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Lige nu, mens jeg skriver 
denne artikel, vælter en mas-
se følelser op i mig: Du er en 
elendig skribent. – Det, du 
skriver, er ikke interessant 
nok, og der er sikkert ingen, 
der gider læse det. - Hej, du 
har ikke en bachelor i psyko-

SKAM OG
To følelser, som har massiv indflydelse på 
al vores adfærd.

Kender du fx følelsen af, at du egentlig 
burde udrette mere i dit liv, men at der altid 
kommer noget i vejen, eller at tidspunktet 
ikke er rigtigt?

af Steen Krarup, 
genkaldelsesterapeut

logi, så du ved ikke nok om 
emnet. Hver enkelt af disse 
udsagn kunne få mig til at 
stoppe projektet.

 Disse følelser kan stadig 
snige sig ind på mig på trods 
af, at jeg gennem årene har 
skrevet en bog og bunker af 

artikler og har holdt tusind-
vis af foredrag, kurser og ud-
dannelsesforløb. Følelsernes 
agenda er at overbevise mig 
om, at mit projekt vil fejle. 
Men det, jeg i virkeligheden 
er bange for, er at sætte mig i 
en situation, hvor jeg er sår-

bar.
 Jeg startede med at prakti-

sere genkaldelsesterapi i 
1983, og i slutningen af 
80’erne gik det op for mig, at 
der tegnede sig et mønster 
af, at vi alle dybest set er sty-
ret af to helt grundlæggende 

følelser, som kan ødelægge 
vores planer for livet: skam 
og skyld.

 De var temaer, jeg igen og 
igen stødte på hos mine kli-
enter. Det blev starten på 
det, jeg siden har kaldt følel-
sesstamtræet. Et træ, som il-
lustrerer den rækkefølge, 
vores følelser opstår i.

 For nylig spurgte en af 
min klienter, om jeg var be-
kendt med Brené Browns ar-
bejde? Det var jeg ikke. Hun 
syntes, mit udgangspunkt 

for vores arbejde i klinikken 
netop var de følelser, som 
Brené Brown (se boks side 
xx) påpeger som de sværeste 
at arbejde alene med i per-
sonlige processer.

 Min klient forærede mig 
derfor en seks timers lydbog 
med Brené Brown, hvor hun 
taler om skam, skyld og sår-
barhed som vores største 
fjender i forhold til at skabe 
det liv, vi vil. Men også om 
det, som er kuren imod dem, 
nemlig empati/medfølelse 
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Følelsesstamtræet med rodfølelserne, skam og skyld. Stamfølelsen 
mindreværd og videre ud i forgreningerne til det jeg klader 
konsekvensfølelserne. 

og taknemlighed.
 At lytte til Brown og kon-

statere, at der nu faktisk er 
evident forskning i, hvad jeg 
instinktivt så som mønstre 
hos mange af mine klienter i 
slutningen af 80’erne, var 
fantastisk.

Hvad er forskellen?
Før vi går rigtigt i gang, så 
lad os få den korte forklaring 
på forskellen mellem skyld 
og skam. Skam går på din 
værdi som menneske, og 

skyld går på dine hand-
linger.

 Brown giver dette ek-
sempel: Hvis du kom-
mer for sent på job en 
fredag til et vigtigt 
møde, fordi du har tøm-
mermænd, dukker din 
indre kritikerstemme op 
og siger: Hvor er jeg 
dum, seriøst, at drikke 
så meget på en torsdag, 
jeg er virkelig en taber 
og en stor idiot. Her er 
det skammen, der taler, 
fordi der er fokus på 
dine værdier som men-
neske.

 Samme scenarie, men 
denne gang siger din in-

dre kritikerstemme: Jeg for-
står ikke, at jeg tillod mig 
selv at drikke for meget i går, 
det skulle jeg ikke have gjort. 
Her taler skylden, fordi der 
er fokus på adfærd.

 Kogt helt ned kan vi også 
sige det på denne måde: Be-
klager jeg begik en fejl = 
skyld. Beklager jeg er en fejl-
tagelse = skam.

 Når skam bliver platfor-
men for vores overbevisnin-
ger om os selv, andre men-
nesker og livet, fødes min-
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dreværdet – og dermed har 
vi tilladt os selv at blive sla-
ver af middelmådighed på 
alle planer.

 Skam får os til at føle os 
sårbare, og vi frygter, at vi 
ikke er gode nok. Derfor be-
gynder vi på en mission, 
hvor det handler om at over-
leve, og det gør vi ved at til-
passe os. Eller vi begynder at 
bebrejde andre, fordi den in-
dre smerte bliver for stor, og 
derfor smider vi den over på 
andre i håb om, at den så går 
væk.

De unge
Når vi ser på, hvad der er 
oppe i tiden, er der - som al-
tid - meget fokus på ung-
dommen. Hos dem ser vi i 
princippet summen af deres 
forældres holdninger og 
handlinger. De unge over-
sætter det, de er vidne til i 
familien, til den adfærd, de 
manifesterer i verden.

 For de unge handler det i 
dag ofte om at blive set, og 
mange af dem skaber et alter 

ego online i håb om succes. 
Vi møder dem som youtube-
re, bloggere og realitystjer-
ner på tv. X Factor, Face-
book, Instagram og Twitter 
bruges i et forsøg på at opnå 
anerkendelse og berømmel-
se.

 De lever i den overbevis-
ning, at hvis de ikke blotter 
deres inderste følelser, gør 
noget vildt eller viser deres 
talenter, er det enden på de-
res liv - eller i hvert fald tæt 
på.

 Hvorfor er dele af vores 
kultur blevet sådan? Hvilke 
mekanismer gemmer sig bag 
dette behov og denne ad-
færd? Det bud på et svar, du 
får her, er en blanding af 
Browns forskning og mine 
egne kommentarer.

Fiks-det-nu-rådene
Brown: ”Har du lagt mærke 
til, at vi lever i et samfund, 
hvor vi har udviklet en kul-
tur fyldt med gode råd om, 
hvordan vi skal leve vores 
liv? Vi hungrer tilsyneladen-

de efter, at nogen fortæller 
os, hvordan vi skal gøre al-
ting, og det er der naturligvis 
en grund til.

 I alle medier, på hver ene-
ste platform, er der syv gode 
råd til, hvordan du slanker 
dig – får mindre stress – so-
ver bedre - får succes ved din 
næste jobsamtale.

 Kan vi blive enige om, at 
hvis alle disse velmente råd 
virkede, ville ingen af os 
have disse kampe! Vi ville 
ikke på samme måde have 
brug for smertestillende me-
dicin, sovemedicin eller kon-
stant diæt. Hvis fiks-det-nu-
rådene virkelig virkede, ville 
vi ikke føle os ensomme og 
adskilt fra livet.”

 Min kommentar: Hvorfor 
jager vi så hele tiden fiks-det-
nu-løsningerne? Det er mit 
indtryk, at det er sindets na-
tur instinktivt at følge de let-
te løsninger. Vi er designet til 
at være energieffektive, og 
derfor springer vi helst over, 
hvor gærdet er lavest – alt 
andet ville være ulogisk.

Brené Brown fik en bachelor i socialt arbejde (BSW) på 
University of Texas i 1995, efterfulgt af en Master of So-
cial Work (MSW) i 1996. Hun modtog en ph.d. fra Gra-
duate College of Social Work ved University of Houston 
i 2002.

 Browns tale på TED.com The power of vulnerability 
er en af de fem mest sete (over 40 mio. visninger).

 Brown har viet sit liv til at studere skam, skyld og em-
pati og ikke mindst italesætte det for os. Det gør hun 
med udgangspunkt i sit eget liv og med en høj villighed 
til at fremstå sårbar og samtidig empatisk.

 www.brenebrown.com

 Men de kulørte blades vel-
mente råd kan dybest set 
være et udtryk for, at vi ikke 
længere har tillid til og tro 
på, at vi selv bærer løsnin-
gerne.

 Din første reaktion er må-
ske ”Jeg læser ikke den slags 
blade”. Men spørger du så 
de clairvoyante, healeren el-
ler ånderne om, hvordan sta-
tus er i dit liv, og hvor du 
evt. er på vej hen? Eller træk-
ker du lige et englekort/ta-
rotkort eller lignende, som 
kan give dig et vink?

 Mange af os er tilbøjelige 
til at lægge ansvaret for vo-
res beslutninger fra os og 
lade os vejlede af dem, vi ser 
som mere vidende end os. Af 
den simple grund, at det er 
lettere.

En frygtkultur
Brown konkluderer: Når vi 
lever i en frygtkultur, bliver 
vi sårbare, og der opstår et 
behov for at finde nogen, 
som vi kan give skylden for 
vores sårbarhed.

 Når vi har været bange 
længe, bliver vi også mindre 
empatiske, med den kedeli-
ge bivirkning, at vi opgiver 
at udrette noget. En af konse-
kvenserne er resignation. Vi 
tror fejlagtigt, at sårbarhed er 
lig med svaghed.

 Det belyser meget præcist, 
hvad vi kan observere i ver-
den i dag, synes jeg. Verdens 
moralsk/etiske tilstand peger 
direkte på og defineres af, at 
vi lever i en tid, hvor én helt 
grundlæggende og altover-
skyggende følelse dominerer 
den voksne befolkning: fryg-
ten for ikke at være god nok!

 Derfor kæmper de unge 
for at vise verden, at de er 
cool – har styr på livet. Og de 
er parate til at gøre det, de 
tror der skal til for at nå de-
res mål, næsten for enhver 
pris.

 Brown opfordrer alle for-
ældre til at være opmærk-
somme på, at deres børn og 
unge ikke fyldes af skam. 
Det er faktisk bedre, at de fø-
ler skyld. Skyldfølelsen kan 
nemlig give adgang til vrede, 
og den kan være igangsætte-
ren til at gøre noget andet.

 Skyld får os til at holde 
det, vi har gjort, op mod den, 
vi ønsker at være. Her er der 

en dynamik i retning af for-
andring. Men selvfølgelig er 
det ideelle, at ingen af følel-
serne får en dominerende 
plads i vores sind.

 I mit arbejde på klinikken 
er det lige præcis dér, langt 
hovedparten af mine samta-
ler starter. Klienterne føler 
sig ikke stærke/rige/kloge/
trygge/perfekte nok - du 
kender selv alle dine egne 
variationer.

 Der er dog især én variati-
on, som i mine øjne nok er 
den farligst af dem alle: ”Jeg 
er ikke betydningsfuld nok” 
– altså skam. Farligst, fordi 
den rammer direkte ind i 
kernen af, hvem vi er, og 
æder al selvværd op indefra.

 Skam og skyld er uden 
tvivl to af de sværeste følel-
ser at håndtere alene; faktisk 
kan vi slet ikke håndtere 
dem uden hjælp. De har en 
massiv indflydelse på al vo-
res adfærd og på de selvbil-
leder, vi navigerer efter i li-
vet. De kontrollerer os med 
en benhård konsekvens og 
saboterer vores liv på måder, 
som kan være invaliderende.

 Brown bruger et skønt bil-
lede på, hvad der får skam til 
at vokse. Forestil dig, at vi 
putter skam i en petriskål. 

For at vokse har den kun 
brug for tre ingredienser: 
hemmeligholdelse, tavshed 
og kritik. Hvis vi derimod vil 
skabe et giftigt miljø for 
skam, så den ikke kan vokse, 
skal vi blot tilføje empati og 
taknemlighed.

Afhængighed og 
misbrug
Al Browns forskning peger 
på, at skam er den direkte 
årsdag til afhængighed, de-
pression, selvmord, mobbe-
re, aggression, vold og spise-
forstyrrelser.

 ”Skam og afhængighed er 
så intimt forbundet, at vi 
endnu ikke ved, hvor det ene 
starter, og det andet slutter. 
Starter man fx på at misbru-
ge medicin, fordi man er fuld 
af skam, eller er man fuld af 
skam og starter derfor på at 
misbruge medicin? Vi ved 
det ikke. Vores data viser os 
kun, at skam er den perfekte 
storm – vejen til misbrug.

 Vi kan se i vores data, at 
hvis skam er dominerende i 
livet, kan det være den di-
rekte eller indirekte vej til 
død.”

 Citat af Terrence Real: ”En 
misbruger behøver skam lige 
så meget som den, der er ved 

at dø af tørst, behøver salt-
vand.”

Sæt ord på
Nogle mennesker kendeteg-
nes ved ikke at være modta-
gelige overfor skam. Hvor-
dan navigerer de anderledes 
i livet? Har de en særlig an-
tiskam-rustning, de tager 
på?

 Her tegner Brown et klart 
billede af fire fællesnævnere:

 1. De ved, hvad skam er, 
og hvad der skabte den. De 
ved, hvornår de er i den, og 
hvorfor.

 2. De kan tjekke deres re-
aktion med ”virkeligheden” 
for at spotte skam og handle 
udenom den.

 3. De kan række ud og for-
tælle deres historie. 

 4. De tør sætte ord på og 
kalde skam for skam, ydmy-
gelse for ydmygelse m.m.

 En vigtig detalje, når vi vil 
italesætte vores skamhisto-
rie, er, at vi kun bør fortælle 
den til mennesker, som har 
vist os tillid og derfor fortje-
ner at høre den.

 Når vi går ind i vores hi-
storie og ejer den, giver det 
os samtidig retten til at skri-
ve slutningen og række ud 
efter medfølelse/empati. 
Hvis vi derimod står uden-
for vores historie, vil vi sna-
rere tilpasse os situationen 
og dermed ubevidst tigge 
om at få opmærksomhed og 
anerkendelse.

 At være i en bevidst proces 
er både fantastisk og hårdt 
arbejde. Uanset hvad kan vi 
alle vælge, at mens vi er her, 
stiller vi os ud i livets arena, 
tillader os at blive set og risi-
kerer alt.

 Er du bange for, hvad en 
anden tænker eller siger om 
dig, når du står dér i livets 
arena, kan du evt. tænke føl-
gende som et mantra: ”Hvis 
du ikke også er i arenaen og 
risikerer alt, er jeg ikke inte-
resseret i dit feedback.”       q
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Steen Krarup er genkaldelseste-
rapeut.  www.steenkrarup.dk


