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SAMMANFATTNING  
Skuld och skamkänslor är vanligt förekommande i samband med depression. Mindre vanligt 
är att psykiatrisjuksköterskan frågar patienten om dessa fenomen.  
Syftet med denna litteraturstudie var att belysa patientens upplevelse av fenomenen skuld och 
skam och dess inverkan på patientens upplevelse av sitt ”själv” i samband med 
depressionstillstånd. Metoden som användes var systematisk litteraturstudie med kvalitativ 
ansats. En latent innehållsanalys genomfördes på nio vetenskapliga artiklar. Resultatet visade 
att personens upplevelse av fenomenen skuld och skam bidrog till att personens Självbild 
förminskades, Självkänslan var sårad och att Det emotionella lidandet accepterades. 
Patientens upplevelse av det lidande som de tre kategorierna omfattar, kan hos patienten 
förstås som Självets lidande. En kännedom om fenomenens inverkan på patientens upplevelse 
av sitt ”själv” ökar psykiatrisjuksköterskan möjligheter att i sin stödjande och rådgivande roll 
vara den betydelsefulla person som i vårdrelationen kan minska patientens lidande samt stödja 
patienten till att bevara sin självkänsla.    
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INLEDNING  
 
Personer med depression och nedstämdhet uppger att de känner skuld och skam samt en 
upplevelse av värdelöshet. Vid en depressiv episod påverkar dessa upplevelser patientens 
självförtroende och självkänsla (Ottosson, 2004). Enligt DSM-IV ingår i kriterierna för att 
fastställa diagnos depression, att patienten skall ha känslan av värdelöshet, överdrivna eller 
obefogade skuldkänslor. 
 
För att få en ökad förståelse för den deprimerade patientens upplevelse av skuld, skam och 
värdelöshet är det betydelsefullt att psykiatrisjuksköterskan lyssnar och tar del av patientens 
upplevelser av dessa fenomen (Vuokila-Oikkonen, Janhonen & Nikkonen, 2002). Av egen 
erfarenhet är det inte så vanligt förekommande att psykiatrisjuksköterskan i de stödjande 
samtalen med patienten frågar om patientens upplevelse av skuld och skam. Anledningen till 
detta skulle kunna vara att det hos psykiatrisjuksköterskan finns en bristande kunskap om 
dessa fenomen, men också att det rent allmänt finns en ovana och en svårighet i att beskriva 
och uttrycka hur känslor av skuld och skam upplevs.  
 
Vid ett samtal med en patient framkom att det upplevdes lättare för patienten om 
sjuksköterskan frågade patienten om fenomenen skuld och skam. Det fanns ett behov av att få 
prata om fenomenen, samt det ansågs att det hade betydelse för den upplevda självkänslan.  
Det har inte bedrivits särskilt mycket forskning om fenomenen utifrån ett 
omvårdnadsperspektiv vilket gör att det är av stor betydelse att belysa patientens egna 
upplevelser av fenomenen skuld och skam.  
Förhoppningen med denna uppsats är att beskriva fenomenen skuld och skam. Vad som 
händer i patientens ”själv” vid upplevelsen av dessa fenomen. En ökad kunskap kring 
patientens upplevelse av fenomenen skuld och skam och hur de påverkar personens ”själv” 
kan ge sjuksköterskor i vården ökade möjlighet till att hjälpa patienten att bevara sin 
självkänsla. 
 
 
BAKGRUND  
 
Depression 
Depression hör till gruppen affektiva syndrom, förstämningssyndrom, och är idag vanligt 
förekommande. Till affektiva syndrom hör också bipolär, manodepressiv sjukdom. Risken att 
en eller flera gånger under livet få ett affektsyndrom har i studier visat sig vara 40 % för 
kvinnor och 20 % för män. Sjukdomen kan debutera i tonåren och risken för att få sjukdomen 
ökar med stigande ålder (Ottosson, 2004). 
 
Naturvetenskapen och Humanvetenskapens perspektiv på depression 
Naturvetenskapens forskningsresultat om den biokemiska förändringsprocess som sker i 
hjärnan vid depression, har gett svar på signalsubstanserna, Serotonin, Noradrenalin och 
Dopaminets, påverkan på depression. Bra medicinska behandlingsmetoder finns idag för att 
vid diagnostiserad depression, återställa balansen mellan dessa signalsubstanser (Ottosson, 
2004). Det humanvetenskapliga perspektivet har till skillnad mot det naturvetenskapliga 
perspektivet syftet att söka efter förståelse till upplevelsen av att ha sjukdomen depression 
(Cullberg, 1993), vilket innebär att patientens livsvärld blir det centrala och där begreppet 
”själv” får en stor betydelse (Wiklund, 2003). 
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Beck-Friis (2005) beskriver utifrån ett psykoanalytiskt perspektiv att depression är en psykisk 
och fysisk konsekvens av att personen upplever sig förlora sitt värde och sin värdighet. Enligt 
Beck-Friis består depression av ett enda sjukdomstillstånd. Depressionens svårighetsgrad och 
att indela den i unipolär och bipolär skall ses som att det finns en ”inre gemensam kärna” med 
vilket Beck-Friis menar, förlusten av en persons självaktning (eng. self-respect). En 
depression är enligt detta perspektiv en påverkan av ett dynamiskt samspel mellan personens 
yttre och inre förutsättningar.  
 
De yttre förutsättningar innefattar olika villkor i personens sociala miljö från allt det som sker 
på samhällsnivå till det som sker inom familjen eller i personens närkontakt med andra 
människor. Även de yttre biologiska och fysiologiska villkoren som årstidsväxlingar och 
klimat har en påverkan (Beck-Friis, 2005). De inre förutsättningarna är de kroppsliga 
förändringar som naturvetenskapen visat sker vid insjuknande av depression, t ex förändringar 
i hormonfunktionerna och hjärnans funktion, liksom de förändringar som sker i samband med 
behandling av antidepressiva mediciner och andra medicinska behandlingsmetoder (Beck-
Friis, 2005; Ottosson, 2004). 
 
Till de inre förutsättningarna beskrivs det inre psykiska livet som depressionens egentliga 
säte. Vid depression finns sorg över det ”förlorade självet” eller som det tidigare benämndes 
”jaget”, som gömmer sig och inte får komma till uttryck. Vid en depression är personens 
upplevelse av sig själv att ha ett sårat själv. Personens medvetna och omedvetna tankar, 
känslor, föreställningar, skuldkänslor, skam och dolda hemligheter är termer som ingår i 
personens inre psykiska liv (Beck-Friis, 2005).  
   
Självkänslan - depressionens kärna 
När självkänslan sviktar, vilket sker vid depression, upplevs en sämre livskvalité eftersom 
självkänslan alltid innehåller en värdering av oss själva. Självkänsla är enligt Maarit Johnson 
(Cullberg Weston, 2005) känslomässigt förankrat i hjärtat och handlar om ”vem jag är”, till 
skillnad mot självförtroendet som är duktighetsbaserat och innebär att vi i våra tankar värderar 
oss för ”det vi gör”. En god inre självkänsla kan vara en buffert mot ångestkänslor och 
tendens till depression (Cullberg Weston, 2005). 
 
 ”Självkänsla är som ett ankare som hjälper oss att bottna i tillvaron och ger oss 
 chansen att ta vara på livet och på relationer” (Cullberg Weston, 2005, s. 22). 
 
Kärnan i de olika depressiva tillstånden är enligt Beck-Friis (2005) förminskad självaktning 
och består av två komponenter, självkänsla (eng. self-esteem), och aktandet, respekterandet av 
självkänslan. I en ömsesidig empati med andra lär vi oss respektera oss själva och att känna 
respekt och kärlek till vår omgivning (Beck-Friis, 2005). Denna respekt för vårt ”själv” 
benämner Stern (2003) i sin utvecklingsteori, för intersubjektivitet, vilket sker när barnet är 
mellan 8 till 15 månaders ålder. Genom att barnets känslor blir bekräftade och respekterade, 
av för barnet någon betydelsefull person, upptäcker barnet förmågan att emotionellt uttrycka 
sina känslor och även att det kan delge sitt känslotillstånd med andra. Sterns centrala begrepp 
i barnets självutveckling ”känslan av själv” (eng. sense of self) handlar om hur vi upplever oss 
själva i relation till andra, vilket också fortsätter att utvecklas under vårt vuxna liv 
(Havnesköld, 1995; Stern, 2003). Vår självkänsla växer fram i relation med andra och i en 
atmosfär där vårdgivaren stimulerar personens självbild (Beck-Friis, 2005; Cullberg Weston, 
2005: Stern, 2003). 
Fenomenen skuld och skam som tillhör våra självmedvetna emotioner uppstår genom att vi i 
relation med andra reflekterar och värderar oss själva i olika situationer och har på så sätt en 
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viktig självreglerande funktion (Leary & Tangney, 2003). En kännedom om Sterns 
självutvecklingsteori som beskriver hur barnet i interaktion med andra utvecklar sitt ”själv” 
och att denna utveckling fortgår i en persons liv, kan därför ge en ökad förståelse om 
sambandet mellan fenomenet skam och ”självet”(Nathanson, 1992). 
  
Depressionens subjektiva upplevelser – ett samband mellan kropp och själ 
Psykoanalytikernas fokusering enligt Solms och Turnbull (2005) på självets betydelse och på 
hur vårt känsloliv fungerar, ger en ökad förståelse för olika psykologiska fenomen. Vad som 
verkligen händer i kroppen i form att fysiologiska förändringar, är ännu inte vetenskapligt 
bevisat med hjälp av neurovetenskapliga termer. Ett samband mellan kropp och själ sker när 
vårt medvetande registrerar de förändringar som sker inom kroppens organ i form av känslor. 
Ett ex. på detta är den obehagskänsla som uppstår på grund av snabb puls vid en ångestattack. 
Prefrontalcortex, den främre delen av pannloben, kan ses som en överordnad central som styr 
vårt beteende då den förenar signaler från vår inre värld och den omgivande yttre världen. I 
detta område av hjärnan finns även lagrat de hämmande mekanismer som vi, under hela 
uppväxttiden, har utvecklat genom olika erfarenheter tillsammans med andra viktiga personer 
i vår omgivning (Solms & Turnbull, 2005). Våra medfödda affekter som Nathanson (1992) 
förklarar med hjälp av Tomkins affektteori utlöser olika medfödda affektprogram och 
resulterar för personen i en subjektiv upplevelse. Vid fenomenen skuld och skam har 
interaktionen med andra viktiga personer en större betydelse till skillnad mot flera andra av 
Tomkins nio medfödda affekter (Nathanson, 1992). I den fortsatta utvecklingen av att 
vetenskapligt försöka bevisa sambandet mellan kropp och själv krävs att neurovetenskapen 
ser psykologiska fenomen, som skuld och skam, som en subjektiv verklighet. Känslor är en 
verklighet som existerar fastän de inte objektivt kan studeras och vara synliga för ögat (Solms 
& Turnbull, 2005). 
 
Skuld och skam – fenomen som upplevs som emotioner 
Fenomenet skam är en emotion som uppstår när personens upplevelse av att känna 
tillfredsställelse och stolthet, plötslig avbryts i en händelse (Nathanson, 1992). Emotion är till 
skillnad mot begreppet känsla, (eng. feeling) affekter integrerade med händelser som vi lagrat 
i vårt minne. De flesta emotionerna vi har i vuxen ålder uppkommer och utvecklas under de 
första tre åren, men även efter tre års ålder fortsätter vi att utveckla våra emotioner (Lewis & 
Haviland, 1993). Vi upplever emotionella känslor när vi bedömer att händelser har en positiv 
eller negativ betydelse för vårt välbefinnande (Leary & Tangney, 2003). Fenomenet skuld 
utvecklas från fenomenet skam, vilket inte kan ske förrän barnet förstår att en handling kan 
åstadkomma en skada för någon annan (Nathanson, 1992).  
 
Förståelsen för skuld och skam som emotioner kan även beskrivas med metaforen, bilden av 
ett träd, Carlander (2005). Trädets rötter innehåller våra grundläggande affekter, samt de 
kroppsliga reaktioner som upplevs av dessa. Trädets stam samlar all information från 
affekterna, tolkar dem och vi blir medveten om en känsla (Carlander 2006; Nathanson 1992).  
Uppe i stammens grenverk, där grenarna breder ut sig, finns våra samlade minnen av tidigare 
upplevda händelser. Den utlösta affekten sammankopplas här tillsammans med dessa 
erfarenheter, tankar och minnen och bildar en emotion (Nathanson, 1992). Längst ut i 
grenverket finns de reflektioner och tankar vi gör kring det vi tidigare har upplevt och till det 
vi upplever just nu. Fenomenen skuld och skam finns i detta grenverk som självreglerande 
emotioner och som med hjälp av den ”inre moraliska barometern” får oss att bedöma om vi 
skall svara an med att ångra vårt handlande (känna skuld) eller inte (Leary & Tangney, 2003). 
Det är här längst ut i grenverket som vi fattar de beslut om hur vi skall förstå och hantera en 
situation (Carlander, 2006).  
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Skillnaden mellan skuld och skam 
Skam är ett affektivt tillstånd där personen känner sig isolerad, förminskad och underlägsen. 
Ger rubbningar i självfunktionen och är en källa till låg självkänsla (Tangney, 1996). 
Skammens motpol är den positiva affekten stolthet. Med positiv menas att personen känner 
lust och blir motiverad (Lewis & Haviland, 1993; Nathanson, 1992). Den affekt som Tomkins 
kallar skam/förödmjukelse, (eng. shame/humiliation), är fullständigt involverad med de 
positiva affekterna, intresse/iver och välbehag/glädje. Skam känns så förtvivlat och hemskt 
därför att det avbryter det som känns bäst i livet. För att utlösa en skamkänsla måste vi först 
uppleva en emotion som är utlöst från någon av de positiva affekterna (Nathanson, 1992). 
Skam förminskar personens känsla av sig själv. Personen nedvärderar sig själv, upplever sig 
misslyckad och värdelös som person samt skäms över sig själv. Personer som beskrivit och 
värderat personlig skam och skuldupplevelser uppger att de vid skam känner sig mer tvingade 
till att inför andra dölja sin upplevelse av skam. Till skillnad mot skuld är de mindre benägna 
att erkänna vad de gjort (Leary & Tangney, 2003).  
Skuld handlar om specifika handlingar som personen gör och där personen värderar sitt 
beteende. Till skillnad mot skam, som anses vara en mycket smärtsam upplevelse, är skuld en 
mindre smärtfull emotion som utlöses när vi blir medvetna om att vi handlat på ett sätt som 
bringar skada för en annan person. Av den anledningen anses skuld också ha ett samband med 
empati, då personen är mån om den ”andre” och vill gottgöra skadan som skett. Vid skam 
upplever personen ingen empati för den ”andre” utan vill istället dra sig undan och gömma sig 
(Nathanson, 1992). En person kan också känna skuld som är beklädd med skam och enligt 
Tangney (1996) är det mest troligt att när detta finns med i personen upplevelse så leder det 
till oänderliga grubblerier och självkritik. 
 
Samband mellan depression, skuld och skam 
Skuld och skams inverkan på själen är att dessa två känslokomplex har en stor påverkan över 
hur patienten uppfattar sig själv. Skam har en negativ inverkan på personens självkänsla 
genom att skam ger en risk för social utstötning. Personen uppfattar andras syn på sig själv 
som negativ (Orth, Berking & Burkhardt, 2006). En del depressioner har mer inslag av skam 
andra av skuld (Beck-Friis, 2005; Nathanson, 1992).  
 
I studien av Orth, Berking och Burkhardt (2006) framkom att fenomenet skam har en positiv 
korrelation med depression, vilket menas att upplevd skam ökar vid högre skattningsvärden 
av depression. Skam leder enligt studien till grubblerier som i sin tur, till skillnad mot skuld, 
har en påverkan på utvecklingen av en depression. Likaså har det visat sig att en depression i 
sig orsakar skam och grubblerier (Orth, Berking & Burkhardt, 2006). En studie om personer 
som i barndomen blivit utsatt för psykologisk misshandel visar att faktorer som borststötning, 
isolering och emotionell försummelse leder till skam och har en positiv korrelation med 
depression (Webb, Heisler, Call, Chickering, & Colburn, 2007). Forskare har också 
genomgående rapporterat att det finns ett samband mellan benägenheten för skam och en hel 
del psykologiska symtom, inklusive depression oro, ätstörningssymtom, och låg självkänsla.  
Personer som ofta upplever skamkänslor i sitt ”själv” förefaller vara mer känsliga för en rad 
psykologiska symtom (Leary & Tangney, 2003). 
 
Livsvärlden vid depression 
Med ett livsvärldsperspektiv ses varje patient med depression som en unik person, vilket 
innebär att hur en depression upplevs endast kan förstås utifrån personens egna subjektiva 
upplevelser (Wiklund, 2003). Fenomenen skuld och skam som i grund och botten är 
självreglerande emotioner och som fungerar som en kritisk ”feedback” av vårt själv (Leary & 
Tangney, 2003), blir här upplevelser som är högst personliga och som inte kan värderas eller 
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förstås utifrån någon annans upplevelse. Kritisk feedback av ”självet” sker i form av tankar, 
intentioner och beteende där en inre ”moralisk barometer” hos personen, bedömer om 
personen lever upp till de moraliska och sociala normer som finns inom den kultur personen 
lever i. Även om personen lever upp till de egna personliga förväntningarna (Leary & 
Tangney, 2003).  
 
Genom att fokusera på relationens betydelse enligt Peplaus interaktionsteori, (Forchuk, 
Sieloff Evans & O´Conner, 1995) skapas möjligheter för personer med depression att delge 
psykiatrisjuksköterskan sina upplevelser av värdelöshet och om fenomenen skuld och skam. 
Sjuksköterskans stödjande och rådgivande roll i kommunikationen med personen, är att tillåta 
personen att sätta egna ord på sina känslor. Personen får på så sätt möjlighet till att identifiera 
och utforska de känslor som finns om skuld och skam. Vårdrelationens fokus blir här att ta 
reda på hur fenomen påverkar personens lidande och hur värdigheten kan uppnås (Forchuk, 
Sieloff Evans & O´Conner, 1995). I en avhandling, av Edlund, (2002) om människans 
värdighet, framkommer att människans värdighet kan ses som en rörelse mellan flera 
värdekällor och kan uttryckas som ”absolut värdighet” och ”relativ värdighet”. I den relativa 
värdigheten ingår människans själsliga dimension där den inre etiska värdigheten finns. Här 
uttrycks människans upplevelse av värdighet angående värdering av stolthet, aktning, 
ställning och rang. De olika värdekällornas innehåll och betydelse för individen varierar under 
livets olika skeden (Edlund, 2002), vilket psykiatrisjuksköterskan endast kan få vetskap om 
genom att samtala med patienten om detta.    
 
Merleau-Ponty (Wiklund, 2003) betonar den levda kroppen och beskriver att människan har 
tillgång till världen genom den levda kroppen. När människans kropp förändras som vid 
depression och vid upplevelser av skuld och skam förändras också personens bild av sig själv 
och den värld hon/han lever i. Den deprimerade personen upplever sin identitet genom de 
subjektiva upplevelser som han/hon får i relation med andra och som visar sig i kroppsliga 
uttryck. Vårdvetenskapens värdegrund med Caritasmotivet som kärna innebär att med 
omtanke, medmänsklighet och ansvar ta hand om och på bästa sätt lindra den depressiva 
patientens lidande (Wiklund, 2003).    
 
 
DEFINITION AV BEGREPP 
Nedan följer beskrivning av begrepp som är centrala i denna uppsats. 
 
Affekt: Ordet affekt har sedan lång tid tillbaks varit en del av det emotionella språket. Silvan 
Tomkins utvecklade på 60-talet affektteorin och ansåg att en affekt är den biologiska delen av 
en upplevd emotion, som ex. skuld och skam. Affekt är omedvetna, av stimuli utlösta 
processer i hjärnan som varar mellan någon hundradels sekund till några sekunder. En affekt 
fungerar som en ”förstärkare”, vilket betyder att ursprungskänslan höjs eller sänks, och vi 
upplever bra saker som bättre och negativa saker som sämre(Nathanson, 1992).   
 
Emotion: Ett övergripande begrepp som innefattar affekter (eng. affect), känslor (eng. 
feeling). Emotion är en komplex kombination bestående av en affekt och dess minnen förenat 
med de nya affekter som den utlösande affekten ger (Nathanson, 1992).  
 
Fenomen: Ett central begrepp inom fenomenologin. En företeelse så som den uppfattas, 
upplevs eller erfars av ett subjekt. Begreppets ursprungliga grekiska betydelse, som kommer 
av ordet ”phainomenon” är ”det som visar sig” (Dahlberg, 1993, s. 48). 
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Livsvärld: Begrepp som kommer från fenomenologin. Livsvärld är den verklighet vi lever i 
och som den subjektivt upplevs av vår kropp (Wiklund, 2003). 
 
Självbild: Självbilden växer fram i relation med andra. Från början går den inte att skilja från 
dess ursprung, det Daniel Stern benämner som ”känslan av ett kärnsjälv”. Självkänslan växer 
fram utifrån den atmosfär i vilken vårdgivarna stimulerar självbilden hos barnet (Beck-Friis, 
2005; Stern, 2003). 
 
Självet: Självet är ett dynamisk psykologiskt och biologiskt system som inbegriper en 
kartläggning av kroppsliga tillstånd och känslor, som registrerar yttre händelser och reagerar 
med reflektion eller handling, men som också innehåller personens föreställningar och 
minnen vilka ger personen en känsla av kontinuitet och enhet. Självet ger oss känslan av 
sammanhållet ”jag” (Cullberg Weston, 2005, s. 220). 
 
Självkänsla: Finns ingen entydig definition. Självkänsla är en självutvärderande konstruktion 
(Tangney, 1996). 
 
Skam: Skam är en emotion – ett tillstånd. Skam involverar personens ”själv”. Den riktar sig 
mot personens värdering av sig själv och gör att personen nedvärderar sig som person 
(Nathanson, 1992).   
 
Skuld: Skuld utvecklas från skam. Skuld kan inte utvecklas förrän barnet förstår att den 
handling barnet har gjort medför skada för den andre personen (Nathanson, 1992).  
 
 
PROBLEMFORMULERING 
 
För att en patient med diagnosen depression skall få bästa möjliga hjälp till minskat lidande 
och hjälp till att bevara sin självkänsla behövs en förståelse för patientens upplevelse av 
fenomenen skuld och skam samt dess inverkan på självkänslan.  
 
 
FRÅGESTÄLLNINGAR 
  

- Hur upplever patienten fenomenen skuld och skam? 
- Hur påverkas patientens ”själv” vid upplevelse av skuld och skam?  

 
 
SYFTE  
 
Syftet är att belysa patientens upplevelse av fenomenen skuld och skam och dess inverkan på 
patientens upplevelse av sitt ”själv” i samband med depressionstillstånd. 
 
 
METOD  
 
För att beskriva fenomenen skuld och skam valdes metoden systematisk litteraturstudie, med 
en kvalitativ ansats. En systematisk litteraturstudie innebär att systematiskt söka, granska och 
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sammanställa relevant litteratur och att ge en sammanställd bild av tidigare forskningsstudier 
och kunskaper inom det valda området. En kvalitetsbedömning görs beträffande de valda 
studiernas validitet. En kvalitativ ansats lämpar sig bra när syftet är att synliggöra fenomen, 
beskriva, förstå och förklara samt tolka hur fenomen upplevs. Vilken betydelse de kan ha för 
individen (Forsberg, Wengström, 2003).  
 
Litteratursökning 
Litteratursökning av vetenskapliga artiklar gjordes via databaserna: ELIN, PsykINFO, 
MEDLINE, CINAHL och PubMed. Artiklar söktes även via Google/Scholar och sedan direkt 
i en del tidskrifter. De sökord som har används, i olika kombinationer, är depression, shame, 
guilt, self-esteem och nursing och phenomenology. Inklusionskriterier var intervjuer med 
patienter som har erfarenhet av psykiatrisk vård på grund av depressiva symtom samt upplevd 
skuld och skam. Artiklar baserade på en annan grunddiagnos än depression valdes bort, samt 
artiklarna skulle innehålla citat från deprimerade patienters upplevelser av skuld och skam. 
Inga begränsningar angående ålder, kön eller kultur gjordes. Artiklarna skulle inte vara mer än 
tre år gamla. På grund av begränsas tid valdes i databaserna artiklar med fulltext. 
För att beskriva fenomenen skuld och skam och dess inverkan på patientens upplevelser 
användes i materialet vetenskapliga artiklar med kvalitativ metod. Kriterierna för en 
vetenskaplig artikel är att den skall innehålla abstract, bakgrund, metod, resultat, diskussion 
samt referenser (Forsberg & Wengström, 2003). Artiklarna granskades i deras 
urvalsförfarande, hur stor undersökningsgruppen var, de instrument som användes samt 
studiens resultat.  
 
Tabell 1.  Antal träffar till sökorden i olika databaser samt antal valda artiklar. 
Databas Sökord Antal träffar Antal valda 
ELIN Nursing and shame 102 3  
 Nursing and shame and 

depression 
8 2  

 Guilt and shame 540  
 Guilt and shame and 

depression 
54 2  

PsykINFO Nursing and shame  
fulltext 

1159 
3 

0 
0 

 Nursing and shame and 
depression fulltext 

252 
3 

0 
0 

 Guilt and shame 
Fulltext 

511 
1 

0 
0 

MEDLINE Nursing, shame, guilt, 
depression 
fulltext 

509 
 
5 

0 
 
0 

CINAHL Depression, shame, nursing 12 0 
 Guilt, shame, nursing 36 1  
PubMed Nursing, shame, depression 13 0 
Google 
Scholar 

Depression, guilt, shame, 
nursing, phenomenology, 2005 

2610 3  

 
Analys 
I studien har författaren använt ett induktivt arbetssätt, vilket innebär att fenomen har 
studerats utan att vara förankrad i någon tidigare vedertagen teori. Artiklarna valdes ut genom 
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att artikelns abstract beskrev fenomenen utifrån patientens upplevelse samt att artikeln skulle 
innehålla citat från intervjuer med patienter. 
 
Följande frågeställningar ställdes till de vetenskapliga artiklarna i analysen: 
 

1. Hur påverkas patientens ”själv” vid upplevelse av skuld och skam?  
2. Hur upplever patienten fenomenen skam och skuld?  

 
En latent innehållsanalys gjordes sedan i bearbetningen av insamlad data från artiklarna. 
Tillvägagångssättet för en latent innehållsanalys innebär enligt Graneheim och Lundman 
(2004) att texter från intervjuer analyseras i flera steg.  Författaren läste först igenom text från 
intervjuer i valda artiklar, för att få en förståelse av innehållet. Därefter lästes texten 
ytterligare några gånger för att få fram de meningsbärande enheterna för patientens upplevelse 
av skuld och skam. Meningsenheterna kondenserades och kodades och grupperades sedan in i 
kategorier (se tabell 2). Kategorierna sammanfördes sedan till ett tema, självets lidande (se 
tabell 3). Ett tema kan inte vara ett objekt eller ett ting utan ger svar på frågan hur fenomenet 
upplevs. Ett tema kan ses som det latenta innehållet i en text (Graneheim & Lundman, 2004).  
 
Tabell 2. Exempel på analysprocess av meningsbärande enheter, hur de kondenserade till 
mindre meningsenheter, kodades och sammanställdes till en kategori, för att sedan ytterligare 
sammanställas till ett tema. 
Minskad självkänsla 
Meningsbärande enhet 
 
 

Kondensering Koder -
aspekter av 
fenomenen 
som tolkades i 
den 
underliggande 
meningen: 
Patienten 
känner. 

Kategori 
Ger svar på 
ett centralt 
budskap i 
texten: Vad 
händer hos 
patienten 

Tema - det 
latenta 
innehållet. 
Ger svar på: 
Hur 
fenomenen 
upplevs av 
patienten. 

Depression och psykos är 
så kraftfull och ger 
känslan av att vara klen 
och försvarslös. Ett 
bemötande med snäsig ton 
i rösten eller att ingen 
lyssnar ger patienten mer 
skuld och förebråelser och 
att känna sig mer desperat 
och olycklig än någonsin. 

Patienten 
förlägger 
skulden på sig 
själv om 
personalen har 
dåliga 
bemötande.  

Obekräftad 
Minskad 
värde 

Minskad 
självkänsla 

Självets 
lidande 
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Förminskad självbild – sker i relation med andra 
Kvinnor med diagnosen 
svår postpartum 
depression upplevde skam 
över sin irritation som de 
lät gå ut över partnern och 
äldre barn i familjen. De 
led brist på sömn och var 
emotionellt labila, kände 
oro och osäkerhet. Det 
fanns en känsla av oro och 
sorgsenhet, att inte vara 
sitt normala ”själv” inte 
den mor de förväntat sig 
att bli. 

Irritation som 
gick ut över 
andra gav skam 
och gjorde att 
de upplevde ett 
onormalt själv i 
sin roll som 
mamma.   

Trött 
Osäker 
Ledsen 
Svängande 
humör 
Oro 

Förminskad 
självbild 

Självets 
lidande 

 
Emotionellt lidande 
Skam, rädsla att ”förlora 
anseendet”, stolthet och 
moraliskt ansvar gjorde 
att man valde att inte prata 
om sitt emotionella 
lidande. 

Skam och 
tystnad leder 
till emotionellt 
lidande och är 
ett hinder för 
bekräftelse 

Rädsla  
Obekräftad  

Emotionellt 
lidande 

Självets 
lidande 
 
 
 

 
Tabell 3. Koder, kategorier som sammanställdes till ett tema.  
Tema: Självets lidande 
Kategori Minskad självkänsla  

orsakas av upplevelsen: 
Emotionellt lidande  
accepterades av 
upplevelsen: 

Självbilden  
förändras av upplevelsen: 

Koder  Separation/Isolering 
Ensamhet/Uppgivenhet 
Minskat värde/Sårbarhet 
Obekräftad värdighet 
Beroendekänsla 
Annorlunda 
Minskad interaktion med 
andra 
Överdrivet ”själv” 
Gömma sig 
Ilska och konflikt 
Självkritisk 

Rädsla 
Smärta 
Obekräftad 
Ledsenhet 
Förkrossad 
Emotionellt 
utanförskap 
 

Kraftlöshet 
Socialt utanförskap 
Värdelöshet 
Avsaknad av tillhörighet 
Trött/Oro 
Onormal 
Osäker/Ledsen 
Oro 
Svängande humör 
Ej älskad 
Besviken/Otrevlig 
Liten 

 
Forskningsetiska aspekter  
Helsingforsdeklarationen (1964) tar upp de regler och riktlinjer som gäller för hur en 
undersökning bör planeras och genomföras för att de grundläggande etiska kraven skall 
uppfyllas. Författaren till denna studie, har vid granskningen av artiklarna noterat om det i 
artiklarna nämnts att man tagit hänsyn till detta. Författarna till de valda artiklarna har uppgett 
tillstånd från en etisk kommitté samt att information om studien har lämnats till deltagarna 
och att deltagarna har lämnat samtycke till att frivilligt delta i studien. Deltagarnas 
identifiering har avkodas och de har haft möjlighet till att avbryta studien.  
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RESULTAT  
 
Resultatet består av ett tema: Självets lidande med tre kategorier: Självbilden förminskades, 
Självkänslan var sårad och Det emotionella lidandet accepterades. Citat från artiklar har valts 
ut för att förtydliga den beskrivna meningen i kategorierna. Citaten är skrivna på 
originalspråket och i dess orginalutförande.  
 
Självets lidande 
Skuld och skam orsakade hos patienten ”självets lidande”. Upplevelsen av fenomenen skuld 
och skam hade betydelse för patientens självbild och självkänsla. Fenomenen påverkade även 
patientens acceptans för sitt emotionella lidande. I sin strävan efter att dölja sin skam blev 
konsekvensen att det emotionella lidandet accepterades. Det fanns en skillnad mellan 
kvinnors och mäns upplevelse av fenomenen genom deras sätt att uttrycka sitt emotionella 
lidande i form av kroppsliga symtom. Patientens upplevelse av det som de tre kategorierna 
omfattar, Självbilden förminskades, Självkänslan var sårad och Det emotionella lidandet 
accepterades, kan förstås som Självets lidande. 
 
Självbilden förminskades 
Deltagarnas självbild förändrades av den upplevda skammen. Den hindrade dem från att 
uppfylla uppsatta ideal och förväntningar som hörde till de olika rollerna som de ansåg att de 
hade inom familj och i samhället. Deras upplevelse av värdighet förändrades samtidigt som 
deras självbild förändrades och det upplevdes svårt att återfå sin tidigare självbild. De 
förväntningar som fanns på självbilden upplevdes komma både från personen själv och från 
andra i deras omgivning. 
 
Koreanska kvinnor upplevde en skam när deras trötthet på grund av depressionen, gjorde dem 
oförmögna att leva upp till de olika rollerna som de ansåg att de hade som kvinna, mor, hustru 
och arbetskamrat. De ansåg att det i deras kultur fanns plikter och förväntningar om att de 
skulle klara av detta (Bernstein, Lee, Park, & Jyoung, 2007).   
 
 ”I was so lazy, as married women, sleeping till nine in the morning, I could 
 not accept myself being like this, but I just could not dot what I was supposed to 
 do”  (Ibid. s. 398). 
 
Även hos kvinnor med diagnosen postpartum depression förekom upplevelsen av skam 
relaterat till att inte känna sig ”normal” i sin mammaroll och som i förlängningen gav dem 
skuld över att inte förmå sig till att var en bättre mamma. De skämdes över den irritation som 
gick ut över familjen på grund av brist på sömn, oro, ledsnad och känslor som upplevdes som 
en ”berg och dalbana” (Beck & Indman, 2005). Den skam som kvinnorna upplevde över sin 
sjukdom gjorde att kvinnor också omvärderade sina tidigare åsikter angående status på yrken. 
För att uppnå möjligheten att upprätthålla ett arbete kunde man tänka sig att utföra arbeten 
som man tidigare inte varit intresserad av. Ett städjobb betraktades t.ex. socialt accepterat som 
något naturligt för en kvinna och blev ett sätt att återfå sitt värde med att ha en roll i samhället 
(Danielsson & Johansson, 2005). En längre tids sjukskrivning på grund av depression fick 
även följder som arbetslöshet, som resulterade i ekonomiska svårigheter. Skam gav trötthet 
över att hantera det dagliga livet och patienten skämdes inför sin familj och vänner över att 
inte orka vara som vanligt, dessutom hade de tankar om att andra såg honom/henne som 
annorlunda (Voukila-Oikkonen, Janhonen & Nikkonen, 2002). 
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 ”I prefer to be my own self when my son and his family come to visit us, and I 
 feel ashamed because I am too tired to do anything with them. I think that they 
 find me different and I feel that they are right” (Ibid. s. 28).  
 
Kvinnor som blivit sexuellt utnyttjade under barndomen beskrev självbilden som att inte ha 
ett värde som dotter eller fru. De ansåg sig inte vara värda att bli älskade och de uppgav en 
önskan om att vara normal, ha ett värde, vara glad och trevlig. Trots vetskapen om att de inte 
var ensamma i sin situation, kände de sig ensamma genom det tabu som fanns över att prata 
om det som hänt. En konsekvens blev att de skämdes för att de hade en önskan om att få vara 
normala (Rahm, Renck & Ringsberg, 2006). 
 . 
  ”I want them to see me as a happy, nice person… 
 I am a little ashamed then” (Ibid. s. 105).  
 
En kvinna som levt med sin alkoholiserade man i 10 år ansåg att det var moraliskt fel att helt 
plötsligt lämna honom. I andras ögon sågs de som det perfekta paret och hennes uppbrott blev 
för dem en chock. Hon upplevde en smärtsam skuldkänsla över det hon gjort och hennes 
smärta påverkade negativt hennes dagliga liv. Hennes självbild förändrades eftersom hon inte 
levt upp till sina egna och andras förväntningar om att hennes handlande inte fick skada någon 
annan (Robertson, 1994). 
 
Självkänslan var sårad 
Sjukdomens stigmatisering påverkade självkänslan. Skam orsakade svårigheter i det dagliga 
livet, gav en känsla av att vara annorlunda och som resulterade i ensamhet. En upplevelse av 
värdelöshet kom av att man värderade sitt ”själv” utifrån vad man ansåg att andra tänkte om 
dem. 
 
Upplevelsen av att känna sig annorlunda bekräftades när patienter vid vårdplanering försökte 
diskutera sin situation men inte blev bekräftade av personalen. Upplevelsen blev att inte vara 
förstådd och patienterna valde att ge upp nya försök till att diskutera sin situation. Skammen i 
sig orsakade ett undvikande beteende hos både patienter och anhöriga på grund av att det 
fanns en ovilja om att tala om patientens psykiatriska sjukdom. De undvek att träffa samma 
personer och även att undvika samma situationer eftersom de valde att hålla sjukdomen 
hemlig inom familjen. Följden av detta kunde leda till separation, isolering och förminskad 
interaktion med andra. Patienten själv föredrog hellre att vara ensam (Vuokil-Oikkonen, 
Janhonen & Nikkonen, 2002). Den psykiatriska sjukdomen upplevdes som skamfull och som 
en svår upplevelse genom att personen behövde be om hjälp och dessutom var i behov av att 
ta emot psykiatrisk vård. Patienten fick upplevelsen av att komma i en beroendeställning och 
upplevde sig mindre värd av att inte klara sig själv. Patienten upplevde att värdigheten var 
respekterad om man fick hjälp med att reducera den skam som fanns över att vara mentalt 
sjuk, att inte kunna klara sig själv och över de besvär som följde med sjukdomen (Schröder, 
Ahlström & Wilde Larsson, 2006).  
 
 ”It’s bad enough being ill, but you’re ashamed of it as well” (Ibid. s. 97).  
 
Äldre psykiatriska patienter upplevde skam över att vara beroende av hjälp från vårdpersonal 
och från sina anhöriga. Resultat visade att det fanns ett samband mellan höga värden på 
depressionsskalan och höga värden på upplevd skam. De hade svårare för att acceptera hjälp 
ju mer deprimerade och oroliga de var. Skam över sina känslor och beteende gav dem en 
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önskan om att ”gömma sig”. Det resulterade inte sällan i ilska och konflikt vid olika 
skamfyllda situationer (Crossley & Rockett, 2005).  
 
 ”I feel ashamed when the daughter is doing everything, especially when I have 
 been so active”  
 “Being taken to the toilet, being made to eat more than I can eat” (Ibid. s. 371).  
 
Patienter upplevde sig kraftlösa och extra sårbara. En ökad skuldkänsla av att ha sjukdomen 
upplevdes om personalens i sitt bemötande inte bekräftade patientens situation (Schröder, 
Ahlström & Wilde Larsson, 2006). Äldre kvinnors upplevelse av sin överdrivna känslighet för 
vad andra tyckte om dem, gjorde att de bad andra personer om förlåtelse för sitt handlande. 
De försökte läsa av situationen genom att lyssna efter tvetydiga kommentarer och se efter 
tecken på förnekande eller missuppfattningar som kunde bekräfta deras självkritik och 
värdelöshetskänsla (Hedelin & Jonsson, 2003).  
 
 ”I try to think it over before I ask person’s  forgiveness for all kind of things I 
 might have done wrong… if I do bad things then I become an even worse 
 person”(Ibid. s. 319).   
 
Patienten fick även av personalen sin skam och det annorlunda beteenden bekräftat som 
normalt. Varken patient eller anhöriga fick någon möjlighet till att prata om den upplevda 
skammen. Istället valde personalen att byta samtalsämne eller total tystnad (Vuokil-Oikkonen, 
Janhonen och Nikkonen, 2002).  Kvinnor som blivit sexuellt utnyttjade under barndomen 
beskrev sin känsla av skam som att vara värdelös. De upplevde att de i andras ögon var 
misslyckade och de relaterade sin uppfattning om sitt ”själv” till vad de trodde att andra tänkte 
om dem. I mötet med andra återupplevde de sin emotionella smärta och var åter det ”lilla 
barnet” som inte klarade av att säga nej (Rahm, Renck & Ringsberg, 2006). 
 
 ”They definitely think I’m a social welfare case and that I’m total failure 
  (Ibid. se.105).  
 
En skillnad framkom mellan kvinnor och mäns sätt att delge sin upplevelse av låg 
självkänslan. Kvinnor uppgav att de kände sig utplånade och deras brist på självförtroende, 
rädsla och osäkerhet gav dem en känsla av att inte klara av sitt arbete. Män beskrev sin 
kompetens i termer av att vara hjälte och hade en överdriven självbeskrivning angående deras 
prestation på arbetet (Danielsson & Johansson, 2005). 
 
 ”I prepared my classes 400%” (Ibid. se.175). 
 
I männens berättelser användes inte ordet skuld och skam däremot fanns i berättelsen en 
underförstådd känsla av att inte vara tillräckligt bra (ibid.). 
 
Det emotionella lidandet accepterades 
Patienterna uppgav på olika sätt hur de accepterat att inte verbalt få utlopp för det emotionella 
lidande som fenomenen förde med sig. Istället skedde en ökad fokusering på kroppsliga 
symtom där det även framkom att det fanns en skillnad bland mäns och kvinnors sätt att 
uttrycka sina kroppliga symtom. Mäns kroppsliga symtom för den emotionella smärtan var 
fokuserad till hjärtat, bröstet och högt blodtryck och det var dessa symtom som fått dem att 
söka hjälp. De beskrev sina symtom mycket dramatiskt och krävde mer uppmärksamhet på 
sina fysiska symtom än vad kvinnorna gjorde. Deras oro upplevdes värre än en bröstsmärta 
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men få erkände sina symtom som tecken på depression. Kvinnors emotionella uttryck i form 
av kroppsliga symtom var lokaliserade till magbesvär. De beskrev det som ett tomt hål i 
kroppen, och de löpte en större risk att bli underdiagnotiserade för hjärtbesvär på grund av att 
de inte gjorde någon större uppmärksamhet på ev. hjärtbesvär (Danielsson & Johansson, 
2005). Kvinnor som sökte en förklaring till sina kroppsliga symtom accepterade att uthärda 
det emotionella lidandet genom att se det som en del av livet. Ofta använde de sig av 
kroppsdelar för att beskriva sitt lidande (Bernstein, Lee, Park, & Jyoung, 2007). Kroppslig 
trötthet var ett återkommande fysiskt symtom. 
  
 ”Arms and legs feel heavy”, “feels like my chest/head will  
 explode” (Ibid. se. 399).  
 
Det fanns även en könsskillnad i det verbala sättet att uttrycka sin emotionella smärta. 
Kvinnor talade ofta om skam och skuld, och hade ett mer verbalt sätt att uttrycka sin 
emotionella smärta. Män talade mer om den fysiska smärtan och var rädda för att skämma ut 
sig om de visade sina känslor. De ansåg att de fått lära sig att vara hjältar och berättade att de 
känt stolthet av att inte gråta när de som barn gjort sig illa (Danielsson & Johansson, 2005). 
Det emotionella lidandet vid depression upplevdes av kvinnor vara förkrossande och som ett 
emotionellt utanförskap. De ansåg att det endast var tillåtet att vara ledsen om det fanns en 
anledning, som ex. att ha sorg, men att det vid depression inte fanns några direkta yttre 
orsaker som tillät dem att vara ledsna. De uppgav att den ledsenhet som fanns vid depression 
inte upplevdes på det sättet. Istället upplevdes den ledsnad som känslolös och grå (Danielsson 
& Johansson, 2005). 
 
 ”It vas without feelings… just grey and tedious” (Ibid. se. 175).    
 
En studie om koreanska kvinnor som immigrerat till USA visade att det finns ett samband 
mellan kulturell syn på depression och tillåtelsen av att ge uttryck för det emotionella 
lidandet. Kvinnorna uppgav att de var emotionellt” inlåsta” då de på grund av skam inte 
kunde prata om, och på så sätt, inte uttrycka sitt emotionella lidande. Skamkänslan gav dem 
ökade krav på att klara av den emotionella smärtan själv, att acceptera den. Genom deras 
försök att finna lösningar för att klara av traumat själv, bevarade de sin tystnad om sitt 
emotionella lidande, vilket hörde till deras vardag. Deras skam, rädsla för att förlora 
anseendet, stolthet och moraliska ansvar gjorde att de inte ville prata om det, vilket led till att 
de sjönk djupare i sitt emotionella lidande (Bernstein, Lee, Park, & Jyoung, 2007).  
 
 Living is difficult, it’s like I vas stripped, penniless, empty shell and nothing left 
 me (Ibid. se. 399).  
 
Kvinnor som blivit sexuellt utnyttjade i barndomen beskrev också sin bestående emotionella 
smärta av att vara kränkt, sårad, känslig och att känna sig förlorad. De uppgav att rädslan för 
att återuppleva smärtan gjorde att de undvek nya relationer (Rahm, Renck & Ringsberg, 
2006).  
 
 ”I am not afraid of the memory as such, but I am afraid of the feeling I 
 experience because it hurts my soul so badly” (Ibid. se. 106).  
 
Andras attityder och tankar gjorde även att kvinnorna kände sig lättsårade. En coping strategi 
för den mentala smärtan av att vara kränkt var att se allt i svart och vitt för att ha möjligheten 
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att dra sig tillbaka om det blev för smärtsamt. Det upplevdes svårt att känna förlåtelse, och 
konflikter som uppstod i relationer med andra led ofta till att relationer bröts (Ibid.). 
 
 ”I can’t forgive people when I should, I find it very difficult, when I feel 
 someone has done me wrong” (Ibid. se. 106).  
 
  
DISKUSSION 
 
Metoddiskussion 
Studiens syfte var att med hjälp av en litteraturstudie belysa patientens upplevelse av 
fenomenen skuld och skam vid depression. Författarens tidigare förståelse för fenomenen var 
att dessa kunde upplevas obehagliga och smärtsamma samt att de har en påverkan vid 
depression. Under tiden som arbetet med studien har pågått har författaren fått en fokusering 
angående fenomenens inverkan på patientens självbild och självkänsla. Dess samband har, för 
författaren, fått en mer central betydelse för patientens depressionstillstånd. 
 
Till studien valdes en systematisk litteraturstudie med kvalitativ ansats, där fakta togs fram 
utifrån frågeställningarna: Hur påverkas patientens ”själv” vid upplevelse av skuld och skam? 
Hur upplever patienten fenomenen skuld och skam? Analysen genomfördes utifrån 
Graneheim och Lundmans (2004) innehållsanalys, som innebär att ur textens innehåll tas 
meningsbärande enheter fram, kondenseras, kodas och sammanställs till kategorier. 
Kategorierna kan sedan sammanställas till ett tema. I denna studie användes även i de 
meningsbärande enheterna, citat som beskrev patientens upplevelser av fenomenen. En risk 
för sämre tillförlitlighet finns med denna metod eftersom den tolkning som redan framkommit 
i samband med citaten kan vara färgad av tidigare författarens tolkning. Resultatet i denna 
studie indelades i tre kategorier: Självbilden förminskades, Självkänslan var sårad, och Det 
emotionella lidandet accepterades, som gav författaren svar på frågan: Vad händer hos 
patientens ”själv”. Kategorierna blev tydliga utifrån insamlad bakgrundsfakta som beskriver 
begreppen självkänsla och självbild. De tre kategorierna sammanfördes sedan till ett tema: 
Självets lidande, som gav svar på frågan: hur upplever patienten fenomenen skuld och skam? 
 
Sökning av artiklar gjordes först i databaserna: ELIN, PsykINFO, MEDLINE, CINAHL, och 
PubMed och gav inte tillräckligt med artiklar för studien. Google Scholar gav namn på en del 
artiklar som kunde tas fram direkt från tidskrifterna. Artikelsökningen visade att det fanns få 
artiklar gjorda utifrån ett omvårdnadsperspektiv om patientens upplevelse av fenomenen.  Det 
finns däremot många studier som med hjälp av olika mätningsinstrument fastställer 
fenomenens samband med depression, samt hur man särskiljer de två fenomenen. Artiklar 
som valdes till denna studie innehöll citat från patienternas upplevelser av skuld och skam. En 
artikel baserad på mätningsinstrument togs med då den även innehöll citat. Tre artiklar äldre 
än tre år togs med eftersom de belyste fenomenen på ett bra sätt. En begränsning till att endast 
artiklar med fulltext valdes samt att artiklar med annan grunddiagnos än depression valdes 
bort, kan ha haft en betydelse för resultatets tillförlitlighet. Fler artiklar som beskriver 
patientens upplevelse av fenomenen skulle öka resultatets tillförlitlighet.   
 
Resultatdiskussion 
Resultatet visar att båda fenomenen skuld och skam har inverkan på personens upplevelse av 
sitt ”själv”, d.v.s. hur personen värderar och uppfattar sig själv. Beck-Friis (2005) uttryck om 
att det finns en sorg i det ”förlorade självet”, handlar om det lidande som uppstår av att skam 
och skuld hindrar personen från att känna naturlig glädje. I analysen framkommer under Det 
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emotionella lidandets accepterande, hur personen på olika sätt känner sig låst i sina känslor. 
De koreanska kvinnorna använde sig av uttrycket att vara ”emotionellt inlåsta” för att 
beskriva sitt lidande. Avsaknaden av tillgivenhet, ömhet, att inte få stöd från någon som är 
betydelsefull nämndes som emotionell försummelse hos personer som varit utsatta för 
kränkande handlingar (Webb, Heisler, Call, Chickering, & Colburn, 2007). En fokusering på 
de kroppsliga symtomen blir när inte det emotionella lidande får verbaliseras. Skam kan 
uttryckas som ”öppen skam” där den visar sig som rodnad, svettning, hjärtklappning och att 
personen undviker att ha ögonkontakt. Personen är medveten om vad som händer, skäms och 
känner sig förlägen. Skam kan även uttryckas som ”maskerad skam” och personen känner inte 
längre den mentala smärtan eftersom den kan uppfattas hemlig för personen (Rahm, Renck, 
Ringsberg, 2006). 
 
Skuld och skam skall för den skull inte enbart ses som negativa fenomen. Anledningen till att 
mänskligheten från början har utvecklats med dem är dess positiva funktion och som är lätt att 
glömma bort i dessa sammanhang. Våra upplevelser av fenomenen kan hjälpa oss att veta när 
vi gör rätt eller fel vilket lär oss att anpassa oss till ett socialt liv med andra (Leary & 
Tangney, 2003). Vi skaffar oss denna lärdom under hela livet genom att få det bekräftat som 
något begripligt. Ett fel eller misstag som vi gjort och som vi inte kan sätta in i sitt rätta 
sammanhang blir ingen lärdom. Denna lärdom börjar under vår uppväxttid och fortsätter för 
oss alla hela livet. Upplevelsen av skuld och skam i samband med att något inte sker som vi 
tänkt oss, påverkar självbilden och utifrån den utvecklas vår självkänsla. För att bli utrustad 
med det ”ankare” som Cullberg Weston, (2005) anser hjälper oss att stå emot depression, så 
måste även självbilden upplevas positiv. Hur denna självkänsla fortsätter att utvecklas beror 
på hur vi fortsätter att ”bygga” och ”ansa” den. Självkänslan är inte något som kan tas för 
”givet” att utvecklas av sig självt utan måste fortsätta att vårdas, bekräftas och upplevas 
tillsamman med andra (Stern, 2003).  
 
Det är när ”skampendylen” på grund av olika kränkande situationer, svänger över mer åt den 
negativa sidan som den blir skadlig och hämmar patienten i sitt dagliga liv. Självbilden 
upplevs förändrad och som ”en liten svans” följer även personens värdering om sig själv med. 
Kategorierna Minskad självbild och Självkänslan var sårad belyser i denna studie hur 
personerna upplever sitt värde kränkt. De har inte fått sin självbild bekräftat på ett positivt sätt 
och därför har de heller inte den goda atmosfär som behövs för att en god självkänsla skall 
utvecklas (Stern, 2003).  
 
Resultatet i denna studie påvisar betydelsen av att sjuksköterskan i samtalet med patienter, 
som visar symtom på depression, vågar möta och fråga personen om deras upplevelse av 
skuld och skam. Genom att snabbt fånga upp patientens tankar och att bekräfta dem hjälper 
sjuksköterskan patienten att identifiera sina känslor och att själv sätta ord på dem. Studier 
visar att det finns ett samband mellan skam och depression och att det är patientens 
grubblerier som har en stor betydelse för detta (Orth, Bjerking & Burkhartd, 2006). I resultatet 
framkom på olika sätt hur patienterna brottas med sina tankar och värderingar om sig själva 
efter händelser som de varit med om. Peplau´s modell som tar upp psykiatrisjuksköterskans 
olika professionella roller är användbar, då fenomenen kan vara mycket djupt förankrat i 
personens inre och behöver en längre, tillitsfull och varaktig relation för att bli avslöjade. 
Patienterna själva uppger att bekräftelse kan ges på flera sätt, ex. när någon tar sig tid att 
lyssna, och att prata. Bekräftelse handlar om att bli sedd som en unik person, som en vuxen 
tänkande person, (Schröder, Ahlström, Wilde Larsson, 2006). Peplau poängterar 
kommunikationen mellan patient och psykiatrisjuksköterska och anser att även den icke-
verbala kommunikationen måste observeras.  
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I denna studie framkommer att patienterna använder sig mycket av kroppsliga symtom och 
uttryck för att beskriva sitt emotionella lidande och att det kan vara svårt att ta till sig att det är 
själen som ”värker”. En kombination mellan naturvetenskapens och humanvetenskapens 
kunskaper kan här bli ett redskap för sjusköterskan att ta till för att förklara och hjälpa 
patienten att förstå sin sjukdom. Det som är synbart och mätbart har en tendens att bli mer 
accepterat och förståeligt, och kan upplevas som mer begripligt för patienten. Depressionens 
subjektiva upplevelser som skuld, skam och värdelöshet borde inte vara mindre svårt att 
förklara ändå tycks dessa fenomen vara något som lever sitt eget liv, utanför patienten. Solms 
och Turnbull (2005) idé om hur sambandet mellan kropp och själ kan förklaras, är ändå en bra 
början, men ännu finns inga vetenskapliga bevis på detta. Flera olika skattninggskalor finns 
för att mäta personens upplevda skuld och skam och kanske kan dessa i framtiden bidra till att 
även förklara de kroppliga symtomen vid dessa fenomen. Ingen ifrågasätter idag sambandet 
mellan rädsla och snabb puls. Det sjuksköterskan ändå kan börja med, vilket inte behövs 
några vetenskapliga bevis till för att genomföras, är att förstå hur viktigt det är för patienten 
att fenomenen blir bekräftade. 
 
Studiens resultat visar att de tre kategorierna: Självbilden förminskades, Självkänslan var 
sårad och Det emotionella lidandet accepterades inte kan särskiljas och värderas var för sig 
utan skall ses som en pågående ”lidandets process” inom individens ”själv”. För att återställa 
balansen mellan dessa tre kategoriernas lidande och på så sätt hos individen minska ”självets 
lidande” är det viktigt att som sjuksköterska känna till hur betydelsefullt det är att stödja och 
bekräfta personens självbild på ett positivt sätt. Genom att bekräfta patientens kroppsliga 
symtom, lyssna till vad patienten vill säga och att ta sig tid och våga fråga om patientens 
upplevelser stärks självbilden och patientens värdekällor (Edlund, 2002) fylls som gör att livet 
åter kan upplevas värdefullt. Intressant vore att i en framtida studie ta reda på patientens egna 
upplevelser av sambandet mellan fenomenet skam och självbilden. Eftersom de båda 
fenomenen skuld och skam är komplexa emotioner bör man i så fall endast fokusera sig på ett 
fenomen. Lämpligast är fenomenet skam eftersom studier visar att det har en större inverkan 
på det själsliga lidandet. 
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Gransningsschema för de vetenskapliga artiklar som används i litteraturstudien. Bilaga 1 s. 1(2) 
Författare 
Årtal och land 

Syfte med studien Metod Urval  Resultat 

Voukila-Oikkonen, Janhonen 
& Nikkonen. 
2002 
Finland 

Beskriva patientens 
upplevelse av skam. Hur 
diskuterades skam inom 
vårdplaneringsteamet?  

Narrativ. 
Vårdplaneringen 
spelades in på 
videoband 

11 tillfällen 
då man hade 
vårdplanering

Skam orsakade svårigheter i pat. dagliga 
liv. Personalen bekräftade inte patienten 
och anhörigas försök till att prata om 
upplevelsen av skam. 

Orth, Berking & Burkhardt  
2006 
Tyskland 

Om skam till skillnad mot 
skuld framkallar grubblerier 
vilket sedan leder till 
depression 

Frågeformulär, samt 
en skala för 
definitionen av 
skam och skuld. 

600st 
ensamma 
föräldrar. 
 

Skam, men inte skuld, hade en unik effekt 
på depression till stor del förmedlat 
genom grubblerier 

Webb, Heisler, Call,  
Chickering & Colburn 
2007 
USA 

Granska skam och skulds 
möjliga samband både med 
depressiva symtom och med 
psykologiskt misshandel i 
barndomen. 

Frågeformulär. 
Skam och skuld 
uppskattades med 
mätinstrumentet 
TOSCA  

280 personer 
från ett 
universitet/ 
allmän 
kommunal 
skola.  

Skam hade positiv korrelation med 
symtom på depression. 
Symtomfaktorerna rejection, isolation och 
emotional neglect var i positivt 
korrelation med symtom på depression.   

Schröder, Ahlström & Wilde 
Larsson 
2006 
Sverige 

Beskriva hur patienter 
uppfattade begreppet 
vårdkvalité inom psykiatrisk 
vård. 

Kvalitativ, med en 
fenomeno-grafisk 
analysmetod  

20st patienter 
med 
psykiatrisk 
diagnos.  

Viktigt med den mellanmänskliga 
relationen mellan patient och personal. 
Patienten önskade få hjälp med att 
reducera sina skamkänslor.  

Bernstein,  Lee,  Park & 
Jyoung 
2008 
USA 

Undersöka specifika 
kulturella symtom och 
uttryck för depression hos 
kvinnliga koreanska 
immigranter i USA 

Etnografisk metod 17 koreanska 
kvinnor med 
mild till svår 
depression. 

Fyra teman kom fram: Emotionellt 
fängslad/inlåst. Skam och misslyckande 
som kvinna.  Besvikelse över att inte 
kunna leva ett normalt liv. Emotionell 
återhållsamhet.   

Hedelin & Jonsson 
2003 
Sverige 
 
 

Fokusera på mental hälsa 
och depression från äldre 
kvinnors upplevelse 

Fenomenologisk 
metod 

21 kvinnor 
mellan 71 -
92 år. 

Mental hälsa upplevdes som en 
uppåtgående spiral, depression som en 
neråtgående spiral. Ömsesidighet i 
relation med sig själva och andra 
framkom som betydelsefull. 
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         Bilaga 1 s. 2(2) 
Författare 
Årtal och land 

Syfte med studien Metod Urval  Resultat 

Beck & Indman 
2005 
USA 
 

Med hjälp av ett 
mätinstrument, PDSS 
(Postpartum Depression 
Screening Scale), ta fram 
kännetecken på kvinnors 
lidande av svår postpartum 
depression 

Analys av sju 
dimensioner. En 
case study 
illustrerar hur man 
använder PDSS för 
screening, 
utveckling av ett 
behandlingsprogram 

133 kvinnor 
med 
diagnosen 
svår 
postpartum 
depression.  

Tre dimensioner var mer markanta: 
emotionellt labil, mental konfusion och 
oro/osäkerhet.  Dimensionerna Loss of 
self och skuld/skam visade att kvinnorna 
kände skuld över att inte vara en bättre 
mamma samt en känsla av att förlorat sig 
själv genom att inte ha kontroll över sin 
irritation.  

Rahm, Renck & Ringsberg 
2006 
Sverige 

Om/hur kvinnor som varit 
utsatta för sexuellt 
övergrepp i barndomen 
verbalt uttrycker öppen/dold 
skam. Samt om skam fanns 
närvarande för att beskriva 
kvalitén av skamuttrycket.  

Kvalitativ ansats 
med 
semistrukturerade 
intervjuer.  

10 kvinnor 
som deltog i 
självhjälps-
grupper för 
sexuellt 
utnyttjade 
barn 

Visade tydligt att skam är närvarande och 
påverkar deltagarnas liv negativt 

Danielsson& Johansson 
2005 
Sverige 

Förklara depression från ett 
genusperspektiv. Hur 
kvinnor och män uttrycker 
och förstår sin situation 

Kvalitativ 
intervjustudie 

18 personer 
med diagnos 
depression 

Män och kvinnor prioriterade hem och 
arbete olika. Män uppgav kroppsliga 
symtom till hjärtat och kvinnor till 
magen. Kvinnor talade gärna om sin 
emotionella plåga, skam och skuld. Män 
hölls det emotionella lidandet tillbaka 

Crossley & Rockett 
2005 
England  

Förklara vilka teman som 
var upphov till skam hos 
äldre psykiatriska patienter 

Kvalitativ och 
kvantitativ metod 

50st 
psykiatriska 
patienter över 
65 år. 

Man skämdes över att vara beroende av 
andra. Upplevde skam över kroppsliga 
förändringar 

Robertson 
1994  
USA 

Case Stady om en kvinnas 
upplevelse av skuld 

Kvalitativ En kvinna Beskriver bemötandet av kvinnan i 
hennes rehabilitering  

 


