
Center for Subjectivity Research

Skammen, selvet
og de andre

Dan Zahavi

Center for Subjektivitetsforskning

Københavns Universitet



Plan

Oplæg

Pause

Parvis diskussion

Spørgsmål og plenumdiskussion

Center for Subjectivity Research



skam skyld

ydmygelse forlegenhed 

Center for Subjectivity Research



Skam

• Hvad er skam?

• Situationen som fremprovokerer skammen er 
skammens årsag og ikke dens objekt

• Skam er en følelse som rammer og vedrører 
hele selvet

• Hvad kan skammen lære os om, hvad det vil 
sige at være et selv?

• Er skammen en selvbevidst følelse eller en 
social følelse (eller begge dele)?



Michael Lewis

• Primære følelser:

• Glæde, frygt, vrede, afsky…

• Sekundære følelser

• Skam, skyld, stolthed, taknemmelighed….

• Ikke-selvbevidste følelser vs. selvbevidste 
følelser

• Selvbevidste følelser forudsætter et begreb om 
selv

• Skammen opstår tidligst i 3 års alderen



Lewis

• ”Shame is an intense negative emotion that is 
elicited when one experiences failure relative to 
a standard, feels responsible for the failure, and 
believes that the failure reflecs a damaged self”

• At fejlen sker offentligt er irrelevant
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Harré

• Skam vs. forlegenhed

• Skam – moralsk krænkelse

• Forlegenhed – brud på konventioner

• Vigtigheden af at der er et konkret publikum



Problemer

• Tvivlsom distinktion

• Vi kan skamme os over ting som intet har med 
moral at gøre

• Vi kan skamme os over ting som vi ikke selv har 
gjort

• Formindsket selvrespekt

• Skammen opleves som berettiget snarere end 
som irriterende



Lewis om blottelse

“The title of this book is Shame: The Exposed 
Self. What is an exposed self and to whom is it 
exposed? The self is exposed to itself, that is, 
we are capable of viewing ourselves. A self 
capable of self-reflection is unique to humans.”



Darwin om at rødme

”..it is not the simple act of reflecting on our
own appearance, but the thinking of what
others think of us, which excites the blush.”
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De andres rolle

• Lewis undervurderer de andres rolle

• Harré overdriver de andres rolle

• Hvad er løsningen?

• Andre teoretikere
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Sartre om skam

• Skammer vi os kun som resultat af en 
refleksion?

• Refleksive vs. førrefleksive former for skam

• Skammen er noget som jeg ikke selv har 
kontrol over, men som overvælder mig
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Sartre om skam

• Skammer vi os kun som resultat af en 
refleksion?

• Refleksive vs. førrefleksive former for skam

• Skammen er noget som jeg ikke selv har 
kontrol over, men som overvælder mig – f.eks. 
når jeg bemærker den andens fordømmende 
blik

• Social vs. selvbevidst følelse: Skam som en 
anden-medieret selv-erfaring
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Skammen og de andre

• Hvilken rolle spiller andre for følelsen af skam?

• Man kan føle skam når man er alene

• Er tilknytningen til andre uvæsentlig?

• Kan man ignorere den sociale dimension når 
man analyserer skam?



Ikke-sociale former for skam?

• Du er født uden næse, og føler skam hver gang du ser dig selv
i spejlet.

• Du har gjort noget du mener ikke bør gøres (eller undladt at
gøre noget, du mener bør gøres). Du kan efterfølgende føle
skyld. Men du kan også skamme dig over at du overhovedet er
en sådant individ som kan gøre (eller undlade at gøre) det
pågældende.

• Du skammer dig over hvad du er endt som. Du skammer dig
over ikke at have levet op til dit potentiale, over at have
misbrugt dine evner.

• Du har truffet en fast beslutning om ikke at røre alkohol igen.
I et svagt øjeblik begynder du at drikke igen, og fortsætter
indtil du bliver bevidstløs. Når du vågner igen, skammer du
dig over din manglende selvkontrol.

• Du er sammen med nogle venner. De begynder at diskutere et
politiske emne og pludselig opstår en racistisk tone. Du tør
ikke modsige den, da du er bange for at blive udstødt fra
fællesskabet. Men efterfølgende skammer du dig over dit
manglende mod.



Sociale former for skam?

• Din seneste artikel “låner” voldsomt fra en andens
arbejde. Ved et offentligt møde bliver du konfronteret
med plagiatsanklager. Du benægter, men klare
beviser bliver fremlagt.

• Du søger en stilling og har fortalt dine venner, at du 
er sikker på at få den. Men efter jobsamtalen, og 
mens du er sammen med dine venner, bliver du 
ringet op af chefen som fortæller dig at du slet ikke
var kvalificeret til stillingen.

• Du har et skænderi med din 6-årige datter. Du mister 
til sidst tålmodigheden og langer ud efter hende. Du 
føler med det samme skyld, men opdager så at 
børnehavelederen har overværet hele episoden.

• Du har indledt et nyt romatisk forhold. Efter et stykke
tid, og i et moment af fortrolighed, afslører du dine 
seksuelle præferencer. Din afsløring mødes af din 
partners vantro ansigtsudtryk.



Forskellige former for skam

• Centrale former kan ikke indfanges af en ikke-
social definition



Forskelle i fænomenologi

• Intrapersonel skam:

• Følelse af ubehag, selv-afsky og værdiløshed

• Interpersonel skam:

• Indsnævring af fokus

• Verden forsvinder og selvet står blottet

• Frosset nu

• Behov for at gemme sig, forsvinde, blive usynlig



Skam og anerkendelse

• Skam som en følelsesmæssig reaktion på 
fraværet af anerkendelse

• Den andens vrede kan lede til en følelse af skyld 
(”undskyld”)

• Den andens foragt kan lede til skam

• Skam kan ikke kun motiveres af den andens 
kritiske blik, men også af den andens ignorering

• Synlighed - usynlighed



Den andens evaluering

• At føle skam er at føle at den andens bedømmelse er 
fortjent og retfærdig

• Aristoteles: de folk vi føler skam overfor er dem hvis 
mening vi tillægger værdi

• Identitet af publikum er sjældent irrelevant

• Familiemedlemmer

• Et medlem af din sociale netværk

• En fuldstændig fremmed

• Social status og autoritet

• Andres forventning



De andre

• Skam forudsætter ikke et virkeligt eller blot forestillet 
publikum

• Men vi bør ikke glemme at vores personlige standarder 
afspejler sociale værdier

• Andres evaluerende perspektiv kan spille en rolle for 
følelsens struktur selv om de hverken er faktisk tilstede 
eller eksplicit forestillede

• Interpersonel skam kan ikke reduceres til og forklares på 
baggrund af intrapersonel skam

• Er interpersonel skam udviklingsmæssig primær?

• Er det min bevidsthed om den andens opmærksomhed 
og min internalisering af dette fremmede perspektiv som 
muliggør at jeg kan anlægge en kritisk selvbetragtning?





Skam og fremmedgørelse

• Den selvrelation vi finder i skammen er ikke så selv-
indelukket og indadrettet som nogle skam-teoretikere har 
hævdet 

• Skam åbenbarer vores blottelse, sårbarhed og synlighed

• Skam og eksistentiel fremmedgørelse

• Førrefleksive vs. refleksive former for fremmedgørelse

• Selvdistanceringens sociale ophav

• Skammen som et eksempel op en fremmed-medieret 
selverfaring



Yderligere komplikationer

• Stedfortrædende skam (vicarious shame)

• Man kan føle skam på andres vegne // sammen med 
andre

• Relevante andre

• Identifikation og social identitet 



Yderligere komplikationer

• Personlighedsforskelle – coping strategier

• Skam er vanskelig at tale om

• Skam er mere fremmedgørende og isolerende end 
forlegenhed

• Kulturelle og historiske forskelle

• Mord og selvmord



Udviklingsmæssige forskelle

• Spædbørn

• Småbørn

• Skolealder

• Teenagere

• Voksne

• Forældrerolle

• Alderdom

• Skammens forskellige manifestationer

• At skammen kan fremprovokeres og 
foranlediges af forskellige ting i løbet af livet 
betyder ikke at skammen ændrer radikal 
karakter



Rolling Stone Magazine Sep. 26, 2013

• Audrie Pott 15 år fra Saratoga High School

• Bliver fuld, mister bevidstheden. 3 drenge tegner på hendes 
nøgne krop mens hun er bevidstløs og tager fotos af hende

• Fotografierne bliver delt og cirkuleret

• Rygterne begynder at løbe

• Usikker, undgår klassen og de andres fordømmende blikke

• Begynder at skære i sig selv

• “Do you know how people view me now? I fucked up and I 
can't do anything to fix it. . . . One of my best friends hates 

me. And I now have a reputation I can never get rid of."

• "My life is over. . . . I ruined my life and I don't even 

remember how”

• Begår selvmord

• ”Sexting, shame and suicide”

• Vanære, mister ansigt, skam?



Teenageårene

• Skammens tiår?

• Identitetskonstituerende brydningstid

• Individualitet og gruppetilhørsforhold

• ”Impressionmanagement”

• Afhængighed og løsrivelse

• At blive set sammen med sine forældre



Negativ vs. positiv skam I

• Skam og skyld

• Prosocial: Tilgivelse og genetableret relation

• Ødelæggende og isolerende

• ”Shame is an extremely painful and ugly feeling
that has a negative impact on interpersonal
behaviour” (Tangney og Dearing)

• Skam som en negativ og undertrykkende følelse
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Negativ vs. positiv skam II

• Skam og skamløshed (psykopater) 

• Beskyttende og fremtidsorienterede former for 
skam

• Tildækkende og fortidsorienterede former for 
skam

• Skam som en etisk værdifuld følelse – ”wake-up 
call”

• Skam som en vogter af værdighed - taktfuldhed

• Som en beskytter af den private sfære mod 
offentlig blottelse - blufærdighed
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Negativ vs. positiv skam III

• Skam og tilstedeværelsen af selvrespekt

• Skam, moralsk udvikling, social konformitet

• Kronisk skam

• Svækkelse af initiativ
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Konklusion

• Skam er en kompliceret følelse

• Smertefuld og ubehagelig

• Men ikke indlysende, at vi skal begræde at vi 
kan føle den

• Ikke indlysende, at vi skal gøre hvad vi kan for 
at slippe af med den

• Scheler: Skam er en distinkt menneskelig 
følelse; den er med til at definere vores 
menneskelighed
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