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Upplyfta armar, bakåtböjd nacke och en
utspänd bröstkorg är bekanta segerges-
ter, inte bara hos olympiska medaljörer

utan även hos glada småbarn och bergsgorillor
som just klått upp en rival. Nedåtböjt huvud,
insjunken bröstkorg och sänkta axlar är lika
tydliga tecken på ett misslyckande.

Att dessa igenkännbara och stereotypa sig-
naler för seger eller skam är ett medfött och
inte ett inlärt beteende framgår av en studie i
PNAS (doi: 10.1073/pnas.0802686105), påpass-
ligt förhandspublicerad i samband med Pe-
king-OS.

Författarna klassificerade kroppsspråket
hos deltagarna i 2004 års OS och handi-
kapp-OS. För att utröna om känslout-

trycken var kulturellt betingade jämfördes des-
sa hos män och kvinnor från 37 olika nationer.
För att analysera om beteendet kunde vara in-
lärt jämfördes seende och blinda idrottare.
Som flitiga tittare på Peking-OS möjligen själ-

va konstaterat tycks segerns och skamkänslans
kroppsuttryck vara oberoende av individens
kulturella och religiösa bakgrund. Deltagare
från kulturer som lyfter fram individen snarare
än kollektivet tycktes dock i större utsträck-
ning kunna dölja skam- och besvikelsesignaler.
Idrottare blinda från födseln uppvisade samma
stereotypa seger- och skambeteenden som de
seende, trots att de omöjligen kunde ha iaktta-
git dessa hos andra.

Författarna konstaterar på grundval av sina
observationer att kroppsspråket för stolt-
het och skam är medfött. Ur ett evolutio-

närt perspektiv är det både effektivt och ända-
målsenligt att tydligt och icke-verbalt kunna
kommunicera framgångar eller bakslag till sin
grupp. Likheterna i känslouttryck mellan olika
arter påtalades av Darwin redan 1872, men
inom klinisk medicin har intresset för icke-ver-
bal kommunikation av någon anledning varit
relativt svalt.

Armarna upp, segern är vår
»Som flitiga tittare
på Peking-OS möjli-
gen själva konstate-
rat tycks segerns
och skamkänslans
kroppsuttryck vara
oberoende av indivi-
dens kulturella och
religiösa bak-
grund.«

Josef Milerad 
medicinsk
chefredaktör

josef.milerad@lakartidningen.se

Artiklar märkta med R-sigillet har genom-
gått referentbedömning. Varje manuskript
granskas av minst en (ofta fler) av Läkartid-
ningens stab av 220 fasta och 350 extraor-

dinarie vetenskapliga experter. Granskningen av ma-
nuskript sker enligt internationella rekommendationer
<www.icmje.org>.

Artiklar märkta med W-sigillet har varit förhands-
 publicerade på lakartidningen.se
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