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Skjemmes du?
Fem på gaten i Oslo om skam.

Skam er en følelse de fleste av 
oss har et forhold til. Men hva er 
egentlig skam? Og hva mener vi i 
dag er skambelagt? Vi har gått ut 
i Oslos gater for å få svar på hva 
folket mener om dette.

Dette sier psykologen

 > Skam er gjerne en sterk ubehagelig følelse. Mulig den         
    sterkeste negative følelsen man kan kjenne på.
 > Følelsen ansees ofte som sterkere enn følelsen skyld 
    (eller dårlig samvittighet).
 > Skam handler mer om en grunnleggende følelse av å ha                                             
    gjort noe svært galt eller utilgivelig.
 > Ved klare eller store brudd på det som ses på som 
    viktige normer i en gruppe, vil skamfølelse kunne oppstå. 
 > Skamfølelse kan være positivt fordi det gjør båndet til                 
    gruppen sterkt slik at man får til godt samhold, 
    samarbeid og orden.
 >Skamfølelse kan også være negativt om det blir for mye         
   skamfølelse og for strenge normer slik at individene i    
   gruppen blir for ufrie og føler seg hemmet på viktige 
   områder i forhold til livskvalitet og utfoldelse. 
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Navn:  Synve

Alder:  33

Hva forbinder du med ordet skam? 
— Masse! Personlig forbinder jeg det til foreldrene mine, og jeg får 
litt barndomsfølelse av det. Sånn for eksempel når man skammer seg 
når man ikke har fått til noe man burde ha fått til, og sånne ting. Det 
handler også om en krenking av grenser.  

Husker du sist gang du gjorde noe du skjems for?
— Ja, sånn ordentlig skam… Sønnen min skulle få på seg skoene 
sine, så jeg måtte hjelpe ham. Han er tre år, og han var skikkelig 
sinna, og ville ikke ha på seg skoene. I tillegg hadde jeg to tvillinger 
som hylte og skrek og alt var bare helt forferdelig. Og jeg kjente at 
jeg bare ble sintere og sintere. Også skulle jeg liksom dytte på denne 
skoen da, også dyttet jeg på den, og til slutt dytter jeg så hardt så det 
nesten er som slag. Og da følte jeg at jeg hadde slått ham. Og det var 
kanskje den ekleste følelsen jeg noen gang har hatt. Selv om 
settingen var å ta på en sko. Men jeg var veldig skamfull etterpå, 
fordi jeg hadde hatt denne følelsen av sinne, og jeg hadde 
dyttet sånn. 

Hva er det mest skamfulle man kan gjøre?
— Det er jo å krenke seg selv da, på en måte. Det er noe med den 
tanken og ideen man har satt om seg selv og sitt selvbilde. Jeg tror 
skam er knyttet veldig opp mot selvfølelsen. 

Kan du beskrive skam med et ord?
— Viktig. Det er litt som en drivkraft, samtidig som det holder 
samfunnet litt i sjakk. Det har et positivt aspekt også. 

“til slutt dytter jeg så hardt så 
det nesten er som slag. Og da 
følte jeg at jeg hadde slått ham.”
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Navn: Lasse

Alder: 61

Hva forbinder du med ordet skam?
— Det er vel at man gjør noe som er pinlig, eller det vil si som er 
uakseptabelt i vårt samfunn. For eksempel når man taper ansikt eller 
driter seg ut. Eller at man sier ting som er feil, eller i 
feil situasjon. 

Husker du sist gang du gjorde noe du skjems for?
— Ja… Det var et tilfelle der jeg møtte to venninner, og den ene ven-
ninnen var gravid. Og jeg gratulerte henne, men den andre så jo også 
ut til å ha mage, men hun var jo egentlig feit, også sa jeg 
”Jeg ser at det kanskje er noe på gang der også.”. Også skjønte jeg at 
det var å gå litt for langt, også ble det jo en sånn pinlig stillhet da. 
”Nei, det er ingenting.” måtte hun si da.

Hva er det mest skamfulle man kan gjøre?
— Hvis det er i skikkelig alvorlig art så er det jo overgrep, særlig 
ovenfor barn. For eksempel seksuelle overgrep. Det er det mest 
skammelige man kan gjøre i dag.  

Men før i tiden, så var det vel skammelig å ikke følge etiketten for 
eksempel. Og ikke ha riktige klær på seg og sånt. Men det forbinder 
jeg ikke med skam lenger. 

Kan du beskrive skam med et ord?
— Overgrep. Det forbinder jeg veldig sterkt med skam.

“jeg møtte to venninner, og den 
ene venninnen var gravid. Og jeg 
gratulerte henne, men den andre 
så jo også ut til å ha mage,”
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Navn: Sverre Thomas

Alder: 67

Hva forbinder du med ordet skam?
— Veldig ofte så tenker jeg at skam det er jo en adferd. Man gjør 
ting som ikke egentlig er akseptert i samfunnet. Det kan jo være 
på mange nivåer, det kan være innenfor sexområdet, det kan være 
innenfor maktbruk, det kan være innenfor mange områder. 

Husker du sist gang du gjorde noe du skjems for?
— Jeg er en gammel mann, så det husker jeg ikke, heheh. For å være 
helt ærlig så tror jeg at jeg har et liv uten direkte skam. Men… 
jeg var sammen med en jente seksuelt, lenge før den jenta hadde lov 
til å være det, for mange, mange år siden. Og det var vel en skam. 

Hva er det mest skamfulle man kan gjøre?
— Nei det er vanskelig å svare på. Altså barneseksualitet det er vel 
kanskje det som er den største skammen som jeg kan tenke meg. Det 
er jeg veldig opptatt av, at det er skammelig. 

Kan du beskrive skam med et ord? 
— Nei, det er enda vanskeligere å svare på. Nei det kan jeg ikke. 

“jeg var sammen med en jente 
seksuelt, lenge før den jenta 
hadde lov til å være det, 
for mange, mange år siden.”
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Navn: Mitte

Alder: 74

Hva forbinder du med ordet skam?
— Det forbinder jeg med noe som er både positivt og negativt. Man 
bør vite når man skal ha skamfølelse og når man ikke skal har det, 
i forhold til trafikkreglene mellom oss mennesker. I min ungdom 
var det for mye negativt, jeg syns det begynner å bli bedre. Man skal 
skamme seg over de riktige tingene. 

Husker du sist gang du gjorde noe du skjems for?
— Nei det gjør jeg ikke, jeg tror det er ganske lenge siden. 

Hva er det mest skamfulle man kan gjøre?
— Jeg syns det er å bedra noen som stoler på deg. Da syns jeg man 
skal skamme seg. Om man misbruker andre menneskers tillitt. 

Kan du beskrive skam med et ord? 
— Det første jeg tenker er nok både positivt og negativt. Men… 
nei, jeg greier ikke å beskrive det med et ord, for det ene ordet er 
jo skam. 

“Man skal skamme seg over de 
riktige tingene.” 


