handstil i 

analysarbetet samt för öka deltagarnas anonymitet.  

Steg 2: Därefter kopierades alla berättelser om skuld till ett Word-dokument och alla 

berättelser om skam till ett annat Word-dokument. Upprepningar, tids- och rumsangivelser 

samt situationsbunden information togs bort. Berättelserna blev på så sätt mer koncentrerade 

och abstrakta. Därefter gjordes numrerade listor av individernas upplevelser. Dokumentet om 

skuldberättelser bestod då av 36 korta listor. 

 Steg 3: De 36 listorna gjordes om till en lång numrerad lista. Alla upprepningar togs bort. 

Deltagares egna ord omformulerades till mer övergripande teman. Steg 2 och 3 upprepades 

gällande skamberättelserna samt de fyra frågorna i enkäten.  

 Steg 4: En tabell gjordes. I tabellens kolumner skrevs de karaktäristiska temana över 

skuldupplevelser. I tabellens rader skrevs de 36 deltagarna upp. Varje skuldberättelse 

kontrollerades för att se om de innehöll de karaktäristiska temana. Om exempelvis ånger 

förekom i enkät nummer fem gjordes ett kryss i tabellen gällande deltagare fem och det 

karaktäristiska teman ånger. Samma sak gjordes med skamberättelserna.  

 Steg 5: De karaktäristiska temana över skuld och skam sattes ihop och en tabell gjordes. 

Återigen lästes varje berättelse igenom och kontrollerades för att se om de innehöll de 

karaktäristiska temana. Under alla deltagare gällande skuld infogades en rad där procentsiffra 

skrevs ut. Procentsiffran angav hur stor del av deltagarna gällande skuld respektive skam som 

hade upplevt exempelvis temat svek. Detsamma gjordes under deltagare gällande skam.  

 Steg 6: En resultattabell gjordes med de totalt åtta temana. Procentsiffran hos varje tema 

skrevs upp både gällande skuld och skam. På detta sätt tydliggjordes vilka teman som 

förekom både i skuld och skam samt vilka teman som var mer förekommande i skuld 

respektive skam.   

 

Interbedömarreliabilitet. En studentkollega läste igenom fem av skuldberättelserna och 

fem av skamberättelserna. Studenten ifråga fyllde i kryss i en tabell på samma sätt som 

författaren. Studenten ifråga fick instruktioner till uppgiften samt korta förklaringar till 

temana. När studenten identifierade något karaktäristiskt tema i berättelsen gjordes ett kryss i 

den aktuella rutan. Därefter beräknades i hur stor andel av bedömningarna studentkollegan 

och författaren var överens om ifall ett tema var närvarande eller frånvarande i respektive 

berättelse. Samstämmighet mellan författaren och den andra studenten var 81%.  
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Resultat 
 

Analysen resulterade i åtta teman som förekom i berättelsen om skuld eller berättelsen om 

skam eller i båda. I både skuld och skam var de mest förekommande temana att personen 

tycker sig ha gjort en olycklig handling, förklarar sig och mår dåligt. I skuld var det dessutom 

vanligt att personen ångrar sig och upplever sig ha svikit någon. I skam var det vanligt att 

personen reflekterar över sig själv, vill fly och får uppmärksamhet (se Tabell 1). 

 

Tabell 1 

Förekomsten av teman i berättelserna om skuld och skam 

Tema  Skuld  Skam    

Personen är med om olyckliga handlingar 55% 69%    

Personen förklarar sig 77% 63%    

Personen mår dåligt  38% 50%    

Personen känner ånger 72% 22%    

Personen upplever svek 36% 16%    

Personen upplever självreflektion 13% 69%    

Personen känner en vilja att fly 3% 38%    

Personen får uppmärksamhet 6% 50%    

 

 

Vad finns det för likheter mellan skuld och skam? 

 
Olyckliga handlingar. Deltagarna menade att deras skuld- och skamupplevelser innefattade 

olyckliga handlingar. Med olyckliga handlingar menades att deltagarna själva upplevde att de 

gjorde fel, att andra i deras omgivning gjorde fel eller att det som antingen en själv eller andra 

gjorde var ett misstag. Det kunde i situationer av skuld och skam handla om att det som 

personen själv gjorde gick emot personens moraliska värderingar. Det kunde även handla om 

att deltagarna gjorde någonting fel och sedan blivit påkomna. Dessa olyckliga handlingar var 

det som utlöste skuld- och skamkänslorna. En 21-årig kvinna förklarade att hon lånade sin 

familjemedlems moppe och lovade att vara försiktig. Hon skrev om sin olyckliga handling i 

sin skuldberättelse: ”Jag åkte iväg och när jag skulle låsa moppen råkade jag putta omkull 

den. Moppen landade så illa att det blev en stor bula och jättemånga repor”. 

 

Förklara sig. Deltagarna i studien förklarade sig på något sätt. De förklarade i sina 

berättelser varför de valt att göra en olycklig handling. En man i 45-årsåldern förklarade 

varför han valde att skilja sig från sin fru. Han skrev såhär i sin skuldberättelse: 

 

Vi var gifta men gjorde inte så mycket tillsammans som ett gift par. Hon hade sina 

tjejmiddagar med sina kompisar och jag hade mina grabbkvällar med fotboll och poker. 

I början av äktenskapet gjorde vi mycket, reste på semestrar tillsammans och åt middag 

ute på helgerna. Men efter några år ändrades det. 

 

Må dåligt. Deltagarna förklarade i sina skuld- och skamberättelser att de olyckliga 

handlingarna ledde till att de mådde dåligt. Att må dåligt kunde handla om att känna ångest, 

att vara deprimerad, att känna en konstig känsla i magen, att uppleva jobbiga känslor och att 

känna sig orolig. En kvinna i 31-årsåldern berättade om sin skamupplevelse: ”Jag tänkte att 

om det hade hänt något med barnet hade jag inte kunnat förlåta mig själv. Jag blev nästan 

deprimerad över all ångest jag kände”. Orolighet kunde även handla om att deltagarna kände 
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sig oroliga över vad andra människor i deras omgivning tyckte och tänkte om dem. En 41-årig 

kvinna var orolig för vad hennes väninna skulle tycka om henne. Hon skrev i sin 

skuldberättelse: ”Jag ville inte att hon skulle tycka att jag var lat eller att hon skulle tro att det 

bara var en dålig ursäkt” och ”Jag ville inte att hon skulle misstro mig”.  

 

 

Vad finns det för skillnader mellan skuld och skam? 

 
De mest förekommande temana i deltagarnas skuldupplevelser var att känna ånger, vilket 

förekom i lite mer än hälften av skuldberättelserna, samt att känna att de svikit någon, vilket 

förekom i lite mindre än hälften av skuldberättelserna. Deltagarnas berättelser visade att de 

fem temana olyckliga handlingar, förklara sig, må dåligt, känna ånger samt svek inte var 

separata delar utan tillsammans utgjorde skuldupplevelsen. Skuld handlar om att någon utför 

en olycklig handling som personen vill förklara och får personen att må dåligt. Denna 

olyckliga handling leder även till att personen känner ånger och upplever sig ha svikit någon.  

  

Ånger. Deltagarna förklarade att de kände ånger över något i deras skuldupplevelse. Att 

ångra sig kunde även handla om att känna dåligt samvete samt känna en vilja att gottgöra. 

Med ånger menades även lärdom. En 25-årig kvinna förklarade: ”När jag insåg mitt misstag 

skämdes jag jättemycket och ångrade mig” medan en kvinna i 35-årsåldern kände skuld över 

att hon träffade sin dotter för lite. Hon berättade: ”Jag köper ofta nya grejer till henne, som en 

kompensation att jag inte alltid finns och har tid”.   

 

 Svek. Med svek menades att svika sig själv samt att svika andra. Svek kunde även handla 

om att ge en felaktig bild av sig själv. I deltagarnas skuldupplevelser handlade det om att inte 

kunna leva upp till egna och andras förväntningar. Det kunde även handla om att göra andra i 

sin omgivning besvikna. Deltagarna kunde även uppleva sig själva som en besvikelse. En 

kvinna i 70-årsåldern beskrev sin skuldberättelse: ”Jag skulle aldrig svika min pojkvän men 

det kändes som att jag gjorde det”. En annan deltagare, en man i 32-årsåldern, förklarade att 

han kände skuld i samband med att han bröt ett löfte: ”Jag hade gjort min son besviken när jag 

inte levde upp till hans förväntningar”.  

 

De mest förekommande temana i deltagarnas skamupplevelser var att personen reflekterar 

över sig själv, vilket förekom i lite mer än hälften av skamberättelserna, vill fly, vilket 

förekom i nästan två femtedelar av skamberättelserna, får uppmärksamhet, vilket förekom i 

hälften av skamberättelserna. Deltagarnas berättelser visade att de sex temana olyckliga 

handlingar, förklara sig, må dåligt, självreflektion, vilja att fly samt få uppmärksamhet inte 

var separata utan tillsammans utgjorde skuldupplevelsen. Skam handlar om att någon utför en 

olycklig handling som personen vill förklara och får personen att må dåligt. Denna olyckliga 

handling leder även till att personen utvärderar sig själv, vill fly, får uppmärksamhet samt 

rodnar. 

 

Självreflektion. Med självreflektion menades att deltagarna rannsakade sig själva och 

kände att det var deras personlighet som ställdes i fokus för värdering och inte deras 

handlingar. Självreflektion handlade om att utvärdera sig själv. Inom temat självreflektion 

ingick även att uppleva värdelöshetskänslor, känna sig oduglig, känna sig dum, nedvärdera 

sig själv, omvärdera sig själv samt tvivla på sig själv. En kvinna i 30-årsåldern berättade att 

hon i vissa situationer kunde skämmas över sin mamma och förklarade: ”Jag känner mig dum 

som får de här känslorna”. En annan deltagare, en kvinna i 85-årsåldern, berättade om en 
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situation med hennes barnbarn. Hon förklarade att barnbarnet sagt något högt om en annan 

kvinna: 

 

Jag höll på att skämmas ögonen ur mig. Jag såg att kvinnan hade hört vad mitt barnbarn 

sagt. Även om det inte var mitt barn kändes det som att jag var en mindre värd 

människa som inte uppfostrar barnet att vara hövlig. 

 

Vilja att fly. En vilja att fly handlade om att vilja bort från situationen. Deltagarna 

förklarade att de ville försvinna, fly, bli osynliga, ville sjunka genom golvet, ville springa bort 

samt dölja eller gömma något i sina skamupplevelser. En 20-årig kvinna skrev om en 

situation i skolan: ”Ville inte gå till skolan och drog mig undan de andra på rasterna”. En vilja 

att fly kunde även handla om att deltagarna inte ville bestraffas för sina felaktiga handlingar. 

En 20-årig kvinna skrev: 

 

När mamma kom hem tidigare en dag från jobbet såg hon mig när jag rökte utanför porten. 

Det var jättejobbigt att se henne så arg och besviken. Jag ville inte att hon skulle ge mig 

utegångsförbud eller något annat straff.  

 

 Får uppmärksamhet. Får uppmärksamhet handlade om att deltagarnas skamupplevelser 

skedde i ett offentligt sammanhang. I dessa offentliga sammanhang kände deltagarna ofta att 

andra i deras omgivning tittade på dem. Det kunde även handla om att de kände sig iakttagna 

av någon även om det inte fanns andra människor närvarande. En kvinna i 23-årsåldern skrev 

om den uppmärksamhet hon fick: ”Alla bara tittade på mig…” och ”Jag tyckte det var 

jättepinsamt. Alla tittade och pekade och jag undrade vad alla tänkte om mig”. En 32-årig 

man kände att han fick andras uppmärksamhet och beskrev sin skamupplevelse så här:  

 

 Det var ett nederlag som jag skäms över. Man hörde alla i publiken jubla och skrika när 

jag fick den perfekta passningen och sen blev det liksom tyst när jag missade. Jag 

liksom stängde av allt runt omkring mig då. 

 

Med uppmärksamhet menades även rodnad och förödmjukelse. Några deltagare berättade att 

deras skamupplevelser ledde till rodnad. Rodnad innefattade att deltagarna blev röda i 

ansiktet, blev varma och kände sig svettiga. En 42-årig kvinna berättar: ”Man blir röd i 

ansiktet och känner sig generad. Det är jobbigt att folk kollar på en och man känner sig 

osäker. Man bli svettig om händerna och vill springa därifrån”.  

 

 

Diskussion 

 

Analysen av berättelserna tydde på att skuld och skam har gemensamt att de innehåller 
olyckliga handlingar, en vilja att förklara sig samt en tendens att må dåligt. Det som skiljer 

skuld och skam verkar vara att skuld tycks innehålla temana ånger och svek vilket inte skam 

innehåller till lika stor del. Skam, däremot, verkar innehålla temana självreflektion, vilja att 

fly samt får uppmärksamhet vilket inte skuld innehåller till lika stor del.  

 

 

Likheter mellan skuld och skam 
 

Skuld, skam och olyckliga handlingar. Olyckliga handlingar i skuld- och skamupplevelser 

går ut på att någon gör en felaktig handling eller att ett misstag sker. Resultaten i studien av 
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Ferguson, Stegge och Damhuis (1991) visade att barnen i undersökningen förknippade skam 

med att inte kunna göra saker på rätt sätt, vilket skulle kunna jämföras med olyckliga 

handlingar i både skuld- och skamupplevelserna i denna studie. Smith, Webster, Parrott och 

Eyre (2002) undersökte i sin studie moraliska betingelser och resultatet i denna studie visar att 

olyckliga handlingar innefattar att gå emot moraliska värderingar och att skuld och skam är en 

reaktion på detta.  

 

Skuld, skam och en vilja att förklara sig. Till skillnad från tidigare forskning kring skuld 

och skam har denna studie funnit ett samband mellan skuld, skam och en vilja att förklara sig. 

En vilja att förklara sig handlar om att individen vill förklara varför han eller hon utfört en 

olycklig handling.  

 

Skuld, skam och att må dåligt. Att må dåligt innebär att känna ångest, vara deprimerad, 

känna en konstig känsla i magen, uppleva jobbiga känslor och att känna sig orolig. Denna 

orolighet innebär även att känna sig oroliga över vad andra människor i omgivningen tycker 

och tänker. Detta resultat får till viss del stöd av en studie gjord av Orth, Berking och 

Burkhardt (2006) som undersökte skuld, skam och depression. Orth et al. menar att skam har 

en större inverkan gällande depression än vad skuld har. Resultaten av studien visar att skam 

och skuld påverkar depressionen, men att skuld inte ger någon effekt om inte skam är 

närvarande medan skam har en stor effekt på depression (Orth, Berking & Burkhardt, 2006). 

Denna studie kom fram till att temat må dåligt förekom i nästan två femtedelar av 

skuldberättelserna och hälften av skamberättelserna, vilket betyder att må dåligt är mer vanligt 

gällande skam än skuld.  

Även en studie gjord av Alexander, Brewin, Vearnals, Wolff och Leff (1999) kan jämföras 

med denna studie. Till skillnad från Orth et al. skriver Alexander et al. att hypotesen i deras 

studie, som handlade om att endast skam kunde kopplas ihop med depression, inte stämde. 

Alexander et al. menar att det är skuld som ska kopplas samman med depression och inte 

skam, vilket skiljer en del från denna studie som menar att både skuld och skam innehåller 

dimensioner av att må dåligt, vilket innefattar depression.  

 

 

Skillnader mellan skuld och skam  

 
Skuld och ånger. Resultatet visade att ånger är en stor del av skuld men inte lika stor del av 

skam. Detta var även något som Linsay-Hartz (1984) fann i sin studie. Lindsay-Hartz 

förklarar att en del av skuld handlar om att individen gör något som denne senare ångrar. Det 

är själva handlingen som utvärderas och ångras.  

En del av ånger och skuld handlar även om att ha dåligt samvete samt en vilja att gottgöra 

vilket även det får stöd av Lindsay-Hartz, som förtydligar att skuld gör att människor vill 

ställa saker till rätta. Det får även stöd av Smith, Webster, Parrott och Eyre (2002) som menar 

att skuld handlar om att individen får dåligt samvete och känner ånger. Resultatet gällande 

ånger stöds även av Ferguson, Stegge och Damhuis (1991) som berättar att skuld i deras 

studie med barn förknippades med ånger samt en vilja att ställa saker till rätta. 

 

Skuld och svek. Resultatet kring skuld är något som inte får stöd från forskning nämnd i 

inledningen. Svek handlar om att svika sig själv samt att svika andra. Det innebär även att ge 

en felaktig bild av sig själv. Svek handlar i många skuldupplevelser om att inte kunna leva 

upp till egna och andras förväntningar. Det handlar även om att göra andra i sin omgivning 

besvikna. Deltagarna upplevde i vissa fall sig själva som en besvikelse för sig själv och för 

andra.  
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Skam och självreflektion. Resultatet visar att självreflektion är en större del av 

skamupplevelser än skuldupplevelser. Att rannsaka och utvärdera sig själv är något som även 

Linsay-Hartz (1984) menar är en viktigare del i skam än i skuld. Individer utvärderar sig 

själva som person vid skamkänslor medan individer utvärderar en handling de utfört vid 

skuldkänslor.  

Resultatet visar att självreflektion även innebär att nedvärdera sig själv samt att känna sig 

dum. Detta får stöd av Ferguson, Stegge och Damhuis (1991) som förklarar att deras studie 

med barn visade att skam förknippas med känslor att känna sig dum. Smith, Webster, Parrott 

och Eyre (2002) kom fram till att känslor av negativa värderingar förklaras bättre av skam än 

skuld, vilket även framkom i denna studie.  

 

Skam och en vilja att fly. En vilja att fly innebär att vilja försvinna från situationen och att 

bli osynlig. Detta är något som Ferguson, Stegge och Damhuis (1991) även kom fram till. I 

den studien visade det sig att barnen förknippade skam med en vilja att fly. Något som 

däremot skiljer sig åt är att i studien med barn innebar skuld en rädsla att bestraffas medan 

denna studie kom fram till att skam innebär en rädsla att bestraffas.  

 

Skam och att få uppmärksamhet. Att få uppmärksamhet innebär att andra i omgivningen 

tittar på en. Det handlar om att deltagarna befann sig i en offentlig situation. Studiens resultat 

visar att skam kopplas samman med offentliga situationer mer än vad skuld gör. Detta är 

något som får stöd av Smith, Webster, Parrott och Eyre (2002) som förklarar att skuld oftast 

uppkommer genom egna samvetskval och anses därför mer privat medan skam mer offentligt 

då skam är beroende av utsatthet i andras närvaro.  

Detta motsätter det Tangney, Miller, Flicker och Barlow (1996) kom fram till i sin studie 

där deltagarna fick svara på frågor om vilka som var närvarande i de situationer de beskrivit. 

Tangney et al. förklarar genom studiens resultat att skam inte är en känsla som förekommer i 

offentliga sammanhang oftare än skuld, vilket motsätter denna studie som kom fram till att 

skam är mer offentlighetsbenägen än skuld. Rodnad i skamupplevelser får stöd från Ferguson, 

Stegge och Damhuis som skriver att de yngre barnen i deras studie förknippade skam med 

pinsamheter och rodnad.  

 

 

Styrkor, svagheter och framtida forskning 
 

Som Maxwell (2005) förklarar är forskningsbias något som påverkar validiteten i en studie. 

Detta har försökt förhindrats då en annan student tittat på och tolkat en del av deltagarnas 

berättelser. Det finns en överensstämmelse mellan de två forskningsanalyser som gjorts i 

studien. Även reaktivitet har försökt förhindrats genom insamling av berättelser. Att 

deltagarna själva fick välja situationer är sannolikt en fördel då dessa situationer är bra 

exempel på skuld- och skamupplevelser vilka deltagarna har bra minnen av. Deltagarna 

mindes tydliga detaljer, tankar och känslor kring upplevelserna. Ett validitetshot kan vara att 

deltagarna känner att det är svårt att beskriva sina mest privata skuld- och skamupplevelser. 

Det kan vara känsligt att be individer beskriva privata händelser och därför vara svårt att 

undersöka skuld- och skamupplevelser som exempelvis kan leda vidare till depression.  

Validiteten hade kunnat stärkas ytterligare om en pilotstudie gjorts innan själva studien för 

att på så sätt minimera eventuella oklarheter gällande enkäten. Dessa eventuella oklarheter 

skulle kunna förklara bortfallet på de nio deltagare som gav ofullständiga svar i enkäten. 

Något som hade varit önskvärt i studien är respondentvalidering, men då deltagandet var 

konfidentiellt kunde inte deltagarna kontaktas för en återkoppling. Antalet deltagare i studien 
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gör att en försiktighet gällande generalisering bör tas i beaktande. Däremot är åldersspannet 

gällande deltagarna en fördel då många åldersgrupper är representerade.  

Förslag på vidare forskning kring skuld och skam är att undersöka kopplingen mellan 

skuld, skam och depression då det nu inte råder någon konsensus på området. Ett annat 

förslag är att undersöka kulturella skillnader kring skuld och skam. Exempel på fråga skulle 

kunna vara: ”Spelar kulturen någon roll för hur skuld och skam uppfattas?”. Något som även 

skulle behöva forskas vidare kring är mätinstrument. Det skulle vara viktigt om framtida 

forskning skulle utvärdera och undersöka existerande mätinstrument gällande skuld och skam. 

Det skulle även vara angeläget att utveckla nya mätinstrument på området då det finns en brist 

på dessa.  

 

 

Slutsatser 

 

Slutsatser som skulle kunna dras från denna studie är att skuld och skam upplevs på ett 

liknande sätt oavsett ålder och kön. Då både skam och skuld är viktiga komponenter i 

depressionsproblematiken samt diskussionen kring posttraumatiskt stressyndrom är resultatet 

i denna studie viktig. Eftersom det inte råder konsensus kring vad skuld och skam innebär 

krävs dock mer forskning på området. En viktig likhet mellan skuld och skam är att båda 

leder till att personen mår dåligt. Det var ungefär hälften av såväl skuld- och 

skamberättelserna som innehöll dimensioner av att må dåligt. Det är viktigt att 

uppmärksamma begreppen skuld och skam i såväl forskningen som vardagen då dessa är två 

begrepp som har stor betydelse inom depressionsproblematiken. Att uppmärksamma sina 

egna skuld- och skamkänslor kan förhindra att de leder vidare till framförallt depression men 

även posttraumatiskt stressyndrom. 
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