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KÄNSLOR AV SKULD OCH SKAM I ARBETSLIVET 
  

Malin Billberg och Robert Juchert 
 
 
 

Undersökningens syfte är att undersöka förekomsten av känslor av 
skuld och skam i arbetslivet. Ambitionen är att med hjälp av en 
kvalitativ metod få ökad förståelse av hur anställda upplever, 
hanterar och påverkas av dessa känslor. Den teoretiska grunden 
bygger på Lewis och Tangneys affektteori. Teorin behandlar bland 
annat känslan av att inte leva upp till omgivningens mål, normer och 
förväntningar. Individens attribuering påverkar i hög grad om hon 
upplever skuld eller skam. Personens copingstrategi påverkar också 
hur hon kommer att hantera liknande känslor i framtiden. 
I studien intervjuades sex personer. Undersökningspersonernas ålder 
varierade och de var från spridda yrkesområden.  Resultaten speglar 
ett arbetsklimat som i hög utsträckning framkallar dåligt samvete 
orsakat av skuld- och skamkänslor. Skuld- och skamkänslor har en 
negativ påverkan på intervjupersonerna och hur de väljer att hantera 
dessa känslor varierar. 
 
Nyckelord: skuld, skam, dåligt samvete, arbetsliv 
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Förord 

 
Vårt djupaste tack till de personer som var modiga nog att ställa upp med livsberättelser i ett 
stundtals svårt och känsligt ämne och hoppas att våra stunder har givit er, såväl som oss, 
insikter om arbetet, människan och livet.  
 
Vi vill också framföra ett speciellt tack till vår handledare Pär Pettersson, som med osviklig 
tro på oss och vår förmåga har hjälpt oss att genomföra detta uppdrag till vår egen och 
förhoppningsvis hans tillfredsställelse. Han har varit en sann inspirationskälla och ett ständigt 
ljus i mörkret. 
 
Ett tack bör också riktas till våra familjer, som stått ut med sex månaders konstant prat om 
dåligt samvete och känslor av skuld och skam.  
 
 
 
Malin & Robert 
 
 
Kristianstad, hösten 2005 
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Bakgrund 

 
Företagssverige har under ett antal år varit starkt förknippat med begrepp som 
långtidssjukskrivningar, arbetslöshet och global utarmning. Personalen på svenska 
arbetsplatser har strävat efter att vara flexibla, kunskapstörstande och arbetsvilliga.  
 
 I ett företagsklimat då arbetsgivare balanserar sin budget på en skör tråd får personalen en allt 
viktigare roll för verksamhetens produktivitet och lönsamhet. Det ställs höga krav på 
personalens kompetens och pålitlighet samtidigt som de skall vara förändringsbenägna och 
flyttbara. Bilden som förmedlas speglar ett arbetsliv där tyngden av krav ständigt ökar och 
stressen växer sig större. I denna kontext poängteras det samtidigt att individen bör finna 
meningsfullhet i sitt arbete och bedriva ett socialt liv utanför förvärvsarbetet.  
 
Frågan är hur pass väl företagens anställda lyckas leva upp till de krav och förväntningar som 
både arbetsgivare och arbetskamrater har på dem? Det känns inte långsökt att det klimat som 
råder i företagssverige är nära sammankopplat med den fysiska och psykiska hälsan som de 
anställda på företagen har.  
 
När det i den offentliga debatten om ohälsa i arbetslivet presenteras tänkbara orsaker till 
varför människor mår dåligt på grund av sitt arbete lyfts flera tänkbara alternativ upp. 
Stressforskningen är sedan länge genomarbetad och likaså har forskning kring ergonomi och 
arbetstidförkortning genomförts. Dock har inte några massiva förändringar synts till på 
arbetsmarknaden; varken på sjukskrivningstalen eller på stressidan. Kan det vara så att 
människans psyke är mer komplicerat än att en enskild faktor kan bidra till att den svenska 
folkhälsan totalomvänds?  
 
Känslor av skuld och skam i arbetslivet skulle kunna vara en liten pusselbit i varför Sveriges 
befolkning mår dåligt på jobbet. Människans psyke påverkar hennes fysik i en större 
omfattning än vad gemene man är medveten om och en dålig psykisk hälsa på svenska 
arbetsplatser skulle kunna förklara varför långtidssjukskrivningarna fortsätter ligga på en hög 
nivå. 
 
Att människor överlag påverkas negativt av dåligt samvete orsakat av skuld- eller 
skamkänslor vet vi idag tack vare att det bedrivits forskning inom ämnet. Dock är kopplingen 
mellan dessa känslor och arbetslivet relativt outredd. Med tanke på betydelsen av de stora 
besparingar arbetsgivare kan göra i samband med färre sjukskrivningar och de omfattande 
kostnader som ohälsa belastar samhället med, borde fler ögon fokusera på området. 
  
Förhoppningsvis kan denna undersökning hjälpa till att belysa ett område som förtjänar mer 
offentlig uppmärksamhet. Ambitionen med studien är att undersöka en eventuell förekomst av 
skuld- och skamkänslor inom arbetslivet. Ambitionen är även att reda ut en del svåra begrepp 
och förklara skillnaden mellan skuld- och skamkänslor. 
 
Vidare syftar studien till att undersöka hur människor i arbetslivet påverkas av skuld och 
skam och hur de väljer att hantera dessa känslor. Målet är också att ge förutsättningar så att 
debatten om skuld och skam kan lyftas in i finrummet; på så vis kan debatten i förlängningen 
verka för att utreda dess konsekvenser för individer och företag i arbetslivet.      
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Teorianknytning 
 
 

Huvuddelen i detta teoriavsnitt bygger på tidigare forskning kring skuld och skam, främst 
presenterat av Lewis, Nathanson och Tangney. 
 
Definition av begrepp 
 
Skuld: Skuldkänslor är starkt sammanknutna till ett specifikt beteende och får individer att må 
dåligt i en viss situation. Känslan är till för att förhindra att människan ska repetera ett 
liknande beteende i framtiden. Eftersom känslan är knuten till beteende går det relativt lätt att 
bearbeta den utan att individen får bestående men (Lewis, 2000, Tangney, 2002).   
 
Skam: Skamkänslor är knutna till individens ”själv”, vilket gör att det är en mycket 
allvarligare känsla än skulden. Skammen får individet att rannsaka och tvivla på sig själva och 
är därför mycket destruktiv. Skammen uppkommer då en situation har pågått under längre tid 
eller då personen upplever sig ha brutit mot sociala normer och regler (Tangney, 2002).  
 
Dåligt samvete: Samvete är medvetenheten om vår unika uppsättning SRG som vi utvärderar 
och jämför beteendet med. Upplevelsen av att beteendet strider mot dessa riktlinjer kan 
resultera i känslor av skuld och skam (Lewis, 2000). 
 
Dåligt samvete tolkas i studien som ett uttryck för skuld- eller skamkänslor. Det framkom i 
intervjusituationerna att respondenterna upplevde det svårt att uttrycka sig i termer av skuld 
och skam, de ansåg att det var för fackspråkligt. Överenskommet blev då att intervjuarna 
skulle använda sig av begreppet ”dåligt samvete” istället för skuld och skam  
 
Affekt: Affekt är en känsla som påverkar individer fysiskt. De påverkar människans 
kroppsliga reaktioner, till exempel. kan de öka blodgenomströmningen eller öka andningen. 
Det finns nio olika affekter, varav skammen är en. Affektens syfte är att förstärka stimuli så 
att en individ repeterar ett positivt beteende och avvärjer sig från ett negativt (Tomkins, 
1991). Affektteorin förklarar varför människor känner skuld och skam.   
 
Coping: Coping behandlar hur individer väljer att hantera känslor av skuld och skam. Detta 
val av en copingstrategi är av vital art för hur personen i framtiden kommer påverkas av en 
liknande situation (Nathanson, 1994). I skuldfällan hjälper copingstrategier individen att 
hantera sina känslor av skuld och skam. 
 
 
 Affektteori 
 
Det finns sammanlagt nio medfödda affekter, dessa kan delas in i tre kategorier. En av dem är 
neutral, två är positiva och resterande sex är negativa. När individen befinner sig i ett 
överraskningstillstånd sägs det att hon befinner sig i ett neutralt tillstånd. När hon istället 
upplever intresse eller glädje är det positiva affekter som ansvarar för individens känslor. 
Kvar är de negativa affekterna; förtvivlan, rädsla, ilska, skam och avsky (Tomkins, 1991).  
 
Affekter påverkar människors kroppsliga reaktioner. Det styr bland annat andning, 
blodcirkulation och kroppshållning. Komplexiteten hos individer leder till att konsekvenserna 
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av affekternas påverkan ter sig annorlunda beroende på vem som upplever dem (Nathanson, 
1994). För exempelvis ett kassabiträde kan en offentlig reprimand leda till att individen 
sjunker ihop och gör sig liten till följd av det inträffade. Samtidigt kan en annan person i en 
liknande situation reagera helt annorlunda. 
 
Syftet med affekterna är dels att de hjälper hjärnan att antingen förstärka eller försvaga stimuli 
som på sikt leder till att det som känns bra ska kännas bättre. Det fungerar även omvänt, att 
det som är mindre bra faktiskt kommer att upplevas som ännu värre för individen. 
Förstärknings- och försvagningsprocessen av hjärnans stimuli spelar en viktig roll för 
individers motivation och välbefinnande.  Det är affekterna som påverkar vårt handlande och 
får oss att utföra det som tillfredställer det stimuli som väckt behovet. Sett ur detta perspektiv 
spelar affekterna en viktig roll för oss i det vardagliga livet. Människor skapar meningsfullhet 
i sina handlingar med hjälp av affekternas förstärkningsprocesser (Nathanson 1994; Kaufman, 
1993).   
 
Enligt affektteorin har känslan av skam betydelse för vår förmåga att uppleva positiva 
affekter. I denna kontext ses skammen som en dämpare av dessa glädjeämnen. Den kväver 
individens upplevelse av positiva affekter och avbryter de impulser och affekter som är bra 
för välbefinnandet.  
 
I den negativa affekten skam ingår även skulden. Affektteorin har på grund av svårigheter att 
kunna förklara den som en medfödd affekt, istället valt att betrakta den som ett syskon till 
affekten skam. Budskapet i affektteorin är att individer måste utveckla sin affektmedvetenhet. 
Syftet är att utveckla copingsstrategier för att stå emot negativa känslor och inte drabbas av 
ångest (Nathanson 1994; Kaufman, 1993).   
 
 
 Att passa in och attribuera orsak till misslyckanden 
 
Skuld- och skamkänslor florerar ofta i kölvattnet av olika slags misslyckanden. Det är vid 
upplevelsen av att svikit andra som springer ur upplevelsen av att inte lyckats leva upp till 
omgivningens mål och förväntningar som det dåliga samvetet uppkommer (Tangney, 2002).  
 
Ur Lewis perspektiv påverkas emotioner av individens subjektiva tolkning av sitt beteende 
och sin prestation. Framgång aktiverar positiva affekter som ökar individens upplevelse av 
välbefinnande. Tvärtom är det med känslan av ett misslyckande. Där utvecklas negativa 
affekter som exempelvis ilska, avsky, ånger eller skam. På det kognitiva planet pågår en 
ständig process som granskar och utvärderar förändringar i omgivningen som kan få betydelse 
för det enskilda välbefinnandet. För att undvika att utsättas av negativa affekter ska individen 
uppleva att beteendet och den individuella prestationen leder fram till en ökad grad av 
acceptans från omgivningens sida. Att misslyckas med detta är något som i sin tur kan utlösa 
skam- eller skuldkänslor. Om upplevelsen av att svikit andra växer sig alltför stark kan det få 
negativa konsekvenser för individens framtida beteende och motivation. Sett ur ett kognitivt 
perspektiv spelar denna utvärdering av omgivningens mål och förväntningar en betydande roll 
för vilket känslotillstånd som individen kan tänkas uppleva i framtiden (Lewis, 2000). 
 
Nu när det är känt hur omgivningens mål och förväntningar påverkar individens 
välbefinnande ska ytterligare en dimension tas i beaktande. Enligt Lewis har även individens 
sätt att kognitivt förklara orsakerna till misslyckandet en betydande roll i sammanhanget 
(Lewis, 2000). 
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Attribution är den psykologiska termen för att tillskriva orsak till en specifik händelse. Enligt 
psykologin finns det två typer av attribuering. Den inre attribueringen tillskrivs 
personkaraktäristika där fokus är på individens förmåga, personlighet samt motivation. Den 
andra typen är yttre attribution, där tillskrivs istället orsaken till externa faktorer. Till skillnad 
mot personkaraktäristiska förklaringar riktar istället denna strategi in sig på uppgiftens 
komplexitet och den eventuella tur som bidragit till framgången (Kaufmann, 1996). 
Lewis använder dessa två alternativ för att bättre förstå vad som kan tänkas ligga bakom och 
utlösa känslor av skam och skuld (Lewis, 2000). 
 
Standard, regler och mål (SRG) påverkar vårt samvete 
 
Då människor lever och verkar i olika sociala sammanhang spelar kunskap om hur individer 
påverkar varandras beteende en viktig roll. På varierande nivåer i samhället sker en ständig 
utveckling av nya standarder, regler och mål som medborgarna bör uppmärksamma och leva 
efter. Beslut i Riksdag och regering får direkta konsekvenser för de flesta, olika myndigheter 
och institutioner reglerar förutsättningarna för att leva och verka. Sett ur ett 
arbetsmarknadsmässigt perspektiv, i ett organisationspsykologiskt sammanhang har 
arbetsgivare, arbetskollegor och externa intressenter inflytande över anställdas vardag. 
  
Lewis menar att det är faktorer i individens omgivning, som påverkar den enskilde i syfte att 
medvetengöra denne om vad samhället, arbetsgivare, familj och vänner förväntar sig och 
tillåter. Tillsammans hjälps de åt att bygga upp individens så kallade SRG (standards, ruels 
and goals). Människor skiljer sig åt beroende på en rad faktorer som exempelvis uppväxt, 
diverse erfarenheter, socialt umgänge, ålder och kulturell tillhörighet. Men enligt Lewis är det 
trots stora olikheter individer emellan att dessa SRG i grund och botten ändå tjänar samma 
syfte, nämligen att hålla individen på rätt kurs mot framgång och välbefinnande. De unika 
uppsättningarna av SRG kan liknas vid en kompass som ska se till att individen inte begår 
några sociala övertramp och bryter mot tabun. Så länge som beteendet ligger inom kända och 
acceptabla ramar är risken låg att individen kommer att uppleva vare sig skam- eller 
skuldkänslor. Det är först vid ett moraliskt övertramp, medvetet eller omedvetet som 
benägenheten för det ökar. 
Då skapas förutsättningar för utvecklandet av dåligt samvete, förutsatt att omgivningens 
uppfattning om vad som bör tillåtas eller ej stämmer överens med den enskildes uppfattning i 
frågan. 
 
I samband med att den enskilde begår ett brott mot sina SRG, sen ankomst till arbetet till 
exempel, sätts en attribueringsprocess igång. Enligt Lewis har utgången av attribueringen i 
samband med ett brott mot den egna uppsättningen SRG betydelse för individens kommande 
psykiska välbefinnande. Benägenheten att uppleva skamkänslor är störst hos dem som 
tillämpar en inre attribuering där avgörande orsaken till händelsen hänför sig till 
personkaraktäristiska. Oftast är det inte den enskilda händelsen som utlöser skammen och det 
dåliga samvetet. Lewis menar istället att det är en negativ utvärdering av självet som ligger 
bakom och förklarar orsaken till skam. Skuldkänslor beror i motsats till skam på att individen 
i högre grad förklarar orsaken till det olämpliga beteendet på yttre faktorer. Skuldkänslor 
upplevs med andra ord av människor som i högre grad fokuserar på den specifika handlingen. 
Därmed utsätts inte personens självbild och självförtroende för samma kritiska nedvärdering 
som i fallet med upplevd skam (Lewis, 2000). 
 
 



 8

Skuld 
 
Som Lewis beskriver i sin teori om attribuering av ansvar för såväl framgång som 
misslyckande, framgår det att individen känner skuld när hon upplever ett misslyckande i 
förhållandet till den egna uppsättningen standarder, regler mål (SRG). Dåligt samvete orsakat 
av skuldkänslor förekommer ofta i samband med att den enskildes på egen hand kommer till 
insikt om att beteendet strider på gällande SRG. Att komma sent till arbetet innebär inte 
enbart ett brott mot den egna moralen. Chefen eller arbetskamraterna kan via kanaler 
förmedla en reaktion som kan få konsekvenser för den som kom sent.  
 
Skuldkänslor är starkt förknippade med individens beteende eller handling. Att göra orätt mot 
sociala normer kan få negativa konsekvenser och resultera i olika reaktioner. Till skillnad från 
känslan av upplevd skam framkallas skuldkänslor då orsaken till misslyckandet beror på ett 
specifikt beteende eller en handling som individen upplever att hon ansvarar för (Lewis, 
2000).  
 
Även om skulden inte är positiv för människors psykiska välbefinnande kan konsekvenserna 
av upplevd skuld på sätt och vis ses som positiva. I samband med skuldkänslor är inte 
individens självbild i fokus på samma sätt som i fallet med skam, vilket innebär att 
medarbetaren som kom för sent kan fortsätta att arbeta utan att må alltför dåligt. Visserligen 
påverkas samvetet av det inträffade och den berörde kommer att känna skuld för sin sena 
ankomst. Med skulden följer en vilja att göra rätt och återgälda skulden.  
Samvetet för skuldhandlingen fungerar i de flest fall som en positiv motivationskälla till att 
reparera skadan som handlingen upplevs ha orsakat. Individen flyr därmed inte situationen, 
tvärtom verkar situationen som framkallade skulden ha en motsatt effekt. Att skuldtyngda 
människor oroar sig för att de ska bli straffade för sitt omoraliska beteende påverkar dem i sin 
strävan att bli skuldfria. Individens mål är att göra omgivningen uppmärksam på att hon 
verkligen känner ånger för sitt beteende.  Förmågan att erkänna och få förlåtelse för misstaget 
är ett viktigt led för att senare kunna bli kvitt det dåliga samvetet som skulden tillfogat 
(Tangney, 2002). 
 
Avslutningsvis kan den elementära skillnaden mellan avsnitten om skam och skuld 
sammanfattas med att det inte är situationen i sig som framkallar dessa känslor. Det beror mer 
på hur orsaken till misslyckandet attribueras. Fokus på beteendet resulterar i skuldkänslor 
medan skammen beror på en negativ utvärdering av den egna självbilden  
(Lewis 2000, Tangney, 2002).  
 
Skam 
 
Skam är en av de negativa affekterna som påverkar individens emotioner och känslor. Men 
för att förstå skammens mening måste definitionen vidareutvecklas. Skam är ett komplext 
fenomen som förekommer både privat och framförallt i mellanmänskliga relationer.  
 
Då en person befinner sig i ett tillstånd där hon upplever att han brutit mot sociala standarder, 
regler eller normer kommer individen att utvärdera sitt beteende. Om orsakerna till 
misslyckandet attribueras till personkaraktäristika kan det leda till att den berörde börjar tvivla 
och ifrågasätta sig själv som person. Det är inte främmande att människor i dessa situationer 
upplever sig som otillräckliga, usla eller till och med värdelösa. Det gemensamma som 
skambenägna individer delar är känslan av att de som person inte duger. Till skillnad från 
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skuldbenägna människor som mer fokuserar på en specifik handling eller beteende, leder 
skammen till nedbrytning av individens självförtroende, självkänsla och självbild (Tangney, 
2002). 
 
Upplevelsen av negativa emotioner och känslor påverkar även individens vilja och lust att 
delta till att reparera skadan. Att dra sig undan och osynliggöra sig är en effektiv strategi för 
att undvika ytterligare obehag. Flyktbeteendet är positivt i den aspekten att individen 
medvetet undviker det som utlöst skamkänslorna. Samtidigt är det negativt då det försvårar 
för individen att lära sig hantera situationer som framkallar skammen. Skammen passiverar 
sitt offer vilket exempelvis kan få negativa konsekvenser för organisationer då det är svårare 
att få skambenägna medarbetare att delta i utveckling och lärprocesser. Oro och rädsla för 
misslyckande bromsar dessa människors lust till engagemang (Tangney, 2002). 
 
Sett ur ett hälsoperspektiv har tidigare undersökningar visat på att skambenägna personer är 
mer utsatta för ohälsa än vad skuldbenägna är. Oftast är depression det symptom som är mest 
förekommande hos personer som upplever skam under en längre tidsperiod (Tangney, 1995).      
 
Att hantera känslor av skam - copingstrategier 
 
Vad som händer med människor som upplever skam- och skuldkänslor varierar från person 
till person. Skuldkänslor är en orsak till dåligt samvete, men till skillnad från skammen är den 
inte lika destruktiv för individens självförtroende, självkänsla och självbild. Av den 
anledningen har större vikt lagts vid att utveckla hur skamkänslor hanteras. 
 
Upplevelsen av dessa känslor kan individen hantera på olika sätt och varje strategi har ett 
unikt mål. Nathanson (1994) har arbetat fram en modell som presenterar fyra 
copingsstrategier. Denna modell gäller i första hand skammen, dock är det möjligt att i viss 
mån applicera den i samband med upplevd skuldkänsla. Syftet med copingstrategierna är att 
på kognitivt vis omvandla de negativa känslorna till något mindre negativt och mer 
hanterbart. I detta sammanhang spelar tidigare erfarenheter av skam en betydelsefull roll för 
val av copingstrategi. Minnen från tillfällen som framkallat skam men som individen 
hanterade och vände till en mindre negativ känsla, kommer hon tillämpa fler gånger. Likaså 
kommer erfarenheter som resulterade i att skammen förvärrades att medvetet undvikas. Målet 
som strategierna har är att hantera skammen och omvandla den till vilken annan affekt som 
hels, både positiv som negativ. Huvudsaken är att individen blir fri från sin skam- eller 
skuldkänsla. Följande fyra alternativ står till individens förfogande. 

1) Tillbakadragande: Är kanske den vanligaste responsen på skam. Här vill individen 
försvinna bort från den sociala arenan, bort från situationen som orsakade skammen. 
Självförtroendet har fått sig en törn och tillbakadragandet till ensamhet hjälper 
individen bygga upp sin självkänsla igen. Hur lång tid som tillbakadragandet tar innan 
den drabbade åter vågar sig tillbaka till vardagen beror på hur mycket skam individen 
upplevt. 

2) Attackera självet: I samband med skam är individen sårbar för vad omgivningen kan 
tycka och tänka. För att förhindra ytterligare elände, vilket kan förvärra skamkänslan, 
är det möjligt att individen startar en process där hon nedvärderar sig själv. Genom att 
göra omgivningen medveten om att den skamsne på egen hand känner ilska och ånger 
för sitt beteende, hoppas hon undvika att höra nedvärderande anklagelser. Och skulle 
hon ändå få ta del av deras nedvärderande kommentarer har självanklagelseprocessen 
bidragit till att bygga upp ett mentalt försvar. 
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3) Undvikandet: En medvetenhet om situationer som kan framkalla skamkänslor är ingen 
garanti för att undvika den igen. Ibland måste individen utsättas för risken att återigen 
uppleva skam. Personer som absolut inte vill erfara skam kan ta till nästan vilka 
metoder som helst för att rädda ansiktet. Om individen upplever en ökad risk för 
eventuell skamexponering drastiska åtgärder vidtas. Lögner, undanflykter eller 
distraherande åtgärder syftar till att skapa förutsättningar som förhindrar ett beteende 
som kan framkalla skam.  

4) Attackera andra: Skamkänslor påverkar i de flesta fall självförtroendet och för en del 
kan en väg för att bygga upp sin självkänsla igen vara att få andra att känna sig 
underlägsna. Trots att det inte leder till att de befrias från sin skam kommer den bli 
lättare att hantera om någon annan mår sämre än dem själva. Hierarkier och 
maktskillnader mellan individer påverkar hur framgångsrikt projiceringen av skam 
sker. Den som har mer makt kommer att lyckas bättre än den som har lite makt över 
andra människor (Nathanson, 1994).    

 
 
Skam och skuld i arbetslivet 
 
Denna studie är inte unik i sin ansats att undersöka huruvida faktorer som skuld- och 
skamkänslor inverkar i människors vardagsliv. Poulson har i sin studie funnit att skam 
figurerar och påverkar såväl organisationen som dess medlemmar men att mer forskning bör 
genomföras med fokus på skam i arbetslivet (Poulson, 1998). I en annan studie har det 
påvisats en signifikant skillnad beträffande män och kvinnors erfarenheter av skamkänslor 
(Lutwak mfl, 1997). 
 
En svensk avhandling behandlar hur ensamstående, yrkesverksamma mammors 
välbefinnande påverkas av att inte räcka till. Enligt Ylva Elvin Nowak leder känslorna av 
otillräcklighet fram till upplevelser av skuldkänslor och dåligt samvete (2001). Det finns 
relativt gott om skamrelaterad forskning men det är ovanligt att resultaten och diskussionerna 
kring dessa studier når ut till allmänheten. Det finns därmed ett behov att vidare undersöka 
detta fenomen.  
 
Studie syftar inte till att undersöka skillnader beträffande kön, ålder eller några andra faktorer. 
Dock är det inte sagt att dessa frågor kommer att nonchaleras under processens gång. 
Ambitionen är i första hand enbart att undersöka fenomenet med så neutrala glasögon som 
möjligt. Sedan finns möjligheten att lyfta upp dessa faktorer till diskussion om det ges några 
sådana indikationer. 
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Syfte  
 
Det primära syftet är att undersöka en eventuell förekomst av skuld och skam i arbetslivet  
Studiens sekundära syften är att undersöka hur människor hanterar och påverkas av dessa 
känslor. 
 
 
Frågeställningar 
 
- Är det skillnad på känslor av skuld och skam? 
- Förekommer dessa känslor i arbetslivet? 
- Vad framkallar känslor av skuld och skam i arbetslivet?  
- Hur påverkas respondenterna av skuld- och skamkänslor?   
- Hur väljer respondenterna att hantera dessa känslor? 

 
Metod 

 
Tidigt i processen stod det klart att studien skulle utgå från en kvalitativ ansats. Metoden 
erbjuder större frihet och valmöjligheter vid insamlandet av data till skillnad mot en 
kvantitativ ansats. Målet är att låta respondenterna berätta fritt om sina erfarenheter och 
upplevelser av skam, skuld och dåligt samvete. Ambitionen är att skapa ett öppet och 
tillåtande samtalsklimat där respondenten upplever sig fri att föra fram sina personliga 
tolkningar. För att underlätta skapandet av detta klimat har en semistrukturerad intervjuguide 
konstruerats. Den innehåller olika teman som intervjuaren vill belysa (Bryman, 2002). 
 
 
Urval 
 
Tidigt i urvalsprocessen av deltagare växte sig insikten starkare om att studiens syfte väcker 
vissa känslor av obehag. Ambitionen var från början att rekrytera deltagare från olika företag 
och verksamheter. Av olika skäl ville inte tillfrågade arbetsgivare delta i studien vilket 
skapade en viss osäkerhet.  
 
Av praktiska skäl har enbart respondenter ur författarnas personliga kontaktnät intervjuats. 
Totalt har sex personer deltagit i denna studie. 
Respondenterna är samtliga verksamma inom olika yrkesområden. Majoriteten av dem är 
bofasta i Skåne med undantag för en som är hemmahörande i Östergötland. Vid val av 
respondenter har viss hänsyn tagits till deras ålder och kön. Åldersintervallet sträcker sig från 
ungefär tjugofem år och upp till cirka femtiofem år. Tre av respondenterna var kvinnor.  
Syftet är inte att påvisa skillnader relaterade till dessa parametrar.  Två av deltagarna innehar 
en chefsposition med inflytande över ett flertal medarbetare. Förhoppningsvis kan variationen 
i urvalet skapa förutsättningar för vidare lärdomar om eventuella skillnader beträffande hur de 
förhåller sig till skam, skuld och dåligt samvete i sina respektive yrken. 
 
I resultatet hänvisas det till person A-F efter varje citat. Genom att göra detta kan citaten 
sättas in i ett sammanhang där bakgrund och yrke ingår som förförståelse.  
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De intervjuade personernas bakgrund är följande: 
- A) gruppterapeut för missbrukare 
- B) försäljare  
- C) sjukvårdspersonal 
- D) platschef, byggvarulager 
- E) mentalskötare på en psykiatrisk avdelning 
- F) områdeschef på en bostadsförmedling  

 
 
Genomförande   
 
Kontakt med respondenterna skedde under olika former. En del kontaktades via telefon, en 
annan via mail, ytterligare kontakt skedde i det vardagliga mötet. Inledningsvis informerades 
de om att en studie kommer att genomföras och att deras medverkan är nödvändig. Samtidigt 
som värdet av deras deltagande betonades, framfördes även respondentens frihet att avböja 
eventuell medverkan. Respondenterna informerades kortfattat om studiens syfte. Ingen av de 
tillfrågande avböjde att delta i undersökningen. Avslutningsvis bokades datum för framtida 
intervju med samtliga respondenter.  
 
Sammanlagt genomfördes fyra intervjuer där intervjuarna träffade respondenterna. I två fall 
fick en av författarna ansvar att genomföra och följa upp två stycken telefonintervjuer.   
 
På plats vid samtliga fyra intervjuer deltog båda intervjupersonerna. Inför varje enskild 
intervju informerades respondenten ytterligare en gång om studiens syfte, om intervjuns 
struktur samt tidsåtgång. Vidare upplystes de om att inga namn kommer att skrivas ut, att de 
var helt anonyma. Till intervjuerna användes en bandspelare i syfte att underlätta för 
intervjuarna, samtidigt som all uppmärksamhet kan riktas mot respondenten. Samtliga 
intervjupersoner gav sitt samtycke till inspelning av intervjuerna. De båda intervjuarna 
turades om att belysa olika teman i ur den medhavda intervjuguiden. Det var ingen 
förutbestämd turordning utan resultatet av slumpens inverkan. Båda var lika aktiva i samtliga 
intervjuer men inte samtidigt. Den uppskattade tiden för dessa intervjuer uppskattades till 
cirka en timme. 
 
De två telefonintervjuerna tog vardera cirka 40 minuter att genomföra. Av tekniska skäl 
kunde dessa ej bandas. Anteckningar fördes parallellt med intervjuerna men dessa 
kompletterades med ett mail med ett antal frågor. Det var frågor som kom av intervjuerna där 
intervjuaren önskade en del kompletteringar. 
 
Det inspelade materialet från intervjuerna transkriberades omgående efter varje genomförd 
intervju. Transkriberingen underlättades med utrustning avsedd för aktuellt ändamål. Allt på 
banden antecknades och fördes in i ett ordbehandlingsprogram. Utskrifterna kom senare att 
ligga till grund för bearbetning och analys. Analysen genomfördes genom att utskrifterna från 
transkriberingarna genomlästes ett flertal gånger och de citaten med värde för undersökningen 
valdes ut och citerades rakt av. Några ändringar från talspråk till skriftspråk genomfördes inte. 
Banden genomlyssnades ett flertal gånger för att sluttranskriberingen skulle kunna antas vara 
trovärdig (Widerberg, 2002). 
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Metoddiskussion   
 
Inget säger att en kvalitativ metod ger de bästa svaren. Rätt använt skulle även en kvantitativ 
ansats kunna ge svar på denna studies frågeställningar. I detta fall känns dock den kvalitativa 
metoden rätt då okunskapen om hur respondenter reagerar på frågor om skam, skuld och 
dåligt samvete är stor. En enkät kan inte i samma utsträckning som närvaron av intervjuaren 
lugna och förklara eventuella oklarheter. Skam- och skuldfrågor upplevs vara ett delvis 
tabubelagt ämne, det är inget som det talas öppet om. Det är kanske det främsta och starkaste 
skälet till varför en kvalitativ metod med intervjuer valts för denna undersökning. 
 
 
Etiska överväganden 
 
Ett osäkerhetsmoment infann sig i samband med att endast personer i det egna kontaktnätet 
skulle delta i studien. Oron berodde dels på hur intervjuerna skulle fortlöpa då en mer eller 
mindre stark relation fanns mellan dessa personer och intervjuarna. Andra skälet till varför 
detta urval upplevdes som kontroversiellt var huruvida sammansättningen skulle inverka på 
studiens resultat och trovärdighet. I efterhand har denna oro varit obefogad. Genomförandet 
av intervjuerna gick friktionsfritt, efter en stund in i dem upplevdes respondenterna som 
”vanliga” deltagare. 
 
Då intervjuer genomförs på personer angående skuld och skam är det av vikt att vara 
uppmärksam för de reaktioner som kan komma fram. Skuld och skam är ett ämne som kan 
anses vara både känsligt och tabubelagt och detta gäller det att vara medveten om. Både då 
kontakt tas med de personer som skall delta och när intervjun genomförs. Det är viktigt att 
påpeka anonymiteten personen har och även respektera om det är något i intervjun som 
personen vill undvika att prata om. Det gäller alltså att inte tvinga fram en bekännelse som 
personen senare kan komma att ångra (Widerberg, 2002).  
  
Presentation av material 
 
Resultat: Resultaten av de sex intervjuer som genomförts, presenteras i delar som formats 
efter tre av de frågeställningar studien har utgått ifrån. De olika delarna är: Vad framkallar 
känslor av skuld och skam i arbetslivet?, Hur påverkas de anställda av dåligt samvete, skam 
och skuld? och Hur väljer respondenterna att hantera känslor av skuld och skam? De två 
första frågeställningarna: Är det skillnad på känslor av skuld och skam? Och Förekommer 
dessa känslor i arbetslivet? som inte får en separat indelning anses vara övergripande frågor 
som besvaras med hjälp av de tre delarna i resultatet.  
  
Det utrymme som citaten har fått lov att ta är relativt frikostigt. Detta har varit ett medvetet 
val eftersom studien bedrivs i ett relativt outforskat område och resultaten därför blir mer 
tillförlitliga om de konfirmeras av andra intervjupersoner (Widerberg, 2002). Teckenavståndet 
i citaten har expanderats för att läsbarheten skall förhöjas. 
 
Analys: Analysen är uppbyggd kring samma frågeställningar som i resultatet; de kommer i 
samma ordning men har dock lite andra rubriker: Källor till skuld, skam och dåligt samvete, 
Skuld- och skamkänslors påverkan på individen och Respondenternas hantering av skuld och 
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skam – coping. Detta för att frågeställningarna här har kopplats samman med en 
underliggande teori. 
 
Avrundning och Slutsatser: Den något friare diskussionen behandlas under Författarnas 
reflexioner. I Avrundning och Slutsatser besvaras även frågeställningarna och lärdomar och 
framtida forskning diskuteras.  

 
Resultat 

 
 Vad framkallar känslor av skuld och skam i arbetslivet? 
 
Chefens påverkan av prestationsångest: Platschefen på byggvarulagret är noga med att alla 
medarbetare känner till hans krav och förväntningar. Denna chef gjorde en liknelse med sig 
själv och en spegel. Hans tänk är att en medvetenhet om det egna beteendets konsekvenser 
kan påverka de anställdas prestation.  För att de ska bli medvetna om chefens krav och 
förväntningar försöker han påverka deras beteende genom att använda sig själv som positiv 
förebild.  
 

Att  chefen in te  är  rädd för  at t  sk i ta  ner  s ig.  För  han plockar  lä t t  bor t  
t io  säckar  cement  och han tar  f ram skyffe ln  och han sopar  och han 
och då… är  det  k lar t  a t t  man får  respekt.  Men s i t ter  jag här  inne på 
kontoret  f rån  s ju  på morgonen t i l l  sex på kväl len  el ler… det  är  k lar t  
a t t  jag  in te  får  respekt  då.  Och så  ska jag  ut  och säga t i l l  dem at t  nu 
ska  ni  u t  och sopa och greja  och fyl la  på det  och det  b la  bla… Och 
så s i t ter  jag här  inne och dr icker  kaffe… nej .   

 
En annan strategi som chefen tillämpar går ut på att delegera ansvar till varje enskild anställd. 
Det i kombination med ambitionen att skapa en teamkänsla ibland de anställda ska syfta till 
att de ska tar mer ansvar för sitt arbete. Plikten till sitt jobb tror han ska kunna bidra till att 
den anställde tar sig en funderare då det finns arbetsuppgifter kvar när arbetsdagens slut 
närmar sig. Intervjupersonen ställde höga krav på sina medarbetare och skulle bli mycket 
upprörd om de medvetet brutit mot chefens förväntningar och krav. Samtidigt visade han i 
citat fyra på en öppenhet och förståelse inför att man måste få misslyckas, och att misstagen 
kan leda till utveckling och förändring. 
 

Utan jag  försöker  ändå l iksom ge dem så mycket  ansvar  som 
möj l ig t ,  a t t  man ska få  den där  känslan  det  där  kännet  l iksom at t  
man in te  lämnar  arbetspla tsen l iksom at t  det  ser  u t  som et t  
bombnedslag,  u tan  at t  man ändå,  fan  nu jobbar  man på l i te  is tä l le t  
så är  man färdig så a t t  man in te går hem… /D 

 
Att  man får  en  bi l  med gips  på  ef termiddagen,  mit t  i  sommaren.  Och 
så h inner  man in te  få in  den under  taket .  Att  man verkl igen,  fan man 
går  in te  hem förrän det  är  under  tak i  a l la  fal l .  /D 

 
Nej,  oh nej… Vadå man måste… man måste  ju  få  miss lyckas.  Det  är  
ju  av  misstagen man lär  s ig  av.  Så jag… nej  det  tycker  jag  in te… 
Man lär  s ig  av  misstagen det  är  ju  ända sät te t  a t t  komma framåt  Fan, 
jag gör  ju  misstag  dagl igen nästan… rent  u t  sagt ,  men vadå?  Man 
lär  s ig av miss tagen det  är  ju  ända sät te t  a t t  komma framåt/D  

 
Prestationsångest ur ett medarbetarperspektiv: Sett ur ett medarbetarperspektiv existerar det 
ett flertal potentiella samvetsfällor. Prestationsrelaterande situationer som dem anställda 
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upplever som krävande och framkallar känslor av dåligt samvete hos de som inte presterat 
tillräckligt.  
 

Jag vi l l  a t t  det  ska bl i  rä t t  och r ik t ig t  och at t  det  ska,  jag vi l l  veta  
vad som är  rä t t  och jag vi l l  göra rät t .  /C 

 
Att  man inte  h inner ,  kanske det  man skul le  hunnit .  /C 
 
… ibland har  man misslyckats  med at t  hjälpa en  kund,  och då kan 
man gå och gräma sig l i te  över  det  även när  man kommer hem.  /B 
 
Att  jag  in te  har  hunnit  prata  med någon kl ient  på  hela  dagen,  jag 
v i l l  in te  a t t  någon ska känna s ig bortg lömd.  Jag  vi l l  se  a l la ,  och jag 
vi l l  a t t  a l la  ska känna s ig sedda av mig.  /A 
 
Ib land har  man misslyckats  med at t  hjälpa en kund,  och då kan man 
gå och gräma sig  l i te  på det  även när  man kommer hem.  Men of tast  
s läpper  man det  ganska for t ,  det  f inns ju  inget  a t t  göra å t  det  förrän 
dagen ef ter  när  man kommer t i l l  jobb igen.  /B 
 
 
… det  är  l i te  så  a t t  man ska hinna,  a l l tså  kul turen,  om man in te 
hunni t .  Så har  man jobbat  sakta  e l ler  in te  haf t  någon ordning på det .  
/C 
 
då  tyckte  jag  s tändigt  och jämnt  a t t  man gick med dål ig t  samvete  för  
a t t… man hann in te  med dom här  gamla människorna som behövde 
så  mycket  hjälp och s tö t tn ing och prata  och säl lskap… Det  var… 
t iden bara försvann… man… då kände man dål ig t  samvete,  och det  
var  in te kul… /E 

 
Att  in te  räcka t i l l  är  väl  en  känsla  som är  förenad med skuldkänslor ,  
och det  kan väl  vara  något ”som l igger  i  t iden”… /A 
 

Men prestationsrelaterat dåligt samvete kan även bero på motsatsen; att personen drabbas av 
dåligt samvete när det inte finns tillräckligt med arbetsuppgifter för en dag.  
 

… det  här  dål iga samvetet  ska man brot tas  mot  of ta  och det  tycker  
jag  är  så  tråkigt .  Och det  är  väl  när  man in te känner  a t t  man in te 
gjor t  det  man skul le  ha gjor t  egent l igen.  Det  kan ju  ha var i t  väldigt  
lugnt nån dag på jobbet .   
/…/ och då känns det  så  meningslöst ,  det  känns in te  meningsful l t  
när  arbetsdagen är  s lu t  sen.  /E 

 
man vi l l  ha den där  l i l la  k icken när  man har  gjor t  någont ing bra ,  
e l ler  man känner  a t t  man presterat  någonting.  Och ”här  har  jag 
jobbat  mina åt ta  t immar ,  nu känner  jag mig nöjd”.  Men om man in te 
får  känna den där  känslan at t  man är  nöjd ,  då kommer det  där  dål iga 
samvetet  tyvärr .  /E 

 
 
 
Sjukfrånvaro och dåligt samvete: På byggvarulagret upplevde platschefen att han spelade en 
viktig roll som skapare av verksamhetens krav och förväntningar på medarbetarna.  
 

All tså  man är  ju  en  spegel  emot  s ina  anstä l lda.  Och det  är  k lar t  a t t  
har  jag  en  f is  på  tvären,  och jag s tannar  hemma,  så  tycker  dem at t  
det  är  okej  a t t  vara  hemma också.  /D 
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 Här var det chefens tolkning av godtagbara skäl får sjukfrånvaro som satte normen för de 
anställda. Giltig sjukfrånvaro var i detta sammanhang tillfällen då den anställdes tillfrisknade 
erfordrade stillsamhet i horisontalläge.    
 

Jag  säger  at t  är  man sjuk,  s jä lvklar t  ska man få  vara hemma 
sängl iggandes så  kal la t .  Men jag menar ,  är  man l i te  snuvig  el ler  
man har  l i te  huvudvärk el ler  då får  man spotta  l i te  grann i  nävarna 
tycker  jag… /D 

 
Chefen var övertygad om att sitt eget förhållningssätt till ohälsa var något som även 
medarbetarna kände till. Detta tänk fungerade som chefens förlängda arm. Han upplevde att 
när medarbetarna inte var på jobbet, hade han ändå en viss kontroll över deras beteende och 
moral. Om de vore hemma från jobbet och inte var riktigt sjuka skulle de säkerligen drabbas 
av dåligt samvete av den anledning att de skulle då på egen hand bli medvetna om sitt 
moraliska övertramp.  
 

Dom känner  t i l l  mit t  tänk väldigt  väl .  Hmm… så då kan jag  tänka 
mig at t  dom får  dål ig t  samvete.  Om dom känner  ef ter  en gång extra .  
/D 

 
Anställda på golvet upplevde att chefen hade betydelse ifråga om sjukskrivningar. Vid tecken 
på ohälsa kände man efter både en och två gånger innan beslut togs för sjukskrivning. En chef 
hade för vana att ringa hem till de anställda på den första sjukskrivningsdagen. Det hände en 
gång att den anställde missade hennes samtal vilket fick negativa konsekvenser, 
 

Det kändes som en pol is .  All tså ,  nej  jag tyckte  in te  om det .  /C 
 
 I  v issa  fa l l  känner  man kanske ef ter  l i te  mycket  men det  gör  man 

in te  när  man har  en  sån (skra t t)  chef  nej  vars .  Nej  men jag  s tannar  
in te  hemma för  det  minsta  l i l la .  /C 

 
Att känslan av dåligt samvete uppkommer i samband med tanken på sjukskrivning bekräftas 
under en annan intervju.  
  
 Allt id  är  det  någon som är  där  och hostar  och nyser… det  är  säl lan 

at t  någon är  hemma för  förkylning.  Nej  v i  är  s juka på jobbet .  /E 
  

 
Att hon valde att gå till jobbet trots tillfällen av konstaterad ohälsa berodde i detta 
sammanhang mer på andra faktorer. Plikten till arbetet var ett av skälen, den motiverade 
henne att jobba trots sjukdom och ett brott mot pliktkänslan utlöste känslan av dåligt samvete. 
Det var dock inte det enda skälet, det var även en penningfråga då det kostar att vara sjuk. 
Hon beskriver situationen med sjukskrivning med att hon inte mår bra av att stanna hemma 
från jobbet. De negativa känslor hon upplever i samband med eventuell sjukfrånvaro får 
henne att välja arbete framför vila. 

 
Plikten  t i l l  mit t  arbete ,  a t t  vara  där  a t t  t jänstgöra och jag  känner  a t t  
jag mår in te  bra  om jag är  hemma.   
/…/ och sen är  det  ju  en  ekonomisk fråga natur l ig tv is .  Det  kostar 
mycket  at t  vara  s juk.  Jag har  in te råd a t t  vara  hemma hel ler .  /E 

 
Då kommer det  här  väldigt  dål iga samvetet  in  när  man är  hemma 
från jobbet… jag grejar  in te  det… hel t  enkel t .  Nej  jag är  så  
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plik t trogen så  a t t  jag klarar  in te  det…Om jag in te  känner  mig 
väldans sjuk…men jag  har  svår t  a t t  s tanna hemma. /E 

  
Konflikter och kritik: Under intervjuerna framgick det tydligt att det vid direkta konflikter 
eller vid konkret kritik framkallades mycket känslor av skuld och skam. Det kunde handla om 
konflikter med kunder och klienter men även om konfrontationer med den närmaste chefen. 
Beroende på vem det var som framkallade känslan, varierade det om intervjupersonen kände 
skuld eller skam. 

 
Det var  som,  a t t  jag a ldr ig  bl iv i t  så mycket  utskäl ld som då.  Al l tså 
det  var  som om man var  e t t  l i te t  barn.  C 
 
Hur  tror  du a t t  det  är  för  fas t ighetsskötarna som står  väldigt  nära 
hyresgästerna,  hur  tror  du at t  de tar  kr i t ik?  
-  Väldigt  ol ika.  Ehh. .   En del  mår  in te  bra  av  det ,  de  kan ta  det  på 

s ig  s jä lva/F 
 
När man arbetar  med människor  känner  man s ig  of ta  o ti l l räckl ig ,  
man vi l l  f innas där  l ika mycket  för  a l la .  Ge al la  s töd och omsorg,  
men det  går  in te .  Vissa människor  har  man hel t  enkel t  lä t tare  a t t  
samarbeta  med och de förs tår  a t t  man vi l l  dem väl .  Eftersom jag  är  
ung och aldr ig  missbrukat  l igger  det  of ta  t i l l  min nackdel .  Bl ir  
k l ienterna  sura  på  mig är  det ,  det  de  säger :  vad vet  du?   Du som är  
så  ung!  då känner  jag  mig ot i l l räcklig… /A 
 
 
Jag  tror  at t  en del  av  dem vid  direkta påhopp,  som: ”Du är  en  jävla 
dål ig  fas t ighetsskötare,  fan  vad det  ser  u t  här” ,  e l ler  hur  man nu 
ut trycker  s ig.  Såna grova,  där  man kan tycka at t  här  kämpar jag och 
ni… och man går  in  i  försvarss tä l ln ing samtidigt  som man känner  
at t  hela  vär lden hänger  över  en ,  det ,  där  är  det  nog några som tycker 
a t t  det  är  jobbigt .  /F  
 

Även cheferna kunde känna av det dåliga samvetet då de ansåg sig ha brustit i sitt ansvar 
över de anställda. 

 
I  somras var  jag dum i  huvudet och tog 2  veckors  semester .  Och jag 
kan säga at t  komma t i l lbaks t i l l  den här  anläggningen,  det  var… Där 
tog jag på mig kr i t iken.  För  det  var  mit t  fe l .  
/…/ Jag kan säga,  a t t  det  grämer mig,  det  grämer mig än idag /D 

 
 
Hur påverkas de anställda av dåligt samvete, skam och skuld? 
 
Samtliga intervjupersoner kunde beskriva tidigare erfarenheter då de upplevt dåligt samvete. 
Det kändes tungt att lämna arbetsplatsen vid dagens slut. Det framkom att det är viktigt att 
känna till orsaken till varför man har dåligt samvete, först då kan individen förändra sin 
situation. 

 
In te  så  ro l ig t  fakt iskt… det  går  l i te  t rögare at t  t rampa då… tyvärr .  
Det  är  l i te  mer uppförsbackar… /E 

 
Jag t ror  a t t  dom bl i r… bi t tra… jag tror  människan bl ir  bi t ter… av 
at t  gå med s tändigt  dålig t  samvete al l tså . .  man måste  göra något  å t  
det  då. .  när  man. .  om man märker  a t t  det  är  på grund av jobbet  t i l l  
exempel .  Då vet  man ju  var  orsaken l igger . .  och man kan göra 
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någonting åt  det…Men at t  gå med s tändigt  dål ig t  samvete och at t  
in te  veta  var  kärnan f inns nånstans det  måste  vara…då är  det  värre . .  
då är  man utsat t  t ror  jag.  /E 
 
Jag blev ledsen jag tyckte  in te  jag  gjor t  nåt  fe l .  /C  
(I  samband med en reprimand f rån  chefen)  
 
Det beror  l i te  på hur  kunden reagerar .  men e det  en bra kund som 
man har  bra re la t ion med så  har  man dål ig t  samvete  så klar t .  /B  

 
För  om någon r inger  t i l l  mig och frågar  ”Kan du hjä lpa mig med det 
här  och det  här?” Och jag kanske kan men… jag vi l l  inte  just  nu… 
… För den här  t iden jag  har  är  dyrbar… Den vi l l  jag  ha för  mig  
s jälv… Men i  och med at t  jag  svarat  i  te lefonen,  jag  s tår  där  med 
luren… det . .  jag måste  säga ja  e l ler  nej .  Säger  jag  ja ,  okej  då  har 
jag gjor t  det  men jag s l ipper  dål igt  samvete då,  men då får  jag ge 
avkal l  på  någonting annat .”   … säger  jag  nej ,  då  har  jag ingen 
glädje  av  den här… dom här  t immarna jag  har  för  mig s jälv  för  jag 
kommer bara at t  s i t ta  där  med dål ig t  samvete… För at t  jag sa  nej .  
 /…/ ja  det  är  en  återvändsgränd,  hela  t iden s lår  man huvudet i  
väggen.  
 /…/ jag  skul le  lå t i t  det  r ingt  och r ingt ,  för  är  det  vik t ig t  så  r inger  
personen t i l lbaka…Om det  är  jä t tevikt igt…Annars  så  kan jag  ju  
r inga i  morgon,  och fråga vad det  va.  För  jag vet  ju  in te  vad det  är  
ändå,  om jag in te  svarar . .  Men det  här  med a tt… Förebygg is tä l le t  
det  här  dål iga  samvetet . .  ge  man sig  sjä lv  t id  och energi  och göra 
det  is tä l le t…äh…så tror  jag  at t  många människor  b l ir  befr iade från 
det  här… /E  
 
 

Hur väljer respondenterna att hantera känslor av skuld och skam? 
 
Av de personer som blev intervjuade anser alla att det inte är hälsosamt att gå med 
skuldkänslor på arbetsplatsen. De tar alla på sig ansvaret för att de känner skuldkänslor och 
anser att man aktivt behöver arbeta med sig själv för att slippa må dåligt.  
 

Jag tror  a t t  det  bara  är  du sjä lv  som kan ge  dig  skuldkänslor ,  ingen 
annan kan göra  det .  Det l igger  hos  dig  om du tar  åt  d ig.  Mekanismer 
inom dig som gör d ig mottagl ig för  känslorna.  /A 
 
Man får  försöka tänka posi t iv t  ändå fast  det  är… För det  hjälper  ju 
in te  jag  känner  så ,  för  jag  kommer ju  in te  a t t  prestera  någont ing bra 
för  arbetsdagen är  ju  s lu t  och jag kan ju  bara förbereda mig för  på 
näs ta dag.  /E  

 
Så man måste  försöka och vända på det  ändå så  at t  det  b l ir  t i l l  en 
posi t iv  känsla .  Det  är  v ik t ig t  i  a l la  fa l l ,  men t ro ts  a l l t  så  kommer ju 
det  där  ändå;  ”vad har  jag gjor t  i  dag egentl igen”… /E 
 
Man är  väl  l i te  s jä lv  en  som dömer en.  Eftersom det  är  l i te  det 
k l imatet  (host)  Man ska ha jobbat  k lar t /C 
 

Det kom även fram i intervjuerna att personerna anser att man kan göra saker för att minska 
det dåliga samvetet på arbetsplatsen. En av de intervjuade anser att skuldkänslor hänger ihop 
med att man belastar sig själv och sina medarbetare genom att be om hjälp och att det är 
denna belastning som de anställda behöver jobba med för att minska.  
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Det  jag  kan göra  s jä lv. .  de t  behöver  jag  in te  be  någon annan 
göra…det  kanske tar  l i te  mer  kraf t  och energi  men jag  klarar  av  a t t  
göra det  s jä lv. . .och försöker  reda ut  problemet . .  så  s l ipper  jag  r inga 
t i l l… någon annan och be om hjälp.  För  det  handlar… det  är  ju  hela  
t iden det  här  a t t  ”Be om hjälp” som det  här  dål iga samvetet  f lorerar  
i  vårat  samhälle ,  ”hjälp,  hjälp”… Det  är  många som skulle  behöva 
tänka t i l l  l i te  när  det  gäl ler  det  här… det  är  e t t  hälsoproblem al l tså .  
Man ska nog akta  s ig  för  a t t  be  om hjä lp  för  of ta… när  det  in te 
behövs 
/…/ Innan man belas tar  en  annan människa… För  det  handlar  om 
belas tning… Det  jag  måste  be  om och fråga om det  måste  jag  också 
tänka på i  nästa  led…Vad leder  det  t i l l?  Hur,  hur  b l ir  det  för  den 
människan nu då?  Ja ,  den kanske in te  kan säga annat  än  ja… och då 
måste  den kraken… genomföra  det  här… Hur  skul le jag  sjä lv känna 
om det  var  jag?  Man måste  tänka l i te  på det  här  med… empati  
också… kunna leva s ig in  i  en annan människas s i tuat ion.  Hur  mår 
jag?  Hur skul le  jag må? /E 
 

De intervjuade personerna anser dock att i slutänden är det de själva som är tvungna att sätta 
stopp för det dåliga samvetet och ett nyckelord i deras beskrivningar är erfarenhet. Med åren 
hade de samlat på sig mer erfarenhet om hur olika situationer kan te sig och de har också lärt 
sig att sätta gränser. Gränssättning och respekt för sig själv anser de vara en del i lösningen på 
hur känslor av skuld och skam skulle kunna minimeras i arbetslivet. 
 

Man har  b l iv i t  l i te  mer  erfaren… man behöver  in te  vara  a l la  t i l l  lags  
och. .  det  jag  in te  h inner  det  kan jag  ta…man vet… man har  l i te 
erfarenhet  av l ivet ,  hur  det  ser  u t…Det är  ingen katas trof .  /E 
 
Det är  nånt ing som jag t ror  at t  man måste  jobba med.  Och det  är  en 
färskvara,  t ror  jag  at t  vara  bra på det ,  och… ehhh… erfarenhet  
spelar  en  s tor  ro l l ,  a t t  man har  en  erfarenhetsbank som man kan ta 
f ram och ha t i l l  h jälp så  a t t  säga.  /F  

 
Det är  ju  det  som så många har  så  svår t  a t t  göra… at t  säga Nej… 
Det  är  svårt  (skrat t)  a t t  göra  det… Vad det  ska få  för  föl jder  och 
al l t ing det  här… ”Blir  jag  en sämre människa”? ,  ”Tycker  dom om 
mig nu”?  man nu har  ju  huvudet  fu l l t  av  frågestäl ln ingar  och at t  
våga säga nej… men det  är  ju  tvär t  om… Man får  en  hel t  annan… 
uppmärksamhet  och respekt  för  den du är  om du vågar  säga nej .  Man 
är… det  är  ju  in te nåt  fel  man gör  om man gör det .  /E 
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Analys 
 

I detta avsnitt är ambitionen att analysera resultatet i relation till den teori som presenteras 
samt att lyfta in studiens frågeställningar. 
 
 En av frågeställningarna, den om eventuell förekomst av skuld- och skamkänslor kommer ej 
att behandlas separat i analysen. Det motiveras med att analys av det resultatet återfinns 
löpande i övriga delar. Det förekommer ej heller en separat analys om hur personer påverkas 
av skam- och skuldkänslor, det med samma motivering som ovan. 
 
Då ämnet saknar en bred och djup teori att luta sig mot kan analysen te sig relativt datanära. 
Målet har dock varit att lyfta resultaten till en högre nivå för analys och teorianknytning. 
 
Källor till skuld, skam och dåligt samvete 
 
Prestationsångest: Intervjupersonerna i studien upplevde att en mäktig källa till dåligt 
samvete var känslan av att inte leva upp till förväntningar som andra riktade mot dem. 
Oförmåga att leva upp till omgivningens krav och förväntningar kan utveckla skam och 
skulkänslor.(Lewis 2000) Medvetenheten om att chefen, arbetskamrater och kunder förväntar 
sig att de ska prestera och leverera något de inte klarar av att uppnå. Mönstret som 
identifierats under intervjuerna är att varje dag är en ständig kamp mot klockan. På arbetstid 
upplever de anställda dåligt samvete för att de inte klarar av att leva upp till förväntningar och 
krav. När de lämnar arbetsplatsen tar de med dig skuldkänslorna och det dåliga samvetet hem 
för att de inte hunnit med sina arbetsuppgifter i den utsträckning som förväntas av dem.  
 
 Intervjupersonerna upplever dåligt samvete för att de inte hunnit med allt det som borde ha 
hunnits med. Dessutom upplever de skuld på grund av att deras prestation inte känns 
värdeskapande och meningsfull. Respondenterna i studien menar att tiden i relation till kraven 
många gånger framkallar skuld, skam och dåligt samvete. Känslan av att inte räcka till och 
finnas där när det behövs är ett stort problem för intervjupersonerna. De delar upplevelsen av 
att den vanligaste orsaken till dåligt samvete beror på att de helt enkel inte räcker till. För 
många förväntar sig alltför mycket av dem. Resultaten ger stöd åt Lewis teorier om att 
omgivningen, i detta fall chefer och arbetskamrater påverkar individers SRG (Lewis, 2000). 
 
Arbetskamraternas påverkan av skuld och skam: En positiv sida med arbetskamrater är att de 
kan verka som ett socialt och mentalt stöd för varandra. De kan samarbeta för att hjälpa till att 
reducera stress ta kontroll över kraven. Samtidigt kan de som Lewis menar vara delaktiga i att 
påverka den enskildes uppsättning SRG (Lewis, 2000) Det psykosociala arbetsklimatet bland 
undersökningsdeltagarna är laddat av krav, förväntningar och tysta regler. För den enskilde är 
det av stor betydelse för gruppsammanhållningen att dessa normer och regler följs. Resultatet 
ger stöd åt Lewis teorier. Grupptrycket utövar en stark påverkan över de anställdas beteende 
och moral. Viljan att passa in och bli accepterad driver individerna i undersökningen att 
anpassa arbetstempo och arbetssätt efter de normer som gruppen konstruerat. Intervjuerna 
speglar ett arbetsklimat där lojaliteten till arbetskamraterna har betydelse för den personliga 
uppoffringen.    
 
 
Sjukfrånvaro: Lewis och Tangney är övertygade om att omgivningen runt individen har 
betydelse för dess beteende. Enligt intervjupersonerna aktualiseras detta faktum vid tillfällen 
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då den enskilde planerar att stanna hemma eller redan är det på grund av ohälsa. Resultaten 
speglar ett arbetsklimat som har betydelse för individernas välbefinnande. Den som väljer att 
stanna hemma från jobbet upplever att han/hon sviker arbetskamrater, chefer och 
verksamhetens kunder/klienter. De intervjuade i denna studie vittnar om en ovilja att stanna 
hemma på grund av ohälsa. Det gemensamma handlingsmönster som förenar dessa anställda 
är drivkraften att komma tillbaka till arbetet igen. Orsaken bakom denna motivation kan med 
hänsyn till deras eget uttalande samt Tangneys (2002) teorier antas vara skuldbaserat. Sveket 
som den sjuke upplever till omgivningen får konsekvenser för hur denne på kognitivt vis 
värderar sig själv (Nathanson, 1994). 
 
 De anställda på golvet vittnar om ett arbetsklimat där kulturen påverkar de enskildas 
uppfattning vid hälsa. Enligt Lewis identifierar de anställda omgivningarnas normer, 
värderingar och förväntningar och införlivar dessa i sin egen uppsättning SRG (Lewis, 2000). 
 
 
Konflikter och kritik: Då intervjuerna genomfördes framkom det tydligt att det vid tydliga 
konflikter, konfrontationer och vid konkret kritik framkallades skuld och skam. Detta är helt 
enligt teorin om affekter. En person som får kritik riktat mot självet reagerar starkt eftersom 
undertolkningar är svåra att göra. Snarare väljer personen att övertolka det som den 
kritiserande individen har att säga, speciellt om det är en överordnad som uttalar kritiken 
(Nathansson, 1994). 
 
Hur kritiken uttrycks har betydelse för om personen som blir kritiserad kommer att uppleva 
känslor av skuld eller skam. Om kritiken riktas mot en handling leder det ofta till att personen 
får skuldkänslor för det som han gjort, d.v.s. handlingen i sig. Personen får dåligt samvete och 
för att undvika att bli straffad för det han gjort väljer den skuldtyngda personen att göra 
omgivningen uppmärksam på att han verkligen känner ånger för sitt beteende. Detta leder 
enligt Lewis (2000) till att personen kommer att jobba hårdare för att inte hamna i samma 
situation igen.  
 
Om kritiken istället riktas mot självet kommer personen att reagera helt annorlunda, så kallade 
personangrepp leder till att individen känner skam och inte skuld. Skam är som tidigare sagt 
en nedbrytande och aggressiv affekt som påverkar vem vi är som personer (Tangney, 2002). 
Affekten påverkar personens kroppsliga reaktioner. Den styr andningen, blodcirkulationen 
och kroppshållningen (Nathanson, 1994). I ett av citaten förs tydligt fram hur personen 
reagerade i samband med en konflikt. Hon kände sig liten som människa, chefen fick henne 
att känna sig som en treåring inombords. Detta kan, om det upprepas, leda till att personer 
börjar ifrågasätta sig själva, det är inte ovanligt att människor i dessa situationer upplever sig 
som otillräckliga, usla eller till och med värdelösa. Skammen leder också mycket oftare än 
skulden till att personer försöker fly från problemet istället för att lösa det. I ett annat citat, 
vilket är taget ur missbrukarvården, känner den intervjuade sig otillräcklig då missbrukarna 
vänder hennes ålder och ”rena” liv mot henne. Påhopp på den enskildes personkaraktäristika 
kan vilket Lewis menar leda till att berörd person attribuerar misstaget på sig själv vilket kan 
skada självbild, självförtroende och självkänsla (Lewis, 2000). 
 
Skuld- och skamkänslors påverkan på individen  
 
En av frågeställningarna var hur individer påverkas av skam och skuld. Den förförståelse som 
studien grundar sig på visar sig stämma väl överens med intervjupersonernas erfarenheter och 
upplevelser av dåligt samvete som orsakades av skuld- och skamkänslor. Resultaten indikerar 
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att människor reagerar negativt på dåligt samvete. Allt blir mycket tyngre, svårare och 
jobbigare att uthärda när skulden och skammen gör sig påmind i medvetandet. 
Intervjupersonernas egna berättelser om situationer där de upplevt den negativa affekten ger 
stöd åt Lewis och Tangneys teorietiska definitioner av skuld och skam.  
 
 
Respondenternas hantering av skuld och skam - coping 
 
De intervjuade personerna är överens om att det inte är hälsosamt att känna stora mängder av 
skuld och skam på arbetsplatsen. Ingen av personerna har gått med långvariga, nedbrytande, 
känslor av skam, men alla har varit utsatta för känslan någon gång i sitt arbetsliv. Sett ur ett 
hälsoperspektiv är skamkänslor mer skadligt för personen än känslor av skuld. Enligt 
Tangney (1995) är depression det symptom oftast förekommer hos personer som upplever 
skam under en längre tidsperiod.     
 
De intervjuade personerna ansåg att det är deras inre känsla för plikt och moral som ger dem 
skuld- och skamkänslor. De ansåg att man aktivt måste arbeta med sina skamkänslor för att 
slippa må dåligt av dem. Vilket val av copingstrategi som personen ifråga väljer att använda 
sig av är avgörande för hur han kommer att hantera känslorna i framtiden (Nathansson, 1994). 
Personerna i undersökningen reagerade alla olika på affekten skam (och den närliggande 
skulden). Respondenterna valde olika copingstrategier för att omvandla den negativa affekten 
till något mer positivt; bland annat använde de sig av tillbakadragande, undvikande och 
attackering av självet. Tillbakadragande och undvikande var vanligt förekommande strategier, 
det kunde visa sig i att personen i fråga inte ville svara när det kom ett telefonsamtal från 
arbetet eller att han försökt att inte vara så känslomässigt engagerad i sitt arbete. Detta beror 
på att känslor av skam passiverar sitt offer och detta kan få negativa konsekvenser för 
organisationen. Eftersom det är svårare att få skambenägna medarbetare att delta i utveckling 
och lärprocesser. Oro och rädsla för misslyckande bromsar de skambenägna människornas 
lust till engagemang (Tangney, 2002). 
 
Attackering av självet förekom också i intervjuerna, personerna kunde känna sig otillräckliga 
eller små som barn inombords. Orsaken till reaktionen är att personer försöker förhindra 
ytterligare elände som kan förvärra skamkänslan: då kan individen starta en 
nedvärderingsprocess av självet. Genom att göra omgivningen medveten om att den skamsne 
på egen hand känner ilska och ånger för sitt beteende, hoppas hon undvika att höra 
nedvärderande anklagelser. Detta kan i det långa loppet leda till depression och låg 
självkänsla (Nathanson, 1994). 
 
De intervjuade personerna ansåg att erfarenhet spelade en stor roll för hur de reagerade i olika 
situationer, om de varit med om en händelse förut och klarat av den på ett bra sätt trots att den 
varit jobbig kände de att de inte tog till sig de negativa känslorna på samma sätt som första 
gången det inträffat.  Enligt Nathanson (1994) beror detta på att om människor upplever något 
meningsfullt i sina handlingar tar de åt sig det på grund av affekternas förstärkningsprocesser. 
Detsamma gällde för om personen vågade sätta gränser mot arbetsgivare och medarbetare. 
Om de upplevt att gränssättningen hade fungerat förut och att den hade ökat arbetsgivarens 
respekt för personen i fråga, fortsatte de gärna med den strategin i fortsättningen. 
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Avrundning och slutsatser 

Slutsatser 
 
Det är möjligt att dra ett flertal slutsatser från undersökningen, dock får studiens 
frågeställningar avgränsa antalet.  
 
Vad är skillnaden mellan känslor av skuld och skam? Enligt den teoretiska definitionen ligger 
skillnaderna inte i situationerna som framkallar dessa känslor. Istället beror upplevd skam 
eller skuldkänsla mer på hur individer tillskriver en händelse dess orsak. Skamkänslor 
utvecklas i situationer där personer attribuerar orsaken till personkaraktäristika, det vill säga 
egenskaper som ligger tätt sammanvävda med den egna personligheten Omvänt är det i fall 
där personer skuldbelägger misstaget på externa faktorer. Där koncentreras inte värderandet 
kring personligheten, istället är beteendet objekt för utvärdering. En skuldkänsla kommer av 
en upplevelse av att handlingen strider mot gällande normer, värderingar och förväntningar.  
 
Förekommer känslor av skuld och skam i arbetslivet? Alla personer som blivit intervjuade i 
undersökningen anser att känslor av skuld och skam är vanligt förekommande på 
arbetsplatser. Resultaten visar också på att det är skuld och skam intervjupersonerna känt. 
Känslor av skam var mycket svårare att identifiera i intervjuerna än skuldkänslor. Detta kan 
bero på en mängd orsaker; det kan vara så att skuld är mer förekommande än skam, det kan 
vara så att det är mer tabubelagt att tala om skam eftersom det riktar in sig på självet och att 
det därför hade behövts ett flertal djupintervjuer för att nå botten i frågan hos respondenterna.  
 
Vad framkallar känslor av skuld och skam i arbetslivet? Det framkom under intervjuerna att 
det är olika saker som framkallar skuld- och skamkänslor. Exempel på detta är t.ex. kritik från 
chefen, organisationskultur, prestationskrav, personliga misslyckande och brist på erfarenhet. 
Beroende på hur personer reagerar på framgång och misslyckanden framkallas en känsla av 
antingen skuld eller skam; där skammen är den mest ohälsosamma av de två. Detta, 
sammantaget med vilka krav och förväntningar individen har på sig är en stor faktor för 
skuld- och skamkänslor. 
 
Hur påverkas respondenterna av skuld- och skamkänslor? De intervjuade personerna 
påverkas olika av skuld- och skamkänslorna, vilket dels beror på vilken av känslorna de 
upplever, vad som utlöste känslan och hur de har reagerat på liknande känslor tidigare i sitt 
liv. De framhåller dock att de stundtals mår mycket dåligt av att bära på känslor av skuld eller 
skam. Exempel på reaktioner har varit att de känt sig små som människor, att de känt sig 
otillräckliga, att de har velat undvika jobbiga samtal och att de tyckt det varit jobbigt att både 
komma till jobbet och att lämna det.   
 
Hur väljer respondenterna att hantera dessa känslor? Det har kommit fram olika 
beskrivningar av hur individer hantera sitt dåliga samvete. Respondenterna framhåller vikten 
av att de med åren har fått arbetat ihop en erfarenhetsbank. Med erfarenheters hjälp har de 
lättare kunnat hantera situationer då skuld- eller skamkänslor kan uppstå. Detta har gjort att de 
lättare kunnat sätta gränser för hur mycket de kan engagera sig utan att må dåligt, och 
erfarenheterna har också gjort att de inte ser sig själv som sämre individer om de gör ett 
misstag. Med erfarenheters hjälp lyckas de alltså stöta bort känslor av skam och snarare känna 
skuld, vilket gör att de lättare kan förändra sitt beteende. Denna ändring i copingstrategi gör 
att individen inte skadar sig själv psykiskt och emotionellt. 
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Författarnas reflektioner 
 
Valet av ämne inför denna undersökning har fått en del ögonbryn att höjas. Dock har det 
överlag varit positiv feedback från omgivningen sida. Ambitionen har varit att försöka 
betrakta det psykosociala arbetsklimatet utifrån ett alternativt perspektiv. Drivkraften har varit 
upplevelsen av det har saknats en vital pusselbit i sjukfrånvarofrågan. Människans psyke är 
mer betydligt mer komplicerat än att lön = arbete och fler faktorers inverkan bör utredas 
närmare för att bättre förstå anställdas förutsättningar till god hälsa. 
 
Att alla respondenterna hade någon slags erfarenhet av dåligt samvete orsakat av skuld- eller 
skamkänslor kom inte som en överraskning. Personliga erfarenheter av yrkeslivet i 
kombination med litteratur inom området hade en viss förberedande effekt. Däremot var 
resultaten om den höga frekvensen av skuld och skam delvis oväntat. Att några respondenter 
har mer erfarenheter än andra av dåligt samvete i sitt dagliga jobb är oroande. Orsakerna till 
det dåliga samvetet i studien har varit tämligen små, vardagliga saker. Dock leder tankarna in 
på hur det påverkar människor i det långa loppet att känna skuld- och skamkänslor i sitt 
arbete. I en kontext där kraven ständigt trappas upp och stressen ökar, är det svårt att förstå till 
vilken nytta upplevelser av skuld- och skamkänslor kan vara för organisationer.  
 
Författarna till denna studie ser ett behov av att lyfta upp frågor gällande skuld- och 
skamkänslor till synligare nivå. På ett flertal arenor i samhället finns det skäl att samtala mer 
om dessa frågor. Framförallt borde arbetsgivare uppmärksamma betydelsen av att skapa en 
god psykosocial arbetsmiljö i sin organisation. Det behövs mer forskning i ämnet och för att 
skuld – och skamforskningen ska få mer uppmärksamhet, står hoppet till att andra forskare 
vill belysa detta fenomen närmare. Med hänsyn till studiens avgränsning har ett flertal 
intressanta observationer lämnats utanför undersökningens ramar. Men det finns dock 
möjlighet att delge vilka dessa har varit. Nedan följer en kortfattad sammanställning över 
några av de kanske betydelsefullaste observationerna.  
 
Lärdomar och förslag på framtida forskning    
 
Har arbetsgivare något att vinna på om de anställda har dåligt samvete i sitt arbete? Vad 
skulle hända om alla individer på en arbetsplats var skamlösa? Kan det vara så att arbetsgivare 
leder sin personal på ett sätt som (o)medvetet skapar känslor av skuld och skam hos 
organisationernas medlemmar? Kan denna ledarstil ha en funktion? En studie av Bodil 
Wennberg har visat på att anställda i större utsträckning idag är skamlösa än förr i världen, det 
vill säga att de inte känner ånger för sina sena ankomsten, brutna löften eller uteblivna 
prestationer. Detta var inte något som denna studie gav utslag för men det är värt att ta i 
beaktande.  
 
Den andra iakttagelsen är den tydliga skillnaden beträffande mäns respektive kvinnors 
förmåga att samtala om sina erfarenheter av dåligt samvete, skuld och skam. I denna 
undersökning hade kvinnorna lättare att prata om sina känslor. Är skuld och skam ett 
könsneutralt fenomen, eller är upplevelsen av dåligt samvete i högre utsträckning något 
kvinnligt? Kanske upplever män och kvinnor det lika ofta men väljer att hanterar det olika. 
 
Avslutningsvis har det varit intressant att samtala med människor om ett fenomen som 
upplevs vara tabubelagt. Erfarenheterna av dessa studier är att både män och kvinnor, i 
varierande utsträckning finner sig relativt väl i att prata om ämnet. Kanske är det bara en myt 
att erfarenheter av skuld- och skamkänslor ska hållas under mattan? 
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Bilaga 1 
 

 
Intervjuguide 

 
Presentation 

• Syfte 
• Redovisningsform 
• Bandning 
• Anonymitet 

 
En studie om hur individer i arbetslivet hanterar sina egna och andras krav och 
förväntningar. Även hur detta påverkar individens välbefinnande. 
 
Inledning 

• Vardagliga saker, kontoret, civilstånd, intressen 
 
Huvudfas 

• Krav och förväntningar 
• Ansvarstagande 
• Samvete 
• Hantering av misslyckanden 
• Ta och ge kritik 
• Vad skapar ansvarstagande medarbetare? 
• Påförandet av skam och skuldkänslor 
• Balans i livet – arbete familj 

 
Avslutning 
Hur kändes det?  
 
 
 
 
Anteckningar: 
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Bilaga 2  
 
 

Känslor av skuld och skam i arbetslivet 
 

Malin Billberg och Robert Juchert 
 

Informationssökning 
 

Denna undersökning förutsatte goda förkunskaper i ämnet. Som språngbräda och 
inspirationskälla kom handledarens tips om Ylwa Elvin Novaks avhandling I sällskap med 
skulden att spela en viktig roll. Den gav en inblick om vilka referenser som kunde tänkas vara 
relevant för den egna undersökningen.  
 
Nästa steg i processen innebar att undersöka fältet för att få kunskap om vad andra har skrivit 
om de två fenomenen skuld och skam. Sökte på Libris med sökorden skam och skuld vilket 
gav 16 träffar. Inspiration om lämpliga källor hämtades dels ur en psykologiuppsats om skam 
och skuld (Gustavsson H. 2004)1 Men även från andra håll inhämtades förslag på relevanta 
källor. Med hjälp av Högskolans Kristianstad fulltextdatabas ELIN gav sökorden shame and 
guilt i kombination med att endast publicera fulltextartiklar 87 träffar. Av dessa träffar valdes  
ett antal ut som behandlade de teoretiska definitionerna av skuld- och skamkänslor. Som 
underlag till referensinsamlandet har följande utländska artiklar använts: (Poulson, 19982, 
Lutwak mfl, 19973).  
 
Då relevant litteratur saknades på Högskolans bibliotek användes Libris. Det var tämligen 
enkelt att söka och få tag i den litteratur som upplevdes relevant till undersökningen. 
Kännedomen om vilka titlar som skulle användas underlättade sökprocessen väsentligt. Den 
litteratur som används till denna studie har absolut haft relevans och ett stort värde, sett till 
mål och syfte, för undersökningen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Gustavsson H 2004., Skam och skuld- Utifrån ett psykologiskt och teologiskt perspektiv 
Psykologexamensuppsats, Lunds Universitet 
 
2 Poulson F. Christian (1998) Shame and work, Kapitel 19 i Ashkanzy N., Hartel C and Zerbe W. Emotions in 
the workplace: research, theory and practice. Westport 2000 
 
3 Lutwak N., Ferrari R. J., Cheek M. J (1997) Shame, guilt and identity in men and women: the role of identity 
orientation and processing style in moral affects. Publicerad i Personality and individual differences 25. 1998 
 


