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Sammanfattning 
Begreppet skam är ett mångdimensionellt subjektivt begrepp. Vid sjukdom 
kan kroppen upplevas som annorlunda och patienten är ibland i behov av hjälp som 
tidigare inte behövdes vilket kan väcka känslor av skam. Vid känslan av skam 
upplever individen en blottning av jaget där aspekter som känslighet, intimitet och 
sårbarhet visas. Syftet med studien var att belysa vad skam är och kan vara inom 
omvårdnad och genomfördes som en systematisk litteraturstudie. Tio vetenskapliga 
artiklar användes till studiens resultat och tre teman kunde identifieras; "Mänsklig 
skam i vårdandet och miljön: det förminskade jaget", "mänsklig skam i vårdandet och 
miljön: det förlorade jaget" och "mänsklig skam i vårdandet och miljön: det 
försvarande jaget". Sjuksköterskans bemötande är en viktig aspekt i patientens känsla 
av skam då ett respektfullt, tryggt och förstående bemötande som främjar patientens 
autonomi kan minska känslan av skam. Relativt lite forskning har genomförts kring 
begreppet skam inom vårdvetenskapen, genom att öka sjuksköterskan medvetenhet 
samt kunskap om skammens olika uttryck kan känslan av skam identifieras hos 
patienten och lindras genom god omvårdnad.
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Abstract 

The concept of shame is a multidimensional subjective concept. The body can be  
perceived as different during illness and the patient is sometimes in need of help 
that earlier was not needed which can arouse feelings of shame. During the 
feeling of shame the individual can perceive its self as exposed where aspects such  
as sensitivity, intimacy and vulnerability is showed. The purpose of the study was  
to illuminate what shame is and can be within nursing and was performed as 
a systematic literature study. Ten scientific articles were used in the result of  
the study and three themes were identified; "Human shame in the caring and the  
environment; The diminished self", "human shame in the caring and the  
environment: The lost self" and "human shame in the caring and the environment: 
the defending self". The nurse's response is an important aspect in the patient's 
feeling of shame since a respectful, safe and understanding response that promotes the
 autonomy of the patient can reduce the feelings of shame. Relatively little research 
has been performed in the concept of shame within the caring science, through  
increasing the nurse's awareness and knowledge about the different expressions  
of shame, the feelings of shame can be identified in the patients and be alleviated  
through good caring.   
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Inledning  
Forskning inom omvårdnad fokuserar på människan vilket innebär att 
vårdvetenskapen utgår från ett humanvetenskapligt perspektiv. Kunskapen utvecklas 
utifrån konsensusbegreppen person/människa, omgivning/miljö, hälsa och 
omvårdnad/vårdandet som är centrala begrepp inom vårdvetenskapen (Eriksson, 
2012). Genom utvecklingen av begrepp inom vårdvetenskapen kan begreppen 
systematiseras vilket resulterar i ett vetenskapligt språk som underlättar såväl 
forskares som sjuksköterskors arbete inom vårdvetenskapen. På så sätt kan begreppen 
appliceras inom den kliniska verksamheten och användas vid exempelvis 
omvårdnadsdiagnoser, omvårdnadsåtgärder samt dokumentation 
(ibid.). Omvårdnadsdiagnos för skam finns inte att tillgå vilket medför att det inte 
finns evidensbaserade kännetecken samt riskfaktorer för skam (Carpenito Moyet, 
2010; Johnson, Bulechek, Butcher, Maas, & Swanson, 2011; Heather Herdman, 2012; 
Heather Herdaman, 2013; Bulechek, Butcher, Dochterman, & Wagner, 
2013; Alligood & Marriner Tomey, 2009). Detta leder till ett olöst problem då det 
saknas klassifikationer som kan ge bedömningar för patientens vårdbehov (Eriksson, 
2014). Bedömningen av patientens vårdbehov kan identifiera problemets sanna väsen 
och avlägsna hinder för patientens utveckling som hel människa (ibid.). Patientens 
skamkänslor är viktiga att acceptera och sjuksköterskan kan dokumentera skammen i 
patientens omvårdnadsstatus under sökorden "andligt/kulturellt" för att vidare kunna 
arbeta med känslorna och hitta ett sätt för patienten att hantera dessa, oavsett vilket 
omvårdnadsområde känslorna är förknippade med (Ehnfors, Ehrenberg & Thorell-
Ekstrand, 2013).  
 

Moderna västerländska kroppsideal förespråkar att kroppen ska vara stark, smidig, 
mjuk och vältränad vilket inte stämmer överens med kroppens tillstånd vid sjukdom 
(Lindahl, Skyman & Fryklund, 2009). Vid sjukdom kan patienten uppleva sin kropp 
som annorlunda och handlingar som patienten tidigare själv kunnat hantera kan de vid 
sjukdomstillstånd behöva hjälp med, exempelvis personlig hygien. Kroppsvård kan 
hota patientens privata sfär och därmed väcka känslor som skam då patienten i dessa 
situationer kan uppfattas som sårbar (ibid.). Lynd (1958) samt Wurmser (1981)  
beskriver att då en individ känner skam sker en blottning av jaget där aspekter som 
känslighet, intimitet och sårbarhet visas. Enligt Lewis (1971) kan skam även 
beskrivas som akut smärtsam känsla som ofta uppstår i kombination med maktlöshet, 
känslan av att vara värdelös samt att uppleva sig själv som liten. Känslan av skam  
beskrivs av Tangney och Dearing (2003) att vara en utav människans mest privata och 
intima upplevelser och kan enligt Nathanson (1987) uttrycka sig genom  
tillbakadragenhet, tystnad eller ilska (Nathanson, 1987). Enligt Gilbert (2007) är skam 
ett mångfacetterat begrepp som är subjektivt och visar på komplexiteten av en 
individs känslor, agerande och tankemönster.   
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Bakgrund 
Modern forskning om skam hos människan i vårdandet samt miljön  

Intervjuade kvinnor diagnostiserade med postpartumpsykos beskriver i en 
studie bland annat skam som en central känsla i deras sjukdom (Engqvist, 2011). 
Orsaken till skammen uppgavs vara oförmågan att ta hand om sitt barn och skammen 
över sina tankar och beteende under psykosen. Flera utav kvinnorna uppgav att de 
försökte dölja sin sjukdom på grund av skammen då de var rädda att deras omgivning 
skulle döma dem (Engqvist, 2011). En omvårdnad präglad av sympati upplevdes 
skapa en vårdmiljö där kvinnorna kände sig trygga, stöttade och förstådda (Doucet, 
Dennis, Letourneau & Blackmore, 2009; Lagan, Knights, Barton & Boyce, 
2009; Salzmann-Eriksson, Lützén, Ivarsson & Eriksson, 2008). För att uppnå en 
sådan vårdmiljö beskrevs vikten av att sjuksköterskan hade en detaljerad och 
omfattande förståelse för bredden och djupet av kvinnornas erfarenhet (ibid.). 
Minskade känslor av skam uppgavs när sjuksköterskan försåg kvinnan och dess 
partner med information kring sjukdomen (Marmion, 2000).  
  

Att uppleva skam vid personlig hygien är vanligt inom sjukvården då patienten kan 
känna sig sårbar (Lindahl, Skyman & Fryklund, 2009). Ett annat område inom 
omvårdnad där känslor av skam kan uppstå är nutrition (Odencrants, 2008). Ätandet 
är förknippat med sociala och kulturella aspekter och problematik kring ätandet kan 
resultera i att individen försöker dölja sina problem eller undviker situationer 
där nutrition står i centrum (ibid.). I en doktorsavhandling gjord av Odencrants (2008) 
beskrivs genom dagböcker och intervjuer med individer diagnostiserade med KOL 
känslan av skam vid ätandet. Där framgick det att intervjupersonerna undvek att äta 
tillsammans med andra samt restaurangbesök då de skämdes för sin hosta som kunde 
uppstå. De upplevde att få hade förståelse för deras hostattacker och om de åt 
tillsammans med andra försökte de istället äta små portioner för att undvika att hostan 
utlöstes. Ibland blev de så pass nervösa för att börja hosta att tanken i själva verket 
utlöste en hostattack. I samma avhandling intervjuades sjuksköterskors reaktioner och 
tankar kring individernas berättelser. De upplevde att lyhördhet för individens 
känslor var ett viktigt medel vid kommunikationen kring nutrition. Att respektera 
upplevelsen av skam och skuld var ett viktigt steg för att kunna öppna en 
kommunikation kring ämnet. Många individer skämdes för sin sjukdom och sin 
viktnedgång som följde vilket gjorde att de undvek att söka hjälp. De upplevde skam 
över sin magra kropp, försökte dölja den med stora kläder, ljög om sin vikt och att 
självmant berätta om sina nutritionsproblem var svårt för dem enligt sjuksköterskorna 
(Odencrants, 2008). Enligt Westergren (2009) leder strävan efter autonomi till att 
individen med problematik av nutrition undviker situationer eller försöker dölja sina 
problem för att undvika skamkänslor. Därför är det viktigt som sjuksköterska att vara 
lyhörd gentemot individen, acceptera känslorna av skam och skuld men också 
använda sig av standardiserade mätmetoder för att upptäcka problematiken 
(Westergren, 2009). Skamkänslor uppstår inte bara vid undernäring utan likaväl vid 
övervikt (ibid.). Ett gemensamt beteende vid dessa två tillstånd är att patienten inte 
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alltid är ärlig när de uppger sin vikt (Odencrants, 2008). Till sin hjälp kan 
sjuksköterskan förutom samtal använda sig av mät- och bedömningsinstrument 
(Westergren, 2009).   

  

Internationell definition av begreppet skam  

Enligt Nathanson (1987) härstammar ursprungligen ordet skam från det 
indoeuropeiska språket vilket är en språkgruppering som omfattar språk som länge 
talats i Asien och i Europa (Nationalencyklopedin, 2014). Skam skapades ur orden 
skam och skem som betyder "att gömma sig" (Nathanson, 1987). De engelska orden 
"skin" och "hide" härstammar från ordet "skam". Detta kan relateras till att ordet 
"skin" som på svenska betyder "hud" betyder att gömma sig i det som naturligt döljer 
oss. Ordet "hide" som betyder "gömma" kan relateras till att söka skydd vilket också 
är relaterat till skammens ursprungliga betydelse (ibid.). Skam definieras som en  
"självmedveten" känsla relaterat till känslorna av maktlöshet, underlägsenhet och  
känslan av att vara socialt oattraktiv (Tangney & Dearing, 2002; Tangney, Miller, 
Flicker, & Barlow, 1996). 
 
Begreppen skam och skuld inom den sociologiska vetenskapen  

För att lättare förstå begreppet skam bör man förstå begreppet skuld för att kunna 
skilja dessa åt (Lewis, 2010). Likheterna mellan dessa begrepp är att de upplevs som 
negativa känslor som påverkar jaget (ibid.). Skuld förekommer ofta i tron om att 
människan som individ utfört mänskliga överträdelser eller att ha misslyckats i att 
bete sig korrekt. Skuld innefattar en önskan att reparera den skada man orsakat 
(Tangney & Dearing, 2002). Skam innebär däremot en känsla av misslyckande mot 
sig själv till skillnad från skuld som fokuserar på misslyckandet gentemot andra 
(Lewis, 2010). Misslyckandet mot sig själv fokuserar på de förväntningar individen 
har på sig själv alternativt förväntningar individen själv uppfattar att andra har av 
individen. Till skillnad mot skuldens misslyckande betraktas skammens 
misslyckande inte som något som kan korrigeras eller åtgärdas för att göras rätt 
(ibid.). Enligt Stets och Turner (2006) representerar skam tillsammans med skuld 
naturens urval då känslorna motiverar människan att agera rättfärdigt för att bejaka 
kulturella koder. Därför måste människan ha kapaciteten att uppleva känslan av skam 
och skuld för att kunna vara moralisk och anpassningsbar i sitt beteende för att 
överensstämma med normer, ideologier samt värderingar. Stets och Turner (2006) 
menar därför att utan förmågan att kunna känna skam och skuld utvecklas människan 
till sociopatisk och den moraliska ordningen skulle brytas ner. Påståendet kan 
relateras till Nathanson (1987) som beskriver sambandet mellan skambenägenhet och 
narcissism. Narcissism innebär kortfattat en avvikande övervärdering av sig själv där 
det existerar en narcissistisk konflikt mellan självförväntningar och självuppfattning. 
Nathanson (1987) förklarar att ju mer diktatorisk och ambitiös självidealet är ju 
smärtsammare blir konsekvenserna vid ett misslyckande. Resultatet blir att den 
narcissistiska ångesten över att uppleva mer av den sortens förödmjukelse, i det här 
fallet skam, är mer genomträngande och utgör individen mer skambenägen. 
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Konsekvenserna av detta blir att individen åtar sig en skyddande attityd mot skam i 
form av tillbakadragenhet, kyligt beteende samt högfärdig osårbarhet (Nathanson, 
1987). Nathanson (1987) beskriver vidare att känslan av skam kan beskrivas som en 
polarisering mellan hur individen vill bli sedd och vem individen egentligen 
är. Även Mauss (1967) menar att skamreaktioner hos individer kan betraktas som 
hälsosamt då förmågan att uppleva skam är viktigt för att främja sociala 
samhörigheter, skamkänslor kan i stora proportioner istället leda till en 
"fysisk paralysering" och upplevas som ångestframkallande.    

 

    

Skammens inre och yttre känsla  

Skam kan visa sig som både en inre - och en yttre känsla. Den inre känslan av skam är 
hur individen ser på sig själv, det nedvärderande av självet (Gilbert, 1997). Den yttre 
känslan av skam är däremot av hur individen tror att andra uppfattar dess själv 
(ibid.). Ju högre krav av perfektion individen eftersträvar desto mer "skambenägen" 
tenderar individen att vara då misslyckandet får större konsekvenser för jaget. 
Faktorer som övergivenhet, svek och förräderi inför sig själv eller av andra kan ge 
upphov till skamkänslor enligt Nathanson (1987) som även menar att begreppet skam 
täcker tre koncept. Det första konceptet innebär rädslan för vanära som är ångesten 
över att bli sedd med förakt efter att ha vanärat sig själv. Andra konceptet innebär 
känslan av att bli hånad av antingen sig själv eller av andra. Skam som en 
förebyggande attityd är det tredje konceptet som fungerar som en preventiv metod för 
att inte bli betraktad som skamlös. Nathanson (1987) presenterar olika hanteringar av 
skamkänslor som innefattar utestängning, hån, högfärdighet/arrogans, hybris, trots 
samt likgiltighet/passivitet. Utestängning innebär att individen stänger ute den inre 
skamkänslan och istället agerar utåt, vilket ofta kan ske i form av utåtriktad ilska eller 
aggression. I form av hån lägger individen skammen hos andra istället för hos sig 
själv och där skammen utrycker sig genom förakt och förlöjligande hos andra. Genom 
ett kyligt beteende och arrogans uttrycker sig skammen i högfärdighet, vilket är 
vanligt hos individer med höga krav på sig själva då konsekvensen av misslyckande 
får större proportioner av skamkänslor. Individer som använder sig av den formen 
av hanterande kan agera utifrån vissa narcissiska personlighetsdrag. Att agera utifrån 
hybris innebär att individen kan agera genom hänsynslöst förakt gentemot andra 
individers känslighet för att motarbeta sina egna skamkänslor. Att genom lögner och 
andra undvikande metoder försöka motarbeta skamkänslor kan beskrivas som 
hantering genom trots. Likgiltighet eller passivitet fungerar genom att agera genom  
alexitymi. Alexitymi innebär svårigheter i att beskriva egna såväl som andra 
individers känslor alternativt nedsatt empati. Genom att ignorera eller stänga ute sina 
eller andra individers skamkänslor undviker individen att konfrontera sina egna 
skamkänslor (ibid.).   
 

Att mäta skamkänslan genom siffror och variabler anses vara en svår uppgift 
(Tangney & Dearing, 2002). Turner (1998) har undersökt den vetenskapliga 
evidensen av ESS; Experiental Shame Scale. Skalan mäter tre kategorier som visat sig 
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vara associerat med skam och innehåller tre till fyra objekt som individen får gradera 
mellan 1-9. Graderingen 1 innebär att individen inte samtycker alls och graderingen 9 
innebär att individen verkligen samtycker, vid vissa frågor är skalan omvänd. Den 
första kategorin innefattar fysiska fenomen och innehåller alternativen väldigt varm, 
väldigt kall, normal hjärtfrekvens, snabb hjärtfrekvens samt blek eller rodnad. Detta 
för att mäta fysiska reaktioner vid skam. Den andra kategorin innefattar emotionella 
fenomen som utvärderar om individen känner sig bra, dålig, säker, förvirrad, lugn 
eller upprörd. Sociala fenomen är den tredje kategorin som utvärderar individens 
sociala reaktioner där individen kan välja mellan att vilja gömma sig, vara sällskaplig, 
vara pratsam, vara tyst, upplevelsen att ingen ser individen eller upplevelsen av att 
alla tittar på individen. Frågeformuläret ska helst delas ut till individer som upplevt en 
gemensam situation för att resultatet ska bli så korrekt som möjligt. I studien som 
Turner (1998) utförde delades formuläret ut till studenter på ett universitet som läste 
en svår kurs, för att vid kursens slut utvärdera eventuella skamkänslor vid 
misslyckande där studenterna fick uppge sitt kursbetyg. 
 
Skamkompassen – hanteringsmodell för skamkänslor 

Elison, Pulos & Lennon (2006) använder sig i sin studie av en modell över skam som 
kallas för The compass of shame. Modellen är framtagen av Nathanson (1992) och 
beskriver copingstrategier för skamkänslor hos olika individer. Strategierna grupperas 
utefter individens karaktäristiska agerande och benämns i poler som 
tillbakadragenhet, attackera jaget, undvikande samt attackera andra.  
Tillbakadragenhet innebär att skamkänslan är erkänd, accepterad och individen 
försöker dra sig tillbaka från situationen som har uppstått. Den fenomenologiska 
upplevelsen klassificeras som negativ där känslor som ledsamhet, skam, rädsla och 
ångest är centrala. Individen tenderar att agera genom att gömma sig för att begränsa 
sin utsatthet. Attackera jaget betyder likt tillbakadragenheten att individen erkänner 
och accepterar skamkänslan. Skammen förstoras av införlivning av andra individers 
tankar, värderingar och reaktionssätt. Upplevelsen tolkas som negativt där centrala 
känslor är självriktad ilska och förakt. Individen agerar självkritiskt, anpassar sig efter 
andra och visar hänsyn mot sina medmänniskor med eftersträvan att bli accepterad av 
andra. Polerna tillbakadragenhet och attackerande av jaget är lika på det sätt att båda 
individerna har ett bristande känsla av jaget. Vid undvikande är skamkänslorna oftast 
inte erkända eller accepterade utan är förnekade av individen som försöker omvandla 
känslorna till neutrala eller positiva. Därmed upplevs känslorna som neutrala eller 
positiva då de är förkastade eller åsidosatta. Agerandet karakteriseras av att individen 
förhindrar att bli medveten om skammen vilket sker omedvetet. Attackera 
andra innebär att individen försöker få andra att känna sig sämre då skamkänslorna 
varken är erkända eller accepterade. Upplevelsen är negativ och uttrycker sig genom 
utåtriktad ilska som ofta är riktad mot källan av skamupplevelsen. Individen agerar 
genom att verbalt eller fysiskt attackera andra eller materiella ting. Genom att ta 
avstånd från skammen stödjer individen sin självbild detta sker genom att få andra att 
känna sig underlägsna. Dessa poler behöver inte ses som självständiga utan olika 
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poler kan kombineras vid en och samma situation. Modellen används kliniskt som en 
guide inom psykoterapi och kan appliceras på individer utifrån deras självförtroende, 
självkänsla, psykologiska ångest samt inre ilska (Nathanson, 1992).	  	  
 
Problemformulering  
 
Mänsklig skam är ett mångdimensionellt subjektivt begrepp som är mindre 
beforskat utifrån omvårdnadens konsensusbegrepp. Sjuksköterskan möter mänsklig 
skam hos lidande, sårbara och beroende patienter likaväl som patienterna själva möter 
mänsklig skam i olika omvårdnadssituationer i hela vårdkedjan inom olika 
verksamhetsområden. Att uppleva skam kan vara en svår känsla som påverkar 
patientens välbefinnande och hälsa. Genom att utöka sjuksköterskans kunskap samt 
medvetenhet kring skammens mänskliga uttryck kan forskning inom omvårdnad leda 
till en godkänd omvårdnadsdiagnos för skam och evidensbaserade 
omvårdnadsåtgärder. På så sätt kan sjuksköterskan ordinera individuella 
evidensbaserade omvårdnadsåtgärder vid skamkänslor och främja en god omvårdnad. 

Syfte 
 
Syftet med litteraturstudien var att belysa vad skam är och kan vara inom omvårdnad. 
 
Metod  
Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie (Friberg, 2012). Genom att 
granska vetenskapliga artiklar samt litteratur kunde förståelsen av vad skam är och 
kan vara inom omvårdnad vilket stämmer överens med litteraturstudiens syfte, 
fördjupas. 
 
Datainsamling 
Litteraturstudien inleddes med en osystematisk litteratursökning för att få undersöka 
vad som fanns skrivet om ämnet (Friberg, 2012). Sedan genomfördes en systematisk  
litteratursökning i databaserna Cinahl, PubMed, The Cochrane Library och PsycInfo. 
Utöver dessa databaser föreslog Karlsson (2012) att sökningar även skulle 
genomföras i databaserna Amed, British Nursing Index och Mosby’s Nursing Index. 
Då författarna inte hade behörighet till dessa databaser då inloggningsuppgifter 
krävdes var inte sökningarna genomförbara. I denna litteraturstudie efterfrågades 
vetenskapliga originalartiklar och då databasen The Cochrane Library endast  
publicerar systematiska översikter gav artikelsökningarna inga relevanta 
resultatartiklar och redovisas inte vidare i bilaga B. Databaserna Cinahl, PubMed  
och PsycInfo innehåller forskning om omvårdnad respektive psykologi och bedömdes 
därför vara mest lämpliga till litteraturstudiens syfte samt problemformulering 
(Karlsson, 2012). Författarna kom överens om att använda sig av sökorden: shame 
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(skam), care (omsorg), nursing (vård) nurse (sjuksköterska) och next of kin 
(närstående). Sökorden valdes ut då de föreföll vara relevanta i förhållande till 
litteraturstudiens syfte och problemformulering. Sökorden redovisas i bilaga A.  
Deskriptorer användes i liten mån i databaserna Cinahl: Cinahl Headings och  
PubMed: Medical Subject Headings [MeSH] (Karlsson, 2012). Detta motiveras 
med att sökningen blev för specifik relaterat till den specifika termen som antagligen 
inte är tillräcklig utvecklad för att finnas med i den övergripande mängden av 
vetenskapliga artiklar. Fritextsökning användes istället som i sin tur gav ett bredare 
urval bland vetenskapliga artiklar. Sökorden förekom främst med en asterisk  
trunkering i form av * för att få med alla ord som har samma rot samtidigt. Booleska  
operatorer i form av AND användes för att kunna se samband mellan sökorden 
(Karlsson, 2012 & Östlundh 2012). Utifrån resultatartiklarna redovisas väsentliga  
sökordskombinationer från vardera databaser i bilaga B. De sökordskombinationer 
som inte resulterade i några relevanta träffar redovisas inte i bilaga B. Enligt  
Östlundh (2012) ska inklusions- samt exklusionskriterier utformas och användas för 
att finna relevanta vetenskapliga artiklar till studiens resultatdel.  
 

Inklusionskriterier:  
  

• känslan skam skulle relateras till omvårdnad,  

• artiklar vara skrivna mellan 2000-2014,   

• research article (användes i databasen Cinahl)   

• peer-review (användes i databasen PsycInfo)  

• abstract available samt full text (användes i databasen PubMed).  
   

Exklusionskriterier:   
 

• valdes bort då sökningarna hade blivit för specifika och relevanta                                     
artiklar hade sorterats bort.    

 

   

Artikelsökning i databasen Cinahl   
Databasen Cinahl var den första som användes för artikelsökningen. Sökorden 
shame, care, nursing, next of kin och nurse användes. Cinahl Headings fanns 
tillgängligt för sökordet shame. Sökningen smalnade av mycket och därför valdes 
fritextsökning med asterisk (*) trunkering för att inkludera fler vetenskapliga artiklar 
med dessa sökord i olika böjningsformer fanns med. Sökorden redovisas i bilaga A. 
Begränsningarna som gjordes i sökningarna var: research article, mellan åren 2000-
2014. Vid den första sökningen kombinerades [MM] shame AND care* 
AND nursing vilket gav 4 träffar. Vid den andra artikelsökningen kombinerades  
shame* AND nurse* vilket gav 40 träffar. Vid den tredje artikelsökningen 
kombinerades shame* AND next of kin vilket gav 5 träffar. Dessa  
sökordskombinationer gav relevanta träffar och redovisas i bilaga B.    
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Artikelsökning i databasen PubMed   
PubMed var den andra databasen som användes för artikelsökning. Sökordet shame   
fanns som Medical Subject Headings [MeSH]. Sökorden care och nursing användes 
men fanns inte som [MeSH] och söktes därför i fritext. En asterisk (*) trunkering 
användes till sökordet care. I samtliga sökningar gjordes följande begränsningar:  
artiklar publicerade mellan 2000-2014, abstract available och full text . Vid den första 
sökningen användes kombinationen shame [MeSH] AND care* AND nursing  
och resulterade i 124 träffar. Vid den andra sökningen kombinerades shame* 
AND care* AND nursing vilket gav 216 träffar (se bilaga B). Den tredje sökningen  
kombinerades med sökorden: shame* AND care* AND nursing AND nurse vilket 
gav 106 träffar. Den fjärde sökningen kombinerades: shame* AND care* AND  
nursing AND next of kin vilket gav 0 träffar.  Både tredje och fjärde 
artikelsökningarna resulterade inte i resultatartiklar och redovisas därefter inte i bilaga 
B.  
      
Artikelsökning i databasen PsycInfo   
Den sista artikelsökningen genomfördes i databasen PsycInfo. Sökorden som 
användes var shame, care och nursing. Dessa söktes som fritextsökning och 
vid shame samt care användes asterisk (*) trunkering (se bilaga B). Sökningarna  
begränsades med peer-review och mellan åren 2000-2014. Vid första sökningen 
kombinerades shame* AND care* AND nursing vilket gav 117 träffar. (se bilaga B) 
Vid den andra sökningen användes kombinationen: shame* AND care* AND  
nursing AND nurse vilket resulterade med 37 träffar. Vid den tredje sökningen 
kombinerades shame* AND care* AND nursing AND next of kin vilket endast gav 2 
träffar. Artikelsökningarna två och tre resulterade inte i några resultatartiklar och 
redovisas därefter inte i bilaga B.  

   
Sammanfattning   
Totalt gav artikelsökningarna 506 träffar (se bilaga B). Vid varje sökning sorterades  
oväsentliga vetenskapliga artiklar bort genom att läsa de vetenskapliga artiklarnas titel 
samt abstrakt i relation till litteraturstudiens syfte (Rosén, 2012). Där de vetenskapliga 
artiklarnas titel eller abstract inte handlade om skam inom omvårdnad lästes även 
resultatet igenom, vilket i många fall ledde till att skam inom omvårdnad hittades som 
ett bifynd och redovisades därefter. För att avgöra om de vetenskapliga artiklarna var 
relevanta till valt syfte samt problemformulering lästes 67 abstrakt (Östlundh, 2012).  
Inklusionskriterierna utgjorde också en del av urvalet av vetenskapliga artiklar (ibid.). 
De utvalda vetenskapliga artiklarna granskades enligt Carlsson och Eimans 
bedömningsmallar för både kvalitativa och kvantitativa studier (2003). Den 
vetenskapliga kvalitén fastställdes enligt en gradering mellan I-III. Totalt resterade 
10 vetenskapliga artiklar som presenteras i resultatet. (Se bilaga C1-C10). 
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Databearbetning 
 
Samtliga resultatdelar från de vetenskapliga artiklarna skrevs ut i två kopior. De 
vetenskapliga artiklarna lästes sedan noga igenom ett flertal gånger av båda 
författarna i den här studien. De vetenskapliga artiklarnas resultat översattes till 
svenska och granskades utifrån hur skam kan visa sig i omvårdnad. De relevanta 
delarna ur samtliga vetenskapliga artiklars resultat som stämde överens med 
litteraturstudiens syfte markerades med överstrykningspenna och sammanfattades 
separat. Likheter och skillnader mellan de vetenskapliga artiklarnas resultat 
diskuterades tills konsensus uppnåddes av båda författarna i den här litteraturstudien. 
Utifrån de vetenskapliga artiklarnas likheter och skillnader kunde 
huvudteman skapas. För att analysera materialet användes även följande frågor:   

 

• Vad är/kan skam vara inom omvårdnad? 

• Hur gestaltas skam inom omvårdnad? 

• När visar sig/uppkommer skam inom omvårdnad? 

• Var visar sig skam inom omvårdnad?  

• Vilka former av skam finns inom omvårdnad?   

• Varför uppstår skam inom omvårdnad?   

	   
I de vetenskapliga artiklarna identifierades känslor samt hanteringar av de olika 
känslorna: sårbarhet, ilska, tillbakadragenhet, maktlöshet, misslyckande och 
förödmjukelse som kan vara kännetecken på skam. För att urskilja och 
tydliggöra känslorna användes färgkodning. Känslorna grupperades sedan under 
tre teman: Det förminskade jaget, Det förlorade jaget och Det försvarande jaget. 
Dessa teman beskriver vad skam är enligt de vetenskapliga artiklarnas svar 
på litteraturstudiens problemformulering och syfte. 

 

Forskningsetiska överväganden 
Enligt lagen om etikprövning av forskning som avser människor ska den enskilda 
människan och respekten för människovärdet skyddas vid forskning. En etikprövning 
måste genomföras och godkännas för att forskningen ska få utföras. Deltagarna som 
ingår i forskningen ska informeras och ge samtycke för forskningen. Informationen 
ska förmedla bland annat att deltagandet är frivilligt och att deltagaren kan avbryta sin 
medverkan när som helst, information om syftet för forskningen meddelas samt de 
följder och risker som forskningen kan medföra. Samtycke innebär att deltagaren 
utifrån den informationen ger sitt samtycke att delta i forskningen. Samtycket ska ges 
frivilligt och dokumenteras (SFS 2003:460). Inom forskning hämtas ofta 
personuppgifter in för att kunna ta fram likheter och skillnader i exempelvis kön, 
ålder och etnicitet. Uppgifter skyddas utifrån personuppgiftslagen för att deltagarnas 
integritet inte ska kränkas (SFS 1998:204). Kjellström (2012) tar upp vikten av att 
tillämpa konfidentialitet inom forskningsprojekt. Det kan ses som en plikt att 
forskarna inte låter vissa privata uppgifter spridas till obehöriga samt att data 
redovisas så att det är omöjligt att härleda till en enskild person (Kjellström, 2012).    
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Av de resultatartiklar som använts till litteraturstudiens resultatdel har 6 stycken etiskt 
godkännande, såsom samtycke från deltagarna. De återstående 4 vetenskapliga  
artiklarna anger inte ett godkännande från etiska kommittéer, 2 av dessa vetenskapliga 
artiklar diskuterar dock etiska principer under urval och datainsamling vid intervjuer. 
De resterande 2 vetenskapliga artiklarna är kvantitativa och tar inte upp något etiskt 
godkännande eller övervägande. Risken med deltagandet för forskningsstudierna är 
att det är en utelämnande situation att berätta om svåra känslor och upplevelser för 
olika forskare. Forskningen är viktig för att kunna belysa ämnet ytterligare men 
forskaren bör ha förståelse för den utelämnande upplevelsen under studiens gång. 
 

Resultat 
 
I de vetenskapliga artiklarna som använts till resultatet kunde ett antal 
gemensamma känslor och beteenden identifieras. Under temat " Mänsklig skam i 
vårdandet och miljön: Det förminskade jaget" har känslan av sårbarhet, misslyckande 
och tillbakadragenhet inkluderats som representerar upplevelsen av att känna sig 
liten vid känslan av skam. Under temat " Mänsklig skam i vårdandet och miljön: Det 
förlorade jaget" har känslan av maktlöshet samt förödmjukelse inkluderats som 
representerar upplevelsen av att förlora kontrollen vid känslan av skam. Under temat " 
Mänsklig skam i vårdandet och miljön: Det försvarande jaget" har känslan ilska samt 
försvarsmekanismer i form av fasader inkluderats för att representera upplevelsen av 
att försvara sig vid känslan av skam. 
 
Mänsklig skam i vårdandet och miljön: Det förminskade jaget  
 
Skamkänslor som uppstår hos en individ kan utvecklas till en känsla av sårbarhet 
(Lykkegaard & Delmar, 2013). Sårbarhet beskrevs som naket och exponerande  
(Wiklander, Samuelsson & Åsberg, 2003). En återkommande liknelse för sårbarheten 
var att känna sig liten eller som ett barn (Andershed & Werkander Harstädes, 2007;  
Lykkegaard & Delmar, 2013; Rortveit et al., 2010). En patient som deltog i 
Wiklanders et al. (2003) studie hade försökt begå självmord och liknar känslan av 
sårbarhet under det första vårdmötet med "...en fågel som fått sina fjädrar plockade" 
(s.296). I en studie intervjuades anhöriga till palliativa patienter för att undersöka 
deras upplevelse av skam (Andershed & Werkander Harstädes, 2007). De anhöriga 
upplevde att de fick en förändrad bild av sin anhörig än den de var vana vid och att 
deras närståendes sårbarhet och behov av hjälp kunde liknas med ett barn 
(Andershed & Werkander Harstädes, 2007). Liknelsen med ett barn beskrivs även 
av patienter som tidigare varit i behov av intensivvård (Lykkegaard & Delmar, 2013).  
Där upplevdes behovet av hjälp med matning och tvättning som degraderande, 
pinsamt och ett tecken på svaghet på grund av sårbarheten det innebar 
(Lykkegaard & Delmar, 2013). En av dessa patienterna beskrev upplevelsen som "… 
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I felt like a little baby when I needed help to eat, get washed and get 
rid of my excretions." (Lykkegaard & Delmar, 2013, s. 8). I en studie intervjuades  
mödrar som led av ätstörningar och deras olika dimensioner av skam relaterat till 
sjukdomen (Rortveit, Åström & Severinsson, 2010). Hos en utav de intervjuade 
kvinnorna innebar sårbarheten relaterat till sjukdomens skam en känsla av att vara 
väldigt liten, vilket informanten beskrev som "Shame is a form of humiliation, or a 
feeling of being very small ..." (Rortveit, Åström & Severinsson, 2010, s. 235).  
 
Intervjuade patienter som försökt begå självmord i Wiklanders et al. (2003) studie 
beskrev vikten av respekt och vänlighet i första bemötandet av vårdpersonalen då de 
upplevde sig som mest sårbara och skamsna precis efteråt. När bemötandet 
uppfattades som vänligt och respektfullt lindrades skamkänslorna och patienterna 
upplevde istället en känsla av lättnad över att få hjälp (Wiklander et al., 2003). I en 
studie från Japan som Kageyama (2012) utförde redovisades att 6.4 % instämde att de 
kände skam då de sökte hjälp vid självmordsbenägenhet, 12.3% instämde delvis, 42.1 
% instämde ej delvis, 6.9 % instämde ej och 16.8% visste ej. Känslan av skam kunde 
inte relateras till kön eller civilstånd. Studien visade även att en betydande faktor för 
självmordsbenägenhet var innehavandet av en pessimistisk syn mot livet (Kageyama, 
2012). En patient i Sverige som intervjuades efter ett självmordsförsök upplevde det 
hjälpsamt när vårdpersonalen inte hade en dömande attityd mot patientens 
självmordsförsök, på så sätt slapp hen att upprätthålla den vardagliga masken som 
annars behövdes för att inte visa sin sårbarhet utåt (Wiklander et al., 2003). Bristande 
förståelse och respekt från sjukvårdspersonalen bidrog till mer skam och ökad känsla 
av sårbarhet, vilket förvärrade situationen då patienterna redan skämdes över sig 
själva och inför andra för vad de hade gjort. Skam över sin existens, sin kropp, 
känslor och behov var centrala känslor hos flera av patienterna och de undvek att ta 
kontakt med personalen eller be om mat på akuten då de kände att de inte förtjänade 
det. Vissa patienter uttryckte skam över att de ockuperade vårdplatser (Wiklander et 
al., 2003).  
 
Likt känslan att vara liten beskriver Fredriksson och Lindström (2002) upplevelsen av 
att känna sig värdelös vid skam. En informant uttrycker upplevelsen som 
"I was kind of floating, like water. I was just there but why I was there, 
I didn’t really know. I didn’t feel that I was worth anything, only that I was there" 
(Fredriksson & Lindström, 2002 s. 400). En konsekvens av ett nonchalant 
bemötande från vårdpersonalen beskrivs kunna vara att patienten drar sig tillbaka då 
patienten känner sig sårbar (Wiklander et al., 2003). En patient som försökt begå 
självmord beskriver hur hen på avdelningen försökt förklara för en sjuksköterska att 
hen ville ta sin sömntablett senare efter midnatt för att inte vakna upp tidigt på 
morgonen då hen upplevde det som påfrestande i sin depression (Wiklander et al., 
2003). Sjuksköterskans svar var att det var underbart att vakna upp på morgonen, 
sjuksköterskans oförståelse för patientens känslor ledde till att patienten drog sig 
undan och blev tyst (ibid.). Det kunde vara svårt för annan personal att vinna tillbaka 
patienternas förtroende efter att ha blivit bemötta på fel sätt och det kunde vara svårt 
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att bryta det tillbakadragna beteendet när det väl börjat användas (Wiklander et al., 
2003). Känslan av skam beskrivs som en hemlig upplevelse som uthärdas i 
tystnad (Rortveit et al., 2010). Rortveit et al. (2010) menar att ett undvikande och 
tillbakadraget beteende kunde identifieras hos mödrar med ätstörningar då 
de upplevde skam över att äta offentligt. Genom att undvika sociala situationer där 
mat var inblandat undvek de att konfronteras med sin skam (Rortveit et al. 2010).  
 

Skamkänslor över ett misslyckande kan uppstå hos såväl patienter (Wiklander et al., 
2003) som hos anhöriga (Andershed & Werkander Härstädes, 2007) och personal 
(Lindwall, Boussaid, Kulzer & Wigerblad, 2012). Ett misslyckande kan skapa känslor 
av att jaget krymper då individen upplever att man misslyckats antingen inför sig själv 
eller inför andra (Wiklander et al., 2003). Misslyckandet kan vara relaterat till en 
somatisk sjukdom (Lykkegaard & Delmar, 2013), en psykisk sjukdom (Wiklander et 
al., 2003; Sjöblom et al., 2005; Rortveit et al., 2010; Fredriksson & Lindström, 2002) 
eller den aktuella livssituationen (Werbart Törnblom et al., 2013). Hos patienter 
som tidigare varit i behov av intensivvård beskrivs skam över att inte längre 
självständigt kunna utföra basala vardagsrutiner som exempelvis personlig hygien 
utan vara beroende av vårdpersonalens hjälp (Lykkegaard & Delmar, 2013). 
Beroendet av hjälp från andra beskrivs som ett tecken på svaghet, undergivenhet och 
ett bevis på vad individen inte längre klarar av vilket upplevdes som ett misslyckande 
(ibid.). Mödrar diagnostiserade med en ätstörning upplevde skam då de misslyckats i 
strävan efter att vara framgångsrik, vara en bra mamma och att vara nöjd med sin 
kropp (Rortveit et al., 2010). När det inte gick att uppnå kände de skam inför sig 
själva och sina barn över att ha misslyckats. Samtidigt som de kämpade med 
skammen över sin kropp som sjukdomen bidrog med, kämpade de mot skammen att 
de var sjuka och de begränsningar som sjukdomen innebar. Dilemmat mellan 
skammen att gå upp i vikt och skammen över att inte bli frisk från sin ätstörning och 
kunna fungera som mamma beskrevs som en ond spiral (Rortveit et al., 2010).  
 
I en studie där föräldrar till söner som begått självmord intervjuades identifierades 
skammen över misslyckande såväl hos föräldrarna som hos sonen (Werbart Törnblom 
et al., 2013). Föräldrarna upplevde att de misslyckats identifiera tecken på att sonen 
var självmordsbenägen eller att de underskattat hur dåligt sonen mådde. Misslyckande 
av studier, jobb, utseende eller utbildning beskrevs som en central roll i sonens skam 
(Werbart Törnblom et al., 2013). Hos de intervjuade patienterna som försökt begå 
självmord beskrevs skamkänslor över två slags misslyckanden (Wiklander et al., 
2003). Det första misslyckandet ansågs vara att ha kommit till den punkten i livet där 
självmord var enda utvägen och det andra misslyckandet ansågs vara att självmordet 
inte lyckades (Wiklander et al., 2003). I samma studie beskrev patienterna deras 
uppskattning när vårdpersonalen inte ställde de krav som vardagen ställde såsom att 
gå upp på morgonen, äta måltider på vissa tider och klä på sig (Wiklander et al., 
2003). Vårdpersonalens tolerans mot att patienterna inte orkade utföra de 
handlingarna skapade en miljö där skammen och känslan av misslyckande minskade 
över att de för tillfället inte orkade leva upp till de förväntningarna (ibid.). Wiklander 
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et al. (2003) beskriver hur en ung sjuksköterska på akuten svarat på en patients 
reaktioner kring självmordsförsöket med meningen "One can't stand everything"(s. 
298), vilket fick individen att känna sig bekräftad och förstådd (ibid.).Skam kan 
uppstå hos vårdpersonalen när konflikter kring värderingar uppstår i arbetslaget  
(Lindwall, Boussaid, Kulzer & Wigerblad, 2012). Lindwall et al. (2012) menar 
att en konflikt kring värderingar är något sjuksköterskan ofrivilligt kan hamna i och 
som kan resultera i att den vård sjuksköterskan anser som adekvat ej kan ges på grund 
av annan personals åsikter, vilket upplevs som ett misslyckande. Både den yttre 
konflikt som uppstår i en sådan situation kan skapa skamkänslor men även den inre 
konflikten kring humanitet (ibid.).  
 
Skam kan uppstå över oförmågan eller misslyckandet att leva upp till samhällets 
normer och de krav som ställs på individen (Wiklander et al., 2003; Lindwall et al., 
2012; Lykkegaard & Delmar, 2013; Sjöblom et al., 2005). I de artiklar där psykisk 
ohälsa står i centrum beskrivs känslan av att vara psykisk sjuk eller att vara anhörig 
till någon som är psykisk sjuk som skamfullt (Wiklander et al., 2003; Sjöblom,   
Pejlert & Asplund, 2005; Rortveit et al., 2010). Vissa psykiska diagnoser anses som 
mer "på modet" än andra, som exempelvis utbrändhet och depression som inte anses 
vara lika skamfullt (Sjöblom et al., 2005). Intervjuade sjuksköterskor inom 
psykiatrisjukvården beskriver att många familjer till varje pris försöker dölja sin 
anhöriges psykiska sjukdom och att skammen över sjukdomen visar sig genom få 
besökstillfällen (ibid.). Ett bra stöd för anhöriga enligt sjuksköterskorna inom 
psykiatrin var att få prata med andra familjer i samma situation, vilket försvårades då 
få anhöriga öppet pratar om den psykiska sjukdomen (ibid.). Skammen hos de 
anhöriga kan enligt Sjöblom et al. (2005) bero på att de anhöriga känner skyldiga till 
sjukdomen, att de misslyckats som anhöriga och på grund av samhällets syn kring 
mental ohälsa.  
 
 

Mänsklig skam i vårdandet och miljön: Det försvarande jaget  
I en studie där patienter på en psykiatrisk avdelning intervjuades kunde olika fasader 
identifieras som fungerade som försvarsmekanismer mot skam och känslor såsom 
sårbarhet, maktlöshet och förödmjukelse som kunde uppstå (Fredriksson & 
Lindström, 2002). Genom att patienterna använde sig av en fasad doldes det 
exponerade jaget som uppstått på grund av olika anledningar hos olika individer. 
Fasaderna hade två funktioner där vissa fungerade som ett skydd mot skam som 
exempelvis över att ingen såg eller hörde individens lidande eller som ett skydd mot 
andra känslor såsom rädsla över att bli övergiven. Patienterna kunde endast 
upprätthålla fasaden under en viss period innan de kom till en vändpunkt då det inte 
längre gick att dölja sårbarheten, då kunde skam uppstå när fasaden krackelerade 
(ibid.). Fasaderna som presenterades var den ensamma, den starka, offret, den 
osynliga samt den undergivna. Den ensamma och den starka fasaden hade gemensamt 
att de fungerade som överlevnadsstrategier och inte var något patienterna egentligen 
ville vara. Genom att bli framgångsrik i någon riktning upplevde de att de kunde dölja 
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sitt lidande och sin sårbarhet och inte behövde skämmas. Framgången kunde vara 
inom kriminalitet, en arbetskarriär, att vara en framgångsrik mamma eller fru eller en 
atletisk karriär. Den osynliga fasaden baserades på anpassning till sin omgivning. 
Genom att ständigt anpassa sig utefter sin omgivning blev patienten slutligen osynliga 
både för sig själv och för andra. Anpassningsbeteendet innebar oförmågan att säga 
nej vilket innebar en hög risk för att utsättas för olika typer av övergrepp. Två kvinnor 
i studien berättade om deras erfarenhet av anpassningsfasaden och menade att när de 
förstod fasadens innebörd, att anpassningen inte hade någon annan mening i deras liv 
än för att överleva, blev deras liv fyllt med kaos. När fasaden slutligen krackelerade 
hade ett kaos skapats som inte längre var hanterbart för dem. Den avträdande fasaden 
liknar den osynliga fasaden genom ett tillbakadragande beteende. En intervjuad 
patient som beskriver den avträdande fasadens funktion som att avsäga sig från 
giftermål, barn, anställningar och liknande för att skydda sig från andra som skapar 
osäkerhetskänslor och ångest. Fasaden växte till ett personligt fängelse som enligt 
patienten endast för honom kunde brytas med alkohol vilket utvecklades till en 
ohållbar livssituation (Fredriksson & Lindström, 2002).  
 

Ett liknande beteende där fasader användes som försvarsmekanismer identifierades i 
en studie utförd av Werbart Törnblom et al. (2013). Intervjuade föräldrar till söner 
som begått självmord beskrev deras söners beteenden innan självmordet där tre olika 
roller kunde appliceras. Den första rollen alternativt fasaden kallades för ”clownen” 
som innebar att sonen utåt sett upplevdes lycklig och underhållande för att dölja sin 
inre sorg och depression. Krigaren kallades andra rollen där individen agerade tuff 
och vägrade prata om sina problem. Prinsen, som var tredje rollen, förväntade sig att 
allt skulle fungera och alltid få det bästa av livet oavsett om det gällde ekonomiskt 
eller av föräldrar eller relationer. Genom dessa fasader alternativt roller lyckades 
individerna dölja en inre bild av en skamsen förlorare. En förälder beskriver att hen 
förstod att sin son mådde dåligt då hen observerade att sonen drog sig undan och 
förnekande att han hade problem. Han låtsades vara harmonisk och glad men ljög och 
manipulerade andra för att skjuta undan skamkänslan över att inte duga eller passa 
in (Werbart Törnblom et al., 2013). I en annan studie beskrivs upplevda reaktioner 
hos individer som drabbats av sjukdomen HIV (Brion, Leary & Drabkin, 2013). 
Studien visar att en majoritet av individerna diagnostiserade med HIV upplevde 
diagnosen som en offentlig skam och var måna om att hålla diagnosen hemlig.  
Studien visar på att en del av de diagnostiserade lade skulden för sjukdomen på andra 
vilket resulterade i att de rapporterade lägre nivåer av skam (Brion et al., 2013). 
Självkänsla var en viktig faktor som påverkade individens perspektiv på sjukdomen 
och nivån av skam (Brion et al., 2013). De som rapporterade en lägre självkänsla 
tenderade att känna skam över diagnosen och försöka hålla den hemlig. De som hade 
en högre självkänsla tenderade att lägga skulden hos andra och därmed känna mindre 
nivåer av skam (Brion et al., 2013).   
 
Ilska kan vara ett sätt för individen att försvara sig mot känslan av skam 
(Lykkegaard & Delmar, 2013; Wiklander et al., 2003). Ilska beskrivs hos patienter 
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som tidigare varit i behov av intensivvård och i deras upplevelse av 
skam (Lykkegaard & Delmar, 2013). För många patienter var det första gången de 
inte kunde utföra det som de var vana vid utan måste be om hjälp eller bli tvungna att 
ta emot hjälp. En patient var inte van att vara beroende av andra och kände ilska när 
hon inte kunde klara en vardaglig sak som att tvätta sig själv: "It was myself I was  
angry with because I thought I was a failure that something, well, I couldn’t do 
it, which in daily life is a small detail ..." (Lykkegaard & Delmar, 2013, s. 8). En 
liknande situation där patienter som försökt begå självmord förklarade sin  
utåtagerande ilska som ett gensvar mot ett nonchalant bemötande från personalen 
(Wiklander et al., 2003). Ilskan kunde gro ur att patienten berättade något personligt 
för personalen men blev avbruten eller bemött med oförståelse, vilket bidrog 
patienten med en känsla av att ha exponerat för mycket av sig själv och därmed 
reagerar med ilska som en försvarsmekanism mot skammen. Flertalet patienter 
uppfattade ett nonchalant bemötande som respektlöst och gav därför konsekvenser 
som ilska och cynism som bemötande tillbaka (Wiklander et al., 2003). Präglades 
bemötandet istället av respekt och vänlighet minskade skamkänslorna och patienterna 
upplevde istället en ökad självrespekt. En personcentrerad vård där patienten och dess 
erfarenhet och egenskaper sattes i centrum ökade förtroendet och ledde till att 
patienten kunde anförtro personalen med sina känslor (Wiklander et al., 2003).   
 

   

Mänsklig skam i vårdandet och miljön: Det förlorade jaget  
Skam kan innebära att individen upplever känslor som maktlöshet då individen  
upplever en förlorad kontroll över situationen (Lykkegaard & Delmar, 2013). Ett 
sådant exempel tas upp av Andershed och Werkander Harstädes (2007) som 
intervjuade anhöriga till palliativa patienter. De anhöriga uppgav att de upplevde 
skamkänslor åt deras närståendes vägnar till följd av hens maktlöshet. Detta blev 
tydligt vid omvårdnadsåtgärder som exempelvis skötsel av personlig hygien, då 
de upplevde sin anhörig som maktlös (Andershed & Werkander Härstädes, 2007). De 
anhöriga upplevde även att känslor av maktlöshet eller undergivenhet kunde uppstå 
vid situationer där de anhöriga eller den palliativa patienten inte togs på allvar, blev 
lyssnad på eller inte blev respekterad. Följden av bemötande av den sortens karaktär 
ledde till osäkerhet om den anhöriga kunde lita på vårdpersonalens omdöme  
(Andershed & Werkander Härstädes, 2007). Ett exempel som speglar en sådan 
situation presenteras av en dotter till en svårt sjuk pappa. Hon beskriver 
komplexiteten i förhållandet till vårdpersonalen där hon upplever sig själv som en 
mellanhand mellan vårdpersonalen och sin pappa. Den bristande kommunikationen i 
situationen ledde till missförstånd vilket skapade skamkänslor hos dottern: "Dad  
asked me and I said I thought he had about 6 months left to live... We talked very  
much about that and about the situation... When he met the doctor, he said that 
dad looked healthy, looked very well. There was such a discrepancy...  
I felt so unsure... And you are lying, dad said to him. It was such a shame..."  
(Andershed & Werkander Härstädes, 2007 s. 67). Patienter på en 
intensivvårdsavdelning beskrev känslan av exponering som central när de var tvungna 
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att låta personalen sköta deras personliga hygien då de själva är oförmögna till 
det (Lykkegaard & Delmar, 2013). Att visa sig naken och skör för en okänd person är 
mycket skambelagt men att dessutom inte ha styrkan att kunna skydda sig är 
förödmjukande (Lykkegaard & Delmar, 2013). En patient uttrycker: ". . . I could  
not remove myself from a very uncomfortable situation. I could just keep lying there . 
. . I put up with everything because I felt it was the only choice I had." (Lykkegaard  
& Delmar, 2013 s. 9). Patienten är medveten om att hen är i ett beroendeförhållande 
och känslan av maktlöshet är stor då hen inte kan göra något åt den obekväma 
situationen (Lykkegaard & Delmar, 2013). Skamkänslor kunde väckas hos anhöriga 
till palliativa patienter när deras utseende förändrades på grund av sjukdomen och inte 
längre stämde in på den anhörigas inre bild av personen (Andershed & Werkander  
Harstädes., 2007). Patientens oförmåga att bibehålla sitt gamla utseende som 
förknippades med hälsa och styrka upplevdes för den anhörige som ett nederlag och 
en bekräftelse att patienten inte längre orkade leva upp till sitt gamla jag (Andershed 
& Werkander Härstädes, 2007). Ett exempel på en sådan situation som är förknippat 
med utseende är en anhörig som berättar om när dess anhörig nyligen fått en stomi; 
" They had to do a... stomy... and to me it was very difficult. He was very neat and  
Tidy before and very conscientious... It was so degrading for him. It puffed and 
it smelled."(Andershed & Werkander Härstädes, 2007, s. 68).  
 
Olika aspekter av skam kunde identifieras i studien där föräldrar till söner som begått 
självmord intervjuades (Werbart Törnblom et al., 2013). De olika aspekterna av skam 
över sig själv delades in i "skam för något han gjort", "skam för något han råkat ut 
för", "skam för sitt utseende" och "skam för sig själv eller för vem han var". "Skam 
för något han gjort" innefattar situationer i livet som individen inte klarade av såsom 
att uppnå bra betyg, ansökan till universitet eller att få en jobbanställning. Det väckte 
känslor av förödmjukelse och maktlöshet då sönerna inte längre upplevde kontroll  
över sina liv. Kategorin innefattar även sådant som individen utfört men som han 
skämdes över och inte talade med någon om, som exempelvis ett brott (ibid.). Under 
kategorin "skam för något han råkat ut för" beskrevs bristen av stöd från familj och 
vänner som inte bara gjorde situationen svårare utan även bidrog till en ökad 
skamkänsla över saknaden av ett tryggt socialt kontaktnät. Traumatiska händelser som 
mobbning, sjukdom, mentala problem eller uppbrott av förhållanden är exempel på 
händelser som fick individen att känna skam. "Skam för sitt utseende" beskriver olika 
yttre defekter som antingen fanns där eller var imaginära men som påverkade 
individens vardag. Enligt Werbart Törnblom et al. (2013) kunde skammen handla om 
att individen var för kort, svettades för mycket, upplevde sig själv som ful, hade stora 
öron eller att något var fel på individens näsa. Den sista kategorin innefattar skam 
över sig själv där homosexualitet, blyghet, brist på självrespekt och avsaknad av 
kärlek och lycka var faktorer som spelade roll (Werbart Törnblom et al., 2013).   
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Diskussion 
Metoddiskussion 
Litteraturstudiens syfte utgår från frågan vad skam kan vara inom omvårdnad, vilket i 
det här fallet innebär en inkludering av frågorna hur, när, var, vilka former av skam 
samt varför. Detta motiveras med att få en så bred sökning som möjligt för att  
inkludera relevanta vetenskapliga artiklar, då skam inom omvårdnad är lite beforskat. 
I enlighet med valt syfte samt problemformulering valdes lämpliga sökord och 
sökstrategier ut. Författarna i litteraturstudien kom överens om att börja med mindre 
specifika sökord då studiens syfte innefattar ett brett område. Detta kan ses som en 
styrka då sökningarna inte blev alltför specifika och relevanta artiklar sorterades inte 
bort direkt. Däremot valde författarna i den här studien att använda sig av de två 
specifika sökorden närstående (next of kin) och sjuksköterska (nurse) då 
litteraturstudiens syfte inriktar sig inom omvårdnad där alla i vårdkedjan beaktas. 
 
Databasernas terminologi i form av Cinahl Headings och MeSH terms användes i 
liten mån då det gjorde sökningarna väldigt specifika vilket resulterade i få antal 
träffar. Fritextsökning med asterisk (*) trunkering expanderade sökningarna och gav 
fler träffar med relevanta vetenskapliga artiklar. Däremot begicks misstaget att 
använda asterisk (*) trunkering på sökordet care, istället för att använda asterisk (*) 
trunkering på sökordet car, då böjingsformen –ing hade inkluderats. Detta kan ha 
påverkat sökhistoriken negativt då relevanta resultatartiklar kan ha exkluderats. En 
boolesk söklogik användes och sökoperator i form av AND valdes att kombinera 
sökorden med för att koppla ihop sökorden och få fram resultatartiklar som tog upp 
många av litteraturstudiens sökord. Sökoperatorerna OR och NOT valdes bort då 
sökningarna skulle blivit för expanderade samt sensitiva. Det hade varit en risk att 
använda sig av sökoperatören NOT då många relevanta resultatartiklar hade 
sorterats bort (Östlundh, 2012). En svaghet kan finnas i inklusionskriterierna då 
kriterierna inte är specificerade utan berör ett brett område inom omvårdnad. Då det 
fanns svårigheter att specificera inklusionskriterierna valdes exklusionskriterier bort 
då dessa hade avgränsat sökningen vilket medfött att relevanta artiklar hade sorterats 
bort.  
 
Av de 10 resultatartiklar är 8 kvalitativa studier och endast 2 kvantitativa studier. 
Fördelarna med detta var att upplevelser samt känslor lättare kunde utläsas och 
analyseras ur de kvalitativa studierna, vilket hade en stor betydelse av 
litteraturstudiens resultat. Nackdelen med endast 2 kvantitativa studier var att 
vetenskaplig statistik, beräkningar samt signifikanta skillnader var svårt att påvisa och 
jämföra skillnader i litteraturstudien. Resultatartiklarnas överförbarhet utifrån 
ursprungsland är relativt god då 8/10 studier är gjorda i Norden under 2000-talet, av 
dessa är 6 utförda i Sverige, 1 i Danmark och 1 i Norge. De resterande 2 studierna är 
gjorda i Japan respektive USA. Litteraturstudien får ett nordiskt- och delvis ett globalt 
perspektiv.  
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Metodens trovärdighet i litteraturstudien stärks då triangulering har 
använts i resultatartiklarna som berör både individer, sjuksköterskor eller 
närstående (Wallengren & Henricsson, 2012). Forskningsproblemet speglas utifrån ett 
omvårdnadsperspektiv genomgående i litteraturstudien. Metodens pålitlighet kan ses 
som svag då ingen av författarna i den här litteraturstudien tidigare hade någon 
erfarenhet av litteraturstudier. Samtidigt stärks pålitligheten då kunskap om 
forskningsområdet inhämtades innan studiens start och en förförståelse kring ämnet 
fanns då redan vid studiens start. Metodens bekräftelsebarhet lutar sig tillbaka på både 
trovärdigheten och pålitligheten. Men den stärks även på den beskrivande 
datainsamlingen i litteraturstudien. Metodens överförbarhet är relativt stark då 
studiens metod skulle kunna användas i en liknande studie (Wallengren & Henricsson 
2012).  
 
Resultatartiklarna granskades utifrån bedömningsmallar för kvantitativa - och 
kvalitativa studier. Följande rubriker bedömdes: abstract, introduktion, syfte, metod, 
etiska aspekter, resultat, diskussion och slutsatser. Sedan graderades artikeln utifrån 
grad I-III, då grad I (80 %) innebär hög vetenskaplig kvalitet, grad II (70 %) innebär 
medelvärdig vetenskaplig kvalitet och grad III (60 %) innebär låg vetenskaplig 
kvalitet (Carlsson & Eiman, 2003). Av de 10 resultatartiklar som användes i denna 
litteraturstudie graderades 8/10 som grad I, vilket ger flertalet artiklar hög 
vetenskaplig kvalitet. De resterande 2 artiklarna graderades till grad II och valdes att 
ha med då resultatet var relevant till litteraturstudiens syfte. Litteraturstudiens 
databearbetning beskrivs noggrant och stegvis för läsaren. För att författarna i den här 
litteraturstudien inte skulle påverkas av varandras åsikter läste båda igenom alla 
resultatartiklar var för sig och jämförde sedan likheter och skillnader. Författarna hade 
alltid litteraturstudiens syfte samt problemformulering i åtanke under 
databearbetningen på detta sätt undveks sidospår och felaktigt resultat.  
 
Då det fanns relativt få vetenskapliga artiklar kring ämnet skam relaterat till 
omvårdnad blev sökningen bred vilket inte gav en optimal sökhistorik men 
gav litteraturstudien tillräckligt med material till resultatdelen. I arbetets början utgick 
sökandet från år 2009 och framåt som sedan fick utökas från 2000, för att hitta ett 
acceptabelt nummer och vetenskaplig kvalitet av originalartiklar, då ämnet var 
mer beforskat i början av 2000-talet. I brist på forskning kring begreppet skam 
inom omvårdnad användes istället en del forskning kring begreppet skam ur  
den sociologiska disciplinen i bakgrunden, detta för att kunna ge läsaren en 
grundläggande kunskap kring begreppet. Vårdteoretiker och vårdforskare hämtar i 
vissa fall kunskap från närliggande discipliner så som exempelvis psykologi, biologi, 
fysik och sociologi (Bergbom, 2012). Det är viktigt att som forskare eller författare 
vara medveten om att antagande från andra discipliner än vårdvetenskapen kan leda 
till andra frågor samt kunskap i relation till konsensusbegreppen (ibid.). För att främja 
vårdvetenskapen i litteraturstudien har konsensusbegreppen integrerats i resultatets 
titlar där fokus lagts på det mänskliga lidandet, miljön samt vårdandet. 
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Konsensusbegreppet människan/person/individ refererar till personen som individ och 
människa i familj, samhället och andra grupper som ingår under deltagare i vårdandet. 
I vissa kontexter där människan är mottagare av vård refereras människan till 
begreppet patient som inte är ett konsensusbegrepp (ibid.). I litteraturstudien används 
både begreppen individ och patient då benämningen av människan varierar i de 
använda vetenskapliga artiklarna, studiens resultat fokuserar på den mänskliga 
skammen. Konsensusbegreppet omgivning/miljö innefattar såväl den fysiska 
miljön som den sociala och vårdande miljön (ibid.). Miljön kan referera till 
människans hem, samhällets miljö, lokala, regionala, nationella, internationella eller 
globala miljön (ibid.). Miljö är ett kontextuellt begrepp där omgivningen/miljön är 
delar av ett sammanhang vilket är viktigt att beakta i forskningen. Begreppet 
miljö reflekterar kulturella, sociala, politiska och ekonomiska förhållanden (ibid.). I 
litteraturstudien har konsensusbegreppet miljö inkluderats i resultatets titel då de 
vetenskapliga artiklarna speglade ett stort spektra av miljöer och inte bara en 
sjukhusmiljö. Begreppet vårdandet är förutom ett konsensusbegrepp även ett 
kärnbegrepp inom vårdvetenskap där frågeställningar som "vad", "hur" och "varför" 
är centrala frågor att finna svar på för disciplinen (ibid.). Vårdandet sker på 
människans vägnar eller i samarbete mot de mål som vårdandet önskas leda till 
(Bergbom, 2012). I litteraturstudiens syfte användes orden "kan vara" för att kunna 
definiera begreppet skam så brett som möjligt. 
 
 

Resultatdiskussion 
 
Enligt Lynd (1958) och Wurmser (1981) innebär känslan av skam en blottning av 
jaget där känslighet och intimitet är centrala begrepp. Vid skamkänslor är därför 
individen sårbar då jaget är exponerat (Lynd, 1958; Wurmser,1981). Individer som är 
angelägna om att skydda jaget kan genom försvarsmekanismer som exempelvis 
fasader skydda det exponerade jaget (Fredriksson et al., 2002). Fredrikson et al. 
(2002) menar att de fyra fasaderna som presenteras i studien stämmer väl 
överens med Nathansons (1992) skamkompass där fyra strategier för hantering av 
skamkänslor presenteras. Specificerat vilken fasad som liknar vilken strategi nämner 
inte Fredriksson et al. (2002), dock skulle en reflektion kunna vara att den avträdande 
fasaden kan relateras till den undvikande polen. Den avträdande fasaden fokuserade 
på att avsäga sig vänner, giftermål, barn, anställningar med mera för att skydda sig 
från andra som skapade ångest och osäkerhet hos individen (Fredriksson et al., 
2002). Den undvikande polen innebär att individen drar sig tillbaka från situationen 
där skam uppstår för att begränsa sin utsatthet. Likheter kan identifieras i att båda 
strategierna fokuserar på ett skyddande tillvägagångssätt. Fredriksson et al. (2002) 
beskriver den avträdande fasadens funktion som effektiv till en början, tills 
begränsningarna utformas till ett fängelse. Nathansons (1992) pol "attackera jaget" 
innebär att individens skamkänslor utvecklas till ett självinriktat förakt som uttrycker 
sig genom att individen ständigt anpassar sig efter andra med det ultimata målet att bli 
accepterad av andra. Beteendet kan relateras till den osynliga fasaden där Fredriksson 
et al. (2002) beskriver fasadens kärna som anpassning, där individen eftersträvar att 
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bli osynlig både för sig själv och andra. Fredriksson et al. (2002) menar att det 
anpassande beteendet kan göra individen till ett offer för övergrepp då de har svårt för 
att säga nej. Den undvikande polen i Nathansons (1992) kompass utgår från att 
individen förnekar sina skamkänslor och agerar genom att förebygga medvetenhet 
av skamupplevelsen. Fredriksson et al. (2002) menar att den starka/ensamma fasaden 
användes som en överlevnadsstrategi där olika former av framgång dolde individens 
skam eller lidande. Parallellen mellan den undvikande polen och den starka/ensamma 
fasaden kan möjligtvis vara att individen genom framgång lyckas förneka de 
ursprungliga känslorna som försöks döljas. Vidare kan Nathansons (1992) pol 
"attackera andra" liknas vid offerfasaden. Enligt Fredriksson et al. (2002) utformar 
individen sig själv till ett offer i en handling individen inte kan kontrollera. Polen 
"attackera andra" utgår från att individen försöker stödja sin självbild genom att få 
andra att känna sig underlägsna, ofta genom utåtriktad ilska (Nathanson, 1992). 
Så skulle fallet dock inte behöva vara, då "attackera andra" och offerfasaden kan 
ha gemensamt att problemet eller situationen som uppstått inte skapats av individen 
utan av andra, i vilken form den utåtriktade skulden uttrycker sig kan vara olika.  
  

Wiklander et al. (2003) beskriver en situation där en patient efter ett självmordsförsök 
blir avbruten i sin berättelse kring tankar som uppstått efteråt. Patienten upplever sig 
sårbar efter det hen precis berättat och reagerar med ilska när skamkänslor uppstår för 
att ha exponerat sig själv och blivit avbruten (Wiklander et al., 2003). Patientens 
reaktion skulle kunna förklaras genom Nathansons (1987) tre koncept av 
skamkänslor. Först konceptet innebär en rädsla för vanära som är ångesten över att bli 
sedd med förakt efter att ha vanärat sig själv. Andra konceptet innefattar känslan av 
att bli hånad av antingen sig själv eller av andra. Att använda skam som en 
förebyggande attityd är det tredje konceptet och fungerar som en preventiv metod för 
att inte bli betraktad som skamlös (Nathanson, 1987). Paralleller skulle kunna göras 
mellan patienten i Wiklanders et al. (2003) studie och Nathansons (1987) första och 
andra koncept. Patienten kan ha upplevt rädsla över att bli sedd med förakt efter att ha 
berättat om sina känslor och tankar kring självmordsförsöket, vilket möjligtvis skulle 
kunna upplevas som att ha vanärat sig själv för att ha exponerat sig själv och inte 
blivit bemött med respekt. Känslan av att bli hånad av sig själv eller av andra är också 
ett möjligt koncept i den aktuella situationen. Patienten reagerade med ilska efter 
vårdpersonalens bemötande vilket skulle kunna leda till missförstånd mellan 
vårdtagare och vårdgivare. Oförståelse hos vårdgivaren inför patientens beteende 
skulle kunna leda till att viktiga känslor hos patienten ouppmärksammas, som 
exempelvis skam. Om sjuksköterskan inte förstår att det är känslan av skam patienten 
upplever kan det vara svårt att förstå varför patienten agerar genom till exempel ilska 
och missförstånd kan möjligtvis uppstå.  
  
Lewis (1971) beskriver skam som en känsla av maktlöshet, att känna sig värdelös och 
liten. Liknande upplevelse beskrivs av Lykkegaard och Delmar (2013) där patienter   
som tidigare varit i behov av intensivvård kände sig som barn när de behövde hjälp 
med att tvätta sig och matas. Kroppen kan vid sjukdom upplevas som annorlunda, 



 

 21 

speciellt vid sjukdomstillstånd där patienten inte längre har förmågan att utföra 
handlingar som annars anses som självklara (Lindahl, Skyman & Fryklund, 2009). 
Wilde (2003) beskriver hur patienter som vårdats en längre tid på 
intensivvårdsavdelningar, opererats eller behandlats med urologiskt dränage upplevde 
att de förlorat kontakten med sin egna kropp. Fenomenet benämns som 
"disembodyment" (Wilde, 2003). Patienter som exempelvis behöver hjälp med att 
sköta sin personliga hygien kan uppleva sig som sårbara, små och generade beroende 
på hur omvårdnadens karaktär och sjuksköterskans bemötande (ibid.). Det är viktigt 
att vara uppmärksam på de känslor av skam som kan uppstå vid kroppsliga 
förändringar på grund av sjukdom både hos patienten och hos anhöriga (ibid.). 
Andershed et al. (2007) beskriver en anhörigs upplevelse när dess närstående fått en 
stomi. Den anhörig upplevde sin närståendes situation som nedvärderande och svår då 
den närstående upplevdes förändrad gentemot sitt tidigare jag som varit "städat" och 
"självmedvetet" (Andershed et al., 2007). En reflektion kring skam hos patienter i 
behov av hjälp med personlig hygien eller i behov av hjälpmedel vid 
sjukdomstillstånd kan vara att sjuksköterskan inte alltid är uppmärksam på patienten 
eller den anhöriges känsla av skam. Omvårdnad som exempelvis tvättning och 
matning ingår i sjuksköterskans arbetsuppgifter vilket möjligtvis skulle kunna leda till 
en viss "avtrubbning" där sjuksköterskan efter en tids arbetslivserfarenhet inte 
uppmärksammar de känslor som kan uppstå på samma sätt. Om sjuksköterskan 
dagligen träffar patienter med exempelvis stomier kanske skamkänslor inte 
identifieras hos patienten eller den anhörige då sjuksköterskan inte själv kan 
identifiera någon skam i det, för sjuksköterskan är det inte något ovanligt eller 
konstigt medan det för patienten eller den anhörige är en stor händelse eller 
förändring.   
 
En reflektion kring varför de flesta av de vetenskapliga artiklarna i resultatet 
innefattade psykiatrisk vård skulle kunna vara att reaktionen efter känslan av skam är 
psykologisk. Hanteringen av skamkänslan kan vara individuell och beror på 
individens tidigare erfarenhet, självförtroende och självkännedom. Psykiska faktorer 
som självkännedom och självförtroende kan möjligtvis påverka hur kapabel individen 
är att hantera en exponering av jaget vid skam. En individ med erfarenhet av att 
exponera sitt jag och som är trygg i situationen kanske inte upplever lika mycket 
skam som en individ som känner sig otrygg i situationen och som sällan exponerar sitt 
jag. Ett sätt för sjuksköterskan att minska känslan av skam skulle i sådant fall kunna 
vara att främja patientens autonomi i omvårdnaden och skapa en trygg miljö för att 
öka patientens självförtroende samt trygghet. Enligt Watson, Corrigan, Larson & Sells 
(2007) kan skam uppstå när en individ med psykisk ohälsa drabbas av social 
stigmatisering och internaliserar negativa stereotyper och utvecklar negativa 
föreställningar om sig själv. Enligt Estroff (1989) och Miller och Mason (2005)  
förekommer stigmatisering i större utsträckning då patienten identifierar sig med sin 
psykiatriska diagnos, vilket kan leda till lägre upplevd social status som i sin tur leder 
till yttre skam. Skam över psykisk ohälsa beskrevs av Rortveit et al. (2010), Sjöblom 
et al. (2005) och Wiklander et al. (2003). Sjöblom et al. (2005) menar att många 
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familjer till varje pris försöker dölja sin anhöriges psykiska ohälsa då de skäms över 
det. Ett kännetecken för skam hos anhöriga till en patient med psykisk ohälsa är få 
besökstillfällen (Sjöblom et al., 2005) vilket är problematiskt då anhöriga och 
närstående är viktiga i processen att stödja patienten i vardagen (Skärsäter, 2009). 
Sjöblom et al. (2005) beskriver vidare hur vissa psykiska diagnoser betraktas som 
"mer på modet" enligt sjuksköterskor inom psykiatrisjukvården. Anledningen till 
detta framgår inte i studien, en reflektion skulle kunna vara att utbrändhetsdiagnoser 
anses som ett "duktighetsfenomen" medan patienten vid andra psykiska diagnoser 
inte alltid klarar av att uppfylla samhällets normer vilket leder till en högre nivå av 
skamkänslor både hos patienten och anhöriga. Wiklander et al. (2003) beskriver hur 
patienter som försökt begå självmord upplevde en lättnad när vardagliga krav såsom 
att gå upp på morgonen, äta vissa tider och klä på sig inte ställdes av vårdpersonalen. 
När dessa krav inte ställdes på patienten minskade skamkänslorna för att de inte 
orkade efterfölja de vardagliga rutinerna (Wiklander et al., 2003). Förutom 
skammen över psykisk ohälsa verkar det existera en skam såväl hos patienter som hos 
anhöriga över att inte klara av att uppfylla de krav och rutiner som dagens samhälle 
ställer på människan.   
 
En studie gjord i Japan visade att 6,4% instämde att de upplevde skam när de sökte 
hjälp för självmordsbenägenhet och 42,1% instämde ej att de upplevde skam när de 
sökte hjälp (Kageyama, 2012). I studien gjord i Sverige där patienter som försökt 
begå självmord intervjuades kunde skam identifieras i första mötet med 
vårdpersonalen och patienten upplevde sig som sårbar (Wiklander et al., 2003). 
Skamkänslorna innebar att några av patienterna inte vågade ta kontakt med 
vårdpersonalen eller be om till exempel mat om de var hungriga (ibid.). En skillnad 
skulle kunna identifieras mellan den japanska studien av Kageyama (2012) och 
studien gjord av Wiklander et al. (2003) där den japanska studien visade att endast 
6,4% instämde att de upplevde skam, medan den svenska studien visade att skam var 
en central känsla hos patienten. Anledningen till skillnaden skulle kunna vara 
kulturella skillnader alternativt att den japanska studien var en kvantitativ studie och 
den svenska en kvalitativ studie. Den kvantitativa studien använde sig av ett 
frågeformulär vilket skulle kunna innebära att olika aspekter av patienten känsla inte 
speglades i svarsalternativet eller att patienten själv kanske inte var medveten om sin 
eventuella känsla av skam. Den kvalitativa studien kan ha haft en bättre möjlighet att 
identifiera eventuella skamkänslor och dess uttryck. Kulturella skillnader kan ha 
spelat roll då olika normer och samhällsperspektiv kring självmord eventuellt kan se 
olika ut. 
   
Skam kan definieras som en "självmedveten" känsla relaterat till känslorna av 
maktlöshet, underlägsenhet och känslan av att vara socialt oattraktiv  (Tangney &  
Dearing, 2002; Tangney, Miller, Flicker, & Barlow, 1996). Sociala relationer är en 
betydande faktor för individens välbefinnande. Genom att ha flera kontaktnät skapas 
sociala band till olika människor då hen vill få en ökad social status i grupperna för att 
känna sig accepterad av andra (Gilbert, 1997; 2003). En reflektion skulle kunna vara 
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att en patient som upplever sig själv som socialt oattraktiv, underlägsen och maktlös i 
vården på grund av skam uppnår inte det välbefinnande som sjuksköterskan 
eftersträvar att förse patienten med. Genom att utöka sjuksköterskan kunskap kring 
skam och dess uttryck kan känslan av att vara social oattraktiv, underlägsen samt 
maktlös lindras och istället öka patientens välbefinnande. Därmed är det oroväckande 
att relativt lite forskning finns kring känslan av skam inom omvårdnad. Begreppet 
skam verkar vara mer beforskat inom sociologin än i omvårdnad vilket bör förändras 
då sjuksköterskeprofessionen innehåller många omvårdnadsmoment som innefattar 
situationer där patienten kan uppleva skam och sig själv som sårbar och maktlös.  
 
 

	  Konklusion  
Individerna i studierna hade olika upplevelser av skam inom omvårdnad vilket kan 
förklaras med att känslan skam är subjektiv och inte kan generaliseras. Många 
individer kände skam för att söka hjälp och vad omgivningen skulle tycka om 
individen berättade om sin sjukdom. En del patienter kände även skam då de utsattes 
för beroendeförhållanden inom vården som ledde till känslor såsom sårbarhet och 
maktlöshet, vilket relateras till skam då patienterna inte ville visa sig sårbara samt 
maktlösa för omgivningen. Genom att sjuksköterskan arbetar för att främja patientens 
autonomi i omvårdnaden kan känslan av skam, maktlöshet samt sårbarhet minska. En 
del individer använde sig av försvarsmekanismer vid skamkänslor i form av olika 
fasader. Fasaderna fungerade som ett skydd under en tid tills de inte längre gick att 
upprätthålla och slutligen fallerade.   
 
Sjuksköterskan ska bemöta patienter med respekt och förståelse, då många patienter 
uttrycker att skamkänslorna blir lättare att hantera vid rätt bemötande. Då 
sjuksköterskan visar lyhördhet och empati känner patienterna sig värdefulla och 
känslan av att vara liten mattas av. Sjuksköterskan ska även visa respektfullt 
bemötande för patientens anhöriga då de anhöriga även kan känna skamkänslor dels 
åt patientens vägnar men också om de känner sig som mellanhanden och ger fel 
information till patienten.  
 

Implikation 
 

Då lite forskning har genomförts om känslan skam som beskrivs inom omvårdnad och 
i den vårdande miljön kan.kunskapsluckor identifieras kring begreppet skam inom 
vårdvetenskapen. Begreppet skam verkar vara beforskat i en större skala inom 
sociologin samt psykiatrin, vilket kan ifrågasättas då skam är en mänsklig känsla som 
är relevant för humanvetenskapen. Förhoppningsvis kommer begreppet skam att  
beforskas mer inom vårdvetenskapen i framtiden. Detta skulle kunna resultera i en 
användning av begreppet skam i den kliniska verksamheten, exempelvis genom en 
omvårdnadsdiagnos med tillhörande kännetecken på skam samt lämpliga 
evidensbaserade omvårdnadsåtgärder relaterat till skam. På så sätt kan sjuksköterskan 
ordinera god omvårdnad i sin profession och öka patientens och välbefinnande.    
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

Sökord Cinahl PubMed PsycInfo 

Skam Shame Shame Shame 

Omsorg Care Care Care 

Vård Nursing Nursing Nursing 

Sjuksköterska Nurse Nurse Nurse 

Närstående Next of kin Next of kin Next of kin 

    



BILAGA B  

 

 Tabell 2: Sökhistorik 

 

 

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

141027 Cinahl 

(MM “shame”) AND care* AND 
nursing Limits: research article, 
2000-2014 4 2 2 1 

141027 Cinahl 
shame* AND nurse* Limits: 
research article, 2000-2014 40 14 2 1 

141028 Cinahl 
shame* AND next of kin Limits: 
research article, 2000-2014 5 3 1 1 

141028 PubMed 

(“shame”[MeSH]) AND care* 
AND nursing Limits: abstract 
available, full text, 2000-2014 124 10 4 4 

121029 PubMed 

shame* AND care* AND nursing  
Limits: abstract available, full 
text, 2000-2014. 216 25 2 1 

141029 PsycInfo 
	  shame* AND care* AND nursing 
Limits: peer-review, 2000-2014 117 13 2 2 

  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Totalt: 506 67 13 10 



BILAGA C  

 

Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

 

 

 
 

Referens Andershed, B., & Werkander Harstäde, C. (2007). Next of kin's feelings of guilt and shame in 
end-of-life care. Contemporary nurse: A journal for the Australian nursing profession, 27(1), 61-
72. 

Land  
Databas 

Sverige 
Cinahl 

Syfte Att undersöka och beskriva anhörigas känslor av skuld och skam i palliativ vård. 

Metod:  
Design 
 
 
Urval 
 
 
Datainsamling 
 
 
Dataanalys 
Bortfall 

Kvalitativ metod 
Studien utgick från redan insamlat datamaterial i form av intervjuer från en annan kvalitativ studie 
som de sedan utförde en andra analys utefter författarnas syfte. 
 
Deltagarna som intervjuades var oftast ett vuxet barn till den döende, ett syskon och i vissa fall en 
moster eller farbror. Patienterna var oftast äldre och/eller hade en cancerdiagnos och befann sig i 
ett sent palliativt skede.  
Intervjuer utfördes med anhöriga till palliativa patienter i ett sent skede mellan 1992-2004 av 
Örebro Universitet. Intervjuerna genomfördes i den anhörigas hem, på sjukhuset eller på 
författarnas arbetsplats.  
Författarna i den nya studien bearbetade allt intervjumaterial och försökte systematiskt finna 
tankar och känslor hos intervjupersonerna kring skam och skuld. Efter att materialet lästs igenom 
genomfördes en öppen kodning. Kategorier och subkategorier sammanställdes sedan.  
Redovisas ej 

Slutsats Under huvudkategorierna skam och skuld presenterades underkategorier. Under skuld fann 
man kategorierna "Inte ha gjort tillräckligt", "Inte ha pratat tillräckligt med varandra", "Inte ha  
umgåtts tillräckligt vid viktiga händelser" och "Inte ha gjort rätt". Under skam fann man 
kategorierna "Känslor av underlägsenhet", "Känslor av skam åt den döendes vägnar" samt 
"familjekonflikter blir belysta". 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Artikeln bedömdes enligt Carlsson & Eimans granskingsmall för kvalitativa studier (2003) och 
uppnådde 83 % grad I. 



BILAGA C  

 

Artikel 2 
Referens Brion, J. M., Leary, M. R., Drabkin, A. S. (2013). Self-compassion and reactions to serious 

illness: The case of HIV. Journal of Health Psychology, 19(2), 218-229. doi: 
10.1177/1359105312467391 

Land  
Databas 

USA 
PsycInfo 

Syfte Syftet med denna studie var att undersöka förhållandet mellan den självmedvetna 
medkänslan och de emotionella- samt beteendemässiga reaktionerna hos människor med 
HIV-infektion. 

Metod:  
Design 
Urval 
 
 
 
 
 
Datainsamling 
 
 
Dataanalys 
 
 
Bortfall 

Kvantitativ metod 
Ej angivet 
Snöbollsurval. Reklamblad sattes upp i områden för lokala HIV vårdgivare och 
socialtjänstbyrå där en kort beskrivning av studien ingick samt inklusionskriterier. Det fanns 
även kontaktinformation (telefon och e -post) vid intresse. Inklusionskriterierna var: att ha 
en HIV infektion, vara 18 år eller äldre, behandlas med antiretroviral behandling samt kunna 
tala och läsa engelska. Antal deltagare som ville vara med i studien var 187 varav 121 var 
män och 66 var kvinnor. 
Olika frågeformulär samt skalor användes: Adult AIDS Clinical Trials Group (AACTG), 
Self-Compassion Scale, Perceived Stress Scale, the Response to Illness Questionnaire, HIV 
Related Hsme Inventory, Abuse-Related Shame Inventory. 
T- tester genomfördes för att jämföra värden på alla mätningar för deltagarna som fullföljde 
studien hemma jämfört med dem som kom till forskningslaboratorium. Data analyseras med 
en hierarkisk multipel regression. 
Inget bortfall redovisas.. 

Slutsats Den HIV-relaterade skam skalan hade ett alfa koefficient på 0,92 . En regressionsanalys 
visade att en nivå av självmedveten medkänsla var betydligt framträdande under HIV 
infektion– deltagarna relaterade till skam: sr = 49, t(161) =7,32 p<0,001. Deltagarna rankade 
vilken grad av skam de kände över att ha HIV och detta visade sig påverka 10 hälsorelevanta 
beteenden under den senaste månaden. Deltagarna som hade lägre självmedveten medkänsla 
rapporterade att känslor av skam hade större effekt i att hålla dem från: att avslöja HIV, att 
få status till en nål delande partner eller medarbetare, få behövande medicinsk vård och 
psykologiskt stöd, ansluta sig till HIV-behandlingar, att få information eller ställa frågor om 
HIV och föra vidare deras HIV-status till en vän eller familjemedlem. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Enligt Carlsson & Eimans granskningsmall för kvantitativa studier (2003) granskades 
artikeln till 80 %, grad I. 

 



BILAGA C  

 

Artikel 3 

 
 

 
 
 
 
 

 

Referens Fredriksson L & Lindström U A (2002). Caring conversations – psychiatric patients’ narratives 
about suffering. Journal of Advanced Nursing 40(4), 396–404. 

Land  
Databas 

Sverige 
Cinahl 

Syfte Syftet med denna studie var att öka och fördjupa förståelsen för hur psykiatriska patienter inom 
psykiatrin berättar sina upplevelser av lidande i samtal med sjuksköterskor.  
 

Metod:  
Design 
Urval 
 
Datainsamling 
 
Dataanalys 
Bortfall 

Kvalitativ metod 
Hermeneutisk design 
8 patienter varav 4 män och 4 kvinnor mellan åldrarna 22-51 år, från en psykiatrisk enhet deltog i 
studien. Patienterna hade varit i kontakt med psykiatrisk vård på ett tidsintervall mellan <6 
månader - <5 år. 
Data erhölls genom ljudupptagning av individuella samtal mellan åtta patienter och tre 
psykiatriska sjuksköterskor på en psykiatrisk enhet. 
Strukturell analys 
Ej redovisat. 

Slutsats Fyra olika typer av masker sammanställdes utifrån patienternas berättelser och upplevelser av 
lidande: ”Den ensamma och starka”, ”Offret” ”Den osynliga”, ”Den undergivna”. Masken ”Den 
ensamma och starka” visade sig genom att patienten ville verka tuff på utsidan men kände sig 
väldigt ensam och övergiven på insidan. ”Offret” visade sig genom att alltid vara orolig för vad 
som skulle hända och kände sig aldrig säkra fastän de var i trygga händer. ”Den osynliga” gick ut 
på att patienten kände sig i vägen och bara var där men inte gjorde någon nytta. ”Den 
underlägsna” visade sig genom att ha inställningen att allt bara blev värre med tiden, ingenting 
kunde bli bättre. Behandlingen gjorde patienten inte bättre utan tiden tog ut sin rätt och patienten 
sjönk lägre och lägre ner. Det gemensamma för alla fyra masker är att känslan av skam 
förekommer underliggande genom alla former av masker. Detta förklarar uppkomsten av 
maskerna då skam är ett förekommande mönster utifrån patienternas lidande. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Enligt Carlsson & Eimans bedömningsmall för kvalitativa studier (2003) granskades artikeln till 
72  % grad I.  



BILAGA C  

 

Artikel 4 

Referens Kageyama,  T. (2012). Views on suicide among middle-aged and elderly 
populations in Japan: Their association with demographic 
variables and feeling shame in seeking help. Psychiatry and Clinical Neurosciences, 66, 
105–112. doi 10.1111/j.1440-1819.2011.02313.x 

Land  
Databas 

Japan 
PubMed 

Syfte Syftet med denna studie var att undersöka förhållandet mellan olämpliga perspektiv på 
självmord med demografiska variabler och känslan av skam att söka hjälp bland den 
generella befolkningen. 
 

Metod:  
Design 
Urval 
 
 
Datainsamling 
 
 
 
Dataanalys 
Bortfall 

Kvantiativ metod 
Tvärsnittstudie 
Invånare som bodde i någon av de fyra städerna i Oita Prefecture som undersöktes, var 
mellan 40 och 74 år. 5608 invånare fick svara på ett frågeformulär. 
Ett eget administrerat frågeformulär skickades ut av samhälls volontärer till invånarna. 
Formuläret innehöll ämnen som demografisk bakgrund, psykisk hälsa, sömnvanor, 
alkoholkonsumtion, sociala aktiviteter, stress och perspektiv på självmord. 
De olika variablerna analyserades med multipla logistiska analyser. Den statistiska analysen 
genomfördes med SAS 9.1 
1121 frågeformulär skickades inte tillbaka, 20 % bortfall. 

Slutsats  Upplevelsen av känslan skam i att söka hjälp när individen känner sig bedrövad, svarade 6,4 
% "ja", 12,3 % " stämmer ganska bra", 15,5 % " stämmer ganska dåligt, 42,1 % "nej", 6,9 % 
"Jag vet inte", och 16,8 % gav inget svar . Enligt resultaten av korstabulering, var 
förekomsten av känslan skam i att söka hjälp inte korrelerad med kön, ålder, civilstånd eller 
bostadsområde. 
 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Enligt Carlsson & Eimans granskningsmall för kvantitativa studier (2003) fick artikeln 87 % 
grad I. 
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Artikel 5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Lindwall, L., Boussaid, L., Kulzer, S., & Wigerblad, Å. (2012). Patient dignity in psychiatric 
nursing practice. Journal of psychiatric and mental health nursing, 19, 569-576. doi: 
10.1111/j.1365-2850.2011.01837.x 

Land  
Databas 

Sverige  
Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att beskriva psykiatrisjuksköterskors upplevelse av incidenter relaterat till 
patienters värdighet på en psykiatrisk vårdavdelning. 

Metod:  
Design 
Urval 
 
 
Datainsamling 
 
 
 
Dataanalys 
Bortfall 

Kvalitativ studie. 
Hermeneutiskt design.  
Deltagarna inbjöds till att delta i studien genom sin arbetsledande sjuksköterska. 16 sjuksköterskor 
deltog i åldrarna 26-54 år och de hade erfarenhet mellan 2-10 år inom psykiatrin. Inga inklusions-
eller exklusionskriterier presenteras.  
Deltagarna fick genom ett "Critical incident technique" fylla i incidenter som påverkat en eller 
flera patienters värdighet på ett negativt eller positivt sätt. Formuläret ställde frågorna "Hur 
startade det?", "Vad hände?" och "Hur slutade det?". 77 incidenter samlades sammanlagt in. Dessa 
händelser utspelade sig under 10 månader under 2008.  
Det empiriska materialet tolkades genom "hermeneutisk text tolkare", där författarna läste igenom 
deltagarnas anonyma  texter och tolkade dessa genom att hitta teman och subteman.  
Eventuella bortfall presenterades ej. 

Slutsats Tre viktiga faktorer för sjuksköterskorna belyses i resultatet: Att vara närvarande, att låta sig själv 
bli berörd av patienternas berättelser, att uppmärksamma patientens outtalade önskan om att få bli 
lyssnad på samt att möta patientens uttalade behov. När dessa faktorer inte "fungerar" kan 
sjuksköterskan uppleva en konflikt i sina värderingar, vilken resulterar i känslor av skuld och 
skam. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Artikeln uppnådde enligt Carlsson & Eimans granskningsmall för kvantitativa studier (2003)  
39/48 poäng och därmed 85 %, grad I vilket ger artikeln en hög vetenskaplig kvalitet. 



BILAGA C  

 

Artikel 6 

 
Referens Lykkegaard, K., & Delmar, C. (2013). A threat to the understanding of oneself: Intensive 

care patients' experiences of dependency. International Journal of Qualitative Studies on 
Health and Well-Being, 8(0). doi:10.3402/qhw.v8i0.20934 

Land  
Databas 

Danmark 
PubMed 

Syfte Syftet med denna studie är att undersöka den upplevda känslan av att vara beroende av vård 
för intensivvårds patienter. 
 

Metod:  
Design 
Urval 
 
 
 
 
 
 
Datainsamling 
 
 
Dataanalys 
 
 
Bortfall 

Kvalitativ metod 
Fenomenologisk hermeneutisk metod 
För att minska risken för återfall skapades följande inklusionskriterier: deltagarna måste ha 
blivit utskrivna från intensivvården under de senaste 6-12 månaderna och ha fått minst 1 
vecka behandling med respirator. Deltagarna skulle även vara över 18 år, prata och förstå 
danska och även ha en dansk bakgrund. Arbetsledande sjuksköterska på 
intensivvårdsavdelningen kontaktade deltagare utifrån inklusionskriterierna och informerade 
om studien. Om deltagarna var intresserade skickades ett brev hem till de med mer 
information. 8 deltagare kontaktades men bara 3 gav sitt godkännande till studien. 
Djupgående semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna varade mellan 45-60 minuter. 
Deltagarna fick själv välja var intervjuerna skulle genomföras, 2 deltagare valde att vara i 
deras respektive hem medan den tredje valde att vara på sjukhuset mötesrum. 
Intervjuerna analyserades och resultaten visas genom en analys och tolkning som utförs på 
tre nivåer: en naiv läsning, en strukturell analys och en tolkad helhet som kan öka 
förändringen eller bredda förståelsen.   
5 deltagare ville inte vara med i studien, 60 % bortfall. 

Slutsats Temat ”Medberoende och kritisk sjukdom, förhållandet till självet ändras” är uttryckt i de 
följande underteman: '' Självförståelse att vara beroende av vårdinfluenser” ''Det är förenat 
med skam att ta emot hjälp under vård ,” och ”Du känner maktlöshet under kritisk sjukdom” 
Under subtemat: ''Det är förenat med skam att ta emot hjälp under vård” verkar det vara 
förknippat med skam få hjälp eftersom deltagarna pratar om det som förnedrande, pinsamt 
och ett tecken på svaghet. Skam är inte bara kopplat till att vara avklädd utan även till att 
skämmas över vad du inte längre kan göra självständigt. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Artikeln granskades enligt Carlsson & Eiman granskningsmall för kvalitativa studier (2003)  
fick 83 %, grad I vilket räknas som hög vetenskaplig kvalitet. 
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Artikel 7 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Referens Rortveit, K., Åström, S., & Severinsson, E. (2010). The meaning of guilt and shame: A qualitative 
study of mothers who suffer from eating difficulties. International journal of mental health 
nursing, 19, 231-239. doi: 10.1111/j.1447-0349.2010.00672.x  

Land  
Databas 

Norge  
Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att belysa och tolka skuld och skam genom mödrar med ätstörningar. 
Frågeställningen löd: Vad är innebörden av skuld och skam enligt mödrar med ätstörningar? 

Metod:  
Design 
Urval 
 
 
Datainsamling 
 
Dataanalys 
 
 
Bortfall 

Kvalitativ metod 
Explorativ kvalitativ design  
Psykologer på olika psykiatriska avdelningar på västkusten i Norge bjöd in lämpliga deltagare till 
studien. Inklusionskriterierna var: att vara mamma samt att vara diagnostiserad med en ätstörning. 
Exklusionskriterierna innefattade drogproblematik eller psykoser. 8 kvinnor mellan 23-48 år 
deltog.  
Datainsamlingen skedde genom djupgående intervjuer som spelades in och som sedan översattes 
ordagrant.  
En kvalitativ innehållsanalys genomfördes i enlighet med Graneheim och Lundman (2004). 
Datamaterialet analyserades genom ett hermeneutiskt tillvägagångssätt. Författarna identifierade 
först betydande enheter som sedan delades in i fyra subteman. Dessa utvecklades till två teman 
och sedan till ett huvudtema.  
Eventuella bortfall redovisas ej. 

Slutsats Två huvudteman presenterades i resultatet; "Att kämpa i i tystnad med skuld och skam som 
mamma med ätstörning och försöka behålla det som en hemlighet" samt "Känna oro inför 
misslyckande och viljan att vara framgångsrik". Skamkändlor över att som mamma inte kunna ta 
hand om sig själv och oron inför att det skulle påverka barnet negativt. Många mödrar oroade sig 
för att deras svårigheter med mat skulle "smitta av sig" på barnet när de växte upp. En slags 
ambivalent skam presenterades kring mödrarnas kropp, där de skämdes över den sjuka kroppen 
samtidigt som de skämdes över att den inte dög.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Artikeln uppnådde enligt Carlsson & Eimans granskningmall för kvantitativa studier (2003) 81 %, 
grad I. 
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Artikel 8 

 
 
 
 
 
 
 

 

Referens Sjöblom, L-M., Pejlert, A., & Asplund, K. (2005). Nurses' view of the family in psychiatric care. 
Journal of clinical nursing, 14, 562-569. 

Land  
Databas 

Sverige  
Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskans syn på familjer inom psykiatrisk vård.  

Metod:  
Design 
Urval 
 
 
Datainsamling 
 
 
Dataanalys 
 
Bortfall 

Kvalitativ studie 
Ej angiven 
Studien ägde rum på en avdelning där patienter som vårdades under LPT, Lagen om psykiatrisk 
tvångsvård, fanns inneliggande. 23 sjuksköterskor inbjöds att delta i studien. En del av personal 
kunde inte delta på grund av "personal övningar", slutligen deltog 10 kvinnor och 10 män.  
Datamaterial samlades in genom gruppdiskussioner, där personalen utefter arbetstider delades in i 
grupper av 4-6 deltagare i varje grupp. Ett koncept som kallas för "Focus groups". 
Gruppdiskussionerna spelades in och höll på i max 90 minuter. Datainsamlingen genomfördes i 
maj-juni 2002.  
Datamaterialet bearbetades gnom en kvalitativ innehållsanalys och teman samt nyckelord 
organiserades.  
Något bortfall eller en bortfallsanalys presenteras ej i studien. Dock uppges att 23 sjuksköterskor 
bjöds in till studien och i en tabell över sjuksköterskornas erfarenhet och kön kan läsaren uträkna 
att 10 män samt 10 kvinnor deltog i studien. På grund av personalövningar kunde vissa i 
personalen inte delta i studien, vilket innebär att 3 sjuksköterskor inte kunde delta, ett bortfall på 
13 % 

Slutsats Följande teman presenteras; medkänsla och förståelse för nära anhöriga, vårdaren som mottagare 
för negativa känslor, svårigheter och dilemman i mötet med nära anhöriga och förutfattade 
meningar om  mentala sjukdomar inom familjen och i samhället. Ett subtema inom temat 
"medkänsla och förståelse för nära anhöriga" var skam. Där framkom det att enligt deltagarna 
fanns det en tendens bland familjer till psykiskt sjuka patienter att försöka dölja eller "gömma" 
patienten för sin omgivning. Skammen kunde visa sig genom få antal besökstillfällen, vilket var 
vanligt. Ett bra sätt för familjer att hantera sjukdomen kan vara att diskutera med andra i samma 
situation, dock var detta svårt på grund av den skam som fanns kring ämnet, det var svårt att söka 
sig till andra då det inte är ett ämne som pratas öppet om. En del familjer kunde känna en skam då 
de kände sig skyldiga till sjukdomen, eller att det kunde ha förhindrats.  

Vetenskaplig  
Kvalitet 

Artikeln uppnådde enligt Carlsson & Eimans granskningsmall för kvalitativa studier (2003) 75 %, 
grad II. 



BILAGA C  

 

Artikel 9 
Referens Werbart Törnblom, A., Werbart, A., & Rydelius, P.A. Shame Behind the Masks: The 

Parents’ Perspective on Their Sons’ Suicide. (2013). Archives of Suicide Research, 17(3), 
242–261. doi: 10.1080/13811118.2013.805644 

Land  
Databas 

Sverige 
PsycInfo 

Syfte Syftet med studien var att belysa processerna med en tentativ konceptuell modell bakom 
självmord bland unga män utifrån föräldrarnas perspektiv. 

Metod:  
Design 
Urval 
 
 
 
 
 
Datainsamling 
 
 
 
 
Dataanalys 
 
 
 
 
 
 
Bortfall 

Kvalitativ metod 
Grounded theory (Strauss & Corbin 1998) 
De som hade begått självmord fick högst vara 25 år gamla och bo i Stockholm. 62 
självmordsfall identifierades som rättsmedicinska obduktioner mellan åren 2000-2004. Cirka 
3 månader efter dödsfallet kontaktades föräldrarna via telefon och därefter via brev för att bli 
tillfrågade om intervjuer. 53 föräldrar tackade ja till studien. 51 intervjuer genomfördes 
därav 18 var med båda föräldrarna, 10 med endast mödrar och 5 med endast fäder. 
Ett kvalitativt intervjuprotokoll användes kompletterat med begränsade frågor som gav 
föräldrarna möjlighet att berätta om deras egna upplevelser. Exempel kunde en fråga vara: 
”Har du försökt att förstå och förklara varför detta dödsfall inträffade?” Intervjuerna 
spelades in hemma hos föräldrarna och varade mellan 3-4 timmar. 
Intervjuerna analyserades med metoden grounded theory. Huvudkodningen genomfördes av 
första författaren, en kvinnlig medelålders psykolog och doktorerande på Department of 
Women´s and Children´s Health. Den selektiva kodningen genomfördes av en den andra 
författaren, en äldre manlig psykoanalytiker och forskare. För att öka trovärdigheten fick 6 
föräldrar läsa igenom manusskriptet. Data analyserades sedan med programvaran ATLAS.ti 
(2000).  
9 föräldrar tackade nej till studien, 15 % bortfall. 

Slutsats Tre olika masker uppträdde utifrån föräldrarnas berättelser om fasaderna deras barn hade 
använt sig av inför utomstående: clownen, krigaren och prinsen. Clownen var utåt sett glad 
och engagerad men kunde inombords vara ledsen och ha psykiska problem. Krigaren var 
utåt sett tuff men kunde inte prata ut om sina jobbiga och smärtsamma känslor. Prinsen 
förväntade sig att alltid få det bästa i livet, ekonomiskt och i relationer. Bakom dessa fasader 
dolde sig olika former av skam. De fyra olika formerna var: Skam för vad han hade gjort, 
skam för vad som hade hänt honom, psykisk skam för hans utseende och skam för vem han 
var. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Enligt Carlsson & Eimans granskningsmall för kvalitativa studier (2003) uppnådde artikeln 
70 %, grad II. 



BILAGA C  

 

Artikel 10 

 

Referens Wiklander, M., Samuelsson, M., & Åsberg, M. (2003). Shame reactions after suicide attempt. 
Scandinavian journal of caring sciences, 17(3), 293-300. 

Land  
Databas 

Sverige  
Cinahl 

Syfte Det ursprungliga syftet med studien var att undersöka patientupplevelser inom en psykiatrisk 
slutenvårdsavdelning hos patienter som försökt begå självmord. Dock lyftes begreppet skam upp 
hos majoriteten av patienterna som intervjuades och framstod som ett så pass centralt begrepp att 
syftet ändrades. Det nya syftet med studien var att framställa och analysera intervjumaterialet 
utifrån upplevelsen av skam samt belysa aspekter av omvårdnad som uppgavs relaterat till 
begreppet skam. 

Metod:  
Design 
Urval 
 
 
 
 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall 

Kvalitativ design  
Ej angiven 
5 kvinnor och 8 män i åldrarna 22-53 år deltog i studien. I de första intervjuerna deltog 18 
patienter, dock användes endast 13 av dessa intervjuer då skam upptäcktes vara ett centralt 
begrepp i det materialet. Samtliga patienter hade försökt ta livet av sig en eller fler gånger och var 
nu inskrivna på en psykiatrisk avdelning för vård. Deltagarnas avsikt för självmordsförsöket 
mättes genom Suicide Intent Scale (SIS) och samtliga diagnostiserades av en psykolog som 
självmordsbenägna.  
Datainsamlingen skedde genom semistrukturerade intervjuer som bandades och sedan översattes 
ordagrant. Första- alternativt andraförfattaren höll i intervjun.  
En fall- och variabelorienterad, kvalitativ analys inspirerad av Miles och Huberman (1994) 
användes.  
Eventuella bortfall presenterades ej. 

Slutsats De subteman relaterat till skam som presenterades i resultatet var känslan av misslyckande, 
känslan av att bli exponerad, att skämmas över sig själv, impulser av att gömma sig eller fly samt 
erfarenheter av att överskrida gränser. I resultatet framgick att vårdpersonal som använde sig av ett 
respektfullt och vänligt bemötande uppskattades, medan ignorans och skepticism resulterade i 
tystnad och tillbakadragenhet hos patienterna då de inte kände sig tagna på allvar eller skämdes. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Artikeln uppnådde enligt Carlsson & Eimans granskningsmall för kvantitativa studier (2003) 
uppnådde artikeln 80 %, grad I. 
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