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Skam

En smertefull følelse, knyttet til 

oppfatninger om at det er noe ved en selv 

som andre vil finne lite attraktivt - og som 

vil gjøre at de synes mindre om en, eller 

ikke vil ha noe med en å gjøre.

Etter Gilbert, 2000



Reviktimiseringsstudien

• Omfangsstudie i 2013

• 505 unge med opplevelser med 
vold i barndommen, og 505 
kontroller intervjuet på nytt i 2014 
og 2016/17

• Aldersspenn i 2013: 16-33 år, 
gjennomsnittsalder 21 år



Skam og skyld

n=505
Fra Aakvaag & Strøm, 2019



Skam

Bekymret seg over hva andre kan tenke om dem etter det som skjedde

Forsøkt å skjule noe av det som skjedde

Følt skam for noe av det som skjedde

Sett ned på seg selv etter det som skjedde 

Aakvaag et al., 2016



• Jo mer skam, jo mer angst, 
depresjon og symptomer på 
PTSD

• Jo mer skam i løpet av en 
terapitime, jo mer PTSD tre 
dager senere

• En sterk sammenheng 
mellom skam og ensomhet

Aakvaag et al., 2014; Aakvaag et al., 2016; Øktedalen et al., 2015; Thoresen et al., 2018

Skam og psykisk helse



Reviktimisering

• Voldsutsatthet i barndommen er en 
risikofaktor for å oppleve vold i 
voksen alder

• En av tre opplevde ny vold i løpet av 
12-18 måneder

Aakvaag & Strøm, 2019



Reviktimisering

• Skam for barndomsvolden hang 
sammen med å ha opplevd vold 
halvannet år etter

Aakvaag et al., 2018



Skyld

…en ubehagelig følelse, i 

kombinasjon med en oppfatning av 

at man burde tenkt, følt eller 

handlet annerledes

Kubany & Manke, 1995;

Kubany & Watson, 2003



Skyld

….bebreidet deg selv for noe av det som skjedde?

…hatt plagsomme tanker om at du kunne ha gjort noe 

annerledes for å forhindre at det skjedde?

….hatt plagsomme tanker om at du skulle gjort noe 

annerledes da det skjedde?

…følt at du gjorde noe galt?

…skyldfølelse for noe av det som skjedde?

Aakvaag et al., 2016



Å ta med seg

1. Mange voldsutsatte føler skam og skyld

2. Spør om skammen!

3. Voldsutsatte barn og unge har behov for beskyttelse



Takk!
h.f.aakvaag@nkvts.no
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