




Det moderne mennesket lever i 
spenningen mellom to tilsynelatende 
motstridende krav: 

Et ytre krav om fleksibilitet og kapasitet for 
endring. 

Et indre krav om integrasjon og 
sammenheng. 



� Hva er ”det kulturelle” i ”dagens” 
lidelser? 



Moderne kultur er et særtilfelle: 
Den henter sine idealer og kollektive bilder 

fra noe som ikke finnes: fra fremtiden.  
Essensen av det moderne er å bryte 
med tradisjoner, og i stedet sette 
forandring og omsetning. 

Det stabile er tilstanden av instabilitet. 



� Vår kultur er bygd på noe som ikke 
finnes: Fremtiden  

� Margareth Mead: post-, ko- og 
prefigurative kulturer 

�  ”Vi er alle migranter” 



�  Eldre vil være unge 
�  Eldre lærer av unge 
� Hvordan lære unge å bli voksne når 

voksne vil være unge? 



I spenningen mellom standardisering og 
fragmentering. 



�  Inderliggjøring 
�  Individualisering 
�  Selvrefleksivitet 
�  Selvkontroll 
�  Selvkonstruksjon 







�  Løsere rammer 
� Høyere forventninger 
� Det grenseløse kravet om kjærlighet 



Richard Sennett: 
 
Hvordan skal faren lære sønnen om 

lojalitet? 
 



�  ”Politics of identity” 
�  ”Culture chaos syndromes” 
 
Richard Gordon, Melanie Katzman & 

Mervat Nasser: Eating Disorders: The new 
Sociocultural Debate.  Routledge 2001 



� Hvordan kommer ”kultur” til uttrykk i 
psykopatologiske og terapeutiske 
forhold? 







�  Tradisjonell skam: Å realisere seg selv for 
mye utover en norm 

� Moderne skam: Å realisere seg selv for 
lite 

� Hva er nok selvrealisering?  Hvordan 
måles det? 



�  Beskytter sosiale grenser 
�  Goethe: ”Erfurcht vor sich selbst” 
�  Nietzsche: ”en vegring mot å berøre, slikke og 

fingre med alt, en edelhet i smak og takt og 
ærbødighet” 

�  Skam er selviakttakelse, Kierkegaards ”å bli 
utvortes” til seg selv 

�  Begrense den grandiose selvfølelsen 
 
 
 





�  selvfølelsen er skadet 
�  avsløring/forsvinne 
�  de andres blikk 
�  handlingslammelse 
�  kognitive forstyrrelser 



Pasientens skam kan utfordre 
behandlerens ære: Man mister troen på 
seg selv som en god hjelper 





�  ”Det flinke barnet/
den flinke 
pasienten” 

�  Grandiositet/ 
 selvforakt 

�  Skamløs atferd 



 
�  er en kontekst for 

endring… 
�  … men også for mulig 

retraumatisering 
�  skam er tilbaketrekning 

hvor åpenhet er 
metoden 



 
Hva er mulighetene for 

langsomme samtaler 
om dyp skam i en 
hastig kultur? 









 
”Men han sa til dem: Dersom jeg ikke får se 

naglemerket i hans hender og stikke min 
finger i naglegapet og legge min hånd i 
hans side, vil jeg ikke tro!” 
   Johannes 20: 25 



�  Kroppen som symbolsk redskap i 
dannelse av identitet 

� Å definere grenser, mellom ytre og indre, 
rent og urent 

� Den konkrete kroppen 
�  Selvskading og spiseforstyrrelser som 

avgrensende atferd 



Anvendt på spiseforstyrrelser – og 
eksempelvis selvskading  - når psykisk 
realitet er dårlig integrert, kan kroppen 
bli tildelt en patologisk sterk rolle i å 
fremme en opplevelse av et 
sammenhengende selv. Når man har 
vansker med å føle seg selv “innenfra”, 
kan man være tvunget til å erfare seg 
selv “utenfra”. 





�  Selvfølelse  
�  Opplevelse av 

kontroll  

 
 



Motivasjon er ofte et stort 
behandlingsproblem - snarere et resultat 
enn et utgangspunkt - og skal være et 

tema i behandlingen 



� Å være i kroppen 
  

�  Blandete følelser til endring 
  


