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Sammanfattning       

Syftet med denna studie har varit att undersöka psykoterapeuters erfarenheter av kopplingen 

mellan skam och depression i psykoterapi. Fyra legitimerade och erfarna psykodynamiska 

psykoterapeuter intervjuades. Intervjumaterialet grundades på olika teman, och dessa var hur 

terapeuterna uppmärksammar och arbetar med skam kopplat till depression.  Studien 

genomfördes med kvalitativ metod och tematisk analys. Resultatet visar att skam är en affekt 

som kan vara inkapslad i skuld och som är svår att uppmärksamma och arbeta med 

tillsammans med klienten. Resultatet pekar också på att affekten skam är stark, kan ha många 

olika ansikten och ofta är dold. Det framkommer också att om man inte kommer åt skammen 

så löses inte depressionen. Dessa svårigheter förutsätter att man som psykoterapeut är 

medveten om sin egen skam. Andra svårigheter kan vara att det finns så lite skrivet och 

forskat om kopplingen mellan skam och depression. Kanske är det i sin tur en anledning till 

att ämnet inte har så stort fokus i psykoterapeutprogrammet.  
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Inledning  
 

Både hos barn och äldre är depressionssymtom vanligare än man tidigare trott. Dessutom 

drabbas många vid flera tillfällen under en livstid. Livstidsrisken för depression uppskattas 

högre för kvinnor än män (Lundbystudien, 2005). De sista åren har depressioner ökat bland 

unga vuxna (Socialstyrelsen 2013). Ottosson (2015) menar att tidigt stadium av stressrelaterad 

utmattning visar sig i asteniska symtom. När tillståndet övergår till utmattningsdepression 

tillkommer depression, självmordstankar och självmordshandlingar. 

Erfarna psykoterapeuter som bland annat Beck-Friis (2009), Rössel (2012), Sigrell och 

Teurnell (2011), Wennerberg (2010), Kjellqvist (2012) och Björklind och Olsson (2012) har 

beskrivit skam som en kärna i depressiv problematik. Lerner (2009) betonar hur vi i tidig 

barndom i dialog med föräldrarna lär oss att hantera känslor av bland annat skam och skuld. 

Detta påverkar hur sårbara vi senare i livet blir för depression som reaktion på svåra 

livshändelser. Beck-Friis (2005) och Nathanson (1992) menar att en del depressioner har mer 

inslag av skam och andra av skuld.  

Författarna har erfarit svårigheter i att hitta empiriskt material kring kopplingen skam och 

depression. Beck-Friis (2009) har börjat inse skammens betydelse vid depressionens 

uppkomst. Han skriver i Svenska psykoanalytiska föreningens skriftserie Nr 11 (2009) att det 

är relativt få som empiriskt belyst skammens roll och betydelse vid depression.  

 

Affektteori 

Havnesköld & Risholm Mothander (2011) skriver att affekt-/emotionsteorin har utvecklats 

från Charles Darwin (1809-1882) och Silvan S. Tomkins (1911-1991). Bergsten (2015) 

hänvisar till Tomkins som menar att skameffekten är en av grundaffekterna. Nathanson 

(1992) menar att vid skam har interaktionen med viktiga personer större betydelse än andra 

medfödda affekter. Bergsten (2015) skriver att effekterna av en affekt aktiveras och kvarstår 

på en mer eller mindre omedveten, kroppslig nivå. Affekterna styr våra tankar och förbereder 

kroppen för handling. Affekterna ger oss både information om situationen och hur vi ser på 

oss själva, till exempel där ilska blir en känsla av skam. Damasio (2002) menar att när det 

psykologiska och fysiologiska sammanhanget är rätt, kommer en känsla att bli följden av 

detta sammanhang som omedvetna utlösningar av känslor. Han har visat hur olika 
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affekter/emotioner kan relateras till olika hjärnsystem. Det innebär att vi som lyssnare har en 

förmåga att känna in i den andres känslor utan att motsvarande nedärvda handlingsprogram 

behöver aktiveras. Det är en klyvning mellan känsla och tanke (Damasio, 2003). 

 

Anknytningsteori 
 

John Bowlby grundlade anknytningsteorin, som i dag anses vara en av de mest inflytelserika 

objektrelationsteorierna (Broberg, 2006). Anknytningsteorin handlar om de nära 

känslomässiga relationernas betydelse, och omfattar både individuella skillnader i relationella 

erfarenheter och den generella utvecklingen. De senaste åren har anknytningsteorin ökande 

använts som utgångspunkt för att förstå barns tidiga känslomässiga beteende. Teorin har 

också använts för att förutse social och emotionell anpassning. Anknytningsteorin är 

användbar även för att förstå hur trygghet påverkar relationer till kärlekspartner, syskon och 

vänner mellan generationer (Havnesköld & Risholm Mothander, 2009).  

 

Mary Ainsworth tog därefter anknytningsteorin in i en ny fas och lade där grunden för de fyra 

anknytningsmönstren trygg-, otrygg/undvikande-, otrygg/ambivalent- och desorganiserad 

anknytning (Wennerberg, 2010).  

 

 

Skam 
 

Skam är en basaffekt som väcks som svar när de positiva affekterna glädje och intresse möts 

med någon form av avståndstagande. Skam väcker genans och blygsel eller värre, 

förödmjukelse och förnedring (Landerholm, 2005). Skam utvecklas i tidig barndom 

(Havnesköld & Risholm Mothander, 2009). Skammen handlar om den vi är skriver Sigrell 

(2000). Han beskriver hur skammen gör att hela ens person känns fel. Skammen upplevs som 

omöjlig att reparera, och känns ofta värre än fysisk smärta. Övergivenhet, förluster eller annat 

svek kan skapa skam och depressivitet hos den som är sårbar. Syfte och mening med skam 

kan vara medfött och ge oss förmågan att känna empati med andra. Beck-Friis (2009) menar 

att skam kan utvecklas i minst två riktningar. Antingen kan den vara osynlig och låsas in i 

exempelvis en depression, eller så kan den öppna för ömsesidighet med andra. Det finns flera 
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sätt att försvara sig mot skam, och depression kan vara ett av dem. Den depressive vänder 

ilska och aggressivitet in mot sig själv.  

 

Skamkompassen 

Nathanson (1992) tog fram Skamkompassen (the Compass of Shame) som beskriver fyra olika 

riktningar, försvarsstrategier, för att hantera skam. En riktning är tillbakadragande 

(withdrawal). Där sker ett tillbakadragande i uppgivenhet, bristande motivation, passivitet 

eller depression när man blivit förödmjukad. En annan riktning är undvikande (avoidance). I 

den överanpassar man sig, presterar ständigt, blir skrytsam, självhävdande, skamlös, skakar av 

sig, begränsar och förnekar skammen. En tredje riktning i skamkompassen är attacken av 

självet (attack self). Där inträder en nedvärdering, självförakt, dåligt självförtroende, 

självskadebeteende eller i värsta fall suicid. Man blir ”skambärare”, som utifrån kan ses som 

en villighet att vara i skammen, men där självbestraffning sker för att kontrollera 

skamkänslan. Slutligen finns den fjärde riktningen, attack av andra (attack other). I den får 

andra bära skammen, skulden och ilskan läggs på andra, man föraktar, nedvärderar och ger sig 

på, kränker och våldför där skammen känns omöjlig att bära på grund av känslor av 

underlägsenhet.    

 

Olika slags skam 

Kjellqvist (2012) beskriver skillnader mellan den röda, vita och arkaiska (existentiella) 

skammen. Den röda skammen är en skyddande skam som vi alla behöver medan den vita 

skammen kan kallas depressiv, massiv, kall eller giftig (Kjellqvist, 2012; Larsson, 2008). Den 

arkaiska skammen är kanske den mest djupgående, och den får sitt fäste redan hos den 

nyfödde och första tiden i livet. Att som nyfödd och mycket liten inte vara älskad skapar en 

total skam över sig själv som människa. Skammen är bortom orden (Kjellqvist, 2012).  

 

Även Rössel (2012) skriver om de mest djupgående upplevelserna av att bli bortstött som 

människa och som särskilt ett litet barn kan uppleva. Man känner skam inför sin person, den 

man är. Aldrig är man riktigt till freds eller riktigt hemma hos sig själv. Innan vår självbild är 

formad kan skam skada och påverka oss, och det sker långt innan vi ens vet att vi har en 

självbild (Stern, 2003).  
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Skammens yttringar 

Beck-Friis (2009) skriver om skamlöshet och skamfrihet. Skamlösheten beskriver han som en 

förnekelse och avsaknad av skam och skamkänslor. Skamfriheten är en förmåga att känna 

skam som är mogen men med samtidig frihet från skamkänslor.  

Den skam människan står ut med och orkar bära skyddar oss mot skamlöshet, medan skam 

som är outhärdlig i stället framkallar den.  

 

Skam och skuld 

Aronssons studie (2008) hänvisar till Leary & Tangney (2003) som skriver att skamfyllda 

människor är mindre motiverade att erkänna vad de gjort jämfört med skuldfyllda. Skuld 

handlar enligt Leary & Tangney om handlingar som människan gör och där beteendet 

värderas. Skuld är mindre smärtsam och är en emotion som utlöses när vi inser att vi handlat 

på ett sätt som kan vara till skada för andra, medan vi snarare upplever skammen som en 

mycket smärtsam känslomässig upplevelse.  

 

Skuld handlar om att man bryr sig om den man utsatt och vill reparera skadan som skett. Vid 

skam känner man dock ingen empati för den man utsatt utan man vill hellre dra sig tillbaka 

och gömma sig (Nathanson, 1992). Man kan också känna skuld som är kamouflerad som 

skam och enligt Tangney (1996), refererad i Aronsson (2008), är det troligen så att när detta 

finns med så leder det till många grubblerier och självkritik.  

 

Huld (2012) menar att studier kring självmedvetna känslor har bidragit till att skilja skam och 

skuld åt definitionsmässigt. Skam rör existensen och skuld handlingen. Skamkänslor blir mer 

handikappande för människan medan skulden erbjuder mer reparerande funktioner.  

 

Skam och sjuklighet 

Hallin (2012) beskriver att skamkänslor lätt väcks och att de inte är direkt kopplade till 

faktiska händelser. Hallin hänvisar till Åslund (2009), som menar att återkommande 

situationer av förödmjukelse och socialt uteslutande av andra kan leda till ”giftig skam” som i 

sin tur kan leda till depression. Samband har undersökts mellan olika psykosociala 

riskfaktorer, skamrelaterade upplevelser och depression och resultatet visar att skamrelaterade 

upplevelser utgjort en stor risk för depression (Nilsson, 2007 refererad i Hallin, 2012).  
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Senare års forskning visar på ett samband mellan förhöjd skambenägenhet och fysisk ohälsa 

(Strömsten, 2011).  

 

Depression 

 
Beck-Friis (2009) hänvisar till Freuds uppsats (1917/2003) för att beskriva likheterna mellan 

sorgen och depressionen. Den innebär en nedstämdhet med en hämning och inskränkning av 

jaget och minskat intresse för omvärlden. Båda tillstånden uppkommer på grund av en förlust. 

Sorgen är en medveten förlust men vid depression är den omedveten. Freud menar att vid 

depression tillkommer ett viktigt symtom som innebär en extrem minskning av jagkänslan, en 

stor jagutarmning.  

Beck-Friis (2005) och Ottosson (2015) beskriver skillnad mellan sorg och depression, där 

sorgen är centrerad till förlusten vilket skiljer sig från det självkritiska ältandet vid depression. 

Sorgen handlar om saknaden efter något som man har förlorat och som är relationsanknutet 

till den yttre världen. Förluster kan handla om personer, miljöer, idéer eller andra personliga 

objekt som vi behöver för att få en naturlig självkänsla. Det kan också handla om psykiska 

eller fysiska faktorer som på ett eller annat sätt påverkar vår psykiska kraft och kan vara 

energinedsättande. Beck-Friis (2005) menar att uppkomsten av många depressiva tillstånd kan 

bero på denna energiförlust. Ottosson (2015) anser också att sorg kan övergå till depression 

och Beck-Friis (2009) menar att det djupa sambandet mellan sorg och depression handlar om 

en existentiell, oförlöst sorg som inte nått sitt mål av vila och naturlig glädjeförmåga.  

 

Uppkomst av depression 

Insjuknade i depression kan enligt Beck-Friis (2009) bero på ett trauma med förlust av ett 

objekt som vi har knutit an till, eller utmattning där vi tappat vår kraft och därmed våra 

försvarsmöjligheter att bevara en integration. Vanligast är dock kombinationen av dessa två 

och båda leder via den förlorade självaktningen till den manifesta depressionen. För att stå 

emot depressionen skriver Cullberg Weston (2005) att självbilden måste upplevas positivt. 

Stern (2003) nämner att självkänslan utvecklas genom att få bekräftelse och upplevs 

tillsammans med andra och Orth, Berking och Burkhardt (2006) skriver att självkänslan 

påverkas negativt av skammen och kan innebära en risk för social utstötning.  
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Litteraturstudien av Aronsson (2008) visade på att skam- och skuldkänslor är vanligt 

förekommande i samband med depression. Resultatet visade också att skam- och skuldkänslor 

påverkade så att självbilden förminskades, självkänslan var sårad och att det emotionella 

lidandet accepterades.  

 

Utmattningssyndrom 

Den studie Herold (2012) gjort visar på att vid tidiga upprepade påfrestningar under 

uppväxtåren utvecklas det en sårbarhet för individen som kan innebära att man i vuxen ålder 

hamnar i stress och utmattningssituationer. Brundin (2009) anser att utbrändhet är en av vår 

tids depressioner. Det ytliga, objektifieringen och bristande omsorg uppstår på grund av 

snabbhets- och prestationskrav i dagens samhälle. Utmattning uppkommer enligt Lerner 

(2009) vid stress eller uttalad påfrestning, annan benämning är stressutlöst 

utmattningsreaktion.  

Socialstyrelsen (2003) tar upp olika diagnostiska kriterier för utmattningssyndrom. Känslor 

som Beck-Friis (2005) och Ottosson (2015) anser dominerar vid depression är värdelöshet 

och självförakt, dåligt självförtroende, låg självkänsla. Depressionens specifika karaktär är 

den förlorade självaktningen (Beck-Friis 2009), som kan kopplas till skam. I DSM V (2015) 

ingår kriterierna värdelöshet, överdrivna eller obefogade skuldkänslor i depression. Beck-Friis 

(2005) menar att deprimerade oroar sig ofta för småsaker, oftast känns inget lustfyllt och de 

har svårt att hitta något utanför sig själva som känns intressant. Koncentrations- och 

beslutsförmågan försämras. Andra vanliga symtom är sömnstörningar, aptitförändringar och 

trötthet (Beck-Friis, 2005 och DSM V, 2015).  

 

Kroppens påverkan 

Beck-Friis (2005), Lerner (2009) och Wasserman (2003) tar upp att alla kroppens organ kan 

påverkas av depression i form av smärtor och kan ofta visa på psykofysiska uttryck som 

förlamande inaktivitet och en oförmåga att reflektera. Både Beck-Friis (2005) och Lerner 

(2009) skriver att många somatiska symtom kan vara en dold depression och som enligt 

Lerner (2009) kan påverka vår livslängd, vårt immunförsvar och våra möjligheter till att 

tillfriskna efter sjukdom. Den depressive hamnar i en ond cirkel av självanklagelser och 

ökande skam och skuld.  
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Psykoterapeutisk behandling 

 

Lundbystudien, (2005) där man följt en befolkning över lång tid, visar att den depressiva 

problematiken har ökat i alla åldrar (Socialstyrelsen 2013). Utifrån ovanstående är det därför 

angeläget att inte bara arbeta med depressionen utan också att öka kunskapen om och 

uppmärksamma skammen i psykoterapier (Beck-Friis, 2009). 

 

Psykoterapeutiskt arbete 

I terapin är det enligt Rössel (2012) viktigt att bli medveten om skammen som broms för att 

nå ömsesidighet och tillfrisknande ur depressionen. Terapeuten behöver visa och förklara hur 

grundskammen omedvetet leder till hämning av ursprungliga behov och begär. För att komma 

ur skammen krävs en gemensam bekräftelse av anknytning, ömsesidighet, närhet och respekt i 

terapirelationen. Därefter handlar arbetet tillsammans om att bli medveten om 

grundaffekterna, särskilt skammen, och vilken bromseffekt den har. Livserfarenheterna 

behöver formuleras och symboliseras så att reflektion och eget bärande är möjligt. Slutligen 

kan klienten tåla, uttrycka och uppleva skammen. På så sätt är psykoterapeutens arbete enligt 

Rössel att försöka vrida processen baklänges.  

 

Beck-Friis (2009) menar att i arbetet med depressiva personer ligger svårigheten i att nå 

ömsesidighet, eftersom det är det falska självet som står i fokus. Wennerberg (2010) skriver 

att när skammen börjat bli möjlig att samtala om och få sina konturer, kan man med hjälp av 

skamkompassen se hur man kan förstå och också förändra.  

 

Det är mot bakgrunden i denna studie väsentligt att undersöka hur psykoterapeuter 

uppmärksammar och arbetar med skam kopplat till depression, refererat till Svenska 

psykoanalytiska föreningens skriftserie Nr 11 (Beck-Friis 2009). Om fler studier görs kan det 

innebära att kunskapen hos psykoterapeuter ökar, och fokus på affekten skam får en centralare 

roll i det kliniska arbetet. 
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Syfte 
 

Denna studie syftar till att undersöka hur erfarna psykoterapeuter uppmärksammar och arbetar 

med skam hos depressiva klienter. 

 

 

Metod 

För att uppnå syftet genomfördes en intervjustudie. Den kvalitativa forskningsintervjun 

beskriver Kvale & Brinkmann (2014) som att försöka förstå världen utifrån 

undersökningspersonernas synvinkel. 

 

Urval av informanter  

Urvalet är ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). Informanterna har kontaktats genom att 

författarna haft kännedom om vilka personer som är erfarna legitimerade psykodynamiska 

psykoterapeuter. Backman (2008) menar att urval av intervjupersoner inte sker utifrån 

statistiska kriterier, eftersom det kan ändras i syfte att medge ökad förståelse och insikt.  

 

Sex psykoterapeuter med lång erfarenhet tillfrågades för att få det urval av fyra som är 

avgränsningen i denna studie. Informanternas grundutbildningar är olika och de har alla 

fortbildningar i form av kurser och högskoleutbildningar. De är verksamma inom olika fält 

och har under åren arbetat inom olika verksamheter.  

 

 

Genomförande 

Informanterna kontaktades och tillfrågades personligen eller via telefon. Samtliga fick en 

kortfattad information av studien i samband med första kontakten. Vid detta tillfälle 

informerades dem om de etiska riktlinjerna. De fyra informanter som tackade ja till 

medverkan fick ett skriftligt informationsbrev via mail om studiens syfte, tillvägagångssätt 

samt de etiska riktlinjerna. Bokning av tid och plats gjordes i samråd med informanterna. Tre 

av intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplats medan en genomfördes på en av 

författarnas arbetsplats.  
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Vid intervjutillfällena informerades muntligt först om Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer (2002). Därefter genomfördes semistrukturerade intervjuer med hjälp av en 

intervjuguide, som enligt Kvale (1997) innefattar teman och förslag till relevanta frågor. De 

huvudteman som låg till grund för intervjuerna var psykoterapeuternas bakgrund, deras tankar 

om affekten skam i psykoterapeutiskt arbete och tankar om skam kopplat till depressiva 

tillstånd. Under huvudtemana fanns en del följdfrågor som ringade in och avgränsade 

frågeställningarna.  

 

Författarna var huvudansvariga för två intervjuer var. Den andra författaren var närvarande 

vid intervjun och kom med olika följdfrågor vid behov och gjorde anteckningar. Intervjuernas 

längd var drygt en timme, tid som var avsatt var en timme och trettio minuter. De spelades in 

på band. Intervjuerna transkriberades därefter ordagrant.  

 

Metod för analys 

Tematisk analys är enligt Boyatzis (1998) att omvandla kvalitativ information, en process för 

kodning och analysering.  Braun & Clarke (2006) skriver att den tematiska analysen används 

för att redovisa mönster och fenomen i den insamlade empiriska datan. Avsikten med att 

datan kodas är för att forskarens förförståelse och förutfattade mening i så liten utsträckning 

som möjligt ska påverka bearbetningen, kodningen och tematiseringen. Boyatzis (1998) 

beskriver olika sätt att använda sig av tematisk analys och denna studie har gjorts med 

induktiv ansats. Det innebär att kodning och temans utveckling styrs av innehållet i 

intervjuerna. Utifrån den inhämtade empirin skapar intervjuarna sedan egna teorier och 

hypoteser. Faserna sker enligt Boyatzis (1998) i tur och ordning där aktuell fas bygger på 

föregående, och analysen innebär en rörelse fram och tillbaka mellan faserna. Boyatzis 

beskriver stegvis hur detta går till.  

 

I den här studien genomlästes materialet flera gånger med syftet i fokus. Kodningen av teman 

gjorde författarna tillsammans med olika färgpennor, kopplat till intervjumallen. 

Färgpennorna möjliggjorde en minskad påverkan av intervjuarnas förförståelse och 

förutfattade meningar på det empiriska materialet, som Braun & Clarke (2006) beskriver. 

Därefter skedde gemensamt en noggrann genomgång och indelning i områden av de färglagda 

temana. Författarna gjorde tillsammans en omfattande detaljerad analys av materialet, och 

kom till konsensus där utformande och rubricerande av olika teman ledde till resultatet 
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(Boyatzis, 1998). Dessa teman formulerades som underrubriker där sammanfattande och 

åtskiljande text ingick, samt slutligen urval av tydliggörande citat. Arbetet genomlystes vid 

flera genomgångar gemensamt av författarna, då förfining och fokusering av relevant 

empiriskt material kopplat till syftet gjordes. Detta fördes sedan in i resultatdelen.  

 

Etiska överväganden  

Skam kan för många vara ett känsligt tema och därför togs särskild hänsyn till att ha ett 

tillåtande förhållningssätt under intervjun för att inte skapa obehag hos informanterna. För att 

underlätta för informanterna behövdes en lyhördhet och följsamhet av författarna där dessa 

respekterade gränser och tog hänsyn till var och ens integritet. Författarna beaktade rollen 

som intervjuare när det gäller etik och moral, där etiska och vetenskapliga intressen kan 

komma att vägas mot varandra (Kvale & Brinkmann 2014).  

 

Innan intervjun informerades och garanterades informanterna anonymitet i studien. De 

informerades om att intervjuerna hanteras konfidentiellt samt att bandet raderas och 

anteckningarna förstörs efter att studien är klar. Allt material som presenteras kommer att vara 

avidentifierat i studien, vilket Kvale & Brinkmann (2014) tar upp i de intervjuetiska 

riktlinjerna. Samtycke handlar också om det utskrivna intervjumaterialet, som innebär att 

informanterna får läsa igenom och ha synpunkter kring korrigeringar. En av dem önskade 

detta. Materialet mailades avkodat till informanten enligt överenskommelse. Därmed följer 

studiens upplägg väl de forskningsetiska principer som presenteras av Vetenskapsrådet 

(2002).  

 

Resultat 
 

Utifrån den kvalitativa tematiska analysen identifierades fyra teman. I det följande presenteras 

resultatet utifrån respektive tema. Efter en inledande sammanfattande text presenteras ett 

urval av citat för att illustrera temat. 
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Hur psykoterapeuterna uppmärksammar skam hos depressiva klienter  

 

De intervjuade psykoterapeuterna beskriver att de uppmärksammar skam på flera sätt. Det 

handlar om det kroppsliga beteendet -  blicken, skygghet, blygsel, att bli röd i ansiktet eller ett 

slappt handslag när man hälsar. De uppmärksammar också kopplingar till barndomen och 

anknytningen, till exempel brister i föräldrarollen, mobbing, våldförande och ångest. Andra 

fokus kan vara kopplingar mellan gammal skam och övergivenhet, tankar om att inte vilja 

leva vidare, kriser där skammen göms, uppmärksamma skyddsmurar, olika roller och 

skamlöshet för att undvika skammen. Allt terapiarbete innefattar skam, förr eller senare 

kommer det upp. Klienterna beskriver följande: dålig självkänsla, oduglighet, otillräcklighet, 

litenhet, orkeslöshet, sårbarhet, självhat, övergivenhet, att känna sig fel, isolering, 

självanklagelser, värdelöshet, duktighet, gränslöshet, att känna sig oälskad, skam över sin 

avund. 

 

“Det handlar inte bara om att man mobbar och våldför sig, det ligger i språket också. Man 

trycker dit andra med hjälp av språket, ironiserar och sarkasmer”.  

 

“Skammen är det som mest reglerar närhet och avstånd i våra relationer”. 

 

”I olika kriser gömmer sig skammen”. 

 

”Alla önskningar man har är skamligt”. 

 

“När övergrepp sker före språkets inträde så finns inget språk för det hela, det sitter i 

kroppen”. 

 

“Alla som varit utsatta för övergrepp är impregnerade med skam”.  

 

“Man är i en fruktansvärd sårbarhet när man är i skam. Nakna i sin skam”. 

 

“Om man kommer åt skammen lite tidigare skulle det kunna hindra självmordsförsök”.  

 

”Det här ständiga ältandet att man inte duger”. 
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”Och så har man fått ta för mycket ansvar för syskon”. 

 

Hur psykoterapeuterna arbetar med skam hos depressiva klienter 

 

Psykoterapeuterna arbetar väldigt olika. Antingen strikt psykodynamiskt eller med 

kompletterande metoder såsom skamkompassen, blädderblock, bilder och symboldrama. De 

väntar in klienten, eller går mer rakt på sak och lyfter in skammen både i ord och handling. 

Terapeuterna arbetar antingen mer med känslan och väntar in, eller är mer konkreta och 

tydliga. De har kroppen mer eller mindre i fokus i arbetet. Medicinering, gaf-skalan och 

bedömning ser man olika på. Det framkommer att terapierna kan vara både korta och långa. 

Några har fokus på arbete med att omvandla skammen till sorg på grund av olika typer av 

svek eller övergivenhet att ha blivit avvisad. För någon handlar arbetet i terapin om att 

komma ur den förlorade självaktningen.  

 

Psykoterapeuterna arbetar också väldigt lika. Alla fokuserar på att stärka självkänsla, bekräfta 

och stötta. De tycker också att det är ett gemensamt arbete, tillsammans med klienten. 

Samtliga använder situationer som uppstår i rummet, men på olika sätt. Alla tycker att timing 

är viktig, men har olika bilder av innebörden. De tycker alla att de ibland inte vet vad de 

håller på med. Alla menar att skammen måste bli talbar, och att prata om skammen är 

förlösande.  

 

“Försoning är viktig för upprättelse”.  

 

“Det är inga quick fix-lösningar. Viktigt att förstå sin historia, både levande och döda”.  

 

“Behandla symtomen men också rusta eller restaurera sig själv som patient”.  

 

“Närmar mig skammen på liknande sätt som den som vill ta livet av sig, med stor respekt och 

försiktighet tills jag till slut kan säga ordet skam”.  

 

“De får måla sin inre kritiker, jag ger exempel på vad det kan vara, till exempel varför gjorde 

jag så när jag borde gjort så. De bygger en inre struktur genom bildarbetet, ett inre skapande 

av en ny värld”. 
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“Hjälper klienten att plocka fram sin stolthet blir skamreducerande. Träna sig i att tåla 

skammen”.  

 

“Jobbar inte så specifikt med skammen, skammen kommer in i allt”.   

 

“Det viktigaste från början är att få kontakt, få respekt. Det är de första sekunderna, 

minuterna, att få kontakt, jag försöker att vara närvarande, absolut närvarande, det är så 

subtilt”.  

 

“Om man går in i arbetet med en depressiv så blir man en del av historien och 

framtidshoppet, och då kan man inte släppa eller avsluta förrän det är klart. Att avbryta för 

tidigt kan innebära att skammen blir ytterligare ett påslag och en återupprepning”. 

 

“Ilskan kan förlösa skammen, då kan man börja agera och hitta lösningar”.  

 

Hur psykoterapeuterna tänker kring kopplingen skam och depression 

 

Utlösande och bakomliggande faktorer till depression kan komma och gå och man kan inte 

fästa den vid något. Vissa klienter reflekterar sämre och är kanske inte lika motiverade att 

förstå varför de blir deprimerade. Det handlar om att hjälpa dem att se orsaker, till exempel 

förluster vid vissa tidpunkter. Skammen håller fast dem och de tar inte så många steg i någon 

riktning, det finns rädslor att hamna i skamtillstånd igen. Det gäller att försöka skilja ut skam 

och skuld från varandra eftersom de är så inkapslade. I depressionen går patienten in i känslan 

att de inte duger, de skammar också empati med sig själva och rädslan styr. Klienten känner 

skam över att inte ha varit älskad och man skäms för sin egen avund. De tänker att de är fel 

och att förlösa det sanna självet är viktigt i terapin. Den depressiva låsningen kan därmed 

öppnas och man kommer åt sorgen.  

 

“Känslan av att inte vara hel, eller när den hotas finns skammen, när man är otillräcklig”. 

 

”Skammen är där man har en oförmåga att hitta livsglädje och livsmening”.   

 

“Är man skamfylld från andra saker i livet ökar risken för depression”.  
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“Depressionen i sig gör att självvärdet sjunker och man tycker inte att man är värd något, då 

triggas skammen”.  

 “Har aldrig tänkt koppling depression och skam. Jag har aldrig tänkt i dessa banor när man 

har depression”.  

“Depression då har man från början haft en modersfunktion, den ömsesidiga dialogen som 

pågår, hudkontakt och talet och allt som finns. Om detta avbryts innan barnet är beredd då 

uppstår ett slags inre tomhet. Kan man inte finna den hos någon annan människa så kan man 

få en plötslig depression”.  

“Depression utlöses alltid av hot av förlust eller förlust som varit obegriplig, till exempel att 

bli plötsligt lämnad av någon som representerat något helt, men man har inte förstått det 

själv”.  

“Folk har tagit livet av sig för att det aktiverar så oerhört mycket av gammal skam och 

övergivenhet”.  

“Djupa depressioner har enormt mycket skam”. 

 

Hur psykoterapeuterna uppmärksammar sig själva och sitt sätt att arbeta 

Psykoterapeuterna reflekterar kring hur de håller ramen, sitt beteende och sitt språk, och de 

har en medvetenhet om det egna agerandet. De framhåller att det är viktigt att vara medveten 

om sin egen skam och ha arbetat med den för att kunna uppmärksamma och arbeta med skam 

tillsammans med klienterna, annars är det lättare att prata om skulden. Ingen av 

psykoterapeuterna har arbetat med skam i fokus med depressiva klienter i början av sina 

arbeten, utan först när de fått längre erfarenhet. Det är viktigt att klienten inte behöver prestera 

i terapin, och att vara tillåtande som terapeut. Trötthet kan vara tecken på att det finns skam 

som ännu inte är talbar. Man får inte beundra och dras med, psykoterapeuterna är medvetna 

om att klienter som visar sig starka kan göra det svårare att få syn skammen. Arbetet tar ofta 

tid och kräver tillit, men det kan även handla om kortare terapier. Terapeuten måste använda 

sin intuition vare sig det handlar om strikt psykoterapeutiskt arbete eller med kompletterande 

metoder. De hjälper då snabbare klienten till kontakt med sig själv i tidig ålder eller med det 
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bortträngda. Psykoterapeuterna menar att när klienterna är mer skamfyllda passar 

psykodynamiskt terapi. Man behöver jobba med sig själv och sin motöverföring, hela tiden 

undersöka vad det är som händer och ta handledningsstöd vid behov.  

“Mitt beteende kan väcka skam, jag måste vara medveten”. 

“Kan använda mig av mig själv om jag tappar tråden, kan benämna det och så blir jag inte 

perfekt i terapirummet”.  

“Om jag är för snabb, för på och tror att jag sitter inne med lösningar och börja använda 

ordet skam, så kan klienten dra ner rullgardinen och säga gud vilken dålig terapeut”.  

“Jag har jobbat mycket med min egen skam, måste vara varsam så man inte knäpper någon 

på näsan”.  

“Om en klient ber om ursäkt för att hon är så besvärlig så passar jag mig noga, om jag 

bekräftar det så visar jag att jag inte förstått hennes skam”.  

“Det finns alldeles för lite ord för skam, vi pratar för lite om det. Det är mer av fy skäms, det 

är på den nivån det ligger”.  

“Använder mig själv mycket men inte privat”.  

“Tydlig med vad jag själv tycker, att säga till klienten att jag tycker att hon ska komma när 

hon tvivlar på sig själv och min vilja eller förmåga”.  

“Bedömning kortare och längre terapier utifrån personlighetsstruktur och mognad i 

försvaren. Flexibla försvar tål att man snabbt kommer in på skammen, tål mer humor”. 

“Jag vet inte hur jag jobbar utan det utvecklas från första mötet, att vi tillsammans utvecklar 

något. Jag måste förstås leda men det är vi tillsammans som gör det. Arbetar med lyhördhet 

och ödmjukhet i fokus”.  
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Diskussion 

Denna studie har fokuserat på sambandet mellan affekten skam och depression ur ett 

psykodynamiskt förståelseperspektiv. Naturligtvis finns andra förklarings- och 

förståelsemodeller för depressiv problematik. Det finns även flera andra depressiva tillstånd 

som till exempel bipolär, asteniska och melankoli (Ottosson, 2015). I resultatet framkommer 

också olika symtom som klienter beskriver, som är kriterier för depression i DSM V (2015). 

Syftet var att undersöka hur erfarna legitimerade psykodynamiska psykoterapeuter 

uppmärksammar och arbetar med skam kopplat till depression tillsammans med sina klienter. 

Resultatet visar flera vägar där psykoterapeuterna uppmärksammar detta genom klientens 

kroppsliga beteende, där Landerholm (2005) menar att skam väcker genans och blygsel eller 

värre, förödmjukelse och förnedring. I berättelser från klientens barndom kopplat till 

anknytningen och vuxenlivet, kommer mycket av affekterna in där ilska kan bli en känsla av 

skam. När det gäller barndomen kopplat till anknytning finns likheter med vad Bowlby och 

Ainsworth skriver. Tomkins affektteori stämmer väl överens med vad klienterna berättar om 

sitt mående som vuxna.   

 

Psykoterapeuternas olikheter och likheter 

Psykoterapeuterna har stora olikheter i arbetssätt och metodik. Resultatet visar att flera av 

dem arbetar med kompletterande metoder som syftar till att fånga skammen innan orden i 

tidig ålder, som till exempel bildterapi eller symboldrama. Skamkompassen som Nathanson 

(1992) beskriver, används för att tydliggöra olika strategier att hantera skammen i vuxen 

ålder. Skillnaderna i arbetssätt och metodik är större än vi inledningsvis trott och det har väckt 

många tankar om betydelsen av ordlös kommunikation.  

Det som däremot är väldigt lika är att det finns en stor medvetenhet hos terapeuterna om 

skammens betydelse och dess starka affekt. De är också medvetna om skammens påverkan 

när det gäller depressivitet, samt de svårigheter som finns att synliggöra den. Andra likheter är 

till exempel arbete med självkänslan, en stöttande hållning och att det är ett gemensamt arbete 

där skammen måste bli mer talbar. Då kan depressionen lösas upp, självaktningen 

återupprättas och suicidrisken minska så som Beck-Friis (2009) benämner det. Detta är 

väldigt centralt, för om skammen inte är talbar så blir man inte fri sin depression.  I sin tur 
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väcker detta tankar om även andra behandlingsmetoder, där man inte uppmärksammar och 

arbetar med skammen. 

 

Skam kopplat till depression 

Det lilla barnet kan redan som nyfött och liten bära känslan av att vara oönskad och oälskad, 

inte vara sedd och att inte duga, som av Kjellqvist (2012) beskrivs som den arkaiska 

(existentiella) skammen. Vidare i livet kan barn som fått detta med sig, under förskole- och 

skolåldern ständigt vara utsatta för förödmjukelser och exkluderande. Den vita eller ”giftiga” 

skam som utvecklas av båda dessa skamtillstånd är de som i sin tur kan leda till depression.  

Som terapeut behöver man vara uppmärksam på den djupare liggande skammen, där den röda 

mer synliga kan vara en indikator på andra, djupare skamtillstånd att arbeta med. I resultatet 

visar psykoterapeuterna att det är viktigt att komma åt skammen tidigare när den ligger 

mycket djupt, för att förhindra självmordsförsök. Där tänker vi att det är viktigt att närma sig 

den med stor försiktighet och respekt, som också framkommer i resultatet. Man måste som 

psykoterapeut vara varsam med ramen och att den trygghet man erbjuder är stabil och finns 

där när klienten börjat prata om sin djupa skam. Vi ser svårigheter i att kunna arbeta över tid 

med djupare depressioner då det är viktigt att få tillräckligt med tid för ömsesidighet och 

reparation så att inte klientens gamla känslor av övergivenhet aktiveras och förstärks. Om 

arbetet tillsammans bryts för tidigt ökar den inre tomheten, depressionen kan fördjupas och 

risken för självmord öka. Detta ser vi som ett problem i dagens samhällsstruktur där allt ska 

gå snabbt, man symtombehandlar mest och terapierna är korta.  

Även stressrelaterade symtom som Ottosson (2015) skriver om, som i dag är ganska vanliga 

och ökande besvär som många bär på, kan med tiden och utan behandling utvecklas till 

utmattningsdepression där risken för självmordstankar och självmordshandlingar ökar 

väsentligt. Som visas i resultatet är det mycket viktigt att komma åt skammen lite tidigare för 

att kunna hindra självmordsförsök. 

Resultatet visar att alla psykoterapeuter inte alltid vet vad de håller på med. Det är viktigt att 

vara i sig själv, klar över sig själv som psykoterapeut, då har man förståelse för vad som sker 

och kan fånga det. Man behöver finnas med i hela processen tillsammans med klienten. Om 

man inte gör det finns risk för känslan av övergivenhet. Det kan man koppla till vad Ottosson 

(2015) och Beck-Friis (2009) säger, där den ökade skammen i att bli övergiven kan utvecklas 

till depression om man sviker som terapeut, och sorgen över sveket kan upplevas som en 
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förlust som övergår till depression. Vi tänker att detta visar på svårigheten i yrket och arbetet 

med skam kopplat till depression.  

 

Brundin (2009) menar att det ytliga, objektifieringen och bristande omsorg uppstår på grund 

av snabbhets- och prestationskrav i dagens samhälle, vilket kan leda till utmattning och 

depression. Det kan kopplas till resultatet, där terapeuterna är medvetna om att det är viktigt 

att klienten inte behöver prestera i terapin, och att man som terapeut är tillåtande. Som 

terapeut måste man ge klienten den tid som behövs.  

 

Orsakssamband i behandlingen 

När det gäller kopplingen skam och depression ser psykoterapeuterna ett samband mellan 

klienternas reflektionsförmåga och uppmärksamhet kring sig själva. Vidare kan klienten 

behöva uppmärksammas på orsakssamband. Dessa kan vara förluster som gör att skammen 

hålls fast. Det kan också handla om skammen över att inte ha varit älskad och den egna 

avunden, eller att klienterna tycker att de är fel. Det här kan man koppla till Beck-Friis (2009), 

Cullberg Weston (2005) och Stern (2003) som alla nämner att man måste hitta det sanna 

självet för att förlösa depressionen och komma åt sin sorg.  

 

Självkännedom 

Psykoterapeuterna reflekterar kring sig själva ur flera aspekter. Det är viktigt att ha arbetat 

med sin egen skam då det annars blir lätt att prata om skulden, så som Aronsson (2008) 

skriver i sin studie. Det finns en medvetenhet om att klienten kan gömma skammen på olika 

sätt, till exempel genom att visa sig stark, och där får man inte beundra och dras med. Terapin 

måste få ta tid och psykoterapeuterna behöver visa tillit och använda sin intuition. De behöver 

också arbeta med sig själva och sin motöverföring, så som Freud beskrivit det. Vi får tankar 

om betydelsen av följsamhet i terapin och att vara närvarande tillsammans med klienten. Det 

ger också funderingar kring behandlingsresultatet, hur samhället styr över 

behandlingsmetoder och omfattning som det ser ut i dag.  

 

Empiri och erfarenhet 

När vi letat empiri bland tidigare studier har det varit svårt att hitta arbeten med koppling 

skam och depression. Detta bekräftas även av Beck-Friis (2009). Mycket finns däremot 
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skrivet om skam och depression med andra infallsvinklar. Det här förvånade oss eftersom 

mycket litteratur beskriver skammen som kärna i den depressiva problematiken. 

 

Psykoterapeuterna beskriver att de inte börjat arbeta med skammen i fokus förrän de fått 

längre erfarenhet, och dessutom uppmärksammat sin egen skam. Kanske beror det på att det 

inte finns tillräckligt mycket forskat och skrivet om skammen kopplat till depressivitet. Den 

bristande forskningen kan ha inneburit att ämnet inte lyfts i så hög utsträckning i 

undervisningen i psykoterapeutprogrammet. Utifrån resultatet funderar vi kring betydelsen av 

egen terapi som psykoterapeut för att kunna uppmärksamma och arbeta med skammen i 

terapirummet.  

 

Evolutionen och skam 

Vi har i arbetet med diskussionsdelen fått många tankar. Ursprungligen formulerades 

evolutionsteorin av Darwin redan för drygt 100 år sedan, och skam tydliggjordes senare som 

en av Tomkins grundaffekter. Hur kommer det sig att affekten skam inte blivit centralare än 

den har fram till i dag?  

 

 

Metoddiskussion 
 

Kvalitativ studie 

Denna uppsats är en kvalitativ studie som har begränsningar när det gäller generalisering till 

andra grupper eller populationer. Studien är gjord genom intervjuer med fyra erfarna 

psykodynamiska psykoterapeuter med kunskap om skam och depression. Även om 

generaliserbarheten är begränsad kan resultatet ändå bidra till en ökad förståelse och 

medvetenhet kring vikten av att uppmärksamma och arbeta med skam, det vill säga att studien 

har en giltighet trots det begränsade antalet informanter.  

 

Metodik 

Fördelen med metoden i vårt arbete utifrån syftet är att vi har fått djupare kunskaper och 

större insikter i hur terapeuterna tacklar skamaffekten i relation till depression. Att öka 

trovärdigheten i studien har varit att använda citat till texten som säkerställer tolkningen till 

viss del. Nackdelen med vår studie är att det är få psykoterapeuter som intervjuats, men ett 
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stort urval är inte möjligt i en C-uppsats. Andra brister är att studien endast innefattar 

terapeuter med lång erfarenhet i yrket, inom ett geografiskt snävt område, i homogen ålder 

och med svenskt ursprung.  Ytterligare påverkan av resultatet är att författarna hade en viss 

kännedom om informanterna. Det kan ha påverkat intervjuerna även om vi varit medvetna om 

det och förhållit oss så neutrala som möjligt. Det går också att tänka att det kan ha varit en 

viss fördel, då det kan ha inneburit att både intervjuarna och respondenterna känt sig trygga.  

 

Fortsatta studier 

Om man vill kartlägga och testa hur generella dessa resultat är bland psykoterapeuter måste 

upplägget bli annorlunda, det vill säga insamling av större datamängd med slumpmässigt 

urval. Vi tänker att man skulle kunna genomföra en kvalitativ pilotstudie med fler 

informanter. Den skulle i sin tur kunna användas för en större antingen kvalitativ- eller 

kvantitativ undersökning, där urvalet av informanter är slumpmässigt. Resultaten skulle då bli 

mer generaliserbara än i vår studie.   

 

I framtiden skulle det vara mycket intressant att kartlägga kulturella skillnader bland 

psykodynamiska psykoterapeuter, till exempel där skammen styrs av stark yttre social 

kontroll och hur den kollektiva skammen påverkar både terapeuter och klienter. Ytterligare 

intressanta studier skulle vara att undersöka könsskillnader samt olika åldersgrupper. I denna 

studie framkom att psykoterapeuterna inte började uppmärksamma och arbeta med skam 

medvetet, förrän de arbetat ett antal år i yrket. En ny studie skulle kunna undersöka hur 

terapeuter med kortare erfarenhet gör detta, och belysa likheter och skillnader.  

 

 

Slutsatser 
 

Med tanke på att det finns så lite forskning samt vad som framkommit i denna studie, är det 

av stor vikt att öka psykoterapeuternas kunskap tidigare i yrkeslivet kring kopplingen skam 

och depression. Vi funderar över om detta skulle kunna uppmärksammas ytterligare med mer 

litteratur och diskussioner under utbildningstiden. I det vi har sett av resultatet är det av stor 

vikt att terapeuter genomgår egen terapi och har arbetat med sin egen skam. De kan då bli 

trygga i att uppmärksamma och arbeta med skam tillsammans med klienten i terapirummet.  
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En av våra slutsatser är hur viktigt det är att känna sig själv för att kunna möta klienten där 

den befinner sig. Vi vill också avslutningsvis återge en träffande kommentar som en av våra 

informanter delade med oss: 

“Ibland är skammen som en tvål i ett badkar, svår att få tag på” 
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Tillkännagivanden 

Vi vill tacka de fyra psykoterapeuter vi fått förmånen att intervjua, utan er hade det här arbetet 

inte varit möjligt att genomföra. Särskilt vill vi tacka vår handledare Elisabet Sundbom, vars 

erfarenhet och kompetens varit en god hjälp i uppsatsarbetet. 
 
 


